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ءهدا

المسيحىإيماننا

حياتناجوهرة

ءالشهداافتداهاالتىعقيدتنا

المقدسالثالوثعقيدةإيمانناقفة

مسيحيةكلوإلىمسيحىكلإلى

االكليريكيةالكلياتشبابإلى

اإليماقفىوأبنائىإخوتىإلى

مؤمثايحياأنيحاولمحبكلماتإليكم

المؤلف
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أرالةمة

عقيدةفهيولذلكالمسيحياإليماناساسهيالثالوثعقيدة
المسيحيينكللدىراسخة

اوفهجهاعنوعاجرينحيارىقفونيالمؤمنينمنكثيرينولكن

تعددإلىالكلمةتعنيحيثحرجفييجعلهمممافيهاالمناقشة
اآللهة

هيالثالوثفعقيدةآلهةثالثةالىينقسمانللهحاشاولكن
الوعظيمكبيرإلهفهوالعكسوليساللهوحدانيةلتأكيدعقيدة

كانتمهمااللغةانحيثكلمةاوبلفظاإلنسانيحدهانيستطيع
ثالوثلكلمةالحقيقيالمعنىتوضحأنتستطيعالبليغة

هذهيبسئطانقلتهيوحنااألنبادالمعروفالكاتبراىلذلك

اللهانموضحاالكتابهذافيالمرمنعقليستوعبهالكيالعقيدة

الوحيدابنهلناارسلللبشرمحبتهفيولكنهاحديراهانيستطيعال
الموتمنبدألالحياةمعطيألناالعجيببفدائهالبشرمنيقتربلكي

الدوامعلىيعزينالكيالقدوسروحهمرسأللنانستحقهالذي

فيءالقارييساعدانراجيةالكتابهذاالثقافةدارتقدمولذلك
هواالتياللهاناوخالقعميقبأسلوبالعظحىالعقيدةهذهتفهم

القدساالروحهوابواللهاالبنهوالفكروالله1الحياة

الثقافاافى
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الكتابقأمة

ظئىأغلببلاللهيرىأنعليهيلحشوقعندهإنسانكل

الخالقلرؤيةعطشىالحئةالكائناتحميعان

اإلنساققضيةهوالله

الحياةمعضلةهوالله

المصيرمنارةهوالله

أإاللهياأنتمن

إااللهياأنتكيف

إإاللهياأنتأين

اللهيالكبالنسبةأنامن

البشرمسيرةتافل

لزمنواألجيالاوعبورلعلوماوتقذمالحياةتطورتامل

لدموعاوانهارالمآسىوجبالواحزانهانإلنساأفراحتأمل

قلبفىالحبتزرعالتىالقياديةالنفوسشجاعةتأمل

المنهاروالطموحاألحالمأنقاضعلىاألملوتبنىالكراهية

علىيدوسمكانكلوفىعصركلفىالشامخاإلنسانتأمل
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ويسكباليأسشوكينزعحولهمنالفرحينابيعليفخرحزانه

غرائزهحاجاتيلئيوالاألنانيةنزعةإلىفتيلالءالرجابلسم
واالبتسامءالعطاإلىدفعاتدفعهإلهيةقوةكأن

فردأوشعبأوأمةتاريخمنيتبقىفيماتامل

الذىالحبتراثعلىإالظاهريادوماتنتصرالعدمحتمية
الحبفبقىاألرواحغزتالتىاإليمانونعارتقدمافانبتشكب

متوفجااإليمانوبقىمتصأل

العدمحتميةإنهايرحلإنسانوكلوينتهىيمضيشئكل

هرىلظاا

ءوالرجاواإليمانالحبمقيأمامتمامائهزمالعدمولكن
والتضحية

أنأجملفماوالصدفةءوالفناالعدمأكذوبةأكدالعلموحلى

بلءالفنايعرفالالكونهذاأوالوجودهذابأنالعلملنايؤكد

دوماونموتطوروفىدومامخاضوفىدوماتجذدفىهو

ألمواألبايرحل

واالبنةاالبنيرحل

اإليمانلكنترابإلىثمرفاتإلىتتحولاألجيالوتتوالى

وللخيرءللبناتدفقالذىءوالعطايفذىالالقلبفىزرعالذى

العدميغلبهلم

الخلودوأنأسطورةليستيةاألبإنمعنىذلكفىأليس

لهمعنىالولقظأكذوبةءالفناوأنوهماليس
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حقيقةاللهأنمعناهلكذليس

يتوقفالماخبىاللهرويةإلىالرحيل

الزمانءملوعند

التاريخمنلحظةوفى

واللهأنااللهرأىفقدراشمنوقالتجاسرإفسانءجا

اللهأعماقكفىاللهملكوتإفسمانياعنكبعيدأليساللهواحد

فىالالصفحفىالكراهيةفىالالحبفىعنهابحثوجدانكفى

فىالهدمفىالءالبنافىاليأسفىالءالرجافىاالنتقام

وفىءاالنزوافىالإنسانكلمعالوحدةفىاألنانيةفىالءالعطا

ديةلفرا

إاللهرأىفقدرانيمن

اولماذكيف

كلهاكانتالتاريخكتبوتمزهتالعبارةبهذهنطقأنمنذ

فوقالجالسالمترفعالقذوسالمتعالى1اللهعنتكتب

وعناإلنساقواقععنالبعدكلالبعيدوالشاروبيمالسموات

لقوى1لغامض1المجهولاللهعنالتاريخكتبأحالمهواالمه

الجبارالمنتقم

اللهعنالتاريخكتباللهرأىرأنىمنالمسيحكلمةوبعد

عقلعلىاألمراختلطإنساناوصارذاتهأخلىإنهقالالذى
إلنسانا
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لماذا7األدضإلىاللهينزل

لماذاالبشرحياةاللهيحياأ

الماذالبشموتاللهأيموت

رأىرأهمنانإقالالذىسيرةتسطرالتاريغكتبومضت

اللهمنالخوفأزاحوالدنيااآلخرةمفاهيمكلقلبوالذىالله

انتقامالعفوظلمةالنورخوفالمحبعةاللهأنيعلنبهفإذ

عندهوالجحيمباللهواتحادوسالمحبعندهءوالسماألمالمتعة

عندهالدنياأمالرؤيتهدائموعطشمثهوحرماناللهعنعدب

لهاوضعلكنهساميةراقيةرسالةإلهيةرحلةرائعةفدعوة

تثأروالاصقحتاخذوالاعطقبلهمنءالقدمايعرفهالممبادئ

مقفلةبيركةتكنوالبالخيرتدفقينهراكنفيهظلمةالنورأكن
الذىهوهذاالسامةوالنباتاتللحشراتوتخزيناللعفنمرتعا

اللهرأىراشمنةقال

بالجنوناشبهفكرة

المالليينبهايومنحقيقةأضحت

الماليينأجلهامنيموت

أسرةصمحددوطنفىمحددزمنفىءبينناعاسالله

العقلحريةقيدتالتىالقيودكلالقيودحطماللهلكنمحددة

خاللأقيمتالتىالسدودكلأزاحالجسدوحريةالوجداقوحرية

األرضيةفالكرةفياالجغراأسقطالبشرءأبنابينالسنينأالف

وليسأمةمنخيرأمةفليسالتاريخوأسقطواحدةأسرة

فالملكإنسانكلقلبمنالخوفاسقطشعبدونمختارشعب
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اللهءأبناكلهمبشروالرجلوالمرأةالعبد

اللهرأىفقدرانىمنقال

وزرعهابدمهالبشريةوجدانفىكتبهاانبعدوهضىقالها

واآلدابالفنونخيالفىونقشهاسيرتهبطهرالتاريخعقلفى

اللهبلالبشوعنبعيداليساللهإناآلنحتىيقوليزلولم
فىتألقوينقىباسموجهكلوعلىبرئقبكلفىيعتجفى

امينمخلصكلفىويظهرويضخىيعطىمنعيتى

اللهرأىفقدرأنىمن

اأحقيقةأمجنون

ا1ائعةبحقيقةأمجنونىءبشيمن3أالمسيحىأناتراش

منالثالوثيفرغالثالوثعنيكتبماأحدهملىقال

7هرهجو

عطشاتروىالقطرةالثالوثعنمقاالتك

سيدىياحقلمجاقلى

المحيطشاطىعلىالكبيرالبحرفىالعومارغبولكن

المحيطمياهجسدىأيدنسترى

البحرموجعوصأيلوث

العميقةمياههخضتوكلماجسدييطهرالبحرأنأم

والوجدانوالقلبالجسدتطهركلماكيانهفىأسبحومضيت
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شئفىالبحريضارن

جواهرهومنمياههمنالبحرعومىيفرغلن

لوثالثاوأسراراللهأسرارفىالعومفىأرغبهكذا

حديثأروعالثالوثعنوالحديثمتعةأعظماللهعنالحديث

المنىغايةاللهسرفىوالتأفل

يفرغولن1اللهقداسةالبشريةالضعيفةكلماتيتلوثلن

عظمتهمنالخالقسركالمى

أراهدعنىاللهرؤيةإلىأشتاقإنسانأنااألمراخروض

تأملوسطوركلماتفى

تهقليوحنااألنبادكتور

3245991القيامةعيد
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ا

الثالوثعقيدةطنالحديثلماذا

كثيفةظاللالثالوثعقيدةمنيخجلالمسيحيكأنأشعر1

ابنالثالوثكلماتحولهمناثيرتإذاووجداتبعقلهتحيط

ءالفداالتجسدالله

بوحدانيةينطقناخصالشرقيالمسيحيفيهينشأالذىالمناخ

والنهارالليلساعاتكللحظةكلاألساسيةعقيدتناوهيالله

الثالوثتعبيرعنبالتساؤلالمواقفاأغلبفىالمسيحىويشعر

يشعروأجدادهابائهإيمانيؤمنإنهالوحدانيةمعيتعارضهل

وإدرالثفهمهاعنعاجشلكنهدمهفىتسرىالثالوثعقيدةبأن

أذنيهتطرقعنهاالدفاعوفىيسطهافىالخوضعنعاجزكنهها

يتوارىأعماقهفىيغوصواحداللهعليهاغبارالرائعةكلمات

بعضإنهابهاللجهرداعىالثالثاللىعقيدةوكأناتذعنحتى

كيانهنسيجفىالمتوارثاعماقهفىالقابعإيمانهمن

وعلىمسامعهعلىيشتذالضافطحينوالحينالحينوبين

وبينبينهلىءفيتساحيرةمنأشذهاماحيرةتنتابهوجدانه

لوثلثابااومناذالماترىنقسه

العميقاللهبحرفيللخوضداعىوالواحداللهاقولاللماذا

بإلهنؤمنترذدالكنيسةكلوالنفسىالعقلىالتعبهذالماذا
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الجديدالعهدكلواحداللهبولسمعيعلناإلنجيلكلاحد

يكنالإلهكالربهوأناالعظمىوشريعتهالقديمالعهديبارك

غيرىإلهلك

ضروريةهىهلترىالمسيحىلءفيتساالثالوثعقيدةأما

البسيطالمسيحيخلىليسالخطأهنا

يبسطونالالذينالمسيحيالدينرجالكلإثمهووإنما
اإليمانيةفالعقائدالبسيطالمؤمنعقليستوعبهاحتىالعقيدة

فحسبوالتراثالطقوسخزينةفىئحفظجواهرليست

وتضيعالنسيانطىفىوتسقطتجفئعاسالالتىوالعقيدة
والهروبوالخجلالخوففيهادفنهاخفرفىهرالجوا

األعظمالشرحهىالثالوثعقيدةأنالبسيطالمسيحىيدرىال

عالماالوحدانيةتظلالثالوثعقيدةوبدونالوحدانيةلعقيدة

حويصباإلنسانعنمنفصألبعيدااللهويظلغامضامجهوأل
منالمؤمنيدرىفالناقصامبتورأمبهماإيماناللهبااإليماق

وسموهمجدهإليتقرثصفاتهعنيسمعاإللههذاهو

جهلفقدعنهبعيدايظللكنهلهبصوملهيصلىوأبديته

عنالسرمديةاإللهيةذاتهعنالواحداللهعنرفةمعأىقماما

األحدالواحداللهاللهحبعناللهفكرعنذاتهفىاللهحياة

هبلالمحدودةاتهبقدالبشرىالعقلإليهاتوصلعقيدةأعظم

وإلهيارسمياأعلنتالنبىموسىمعهـالسنينبآالفالمسيح

الربهواناسيناجبلعلى

سقةالفالوعذبتوحيرتالعقلمستفلسفيةهضيةإفها

اليونانىوالمنطقالفرعونىالعقلإليهاارتقىحتىوالمتصوفين

وعرفعقيدةبالوامنالقضيةهذهمناإلنسانانتهى
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المسيحقبللوحدانية

كشفخطوةوبالدينخطوةباللقلليخطوالمسيحءوجا

فىللغوصقدرةللعقليكنلمالواحداإللههذاهوعمنلإلنسان

إالعنهيتكلمالواللهإطالإاليعرفهالفاللهاإللهىالذاتأعماق

رأىفقدرانىمنقولتهالمسيحقالحتىأحديرهلمواللهالله

أنااألبيفعلماكلفيهوأنافىاآلبواحدواآلبأنااألب

أناالبناعطىذاتهفىالحياةلآلبتكوقأنأعطىكمافاعله

ومنالمسيحتعليممن562يوحناذاففىالحياةلهتكون

الثالوثعقيدةوديعةالكنيسةتسلمتوحيه

لإليمانوترسيخاللهلوحدانيةتاكيدالقديمالعهدكلتعم

وال1غيرىإلهلكليكنالإلهكالربهوأفااألحدالواحدبالله

فىلإلشسانذاتهعنكشفالذىاللهإالواحدحقيقيإلهيوجد

عنوأعلنواألرضىالسمواتبيدهقديركخالقالحنلقأحداث

اللههووحدهاللهحاسممحذدواضهحتعبيرفىالنبىلموسىذاته

كانأ54إس1مل71صم222يش4أتثهوإالإلهوال

المتعددةاآلةعبالىفىمغرقةوثنيةبشعوبيحاطلشعبالبد

كانإلهلهعيدوكلبلألهتهالهامدينةوكلالهتهالهاأمةفكل

رغيإلهوالواحداللهترددوالفيهلبسالاألمريحسمانالبد

يديهبعمليخبرالكونوكلواألرضالسمواتخالقالله

ويسعىيتجاسرأنالقديمالعهدفىأحدبالعلىيخطريكنلم

أسلوبأنغيراللههوكيفلهالهوفمناللهعنللبحث

إلىرائعةمزيةوبصورةنبويةكرؤيةيشيرالمقدسالكتاب

ينامر

71
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اللهلمة

اللهردح

ويعلناإلنسانلنخلقالتعظيميغةبصالكائناتيخلقالله

فىوالقدرةوالتدفقالحياةءملإلىإشارةإيلوهيمااسمهأن

قانونلله11وكلماالعدممنإبوجوديبعثأناللهيأماتهذ
وعقلهوحكمتهلفكرهتجسيداللهكلمةوقوة

الطبيعةيجددوالوجودالكونعلىيرفرفالذىاللهوحأما

اإلنسانفيستوىمنهبعضاهفيوينفخاإلنسانيحيىويصونها

روحياعاقالكائنا

الواحدةاإللهيةذاتهفىالقدوسالعظيماألحدالواحدالله

روحاإللهيةذاتهوفىكلمة

المقدسالكتابيعبراإللهيةاتالذعنوالكشفاإلعالنيتدرج

الذاتوعظمةسمومعيتناسبتعبيرااإلنسانيةمسيرةفى

واحتصالوقدرةالدينىفكرهوتطوراإلنسانعقليةومعاإللهية

الجديدالعهديأتىحتىاللهعالمفىللخوضالعقل

أنحاولتالتىالزوابعكلأمامالمسيحيةالكنيسةصمدت2

ثالوثالواحدباللهاإليمانعقيدةبأعظماإليمانجذورتقتلع

وفىصورأىفىوالشركاإلثنيةرفضتوالحبوالنورالحياة

برغمبهاتتحدوأناليهوديةفىتذوبأنرفضتتعبيرأى

كلمناليهوديةءونقاالقدبمالعهدفىالوحدانيةعقيدةءصقا

بعدالمسيحيةفيهاانطلقتالتىاللحظةمنءالبدومنذشرك

الرسلعلىالعنصرةيوماللهروحوحلوليهـحالمسصعود
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الجوهرفىاألحدالواحدباللهإيمانهاالكنيسةأعلنتالتالميذ

اتهذفىاألقانيممثلث

نظرياعلماأوروحياترفاالمقدسلثالوثبااإليمانيكنلم

مسيرتهاكلفىالروحيةحياتهاعمقالكنيسةمنهاستمدتبل

الخالقاآلباللهبانفيؤمنونءالبسطاالمؤمنوناماالمتصلة

الشريعةومعطىواألرضءلسمااوصانعالحياةمصدرالقدوس

جميعتغمرالتىاللهأبوةيسوعبالمسيحويكتشقونالمقدسة

متميزالمخلوقاتجميعفوقوتعالىتبارككانفإنالكائنات

وإبداعهمخلوقاتهكلفىحاضراآلباللهأنإالالجوهرفىعنها

وفىوالجمالوالخيرالحقمطلقكاملقدوسجدامتعالإنه

أونورهيتجسدأنبمحبةتنازلرحوممحبنفسهالوقت

اوالمولودوهوامرأةمنالمسيحفولدسوياإنساناكلمته

الزمنوقبلالدهورءإنشاهبلاإللهيةالذاتفىالمنبثق

والانقساموالتجزئةوالتعدديةالأنءالبسطاالمؤمنونيعرف

فالمسيحالكلمةبالمسيحيعملاآلبفاللهاإللهىالذاتفىطبقية

1ه1كولولسىطبيعتهجوهرمجدهءضيااآلبصورةهو

بالمسيحإالاألبإلىإنسانيأتىالالمخلصالفادىنورمننور

المسيحيينإيمانبالمسيحإالاللهبروحإنسانيتحدوالالكلمة

أحديرهلمفاللهاإللهىسرهلهمكشفالمسيحبكلمتهاللهان

الناسيراهأنبمحبتهءشااللهيرىأنإنسانيستطيعوالقط

أووالمنبثقاإللهىالذاتفىالكائنفالمسيحالمتجسدالكلمةفى

اإلنسانقدرةفىالذىاإللهىالوجودهواإللهىالذاتفىالمولود

الكاملوالوحىالوحىكمالهوعقلهيستوعبهوأنيراهان

المسيحروحاللهروحالقدسالروحأنالمسيحيونويؤمن

بكليتحدوالذىالنعمةمصدرهومحبتهوقوةهاللجوهر
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باآلبلالتحاداإلنسانيتافلبهاالتىالروحيةبالقوةويمألهومن

القدسبالروحالمسيحفى

بالمسيحيةاإليمانخالصةهوالمقدسبالثالوثاإليمانإن

هوالروحيةوالحياةالخالصمعانىبكلءوالفداالتجسدبسرى

الوحدانيةقضةفالثالوثاألحدالواحدباإللهالمكتملاإليمان

أنللعقلالمتاحدروالقالمسيحلناكشفهالذىالوحيدوالشرح

اللهعنيستوعبه

وقالم824القسطنطينىنسطوراألسقفذلكبعدويأتى

عمرهطفألكانمناللهأدعوكيفأعرفالةوسخريةدهشةفى

اآلنمنبينكمأكونولندمكممنبرئفإنيذالثالثةأوشهراز
فصاعدا

الالهوتواالمولةطففكرةنسطورعقلكيفأدرىولست

صورةاخذاذاتهأخلىالذىاإلنسانالمسيحأنفاتهوكيف

بشريةتمسأمورتلكاالمنافىوأشبهناولفمابوطفلجنين

هذاولعلالالهوتيتألمأقللهفحاشاالهوفتمسوالالمسيح

غضبافاستشاطالقديساالسكندرىكيرلسأثارالذىهوالموقف

فسطورعلى

إعصرنافىالحالتعغيرهل

الالسقالزالاإللهىالتجسدفكرةمنيسخرمننسمعالزلنا

أيشرباللهأيأكلإنسانااللهأيصبحسنةألفىمنذحامطر
اللهأيتألمللها

وأعميتالمنطقمنعقلناافرغقدالمسيحييننحنترانا
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يعقلالمافصدقنامطبقجهلوغشيناصائرنا

تهتزلمأنملةقيدإيمانهاعنالمسيحيةالكنيسةتتراجعلم

منأوالشرقمنأتتهاعاصفةكلأمامصمدتلحظةعقيدتها

أجملعنللدفاعقديسيهافكروعصارةجهودهاوكرستلغربا

جوهرةالمسيحلهاملمهاوديعةمىالموعناإليمانيةالحقائق

الوأحدلله1المقدسلوثالثاعقيدةلفكرواوالكونلوجودا

حدالواوهذاوكعالهتهقداسعفىوواحدألوهيتهفىحدوااألحد

حىجوهرهفىمتدفقالواحدةذاتهفىاألقانيممثلثاألحد

هوقيوم

ءالحياالله

النورالله

الحبالله

ألنناورهبةخشيةفىفيهانخوضاننحاولقصيةتلك

المقدسالثالوثاللهأناألذفاساخرىحتراسخاإيمانانؤمن

فىاسكبهاءماقطراتالثالوثمحنكلماتومصيرناحياتنا

ستتحداألقلعلىلكنهاشميئاالبحرإلىتزيدلنالكبيرالبحر

األعظمبالجالللبسيطةاوصالتىالمعدودةأنفاسىتتحدكمابه

المطلقوالكمال
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االفالوثالمة

كشفهاالتىاإليمانيةالعقيدةيحددلفظاالمسيحيعطنالم

وحىسمهلدوماالمقدسالكتابوتعبيرالثالوثعنلكنيسته

أىوإنهفيهواحدإنهاآلباللهمحنيقولفالمسيحومحسوس

يوضئحاتهذالوقتوفى0103يواآلبفىوإحداللهابنالمسيح

302غالهوإالإلهالواحداللهأنشكأدنىبالالكتاب

عنلتعئرالثالوثكلمةاستخدمتالمسيحيةفجرومنذ

عنللداللةغيرهانملكالاألمرحقيقةفىوالكلمةاإللهىالسرهذا

الكنيسةعانتوقدئعرفوالتحدالإلهيةوعقيدةعميقإيمان

الدفاعفىاآلالممنكثيراالالهوتيونءاآلباعانىكماءالبدمنذ

محدودقاصرلقعلوهوالثالوثلفظباستخدامالعقيدةعن

ممااآللهةبتعذدالعربيةالكنيسةفىوبخاصةيوحىبشرى

الوثنيةأوالشركشبهةمنيقترب

تعودبطرسالقديسقبرفوقالجرانليتمنلوحةعلىغثروقد

متساوىلمثلثرسموهوللثالوثرمزالميالدىالثالثالقرنالى

والهندسةالرباضألعلممنبعضوهوالمثلثأنوبرغماألضالع

هذابشريايترجمربمالكنالمحبةاللهمعنىعنالبعدكلوبعيد
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المسيحيةالطقوسعناصركلفىيتوهجالذىاإللهىلسر

اللهاألوائلالمسيحيينتاريخفىدوماويتألقالليتورجيا

المثلثالثالثةاشخاصهفىالسرمدىاإللهىالذاتاألحدالواحد

اقنوملكلوالشخصيةالذاتوحدةالجوهروحدةيمثل

اآلبباسم1

واالبناألبباسمعمدواهبوااذلرسلهالمسيحقال

أنيجبلكانألهةالثالثةكانولو8299متالقدسوالروح

القدسوالروحواالبناآلبءباسماوعغدوااذهبوايقول

إسحاقإلهابراهيمإلهإنهنفسهعناللهقالالقديمالعهدفى

كشفقدالمسيحوكان651ة3خراسمىهوهذايعقوبإله

المسيحيةءبدومنذإلهلفظفىالقرارهذاءراهـالمستورلنا

اآلبباسمولهمبقالصليبإشارةينطقواأنالمسيحيونتعلم

االبنمصدرباآلبنؤمنقولونيكأنهمالقدسوالروحواالبن

القدسالروحمصدر

نمثزألنناجدآهاماالواواالعطفحرفالعربيةاللغةوفى
االبنمصدراإللهىالذاتاآلباللهبينالمسيحىإيمافنافى

ثالثةواحدضبشخصيتهالقدسالروحومصدربشخصيته

واحدهموثالثة

المقدسثالثاللىأعمالهىكلهااللهأعمال2

يميزالاللهوأقانيماالنطالقنقطةةالشريعهىهذهواحدالله

اإللههذاأنلتؤمنبهتنطقانلغتنااستطاعتماإالبينها

جوهرمنهرجلىالكلمةولدأوافبثقاإللهيةاتهذفىالواحد

coptic-books.blogspot.com



جوهرمنجوهرالقدسالروحانبثق

واحدجوهرواحدالله

الحياةأواالنبلثاقمصدرفىفقطبينهانمفزثالثةأقانيم

رمدىالسالذاتأععاقفىاإللهية

يعطىالذىهوألنهكذلكالمسيحعلمناكماأسميناهاألب

الحياة

أوالمولودهوألنهالمسيحعلمناكماكذلكأسميناهاالبن

اآلبمنالمندبثى

منإلهىجوهرخالصةمحبةالمولودواالبنالمصدراآلببينهـ

القدسحالرالمسيحعلمناكماأسميناهإلهىجوهر

نهاععئرتوالتىالمصدرعلىالمبنيةالتسميةهذهعنخارج

األقانيمبينطبقيةوالتمايزوالفرقالالمحدودةالبشريةاللغة

فلورفسامجمعةاإللهي

المقدسالثالوثاللهوفكراللهوإرادةاللهقدرةهوفالخلق

وعند91ا7يوهأعملهاألبيعملهماكلالمسيحيقوللذلك

معهونقيمإليهنأتالمسيحيقولإنسانعلىالقدسالروححلول

الثالوثعملهواللهعملفكل33ة41يو

الهىأقنومالىاألعمالبعضننعسبالماذ3

يعنىاليقدسىالذالروحالقادىاالبنالخالقاآلبنقول

قاصرةبشريةبلغةوإنماالعملفىاألقنوماستقالليةمطلقاذلك

الخلقعملاآلبإلىفننسباألقنومودورالعملصفةبيننمئز

اإللهىالذاتاآلبإلىننسبوإيمانناعقولنابقدروألنناواإلبداع

اإليمانقانونوفىاإللهىالذاتفىوالتدفقاالنبثاقمصدر
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القدرةكلىاآلبالكلضابطاآلباللهالواحدباللهنؤمنقول

كلىالكلضابطكلهفالثالوثالثالوثعملهوالخلقأنحينى

الروحألنالتقديسفعلالقدسالروحإلوننسبالقدرة

وفىوالقدوسالكاملىهوواللهالكاملالمطلقالحبهوالقدممى

كلهالثالوثعملهوالتقديممالحقيقة

إنهالمسيحقال1102لوالمسيحعناإلنجيلفىتعبيرءجا

أويدللهفليسرائعةرمزيةصورةاللهبإصبعالشياطينيخرج

العملوحدةلناتوضئحصورةولكنوتعالىتباركللهثماحارجل
التىهىاإلنسانيدإنقلنالوكماهناالتحيزوإنماالثالوثف

إلىالكنابةنسبتوإنالكتابةبفعلقامكلهالكاتبأليعستكتب

5يد

أحياناعقولناتقلقالمسيعيسوعابنهاآلباللهإرسالعبارة
وهكذاأرسلهعمنتمامامنفصلالرسولفالشخصالعبارةهذه

يتطلبالاإلرسالأنمنوبالرغمتفسيرنافىالتناقضيبدو

فميزانيمكنأنناإال4منهوالمرسلالراممحلبيناالنقصالدوما

مماللإلرطرقثالثة

الخضوعإالأستطيعوالعلىسلطانلهمنيرسلنىأنأ

لهوالطامحة

سلطةذاأمرالثيادأوإرنصحايريمحلنىأنب

أشعتهاترسلفالشمسمنهوأخرجعندهمنيرلثملنىأنج

عطرهالناترسلواألزهارأمواجهإلينايرسلواألثير

بااللهأنمعنىأذهانناإلىتقربصورةالثالثاإلرسال
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لهاإلرشاليكونأنيمكنوالالمسيحيسوعالوحيدابنهرسل

فليسوالطاعةالخضوععليهمنإلىسلطانلهممنيصدرالذى

يكونأنيمكنوالدرجاتأوطبقيةأوسلطاناألقانيمبين

مناوحكمةاكثرهومناألقانيمبينفليسالثانىاإلرسال

والنصحاإلرشادإلىيحتاج

المسيحاإللهيةالذاتفىالكائنالكلمةابنهارسلاآلبالله

اآلبنوروهو6182يواآلبمنخرجت1وقالبهذاصزح

اآلبفكرإنهوفيهمنهاآلبعطرإنهمجدهءوضياوتوهئجه

انقسامأوتجزئةاوانفصالدوناآلباتذمنخرجمجدهورأينا
هوالمقدسفالثالوثاآلبفىدائماآلبمنخرجابتعادأو

وننسبالمسيحفىاإلنسانوحسئداإلنسانروحصنعالذى

القدسبالروحمريمءالعذراإلىاآلبمنالمرسلللمسيحالتجسد

لهيةإوالذاتالعزةأسراربعضيدركأنالمحدودلعقلناليتيح

ينكرهاالهوإالإلهالأحدواحداللهالكبرىقةالحقيوتبقى

ذاتهفىاألحدالواحدولكنولثنىأومشركاوجاحدأوجاهلإال

فىواحدالعملفىواحدالجوهرفىواحدثالوثالسرمدية

ئنسبلكنءالفدافىاالبنمعكلهوالثالوثلقدرةواالالهوت

اآلباقنومدوناإلنسانيةطبيعتناإتخذىالذالمسيحإلىءالفدا

بقدروإنمايقسمهوالاألهنومذلكيجزئالطالقدوالروح

متحدأالثانىاألقنومبهقامالذىالعمليصفالبشريةلغتنا

اتحدوإقواحدالهوتالقدسلروحوبهبابياألبدوالىدوما
االبناألقنومبالناسوت

هوفالمرسلاالبنفيهانبلثقأوفيهولدالذىالمصدرهواآلب

coptic-books.blogspot.com



واالبناآلبمنالمرسلفهوالقدسالروحأمااآلبولليسالبن

الذاتىالتدفقمصدرهوفاآلباإللهىالذاتمنانبثقألنأل

والفكراألرثوزكسىالفكربينتوفقالعبارةهذهلعلواالنبثاق

ليكىلكاثوا

هذاكانوإننهايةواللهبدايةالاللهأىاألبدىالله

أننضيفأنويمكنالمحدودةلغتناقدرةلكنهاسلطياالتعبير

كمايزيدوالينقصواليتغيرالبعدلهوليسقبللهليسالله

تغييراللهفىليس71ةيعقوبرسالةفىءجا

الاللهوكمالهاالحياةءملاللهحىدوإماللهأبدىوجودالله

هناهالكاثنانا41ة3خرالنبىلموسىذلكعئركمالهزمن

األبدىللهالوجودهواوهذاللهأبدية

ابنالبشرىالعقليعجزوقداألبدإلىثابتيتغيرالالله

ومستقبلوحاضرماضىمنالرمنحذدالذيوالجغرافياالتاريني
الذينالبشرلمسوانزمنىالالاللهفكرةإدرالظعنيعجزقد

تقسيمأوزمانالقمرعلىفليسالالزمنىمعنىالقمروالىءالفضاإلىصعدوا

للزمن

وتخئلمعرفةإلىيتشوقمولدهمنذأعمىاإلنسانكأن

الصورةلهتقربأنالمستحيلمنبلجدأيصعبلذلكاأللوان

غريبوأسفاهاألعمىألنءوجالوضوحفىأللواناختالفاعن

كيفوبالزمنالزمنفىيحياالذىواإلنساناأللوانعالمعن

ذاتهفىتدفقاللهإننقولوعندمازمنىالاليتخيلأنله

مرةابديتهفىاللهفىحدثقداألمرانذلكمعنىوروحاكلمة

نقولوعندماوألبدادوماحاضراللهإنهتعادوالالتلتكررواحدة

واالبناآلبمنالمرسلاإللهىالذاتمنالقدسالروحانبثاق

ذلكنقولاليشريفتدىوأنيتجشدأنالمسيحءشانقولوعندما
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وهذاالمحددالزمنظالمعقولناعلىيخيممحدودةبشريةبلغةله

مرةذكرناهماكللهتملقداإللهىالذاتومفهوماإللهىالفكريجرح

تمتتغيرالثابتةنهائيةالابديةكلمةفىاللهأبديةفىلحظة

هىوإنمازمنيةلمحةليستانهاكنههندركالتدفقفىشئكل

ذلكإلىأشاروقدتتكرروالتؤرخوالتحددالإلهيةلمحة

ءالسمافىثابتةكلمتكيارب8اية811المزمور

رمنيةبكلماتاألبديةعناللهيكلمنا1

سعىالذىهواإلنسانوليساإلنسمانالىسعىالذىهوالله

معءوحواادممعحوارااقامالذىوتعالىتباركوهواللهإلى

البشريةعباراتنااللهاستخدمءواألنالياوموسىإبراهيم

عقولفاإلىوقداستهوسرمديتهأبديتهليقزبإليهليشدنا

والخيالالحواسخاللمنإالأمرأتدركالالتى

بشريةبتعبيراتاللهأبديةعنالمقدسالكتابعئر

171اتيمواآلبدينأبدإلىوالمجدالكرامةله

اإليمانقانونءانقضالملكةليس

52ايهوذااألرمانكلقبلملك

781دانيالأبديةإلىابديةفىيحيا

أبديةإلىابديةمناللهأنتوالعالماألرضتلدأنقبل

ا982مز

ا59مراللهعينىامامواحدكيومسنةألف

ابديةمفهومالشئبعضهانناأذإلىتقزبالعباراتهذهكل

حولهاتحومتكادبلكاملةتصفهاوالالحقيقةتحددالإنهاالله

coptic-books.blogspot.com



ليصلوضميرهقلبهءونقاوتأملهبعقلهيتدئراناإلنسانعلى

األبدىاللهعالمفىذلكمنابعدإلى

حباللهرناللهحياةاللهفقول

أواحاسيساوعواطفبدوناللهفىالحياةتكونأنيعكنهل

قوةوالفيهحركةجامداالالحبيكون

اللههلبسيطبمعنىاومتدفقاوفغالغيرالنوريكوناو

مرمرمنتمثالاللهنتخيلهلحركةأوعاطفةأوإحساسدون

أنهمعناهليسيتغيرالنابتاللهالكتابعبركماالناروهو

المقدسالكتابلتاصورولقدووجداقوعاطفةحباعماقبدون

فىالمتدفقةالحيويةلناليؤكدبشرىبأسلوبالخالقعواطف

ذلكأمثلةومناللهأعماق

66تكاإلنسانخلقعلىيندمالله

23خر383ا87مزمتسامحولكنهشديداللهغضب

0141

8122تكسدومموضوعفىهيمإبرامعللهاحوا

34خرالعليقةموضوعفىموسىمعوحواره

انينبغىوالغيورآاللهالمقدسالكتابلنايصوراحيانابل

3601س403أفنهنحز

الالذىاألبدىهواللهبأنالقولمعالصورهذهشناقضهل

علىيخاطبنااللهكانفإن71أليعجيلإلىجيلهنيتغير

أسماعناتالفهاوبتعبيراتبشريةوبكلماتعقولناقدر

انإلىيدعوناأنهلكذفمعنىوبيئتناطبيعتنامعوتنسجم

كباحثيناوكقضوليينالاكتشافهالىنسعىأنمنهنقترب
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لمعرفتهالروحىوعطشنانالخالقحبنامنطلقمنوإنمالميين

بهواالتحاد

اليناتنقلبشريةلغةفاللهوحىالمقدسالكتابفلغة

والتخدعناالناوعاداتمفاهيمناإطارفىاإللهىالفكر

الفلكىكالعالماعماقناإلىتصلانإلىتسعىوانماتحتقرنا

تمضىالذهبىعرشهاعلىالشمسغروبموكبعنيكتبالذى

فعلتهلترىوأبهاهااألشعةأجملترسلالبعيداألفقفى

لالمورإدراكهوإطاراإلنسانلغةأنهاامهذاالشمس

كلاإللهيةأعماقهفىالثالوثالقدوسالعظيمالواحدفالله

وجمالهاهاكمامطلقفىوالعواطفالمشاعر

للتعبيروالعواطفالمشاعرلكلمةبديلةكلمةاللغاتفىليس

أنلنؤكدمضطريننستخدمهااللهأعماقفىاإللهيةالحياةعن

هذهنجزدأنيمكنوهلورحمةوحنانفرحالحىللها

اإللهىسموهاإلىبهالنرتفعالبشريةصورتهامنالعواطف

للهوحاشااللههواللهأنفكرنامننسقطوأنننسىأندونهـ

ولكنهامعانىنحددهأنأوعقلبهيلمأناويوصفان

نتقرببهولالتحاداللهلمعرفةدوماالعطشىالبشريةلطبيعةا

ويستطيعيرسمهاأنخيالنايستطيعالتىبالصورةإليه

بطفلاللهسرأماماإلنسانأشبهمافيهايتأملانوجداتنا

العاتيةاألمواجيخشىالعظيمالمحيطشاطئعلىواقفصغير

المحيعلهذاانتمامايدرلةلكنهاألعماقفىالخوضويهاب

يلقىانعارمشوقالطفلفىولكنوحركةحياةيتدفقالرائع
لينتشالشاطئعلىوانالمحيطمياهفىالصفيرلبكيانه

المحيطهذااطرافعلىيالسباحة
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اللهات

إنفاالثالوثعقيدةالمسيحىيماناإلفىءالثراأعظمألا
الخاصالوحىإنهااإللهيةالذاتجاللعنلناكشفالذىالنور

اللهإبراهيمءاآلباأبىمنذالبشريةعرفتفلقدبالمسيحية

للهالعبادةيمتوأقاألبدىالكائنالصمداألحدلواحدا

لهشريكالالذى

تحديدوقبلالسنينبمئاتالنبىلموسىالخالقتجلىوقبل

ذلكقبلءسيناجبلعلىالعشرالوصايافى1الواحداللهعقيدة

عقلالعصورتلكفىالحضارةعقعلالبشرىالعقلاستطاعكله

وحدانيةيكشفانالعقلهذااستطاعإخناتونالمصرىلفرعونا

جدرانعلىواألعظماألكبرلله011إلىلرائعةاصالتهوكتبالخالق

أربعةبرغمحارةرائعةالصالةهذهتزلولمملوىالعمارنةتل
مضتسنةآالف

خيالعلىخطرلييكنلماللهاذاتعنليعلنالمسيحءوجا

اعلن81يواقطأحديرهلمالذىاللهاللهسريدركواالبشرأن

تصميمفويعلنهحضنهمنذاتهمنمنهالمنبثقالمسيحسره

23اصوثبات

بانمقتنعينقروناطويلةمنهمءالعلماوبخاصةالبشرظل
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فىأنءالعلماإكتشفوفجأةللمادةاألساسالوحدةهىلذرة

هائلةطاقاتالذرةهذهتفجيرفىوأنمتدفقةحياةالذرةكيان

الذرةعصرالبشريةدخلتتالوقذلكومن

قروناطويلةمنهمءالعلماوبخاصةالبشرظلوهكذا

ءجاحتىذاتياالمجهولاللهولكنهاألحدالواحدباللهمقتنعين

الخالقاتذوعنالواحداللهحياةعنللبشروكشفالمسيح

لله01عقيدةإعالنومنذإلهيةمتدفقةحياةاللهأنوكشفا

ودخللبشريةاخشعتحبنورحياةلوثلثا1الواحد

اإللهىالوحمنجديدوكشفجديدإيمانعصربالمسيحاإلنسان

إلهياوحياالثالوثعقيدةتءجامعنىمنالكلمةفىماوبكل

ليعسالذىاألحدالواحداللهمرحلةالبشرىبالعقلتتخطى

أنبالمسيحوامناللهحياةمعرفةمرحلةإلىودخلشئكمثله

أونطقأونورثم2حياةأووجود1الواحداللهوفىواحدالله

ثالثةوهذهروحأومحبة3ئمثانيةوهذهعلم

أباللهيشركأهذاإاللهوحدانيةمنينقصأهذأ

وحياتهاللهلقهمالعقلقدرةأقصىفيهااكتملتعقيدةتلكأم

كشفوحدهالمسيحوبالحياةوباإلنساقبالعقلارتفعتعقيدة

بشرالوحياةالبشرعقلأدخلتالعقيدةوهذهالعقيدةهذهعن

اللهيتبصئرعقللهلمنوطوبىاللهوحياةاللهلمكاالبشروإرادة

الحبهلىالكلمةموالوجودهوالواحد

الحضاريةمالمحهلهعصرفىسنةألفىمنالمسيحعاشثافيأ
والجغرافىلتاريخىواالمادىطابعهولهلدينيةوا

البانمنونفيقوموبينمقدسكتاب1بيئةفىالمسيحوعاش

والقومالهكالربأناغيرىإلهلكيكنالاللهإالإله
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فىمغرهةالوثنيةفىمغرقةوثنيةأممبهمتحيطلمؤمنون

موحدونيهودقومللفرائزمستسلمةوالقوةللمادةالتعتد

اشوريةرومانيةوأمممخلصاينتظرونبالتقليدضمسكون
ولغاتهاوطقوسهاوعقائدهاالهتهالهادفينيقيةوفرعونية

إبراهيمءأبناأمتهوبنىعصرهأهلخاطبيالمسيحءوجا

حقائقلهميعلنعقولهمقدرعلىيخاطبهمويعقوبوإسحاق

ومشاهدباألمثلةيريدماويلفنهموسهولةبساطةفىاإليمان

جميعاالبشريخاطبإسيحكانالحياةوأحداثالطبيعة

وتهزالبسيطاإلنسانيفهمهاسهلةبسيطةكلماتهتءفجا

لسوفالفيأعماق

ليسوفالسفتهاوشعرانهاوكتابهااإلنسانيةءادباكلإن

مععمقهإلىويصلالضالاالبنمثلجماليعادلنصعندهم

رقتهمعقداستهوإلىرومانسيتهمعجاللهوإلىبساطته

أعظمفىوليسوالهندوالعرباليونانتراثأعظمفىليس

بجانبيقفنصالحديثةأوالوسطىالعصورعبقريةأنتجتهما

الجبلعظة

السامرىكمثلوعظمةقداسةيفيضنصالبشركتبفىليس

الصالح

بلعنقاالملحدينأشدبشهادةإلهىوحىالمسيحفكلمات

لهووضعالقديمالعهدأكملالذىاإللهىالوحىهىالمسيحكلمات

ومعناههدفهوحفقالنهانىاإلطار

البساطةءورابمايشعرونالوقداإلنجيليقراونكثيرون

الرقيقاألسلوبهذاءورااإللهىالسريلمسونوالالتعبيرفى

والمسرحالسينمافىالفنأعمالمنوكثيرخالدةروحيةصممن
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ولمالمظهرعرضتولكنهاوحياتهالمسيحكلماتجسيدتاولت

العمقعنشيئاتقدم

سرإنالواحدسراللهعنلناكشفوحدهالمسيحفإنولهذا

المقدسالثالوثهوالله

لثالوث11عقيدةعنالكالمفىبخشوعلنتقذمثالثا
القديسشقاعةوالتمسالجرأةهذهوإلهىربىالمسيحلىليغقر

علىوهوطلبالذىالكبيرالالهوتىاألكوينىتوماالعظيم

الثالوثأيهاسامحنىقائألمؤلقافكلتحرقأنالموتفراش

ألتمسكماضعيفةبشريةكلماتإالأكتبلمألنىالقدوس

ءإشعيامعأقولإنسانوأنااللهسرعنأتكلمإذعنىصفحه

ألنطقياربطفرنى01الشفتيندنسوأناقدوسلله11النبى

القدوسأيهاوعنكباسمك

األبوهوواحلالله

االبنهوالواحدهذا

قدسالروحهوالواحدهذا

نعمأنتحقيقتلتهىبلفزورةهذهليسالقارئأيهاانتبه

أيهاانتالتشبيهفارقمعإنسانكلويااإلنسانأيهاأنت

إلنسانا

أبوأفتاواحدإنسان

ابنوانتواحلانسان

إالليمستولكنهابشريةصورةروحوأنتواحدإنسان

الفكرةلتقريبوسيلة
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بينهاإلنسانفىوالمحدودوالتناسلىالمادىالتشبيهفارقع

والتناسلالمادةعناللهتعالىمحضروح1الواحداللهوبين

المحدودالزمنوعنالغرائزىابخسى

رسالةيعنىاالسموالجديدالقديمبعهديهالمقدسالكتابض

إبراهيماسمإلبراماللهاختارجديداوتكليقادعوةاوجديدة

131لويوحنااسمزكرياالبناللهواختارلالممأبا

هذه112متالمخلص1يسوعاسممريمالبناللهواختار

رسالةعلىتدلكلهاالخالصخرةبطرسشاولءاألسما

اتهاذالشخصيةعلىتدلاللكنتكليفعلى

وعلىشخصهعلىيدلفاسمهذاتهعنيتكلمعندمااللهأما

الكائنأناالنبىلموسىيقولاإللهىسيرة

اللهأبىإلىصاعدإشوابوكمأبىاآلباللهحالمسيويقول

األبوةوهىاللهخواصمنخاصيةعلىالكلماتتدلهنااآلب

المسيحبنوة1عناللهأبوةفميزبهاالتىالوحيدةالخاصمةوهى

هبهذإالاللهذاتفىفرقأوتمييزهناكليساللهروحعن

العقيدةشرحتفاصيلفىالخوضوقبلاألبوةاألولىالخاصئة

نوالىثممبسئطةموحزةعامةفكرةنعطىاإللهيةالمسيحية

توحيدإيمانالمسيحىواإليمانحدواللهانقولالمفئيةالدراسة

مناكبرالوحىحقيقةفىالمسيحيةألنديانةأقلولمإيمانقلت

تطلقولكنإلهيةوطاقةونورإيمانإنهاديانةأوديناتكونأن

فذلكةفهذهعليناماالظاهريةالطقسيةاألمورعلىديانةكلمة

الحياةلهملتكونجئتيوحناإنجيلفالمسيحقالعابرة

والعهدالقديمالعهدإلىترجعأنولكتوحيدإذنالمسيحية

المسيحيةأنلتتأكدالطقوسودراسةالكنيسةوتاريخالجديد
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ذكردونالشواهلىبعضوهذهفيهشبهةوالعليهغبارالوحيد

إش493642393تثالقديمالعهدمنالعديدةاآليات

21مال2649واه44654

8486216كو1892992مرالجديدالعهدومن

ا7اتى33رو302غال

البراهينوبخاصةوالعقلالقلسفةبراهينذلكإلىأضف

وحدانيةفيهاأثبتالمسيحيةقبلأرسطوشرحهاالتىالخمسة

شكمجاألألىيدعالبماالخالق

نإذواحدالله

الحقيقةنلتمسأننحاولإنناانتبهالواحداإللههذا

الواحداللهعنالمسيحبهاأوحىالتى

أومحدودالغيراإللهىالكيانأوإلهيةاتذلهالواحدالله

األبدىاإللهىلوجودا

الكيانوهذاعقلأوواحدإلهىنطقلهاإللهىالكيانوهذا

واحدإلهىروحلهاإللهى

ثالوثناهووهذاإلهىروحإلهىعقلإلهيةذاتالواحدالله

اللهفىفليسوللروحللكلمةالمصدراألبدىهىاإللهيةفالذات

جهةمنذاتهفىمتدفقالكابلاللهنقصأودرجاتاوتعذد

يخلقخلقهفىومتدفقلوثالثاهوالذاتىالتدفقوهذا

إلهىالذاشفالتدفقوالنهايةالبدايةفهوويصونهاالكائنات

أوالخارجىالتدفقامايتكزرالأبدىأوإلهىهووماأبدى

اللهبعجاثبالكونيخبرلحظةكلففىالخلق

هوأحدوحيدواحدإلهىنطقلهااللهوذاتاذاتلهالله
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القدسالروحهووحيدواحدزوحلهااللهوذاتلمسيح

اللهأنوهوواحداأمراالسطورهذهفىنعرفأنعلينا

لكلوالخصوصيةالتمايزأمااللهذاتفىمقدسثالوثالواحد

فيهالذىاألباللهبشرىباسلوبعنهاعبرنافقدالثالوثمن

الروحاللهوالكلمةالنطقاالبنلله1الوجودومنهالوجود

والقداسةالمحبة
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ب7اللسه

هنذفىأبوةوكلمةأبالله4ايوالحياةكانتفيه

أنمعوأنثىذكرالبشرعرففىوالتناسلتناسألالبشرتعنى

أوجسدىءلقافيهاليسالتناسلمنمختلفةبأنواعملئالوجود

منانواعوفىالنباتوفىالماديةالطبيعةوفىجنسيةشهوة

الجنسيةالغريزةفيهاليستتاسلوالحشراتوالحيواناتالطيور

المادىبمفهومها

األبوةطشر

ولهذاصورهاجميعفىاألبوةلتنبثقشرطاولالحياةألأ

الميتةوالكائناتالحياةيلدالفالموتالحياةاألبالكائنيمتلك

منالحىاالبنينبثقأنيجباألبوةتتحققولكىالحياةتعطىال

طبيعتهبنفسالحىيلدفالحىالحياةنقلهىفاألبوةالحىاألب

وصفاتهسماتهويحملجوهرهومن

عناللهاعلنالنبىموسىعهدومنذالحىهواللهأنونؤمئ

ولهموجوداللهأنلكذومعنى341حرالكائنأنهاتهذ

العقيدةتكتملالجديدالعهدوفىذاتهوفىذاتهمنالوجود

ويقولحالمسيحياةالكلمةالحياةاللهذاتمنانبثقتفقد
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أنلالبنأعطىفقداتهذفىالحياةلالبأنكمايوحنالقديس

أنهيعلنالمسيحفالسيدلذا62يوهالذاتهفىالحياةلهتكون

181رو416يوالحياة1

الالتىالوننيةالهةعنيختلفاالتالفدوسالخالقالله

هواللهأنومعنىا4316مزالحياةتعطىوالتبصروالتنطق

الالذمحأالحىوهوالخلودوهواألبديةهوإثهالحياةوهولوجودا

دالحىهواللهانالقديمالعهدفىاألساسيةالصقةوكانتيموت

أنالحىاللهباسمأستحلفكللمسيحالكهنةرئيسيقولولذلك

كمابذاتهيقسماللهإنبل6236متاللهابنكنتإنلناققول

الحىاللهإلىايعودبأنالوثنيةالشعوبالرسولبولسيعظكان

4141اع

اللهمنهبةمقدسةدعوةالحياةأنيعتقدالمسيحىوإيماننا

المصيروإليهومبدعهاالحياةرئيسهوالحىوالله

وطبيعتهاجوهرهامنالبنوةتعطىأنلألبوةثانشرطثاتيأ

إنماعالمألعظماضتراعفكلالروحمنوحوالالمحسمدمنالجسد

يخلقهفلمالكلمةأماابوتهيحملاللكنهوعقلهيديهصنعهو

كماطبيعفومنجومرهمنمنهخرجوإنمايصنعهلمالله

بولسيقولوكمامخلوقغيرمولوداإليمانقانونفىنقول

1ه1كوخلقكلقبلهولودلرسولا

ومناتهذمنبعضاالبنهيعطىاإلنسانإنالقارئأيهاانتبه

ألنكيانهوكلاتهذكلفيعطىاللهاماةكيانهومنطبيعته

طبيعةفىاماوتجزئةانقسامالمادةاوالمبشرطبيحةفىةاألفي

انبثاقبلانقساماوتجزنةفيهفليسمحضوحالواحدالله

البقولهالالترانىالرابعالمجمعذلكحددوقدكلىداخلىذاتى
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منجزئاأوللمسيحمنهبعضاأعطىاألباللهبأنالقولمكن

اتهذمنالمنبثقاالبنأعطىباآلإنبلالمتجسدللكلمةجوهره

الساميةاإلنجيلعقيدةهىهذهوطبيعتهجوهرهذاتهوفى

اإللهيةالمترفعة

ماضفعلإنهامحدودةعاجزةبشريةكلمةأعطىوكلمة

الاللهذاتفىلكن1سيعطىمستقبلولهمضارعحاضرله

تدققهاألبديةذاتهاألبدىاللهمستقبلالحاضرالماضى

اآلبمنالمسيحلمكاناولزمانيخضعالذاتهفىعطاؤهابدى

األبدىاآلبجوهرمناآلباتذفى

مناعطالقديمالعهدفىءالعطاروحلنايشرحهذاإن

الذيالوحيداالبنيعلنويوحنا7ة85إسللمسكيينخبزك

81يواثااآلبحضنفىهو

أعماقبغيراللهأتوىاللهأعماق

حضنبغيراللهأترىاللهحضن

بلقظذاتهعناللهأعلنءالبدفىاإلنساناللهخلقءالبدفى

اومثالناصورتناعلىاإلنسانلنخلقالجمع

لحظةوالكتابةةءالقراعنفلنتوقد

هذهاجملماالحياةيعطىالعظيماللهاإللهىللسريا

لصورةا

يصدقمنكيفةثهوالحىاللهاننقولانأيمكن

عتهطبيفىمتدفقذاففىمتدفقاللهبأنالقولايتناقض

ولميلدلملهشريكالأحدواحداللهبانالقولمعاهذايتناقض

اتهذخارجمناحدكفوالهيكنولمنجسيايولد
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أمامحيارىفلنبقاجلالثالوثسرامامحيارىزلناال

سرأمامحيارىزلناماونحناللهوحياةاللهاتوذاللهعظمة

األرضعلىالذابةالبسيطةالنملة
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االبناآلبين

وعنباللهالشركمالبساتعنتماماةالمسيحيالعقيدةابتعدت

األبوةمفهومعنتماما7ابتعدتلكوكنهلله11تعددفىالوثنية
اللهإنالمسيحىاإليمانوقالالمخلوقةةالبنفىوعنالتناسلية

واحدجوهرواآلبهواالبنوأنلالبنكلهااتهذأعطىبا

فئأواالنبثاقفىتمايزاللهوبنلىةاللهةأبفىبسالتمايزوأن

الكلمةفالمسيحاتهذفىانبثقالحياةواللهالحىاللهءالعطا

اذاتيةعقليةروحيةوالدةمخلوقغير

وهذااالنجيليةالعقيدةلهذهتففمنافىخطوةاآلننتقذم

اللهفىإيمانهلإلنسانليتمالمسيحبهءجاالذىاإللهىالكشف

اإللهيةالذاترعوفىاللهحياةفىاألنمنذويدخله

إالاتامةمعرفةاالبيعرفالواحدهمااالبنواللهاآلبالله

اقاالنبثوألق71يوااالفييحبهكممااآلبأحديحبالواالبن

واالبنالحياةاآلببينإلهيةالمعرفةوألنإلهىالحبوألنذاتى

اللهفهماواحدجوهرواالبناآلبوألناآلبمنالمنبثق

ء103ءيوواحداواآلبأناالواحد

فىاآلبأنالمسيخايعلنعندماأوغسطينوسلقديسايقول

واآلبأنهيشرحالمسيحفإنواحدوأنااألبوأنبافىوانا
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الوقتوفىواحدفهماباالنبثاقمتميزانوانهماواحدوهر

منهالمولوداالبنوأعطىأاآلبأذاتهفىالحياةلهواحدذاته

الوابنابلواحداوالجوهرذاتهثىالحياة

االبنمنأكبراآلبليعس

اآلبمنأصغراالبنليس

االبنأواآلبمناصغرأوأكبرالقدسالروحليس

أوأولاللهاتذفىليسأصغرأوأكبراللهذاتفىليس

الحياةلهاحئةالواحدةوالذاتواحدةاللهذاتثالثأوثانى

اللهمناكبرليسالحياةفاللهالحبوهىالنوروهىالوجودهى

ونورأابحياةالواحداللهإنهالحباللهمنأكبروالالنور

أقدسروحأوحبأبن11

فصفةالمسيحىاإليماناذطالقةومنذاإلنجيلعقيدةهذه

اللهعقيقالالقديمالعهدفىكاناللهفىإيمانناكلتلخصةاألبئ

فقداإليمانقانونوفىيدالجدهالعهدفىوأمااألبدىالقدير

رائعاعمقاوتعطيهاالصقاتهذهكلتسبقاللهأبوةاأصبحت

اللهدوسالقاآلباللهالقديراآلباللهقنقولاجدبومعنى

األبدىألبا

االقديمةونكيرالقديمةاألديانكلفىموجودةاللهصفاتإن

اللهصفاتالتوحيديةغيراألديانوفىالتوحيديةاألديانقى

لقالخالرحيم1لربحمان1ألبوىالقدوس1الواحدومنها

إخناتونكتبهاصفاتكلهالخ01القوىالمتكبزالمهيمن

وتجدبلكونفوشيوسوكتبهابوذاوكتبهالفيلسوفاعونلفرا

البدائيةاألديانفىبعضها
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الوحىوكمالالكاملالوحىالمسيحأعانتوحدهالمسيحية

المسيحيةالعقيدةءنراعنكشقتاألبوةصقةاآلباللهحول

الذاتفهمفىجديدأبعداتعطىتكنلماألخرىالصفاتوكل

لمإنالمسيحقبلالبشربهايصلالتىالصفاتأغلباإللهى

وتعالىتباركاللهوكانالقديمالعهدفىموجودةكلهايكن

المحىأنهليعلنوتارةاالكائنأنهيعلنتارةءلألنبيايكشفها

وأعلنالمسيحءجاحتىالقدوسأنهيعلنكثيرةومزاتالدائم

حولاللهأبؤةتفهمفىنحترسأنوينبغىاباللهاللهابوة
نقطثالث

البشريةلألبوةمعنىأىعنتمامافكرنايتجزدأنجبيا

روحفاللهمادىأوجسدىمعنىأىعنتمامانبعتعدأنيجب2

443يومحض

أبوةمفهومفىزمنىمعنىأىمنتماماإيماننانجردأنيجب3
اتهالوجودذإنهمستقبلأوحاضرأوماضىفيهليسفاللهالله

نهائىالاللهإنمحدودغيروالله63ة61رواألبدىإنه

4413مز

أشدالمسيحيةفجرفىالمسيحيونالالهوتيونعانىولقد

وفىالعقيدةهذهعنالدفاعفىأليماعذابااقواوذءالعنا

لنالخصولقدالجديداإليمانسياقفىالصحيحضعالملىوضعها

فىالعقيدةجابهتهاالتىاالعتراضاتسأوغسطينلىالقديس

فقللواابنابواحداللهأنانسواالبعضأنإلىفأشارمهدها

وأسقطواإللهوحدانيةعندفاعذلكأنمنهمظنااالبنشأنمن
ودمعجوالعقيدةاهبولرفضوبعضهمحواواستراالمسيحالهوت

جهادلكنيسةاجاهدتالنبثاقاتمايزيتفهمواولملبنوةوااألبوة
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قولعلىمعتمدةراسخةواضحةنقيةالعقيدةلتصلءلشهدا

كاالدهرمنتهىإلمعكمأنااعلمواهبوااذالالمسيح
291همت

الرابعالقرنأوائلنيقيةمجمعبقمةالالهوتمعاركانتهت

حتىنصليهالذىاإليمانقمانونبإعالن523سنةحوالىالميالدى

اثناسيوسلعظيمااإلسكندريةولبطريركوغرباشرقااآلن

القرنوفىالتاريخىالمضمارهذافىالجهادملحمةالرسولى

العبارةههذوضوحفىالشرقيةالكنائسأعلنتعشرالخامس

يجرحالوالثالوثواحداللهوحدانيةكلاللهوفىواحدالله

اللهوحداتية

علمهفىلالهوتافىالجوهرفىالوجودفىواحداللهنعم

واحدأمربعقولنابقدربينهمنميزلوثثالوحدانيةاهذهوفى

أنتماماليرفضالبشرىالعقلإنالمصدرأواالنبثاقتمايزهو

متناهالاللهأنأدلةألبسطوذلكواحدمنأكثرالله

اللهيزيدالاوينقصالأويتجزأواليتعددالوالالمتناهى

كيانهفىحىاتهذفىمنبثقواحد

واحداإلهايكونونالقدسوالروحواالبناآلببانلقولفا

هوذاتوفىالواحداللهنقولبلفلنحترببىعقائدىخملهذا

القرقندركأتراناثالوث

الوحيداالبنالكلمةالمسيحنقوللماذااعتراض

ذاتمنولدالذىللمسيحاللكلمةذاتهأعطىاللهإننقول
يتكحررالواإللهىواألبدىإلهيةأبديةوالدةاللهاتذضالله

ذاتفالاإللهىالسرأمامفلنحترسالمسيحهوهولكانوإال

احدحدواانبثاقهأوأحدحدواوتدفقهأحدواحدإللهىا
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الواحداللهإالثالوثالالمتجسدالكلمةإالمسيحفالبالتالى

اآلبمنالمولودالوحيداالبن181يوحنايقولولذلك

416يوبىإالاآلبإلىأحديأتىالالمسيحيعلنوعندما

اإللهىالذاتفىالمقدسالثالوثبينالعالقةأكثرلنايشرح

عليهنطلقاالنبثاقمصدرتمايزقلناكمافالتمايزالواحد

اتذفىفليسالتمايزهذاعداوفيما1اللهابوةالبشريةبلغتنا

هو1المتجسدفالمسيحاألقانيمبينتفصلقوىأوأعمالالله

اآلباللهإلىالطريق

يخلطهولميفصلهلمئدهوتجاآلباتذفىكائنالمسيحألن

ولذلبااللهفابدادائماقائمهوبلاللهكيانعنيبعدهولم

ربنايسوعبالمسيحبقولناادائماصننختم

ء

15ااقثثقنحاحخخكحثالاط32ألولط
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االبنلمسيح

للعقيدةالفهممنمزيدإلىالطريقالتمسأناحاولمازلت

أناألموراعجبومنالئالوثعقيدةالمسيحيةفىاألولى

واختلفاوتقاتلتبينهافيماتصارعتقدالمسيحيةالمذاهب

وصمحينذلكمنأبعدإلىوذهبوابلوفالسقتهاالهوقيوها

الماضىمنيومناحتىنعانىومازلنابالهرطقةبعضابعضهم
مضتقرونمنذمتجمدةعقلياتهناكومازالتاألليم

متىمنقذاللروحتفتحأنوتابىقديممتحففهكرهاسجنت

أكثرولمستقبلءبثاإيجابىلحاضرمجيداتراثاالماضىنتخذ

حباوأكثرضمعاتواوأكثرنضوجا

عقائدفىالمسيحيةالمذاهببيناالختالفشدةبرغمإنهأقول

الثالوثسرأمامخاشعةءاستثنابالجميعهاوقفتأنهاإالرةكثي

ابالواحداللهاألقانيملثمالواحدباللهمنتئكلهاالمقدس

نقطةهذهقدسوروحوابن

واجهوهكماصاخباحوارأالمسيحيونيجابلمأخرىنقطةثمة

منذالمتجسداللهالكلمةاالبنالمسيحشخصيةعنالدفاعفى

خلفالكنيسةوصمودالميثدىالثالثالقرنابانساريص

ثملعظيماكيرلسوصمودنسطوروثورةلعظيمااثتاسيوس
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الحاذوتأثيرهاالعربيةالجزيرةشبهفىالنسطوريةنتشار

شمالهافىالجزيرةشبةفىالمسيحيينإيمانفىوالجذرى

وهزالشرقوجهغيئرتاريخمنلكذتبعوماووسطهاوحنوبها

اإليمانءأبنايجرفلمكلهوذلكالمسيحيةالعقيدةأركان

اإليمانعنوالغربالشرقمسيحيىمنالكاسحةوالغالبية

المسيحبشخص

مواجهةفىعصرنافىالمسيحىاإلنسانقضيةأنوأعتقدبل

وبنوعلثالوثباإيمانهقضيةهىوالقلسفاتوالمللالتيارات

والدىإيمانمنإيمانسنهلتإنىأحلالمسيحبشخصىإيمانهخاص

أننحيروفضائلهاالمسيحيةعنهماوورثتاللهرحمهما

تجاملالشاقةودراساتيملالداناالبحثاكانتحياتىمسيرة

غيرعقيدةوفىإيمانىغيرإيمانفىأتخصئصأنرغبتإتىبل

للمسيحيةتتنكركتباالكثيرةالكلتبأتوقرعقيدتى

بالمسيحاإليمانترفضوكتباوعقائدها

مسيرةوبعدوأبحاثىدراساتىبعدأنوأعترفأقرإننىأهول

المولودالوحيداالبناإللهالربهوالمسيحبأنأقرعاماخمسين

لهحباددتاأننىوأشهدالفادىالمخلصوأتاآلباتذمن

بقيةفىهدفلىوليسالزمانمرعلىبسزهواتحادأبهوإيمانا

آثامىيغفروأنملكوتهإلىجئتاذايقبلنىأنإالحياتى

لشخصهعميقحبففيهاصالححياتىفىيكنلموإننوبىوذ

رحمتكبواسععنككلماتىاقبعلإلهيبءلالمتاليكلالوسعى

لكلعة11

بدونأبوةوالاألبوةيمتلكباأنالبديهيةاألمورمن

فىالمحلقفكرهوفىلالهوتيةاروعتهفىيوحناوإنجيلبنوة
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بنوةلعنىأكثرفهمإلىخطوةبطخذناالالهوتاتبمرعلى

ويضيفثمالحياةكانتفيه14يوحتايقولالمسيح

الحياةأنانفسهعنيقولوالمسيحالنورهىكافتياةالح

لنوراأناايضاويقول

النوهواالبنيكونكيف

معفىفىنورنورأعلىيضفىلفظايعطيناأيضايوحنا

الكلمةهوالمسيحيقولإنهالمسيحبنوة

القارئعزيزىانتبه

العلياالكلمةلهإنإنسانعننقول

وحخةقاتونهىفالنكلمةإنونقول

معثىلهووجودهاوجود11هىفالكلعة

األعماقمنى8دجلىملىالكلمة2

وحدهاهىبشفاصنابهاننطقالتىالكلماتأننظنال

قدكماقناافىنطقناهافقدبالكلمةنتلفظأنفقبلالكلمات

الفكرثمرةفالكلمةبهانطقناحينجسدناهاثمفيهافئرنا

بلسانناننطقهاعندماحاسيسواالوالوجدانوالخيالءوالذكا

الفكروفىاألعماقفىيدورعمابهاعئرناقدنكونوبشفاهنا

فحسباللغةفىالتعبيرأواللقظمعناهاليسهناوالكلمة

ألوانكلأيضاتعنىالكلمةولكنمعناهاجوهمنوجههذا

والخبرةوالخيالوالوجدانالفكرعصارةإفهاوالفنونالتعبير

أعماقلةأنينكرمننهائىالمفكرأنهينكرمنوالله
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ذهائيةا

اللهفكرهىفالكلمة

اللهمحضروحاللهاللهأستغفرلسانواللهجسدالوالله

وروحهوكلمتهفكرههوفاللهولذلكمحضفكر

نؤمنكماومثالهاللهصورةعلىخلققداإلنسانكانإن

فكممالمحهمنبعضاالشخصمالمحتعطىهالصورةجميعا
واألعماقالفكرجوهرهىالكلمةباألحرى

باابنالكلمة3

حجمه1أنيعنىالذلكاللهكلمةإتالمسيحعننقولأن

منءجزأنهأواألبكيانمنأقلكيانهأنأواآلبمنأقل

لمكانوابالزمانالمحدودةءاألشياعنإنماالعباراتهذهفكلاألب

يتجزأالالذىمتناهىالالفهلىوتعالىسبحانهاللهأماوالعمق

التعبيرفإنبلتقاسالالتىالحياةئحدالالذىالقدوس

والدةالفنإننقولفنحنقضيتنايؤكدماأحياناالبشري
األصيلالفكروالدةاألصيلوالشعرفنهيلداألصيلفالفنان

وادبهوشعرهفكرهبنوةوهنااألديبأبوةهىأبوةفهناوالدة

آلباجوهرصورةرسمإنه421عبلرسولابولسيقول

كانءالبدفىاآلباللهوصورةطبيعةلهاإللهىفالكلمة

الكلمةأنيؤكدفاإلنجيليوااللهكانوالكلمةالكلحة

حيةكلمتكةقالحينالنبىداودمزمورفىأشماروكماأبدى

91998مزاألبدإلىربيا

فكرناويبقىوتعبيراتناكلمتفافىيتجسدفكرناأنكماهـ
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التمثفبيهفارقمعكذلككياننامنمنابعضاأعماقناى

اآلبحضنفىاألبدإلىهوشدالمتجالكلمةفإنالبشرى

81ة1يو

إلهياانبثاقااتذفىينبثقاللهأنوأشرناسبقوكما

لكلمةاهىااإللهىلكلمةفاوحيداواحداانيثاقاقدوساأبديا

افكارأوكالميوجدالاللهفىألننهائيةالالالوحيدةالواحدة

بسيطروحفاللهاللهفكرويوجداللهكلمةتوجدبل

لصمتواالكلمة4

وكموعظمتكوغناالجمالكفىنتاملأنعذبهوكمإلهىيا

ليتفغيدخلأنمسيحكبتعمةعقلنايتجاسرأنهورائع

مجدكاعتابمنواحدةعتبةولويخطووأناعماقك

حياتكإنسانيتخئلانوشاقصعبهوكمإلهىياولكن

األبديةوفىوالسكونالصمتفىالمتدفقةلالمتناهية1اإللهية

4يوالحىءالمانبعإنكالضعيفلتشبيهىعفواإلهىياإنك
41

منخالياالصمتكاقمتىولكنالصمتفىاللهحياةأجل

داجملىأوفراغاالصمتكانومتىالحياة

محضروحالله

صمتفىالطبيبصمتفىالمهندسصمتفىأليسولكن

منضخةأكثراألعماقفىوتجلجلتتدفقحياةوالقيلسوفالعالم
أصاخبةهدينةءضوضا

ترغبالبشئلهيزتئعندماأليسإنسانإلىهمستومتى
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ماذاترىخاصةأهميةولهعندكقدسيةبهبامراوإعالنهى

يعئرإالوروحهاللهبينوكلمتهاللهبيناللهأعماقفىيدور

أذنتسمعهالمءأشيا29اكوالرسولبولسلتسالكذعن

إنسانقلبعلىتخطرولمبشر

أبعدومااللهأعظمماالمسيحكشفهىالذالسرلعظمةيا

بولسالرسولصيحةإنهااإللهيةالحياةغوررسبعنعقلناحدود

فمنالفحصعنطرقكاصعبمااللهياأحكامكاعمقما

133روااللهفكريعرف

اللهحياةهنبعضالنايكثمداللهكلمةالممميح

يستطيعولنسقراطالفيلسوفيقولألاراكحتىتكلم

إلىودخلكلماتهإلىوانصتسمعهإذاإالإنسانايقهمانإنسان

أنتالميذهالمسيحأمرولذلكوتعبيراتهحوارهطريقعنأعمامه

بالشهادةأمرهمبلبالكتابةيأمرهملميتلمذواوأنيبشثروا

وقلبعقلإلىعليهنعبرالذىالجسرهىفالكلمةبالكلمةالحئة

يؤمنكيفإذالكلمةبشارةاهميةعلىبولسوشذداآلخرين

41اةروثايسمعلممن

تجسداإللهيةالكلمةتجسداتالعلهكلمةالمسيحيانككل

لناارسلءاألنبيابواسطةكلمتاأنبعدالذىالحىاللهإنهالفكر

جديدةوحياةجديدةإلنسانيةخميرةليكونسويابشراكلمته

اللهنعرفأنهىءالسماحياةاألبديةالحباةأنيعلئوالمسيح

عنإالللهإلهيةععيقةحقيقيةمعرفةوال713يواآلب

الجسدفىكلمتهالمسيحمعرفةطريق
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الحقيقةهوالوحيداالبنالكلمةالمسيح6

4111يوحنافىواآلباآلبفىأناواحدواآلبأنا

إفالمسيحشخصيةفىالتفكيراطريلناتنيرالمسيحعبارات

واحدةإلهيةطبيعةواحدجوهراللهاتذفىاللهانبثاق

منلآلبماوكلمعرفةمنلآلبمافكلواحدإلهىعلموبالتالى

أسفلإلىفوقمنالعلمينتقلاثنانهماليسالالبنهوحقيقة

علمالواحدةاللهذاتبلمنهالمنبثقةالكلمةإلىالمصدرمن

لوالمسيححقيقةالمسيحعلمالمسيحذاتهىاللهحقيقةالله

مالقلنامحسوسةنشبيهاتعلىمحدودعقلناألناعتمدنا

إنهوجنوبهشمالهفىالنهرءماوبينالمتدفقالنهربينالفرق

أنغيرالمصبعندومائهالنبععندمائهبينتمييزالالنهر

المصبعندءماهناكوأننبعايتدفقهناك

هلىالمسيحإننقولبلالحقيقةيمتلكالمسيحإننقولاللذلك

نرفضولذلكالشاملةالكاملةوالحقيقةالمطلقةالحقيقةالحقيقة

مبادئأوالمسيحفكرأوالمسيحشخصمنتنطلقالحقائقأية

المسيحوخلق

الضاللمنإنسانكليتخلصأنيجبالحقيقةبالمسيح

بحياةتئحدحينالروححياةإنوالجهلوالشذوالعنف

الظالمجبالفوقوتسموواألخرةالدنياافاقتستشرفالمسيح

والظلم

التورهوسيحالم7

الشعبعلىاشرقنور461متالرسولمئىمعنقول

نورهوالحقيقىالنورإنالموتظاللوفىالظلماتفىالسالك
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أوعالمأوأستاذفكرمنيأتىقدبالنورواإلشعاعفحسبالحق

االتليفوناكتشفحينبعبقريتهالعالمأنارأديسونإنمرشد

اكتشفحينءالكهربامنأقوىءبضوالعالمأناروماركونى

خبايااكتشفحينالدنياأمامالطريقأناروباستيرالالسلكى

العلمهجالفىهذاومفعولهاالميكروبات

ووضعالخرافةحجبمزقحينديكارتعنيقالذاتهوالشئ

كيانتهزألحانأروعاستلهمحينبيتهوفنوعنعرشهعلىالعقل

إنسان

الحبتيارفجرحينيسوعالطفلعنيقالذاتهوالشئ

حينعصرناقىتريزيااألموعنالروحيةالحياةفىوالبساطة

والمعوقينبالمنبوذينلالهتماماألخالقيةالقيمةأساسوضعت

عصورهافىالحياةدروبتءأضابشريةشموععنءتشاماقل

أنايقولوحدهالمسيحلكنالمتنوعةمجاالتهاكلوفىالمختلفة

ليسنورهوالمسيحالالمتنامىالنورالمطلقالنورالنور

هوالكلمةهلىالنورهووإنماوالقادةءوالعلماءاألنبياكأنوار

الذى171يعاألنوارألبىاالبنهو1اللهفىالذاتىاالنبثاق

يستطيعوالإنسانيرهلمالذىبهيقارنالىالذالنورفىيسكن

األبدىالنورءضياإنه661تىيراهأنإنسان
763حكمة

إنسانكلحياةينيرالذىاألوحدالحقيقىالنورهووالمسيح

الضالليعرفالالمسيحيتبعوالذى19يوالدنياإلىات

21يواتدركهلنوالظلمة

الحقيقةنرىوحدهالمسيحنورفى

الحقيقةنعيشوحدهالمسيحوحدةفى
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وفىالحياةنبعجواركب639مزمورهفىداودعبرما

لنورانرىنورك

641كو2والشيطانالمسيحبينوالظالمالنوربيناتفاقأى

حياةليعيشواالحقيقىبالنوريتحدواأنالمسيحرسالةهذه

والحقالنور

هذهالمجيدةطقوسهافىيسةامعأرذداخراوليسأخيرا

فىالكائنأيهااللهاتذمنالمنبثقأيهاالرائعةالكلمات

الوجودقبلالموجودأيهاالنورمنالمولودالنورأيهااللهاتذ

أيهاوطبيعتكجومركفىاآلبمعواحدوحيداالبنأيها

الحئةالكلمةأيهاصالتىاقبلإلهىيالكأسجدالمسيح

يعرفالعظيمةالجمعةليومقبطىلحناطبيعتهافىسدةالمتج
لعلهالخالدةالدينيااأللحانأروعمنوهوجنسهفىاألوحدبامونوجنيس

الراقيةالفرعونيألاطحانمنسشوحى
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القدسحعللى

المطحونوالغرائزالمادةبقيودالمثقلاإلنسانيفهمأنمقدمة

العقلهذاوقدراتعقلهفىالمحدوداليوميةالهموموقعتحت

سراإلنسانيفهمأنومذاهبوفلسفاتاديانبينالحائرالقلق

الهائجالبحرهذاإلىأضفطاقتهفوقأمرذلكالواحداإلله

المتجردينالزاهديقالمتصموفينالمفكرينقلةوالفلسفةلفكرامن

خطيئةءحرامنالمجروحةبفطرتهاإلنسانوميلالبشرتاريخفى

اكتشافأمامفنحنالبسيطةوالعقائدالسهلةاألمورإلىادم

الذاتسرأمامنحنعقلياإنسانيااكتشافايكونأنقبلإلهى
ومسيرةالبشرىالعقلمسيرةكلفىوحدهوالمسيحاإللهية

اإللهيةالذاتحقيقةيعلنالمسيحوحدهالبشرىاالجتهاد

األقانيممثلثةالواحدة

حيةالمسيالعقيدةقمةفىالتوضيحبعضإلىوصلناوقد

كمالهاءوبهاورونقهاالمسيحيةالبشارةعبقريةالعظمىالعقيدة

حىإلهاألحدالواحدوتعالىسبحانهاللهأنإلىوصلناوجمالها

نهائىالاسمهتباركوانهسقدمحبكريمالهءعطامتدفق

مهيمنخالقاألحدالواحدواللهكلمتهفىنهائىوالاتهذفى

يحيطالذىالقسيحالكوقفىومعجزاتهأياتتدلناكماجميل
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خارجوتدفقهواستمرارهواتساعهودفتهبجاللهياخذناوالذىنا

صورةأحسنفىوالطبيعةالوجودويممتيروينظميخلقذاته

قانونوأبدع

الذاشالتدفقوهذاحىألنهأعماقهفىمتدفقالواحطوالله

األموراإلنسانيرفضأنأيسرمابهنؤمنالذىثالوثناهو

عقلهباباإلنسانيقفلأنأسهلوماالساميةوالعقائدالصعبة

أنالبشريةحعللحسنولكنوأحاسيسهغرائزهربأملىويكتفى

جاليليوأحرقفقدالجهادطاقةلهمكانالعقلأبوابفتحواالذين
تدورالتىهىاألرضوأنمدارهافىثابتةالشمسباننادىألنه

لهمقدمالذىأنوالثانوىواإلعدادىاالبتدائىتالميذيعلمالوقد

الحقيقةشهيدالهذهماتنظرهمفىالبسيطةالحقيقةههن

واكتشفءبالكهرباالدنياءأضاالذىأنالكثيرونيعلمالوقد

ثمنيملكالفقيرامعوزاماتالسالبوالتيارالموجبالتيارهذا

القداسةوهيمقلوبهمفىحملواالذينأنالبشريعلمالوقدكفنه

فىماتواوالحببالعدلونادواودروبهاالحياةوأنارواوالقضيلة

للوحوسبهموالقىلسجونا

بدمهالمسيحدفعهالذىالخطيئةنمنالقارئسيدىياإنه

إنسانكلءالعطاودربءالنداويكملبآالمهبولسأكمله

رويةأعماقهفىيملكألنهبالموتأباأللميبالىالمتفانمخلص

األلمطاقةمنبكثيراهوىبطاقةتمذهوالجمالوالخيرللحق
ءاوالفن

اللهيستوعبأنيستطيعاإلنسانأنتظنأنحذارثمحذار

جهادإلىتحتاجالالروحيةالحياةوأنسهلأمرباللهاإليمانوأن

اللهالقولأبسطوماوالشهواتالغرائعلىوالسيطرةالنفس
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هذاأمشخصالواحدهذاهلبربكلىقللكناحد

وبالنوروبالامحماقهفىحياةبالالواحدهذاأممعجهولالواحد

كماواألرضالسمواتنوراللهمعنىمابربكلىهلححب

نورأمبنيرالنورأميتدفقنوراللههلالثبىداودتبك

حياةحياةأقيحياةاللهمعنىمابربكلىوقل6واضحغير

بمعنىحياةأموجمالءوعطاءثراأنهابمعثىالعقليقهمهاكما

وغموضوتسلطأنانعيةأىوئنى

لسنانجاللهمشركينلسناالمسيحييننحنالقارئسيدىال

شئتموحدوننحنالقارئسيدىيابلثالثةنعبدأصنامعباد

هذهأناكتشفناالمسيحبنعمةولكنناتشمألمأوتفهمان

وفيهانوروفيهاحركةوفيهاحياةفيهامتدفقةغنيةالوحدانية

والغموضوالسلبيةالجهلوحدافيةليستاإلنجيلوحدانيةحب

إنهابالمسيحلناكشفىالذالحقيقىالوحىوحدانيةهىبل

بالعقلغنيةاآلباإللهىبالوجودغنيةنهائيةالوحدانعية

ضوعوهذاصالقدسلروح11اإللهىبالحبغنيةالبنااإللهى

هذامقالنا

القدصاالروح

أوأل

العقلمثألنقولكمامادياليمسماتلقائياتعنىالروحكلمة

وكماالعقليدلناكمااللهوالحواسبالمادةهماليسوالفكر

حواسأومادةبعهليسالروحهواللههوالمقدسالكتابيدلنا

أولقدوساوكلمةوالمكانالزمانفىمحدودةالمادةألنمادية

01المقدسالشىوالجمالوالخيرالحققمةهودساأبسطبلفظ

المفمريعةوخاصواستعمالخاصاحتراملهالذىهوالشئ
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منبهيحيطلماتاماالبشرخضوعالهيخضعقانوناتعنى1لمقدسة

ساميةمعان

اللهإن63النبىإشعيافمعلىالقديمالعهدفىأعلنوقد

علىللجالسالشاروبيمتسبحةهذهقدوسقدوسقدوس

بلثالثةيسبحونأنهمالشاروبيميعلنلموبالطبعالعرس

نعبدأننايظنلمنعابرةمالحظةهذهاألحدالواحداللهيسئحون

أمامئرفعوبخورالواحدللهتسبيحالمقدسالكتابكلفىثالثة
قدوسقدوسنرذدكماوالتماحيدوالتسابيحالواحداإللهعرش

لعقلاأقنوملوجوداأقنوملثالثةاأقانيمهفىألحداللهقدوس

الحبأقنوم

تأكيدالعربيةاللغةفىكماالعبريةاللغةفىوالتكرار

أننجدالبشريةتاريخوفىوالكمالللقمةورمزوإصرار

دفاعأحياتهمبذلواالذينءوالشهداالصالحينءواألولياالقديسين

امألالشعوبفكرشتهمالحياةعلىللقيماألمانةواثرواقيمهمعن

فكأنالقدسيةمنبهالةوأحاطتهمالوجدانفىمستقرا
فقد1ه1غالبولسنهاععئركمالبسانخاصةدعوةالقداسة

تقربهىاإلنسانعندوالقداسةأمهءأحشافىوهواللهدعاه

هوالقدوسأوفالقدسبجمالهأعمقوتشبهاللهإلىأكثر

الكاملالروحهوالقدوسالروحبالتالىالكمال

المطلقالكمالالله

هواللهفىالالهوتالنيسىغريغوريوسالقديسيقول

والقداسةالكمالهىوالقداسةنقصفيهليسالكمالهـالكمال

اللهروحهى
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وبالقلببالالقديرالخالقاألحدالواحداللههلبربكلىهل

تكونانأيمكنونقولذلكمنأكثرإلىلنصضىبلحب

يكونأنيمكنوهلالحبعاطفةمنخاليةأىمحبةيالالقداسة

إلهىحببغيرقدوسالله

اآلبيحبواالبن19يوهاالبنحبياألبإناإلنجيليقول

42و7133يوالوجودءإنشاقبلقائمابوهذا

الالهوتخصائصومناللهطبيعةمنأبدىحباإللهىوالحب

وتبسيطاسهولةأكثروبمعنىءاللهكلمةوفىاللهاتذفىقائم

حيوانىالحيواقوحببشرىالبشروحبإلهىهواللهحبإن

أونكسبهنميهفعيشهبهأمرانحسلنفهملحظةنقفوهنا

إنهالحواستحتيقعأونلمسهأودهنحذأنيمكنالولكنهنخس

فىأمرأسهأفىااإلنسانكيانفىالحبيوجدأينالحب
فعيشهإنناكلهاإلنسانكيانفىكلهلكذفىيوجدإتأنقاسه

اعماقنافىإنهبضعفهوأحيانابقؤتهبنموةأحياناونشعر
كلهناوجولىوفى

إنمالعظيالواحداللهسزأمامحقيقىتواضعفىمعىوقل
اللهأعمالهكلفىالرائعالمهيمنالقنانالجميلالخالقالله

ومناللهفىهوبلاللهعناينفصلالاإللهىالحبوهذاالحبهو

اللهوإلىالله

أوالوجوداوالذاتبمعنىابهواحداللىاللهانسابقاقلنا

الواحداللهإنوقلناءالثابكسرمنبثيئهتدفقألنهالتدفق
طالموجودفاللهاآلبذاتفىاآلبذاتمنمولودألنهابنهو

للهافىفليساإللهيةحيافوفيجوهرهوفيذاتهفيمتدفق

البسيطالروحاللهفىوليسالبشريةالحسابيةالتعذدية
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أوأولالمطلقالكمالوهواللهفىوليستعقيدأوتركيب

االبننسميهمتدفقوجوداألحدالواحداللهإنهثالثأوثانى
ذاتهفيمتدفقالموجودفاللهالقدسالروحنسميهمتدفقوحب

اإللهيةحياتهوفيجوهرهوفي

البشرىالتعبيرمئتخبئماطاقةإنهالقدسالروحعننقول
العظمىالطاهةهواللهأعماقفىالحبإنالواحداللهفىالحب

وحابعلىالمنطلقالسامىالراقىبمعناهاهناالحبكلمةوخذ

روحالقدسالروحهواللهفىوالحبكلهوالكونالوجود

يسوالتقبءالعطاروحءالنقاروحالجمال

األبسميناهوجودأذاتالواحدالله

االبنسميناهوفكروكلمةعقلالواحدالله

القدسالروحسميناهوجمالوقداسةحبالواحدالله

عظيمةقوةمتحرلةمتدفقحىاللهأعماقفىالحب

اإلنسانكيانعنتنفصلالطاقةالبشرمستوىعلىولكنه

فىولكنهعظيمةقوةمتحركمتدفقحىاللهفىوالحب

الصقاتكباقىصقةليساللهضأقنومإنهابدىاللهطبيعة

هفهذالجميلالمهندساللهمثألالخالقعننقولهاالتى

اإللهيةللذاتصقاتوامثالها

هىبلصفاتليستفهذهوالحبوالعقلالوجودأما

لغاتناتعبيربقدرالسرمدىاألبدىالالمتناهىاإللهىالكيان

المحدودةلبشريةا

الهيةطاقاتهواوأقانيمهوبشريةببساطةإذنالواحدالله

أوالحبطاقةالكلمةأوالعقلطاقةالذاتأوالوجودطامة
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ولكنهاطاقاتاإلنسانفىكاقوإنثالوثناهوهذالقداسة

اإلنسانقفىاإلنسانكيانفىحخلوقةألنهامحدودةبشريةتظل

ايضامحدودةالعقلوطاقةمحدودةطاقةالذاتأوالوجودطاهة

إلىالفكرةيقربتشبيهمجردهذاكذلكمحدودةالحبوطاقة

بينالعظيمالفارقمعاللهعلينطبقهتشبيهالمحدودةعقولنا

منجوهرهمنأبديةإلهيةطاقاتحدلوااللهفاوالمخلوقلقالخا

فنانيلجمأيضاهواللهبأنالقولمنواحترسطبيعته

الخكبيررحيممهيمن

قامتوقداإللهىوكيانهذاتهغيراللهفصفاتاحترسنقول

الفلسفةأهلناقشهاالموضوعهذاحولوالهوتيةفلسفيةقخعايا

الغربفالسقةثمتوماالقديسثموأرسطووأفالطونسقراطمنذ

نقاسواحتدموبرجسونكانتمعالعشرينالقرنفالسفةوحتى

أماقذهىاللهصفاتهلحولهبىومذفكرىوصراعمرير

ذاتهغيراللهصقات

ومعالرسوليينءاآلبامعفجرهمنذالمسيحىالالهوتولكن

عصرتىوحواغسطينوسأوريجانمثلالمسيحىالفقهعلما

الكيانلهاألحدالواحداللهبأنيقولونكلهماألكوينىتوما

اللهصفاتوأماثالوثالكياناوهذالالنهائىلالمحدودااإللهى

كعجزمحاجزالبشرىتعبيرناأنكمااللهذاتمنفليست

لكنوالصفاتالذاتبينالتمايزتفهمعنالبشرىإدراكتا

إنحنونفالناإنكريمإنساناإننقولقاصرةبشريةبصورة

ولكنهاالذاتصفاتوالصدقالحنانأوهناثالكرمصادققالنا
الذاتفىوجودأليست
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القدسحالرموز

إنماالتعبيرهذايستعملإذالمقدسوالكتاباإللهىلنفخ011ا

كيانفىأهمشئفاىاللهروحعملصورةعقولناإلىيقرث

كيانهفىوالوجودللحياةأوضحعالقةوأىالتنفسمناإلنسان

روحعملعنالكتابعبرولذلكأعماقهمنالصادرةأنفاسهمن

النفخدباللها

فيهمفنفخالقدسبالروحالتالميذروحيمألأنالمسيحأراد

22أعلعنصرةايومالرسلعلىينزلءطلذاوحالرإنه0222يو

البارأيوبويقولعليناهبتاللهنفخة47ءإشعيالويقلى

أيضاويقولأنفىفىاللهوروحفىنسمتيمادامت723
اللهنفخةتدفعهكنهر95ءإشمعيا

فتعبيرجسدأومادةفيهليس1روحاللهأننعرفومادمنا

والزمنوالوجودءاالشيافىاللهروحعمليعنىالنفخ

ةالتكوينسفرفىنقرأهاالتىاآليةهذهأروعوماواإلفسعان

يراللهوروحظالمالغمروجهوعلىخاليةخوبةاألرضكانت

نسمةأنقهفىونفخ27بقولهالصورةتكملثمالمياهوجهعلى

حثةنفسااإلنسانفصارحياة

عندماوالقلباللهروحإلىالمقدسالكتابفىترمزالنار2

أوقويااففعاألأوجيأشةعاطقةهناكأنيعنىباألحاسيسيشتعل

عنيقولوالله4223لوعموأستلميذاعبرهكذاشديداتاثيرا

الجبلفوقتتوهجوالنار2192عب442قثاكلةنارذاته

بالحبناراالعالميشعلوالمسيح4271خرالوصايانزولعند
94ة31لو

مولودإنهأوابنإنهالقدسالروحعننقولاننستطيعوال
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هوماكلإنالمسيحيعلنوإنماأزليةأبديةوالدةاألبن

روح01القدسلروحاعنالمسيحويقول63ة1يوهلالبنمولآلب

البناروحبإضافتهلرسولابولسحهاويشر012تم1اآلب

ءاألنبياعلىالقديمالعهدفىروحهيرسلاللهأنوكما46غال

ورسلهتالميذهعلىذاتهلروحاروحهالمسيحيرسلوالملوك

617يو
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القدسلروحع

ثانيا

النارأوبالريحالقدسالروحعنالمقدسالكتابفىرمز

كلفىهامادورالعبالقديمةالعصورفىالريحأنوواضح

اوالبحرفىالسالمزمنوفىالحربزمنفىالحياةمجاالت

والشاعرالفنانتوهمكمالغةللرئحإنبلءالقضاأوالبر
لساحروا

أساسوقلبلكلهاالقديمةالحياةاساسفهىالناروكذا

القوةهىوالمحركالطاقةهىفالنارأيضاالمعاصرةالحياة

الشعوبتاريخفىالمجوسالنارعبدمنوخدولذلباالدافعة

لكىهذاأقولالذبائحلهاتقدمألهةوللريسحالهةللناركانكما

صفحاتتقلبانولكالمقدسالكتابفىومعناهالرمزأشرح

كانوكمخاصةأهميةللناركانكملترىوالجديدالقديمالعهدين

والمقذسالمحؤكاللهلروحبهمارئزدلذلكواضحدورللريح

الداليكسر

االبنالفكرواللهاآلبالحياةاللهإنةونقولخطوةنتقذم
مكوناتتلكبلصفاتهذهليستالقدسالروحالحبوالله

وندركاإلنجيلنورتحتعقلناإليهاتوصلكمااإللهيةالذات
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الحقاستيعابعنكلهااللغاتوضعفالبشرىالتعبيرعجزماما

الوحىوعنإيمانناعنبهانعبروسيلةلفتناوإنمااألعظم

أنوحاشااإللهيةالذاتفىالحبكيانهوإذنالقدسالروح

نزواتأوإحساساأدعاطفةاإللهيةالطبيعةفىالحبيكون

مناللهفىالحبكيانوإنمالمؤكراتاإلنسانفىكماتخضع

األبديةاإللهياطبيعتهمناتهذمنوتعالىتباركجوهره

القدسبالروحنؤمناإليمانقانونفىتقولولذلباالسرمدية

والجسدشئالروحإنتقولبشريةفكرةمناحترسالمحيىالرب

اللهفكرعناواللهذاتعنينفصلالاللهفروحللهحاشاشئ

االنبثاقهذاعننعبرإنناذاتىإلهىتدفقأوانبثاقهوإنما

وعادقالحيناإلنجيلىلوقابهاعبربشريةبكلماتاإللهى

الذىهوالقدسالروح441لوبالروحالجليلإلىالمسيح

يجددالذىوهو153لوهمنأحشاوهافتمتلئءالعذرايظلل

هذهلنايقزببشريامثألوسأعطى18أعالعنصرةيومالرسل

إننقولمتدفتيبنهرلهشبهالالذىوهواللهشبفنالوالحقيقة
التيارهوالروحواللهالنهرهواالبنواللهالنبعهواآلبالله

هواللهبانيقولأندوناللهفكرةيتقبلأنعقلألىيمكنال

فىالحبتماماالعكسعلىبلوةاوجودينفىالوالحبالحب

الكتابعئرولذلكحبالسامىجوهرهافىوالقوةقوةجوهره

وتارةوالوداعةالحببتعبيرتارةالقدسالروحعنالمقدس

4271خر9161خر32خر8تكوالعقابالقوةبتسبير

عنالصليبىيوحناالقديسقبيرأجملوما8ة3تك233اع

أختمأنوأودالدائمةالحياةالحبشعلةبقولهالقدسالروح
القدسالروحعننيسةاآبامنرائعةبنصوصالفصلهذا

باجتهادالربمنيطلبالذىسأتطوتيصالقديسيقول
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ويعطيهمعهيكونالربفإنوتعاليمهوصاياهبحسبمحبة

حبحمسعوامةالنعهذهاستحقواوالذينالقدسالروحنعمة

الروحمنوتعلمواالبنوةروحفقبلواونياتهمقوتهمجملالوصتة

القدس

ءاألنبياعلىالكلمةحلحينماأنناسيوسالقديسويقول

كانإنسانايصيرأنقبلالكلمةفإنتأكيدوبكلبالروحتنباوا

صارلماكذلككخاصتهباعتبارهميسينللقدالقدسالروحيعطى

اقبلواالقالميذهويقوللقدسابالروحالجميعيقدسفإنهإنسانا
حيثاخروالباراهليطداحدالقدسالروحوهل1لقدساالروح

ئذكرلمالباراقليطوهلالقدسالروحبعدهوالباراقليطيكون

والربواحداالبناوالكطمةأنفكماحاشاالقديمالعهدفى

الذىالقدسالروحهوالذىوالباراقليطهكذاقالنفسه

الواحدعنالربيتكلموهكذا4162يوباسمىاآلبسيرسله

ففسه

اللوغساتحدلمام1444الكبيركيرلسالقديسىويقول

فقدءالعذراالقديسةمنلنفسهاتخذهالذىبالناسوتالكلمة

منتتقذسالبشريةطبيعتنابداتوبذلكالقدوسروحهمنحه

يتحدلمامئاواحدلكليحدثوبالمثلالمسيحشخصفىيدجده

بهويتقدسالقدسالروحمنهينالفهوبالمسيح

اإللهىجوهرهبحقبطبعهقدوساالمتجسدالكلمةكانلقد

القداسةيكتسبكمنأحلنامنذاتهقدسساناإنبصفتهولكنه

معطىهوأنهإذهوذاتهأجلمنليسالقدسالروحنالوهكذا

البشريةطبيعتناإلىيمنحهلكىنحناجلنامنبلالروح

فيهاجديدمنتتأصلفارقتهاالتىالنعمةيجعلفيهالكائنه
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الذىالرباطهوالقدسالروحالكبيركيرلسالقديسيقولـ

واالبنباآلبنفوسنايربط

علىذاتهيطبعحينماوهواالبنصورةهوالقدسالروح

بالتالىهوالذىاالبنصورةعلىلتكونخلقتنايعيدفهوأنفسنا

اآلبصورة

بحيثالمقدسثالثاللىفىالتقديسيةالقوةهوالقدسالروح

لآلباألبوةكماجوهريةصفةلههىالقداسةأوالتقديسأن

لالبنلبنوةوا

الثالوثعملمنالحقيقةفىهوعليهنحصلالذىالتجديدإن

للخليقةأولنايحدثعمألممانومأقلكلننسبوعندماحتى

اآلبمنهوشئكلأنلكذمنبالرغمنؤمنأنعليناولكن

أوللتلمذةدعوةأوماخلقةكانءسواالقدسالروحفىباالبن

منإياهاللهيهبناماكلأوالحياةتقديسأوالموتعدمهبة

االبنبواسطةللقديسيناآلبيرسلهالقدسفالروحالصالحات

المسيحالقدسالروحفىباالبنلآلبمجذدايستعادإنماشئكل
ويربطهيعرفهمنفىالقدسالروحبواسطةيحلنقسهبواسطة

األباللهمعالروحيةلقرابةبانفسهبواسطة

ختاميةمالصظة

انأوضحلكىاالسكندريةءاباباقوالأستشهدأنرغبت

اختالفوالغربالشرقبيناالختالفكثيرةامورهىاالختالف

واحداإليمانينوأنلغوىفلسفى

إلىرمزاالقديمالعهدمنأقتطفهىالذالنصهذاأجملوما
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منعشرةالحاديةالساعةفىيقرأوالذىبالحكمةالقدسلروح

وحركةحياةيتدفقنصاآلالمأسبوعمنءاألربعاليلة

وهوعهدهعلىلفنونوااآلدابمسذوىفوقكأدبفهووموسيقى

وتعبيروكصورةوإلهامهاللهوحىمنيكونأنإاليمكنالكقكر

إناإلنسانوجدانفىوالسموالخيرعنواكليحركوتشبيه

قصارللحظاتولوالقارئفىتخلقالنصلهذامتأنيةةءقرا

74203حكمةالنصهووهذامتساميامتصوفاإنسانا

تبلغفهىمتحرلىكلمنحركةأسرعالقدسالروحالحكمةإن

منوفيضاللهقوةلهيبفإنهاطهارتهاأجلمنالكلإلىوتأتى

دنسشئيقزبهاإنيقدرالفلذلكالكلضابطمجدالمقدسالمجد

صالحهوصورةالنقئةاللهأعمالأةومرلىاألالنورءضياألنها

ذاتهافىثابتةوهىشئكلدوتجذواحدةوهىشئكلعلىتقدر

اللهلثحريكةتجعلهاالطاهرةالنفوسفىتحلجيلكلوض

ألنهاالحكمةيساكنمنإالأحديحبالاللهألنءأنبياوتصيرها

بالنورستقيوإذاللنجوممركزكلمنوأسمىالشمسمنأبهى

عليهايقوىفالمةالحكوأماالليليعقبهالنورألنعليهذقدمت

لظالما
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القدسحعلر

ثالثا

ومىاثنانعليهايختلفالحقيقةعلىأكدناسابقةسطورفى

تباركاإللهىالذاتانواكدنالهشريكالأحدواحداللهأن

يكونانللهحساشالوثالشاوأنأبدىحىذاتىوتعالى

يعقلهذاوهلاإللهىالذاتإلىإضافة

إيماناوإنماشخصانضيفأوشيئااللهإلىنضيفالنحن

وكماتسفمناهوكماالمتجسدالمسيحمنالرسلتسلمهكما

وعلمناالمسيحلناكشفهحقيقىرائعإيمانأبنانناإلىسنسملمه

الحىهوهوواحدفاللهالواحداإللهىالذاتفىهوالثالوثأن

ذاتهفىقداسةالمتدفقالقدوسهوذاتهفىإلهيةحياةالمقدفق

أناإلنجيلىالوحىعلمناهناومناتهذحباضالمتدفقالحبهو

التدفقوأناللههوينقصواليزيدوالمتدفقألنهابالله

اللهاتذفىينقصواليدفيالاإللهىالذاتفىاالبنسميناه

القدسالروحسميناهإلهىحبالذاتىتدفقهوبيناآلببينوان

الواحداللهفىنقصيواليزيدالاحداللىاإللهىاتالذفى

األبهوإلهيةحقائقتشرحبشريةتعبيراتأإللهىالذات
التدفقهذافىإالبينهماتمايزالاالبنهوكلهاإللهىوالذاث

لآلبموماوكل41يوالاآلبرأىاالبنرأىفمناإللهىالحى
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اإللهالتدئقهذالناكشفوالذىونورهاكالشمسنلالبو

صورةالنوروأخذالنورمنالطورءجافقدالتجسدسرهو

التىءاألشياصورةالشمسشعاعيأخذكماوطبيعتهاإلنسان

ولوالمنهالففذالتىءاألشياصسورةالشسسشعاعيتخذمنهاينفذ

استطاعولمااإللهىالذاتسرعرفناكنالماالكلمةالمسيحتجسئد

استطاعتولمااللهأسرارأعتابإلىخلبأنالبشرىالعقل

تواضعوفىبشرىعجزثىلهحنطقأنغيرىكلماتأوكلماتى

األقانيممثفثالواحداللهعنحقيقى

يسألقدالقدسالروحجوهرهواالبنجوهرهواآلبجوه

بساطةأكثربأسلوبأوالرمنفىالتدفقهذاحدثهلسائل

القدسالروحيسبقانواالبناالبوهلاالبنيسبقاآلبهل

الزمنفيهيكونأنللهحاشانقولوسهولةبساطةأكثرواإلجابة

ذاتهفىيكونأنللهوحاشاوأخرأولفيهيكونأنللهوحاشا

مطلقةوأبديةوحدانيةوحدةاللهفىإنمادرجاتأوطبقات

ءواحدوجوهرحدواوالهوت

أساتذةعلىأطقالونحننطلقهنابسؤالهذايذكونىقد

لماللهإنةنقولاللهوخدمتىنسألهمكناالمسيحىالتعليم
فاللهموجودااللهفيهايكنلمفترةهناكتكنلمأتأعنىيوجد

القداسةهواللهالكمالهواللهالحياةهواللهالوجودهو

العقلتثظيماتومناللهصنعمنمادىأمرومقاييسهوالزمن

علمومناللهصنعمنهادىأمرفالمكانمحدودغيرواللهالبشركال
شئكلفىوالالنهائيةاألبديةهواللهالبشرجغرافيا

القدسالروحانبثاق

هذهأحولنولنايعطىانجديدالعهدكتبسائرمعاإلنجيل
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جدالوقاموالغربالشرقالهوتيوحولهااختلفاالتىلحقيقة

فالروححولهمنالضخةيستحقالجدألاليومأراهعنيف
االبنروحهوالقدسوالروح103متاآلبروحهواالقدس

الثالثةولالهانيمللهحدواوالجوهر46غال

لحظةأمامهنخشعأنيستحقنورالرسولبولسنصفىولنا

بولسقولإلىفلننصتاإللهىالسرعظمةقليألنتأملوأن
رأتماالذىكورنثوسأهلإلىاألولىرسالتهفىالرسول

للذيناللهأعدهبشرماقلبعلىخطروالأذنبهسمعتوالعين

كليفحصالروحألنبالروحلناكشفاللهولكن29يحبونه

غيراإلنسانفىمافيعصالذىهوفمناللهأعماقحتىشئ

غيراللهفىمايعرفأحدمنماوكذلكاإلنسانفالتىالروح

أرسلهىالذالروحنلنابلالعالمهذاروحفحننلناومااللهروح

تعلمهبكالمنتكلمالونحنمواهبمنمنحنامالنعرفالله

الحقائقفنشرحالقدسالروحيعلمهبكالمبلالبشريةالحكمة

منهومايقبلالالبشرىفاإلنسانروحانيةبعباراتالروحافية

إالفيهيحكمأويفهمهأنيقدروالحماقةيعتبرهألنهاللهروح

فيهيحكموالشئكلفىفيحكمالروحانىاإلنسانوإمالروحبا

واماليرشدهالربفكريعرفلذىامومنيقوللكتابفااحد

المسيحفكرفلنانحن

منبثقواالبناآلببينالقانمالحبجوهرهوالقدسفالروح

واألسبقيةبالزمنذلكفهممناحترساإللهىالذاتمن

مرسلواالبناآلبفىقائملزمنىاالمادىالترتيباوواألقدهية
فالروح162يوالحقروحهو31ة61يوواالبناآلبمن

ءاألمينالشاهدوهوواالبنباوحدهوالقدس

الذاتمنالمتدفسقاوالمنبثقالقدسالروحةعباهـأنوأعتقد
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العبارةهذهواالبناآلبمنائمرسلاإللهىالذاتوفىإللهى

الكاثوليكىالتعبيرينعنتختلفوالوالغربالشرقترضى

الرثوركسىاو

منأهميةأقلالقدسالروحأنفيظنالبعضعلىيختلطقد

محضبشرىتقكيرهذالطبعوبادرجةأصغرأوواالبناألب

فيهليسواحداللهإنوفقولنكزرأنينبغىولذامحضمادى

لوثناثاهلىهذاوحياةتدفقفيهالواحداللهوإنمادرجات

عقلىتدفقاإللهىالذاتوفىاألباإللهىالذاتمنتدفق

القدسالروحسميناهحبوتدفقالكلمةأواالبنسمئناه

أبداالواحداللهفىالطبقيةأوبالتعذديةمننالأبداونحن

نؤمنوالروحاأوولدااللهإلىنضففلمبالشرلهنومنال
نحنأبدأأبدأالمسيحاسمهشخصفىحلاللهبأنأىبالحلولية

الغنىاللههوالقيومالحىاألبدىالقدوسالعظيماللهبأننؤمن

طبيعتهمنفكرلهذاتهفىالواحداللهأننؤمنالموجودالمتدفق

واليتغيرواليتعذدالاألبدىاللهوفكراإللهىوجوهرهاإللهية

يفقروالىيثواليتطوروالينتقصواليزدادواليتتاقض

والفكرالواحداللههووإنماالبشرصفاتبهنلصقأنللهحاشا

هواتهذفىالواحدوالحبوطبيعتهجوهرهمنالمسيحالواحد

االقدالروح

القدسالروحويعمله41يواالبنيعملهاألبيعملهماكل

بينهالنفصلالاألقانيمإلىاألعمالننسبالبشرنحنوإنما

مصدراإللهىالذاتبصقتهاللهإقدقولنابقدرنقولولكننا

واإلبداعالخلقمصدراآلبهوءوالعطاوالتدفقاالنبثاق

اآلبمنالمولودبالتناسلليساالبنأوالمتجسدالكلمةوالمسيح
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وصارلمجببعتناأخذالذىوالمخلصالفادىاالبنهواآلبذاتى

واليأكلالهنافالالهوتويتألمويشربيأكلمثلناإنسمانا
إنسانيةاوعظمةالبشريةالطبيعةولكنهايتألمواليشرب
أوتفييراواضتالطبالاتحادأبالالهوتاتحادهاهواالمسيح

اكتسبالمسيحإنسانيةصدرعنمافكلانفصالاوتشويش
أوشربأوأكلاآلبإننقولوالالوحدةهذهمنوقداستهسموه
إننقولوعندماالمسيحناسوتبهااختصأمورفهذهتأثم

الالكتابمعذقولأو4161يوالمعزىلروحاهولقدساالروح

الروحعلىالنكذبأو403أفافيناالذىالروحنحزن

القديمالعهدءأنبيايلهمالذىهوالروحإنأو3هأع
أناإلنجيلبنورتحاولالبشريةالتعبيراتهذهكل213كو

أشخاصهاأواقايخمهابينتقصلأنالاإللهىالذاتءثراتكتشف

عتبةتخطىأنههوموهوسالمسيحىاإليمانعظمةوإنتدفقهاأو
المجهولاللهكلصةترديدمناشهيناوقداإليمانفىالبدائية

شئكمثلهليسالذى

بدوناليهوصلالذىالتعبيرهذاالحقوأيمننكرالواحدالله

أرسطوأوأفدطونأوسقرطوعقلإخناتونعقلوحى

اإليعانمنالعقالنيةالمرحلةهذهباإلنجيلعبرالمسيحىاإليمان

المسيحلناوكشفالواحداإللهىالذاتفىالغوصالىووصل
لناكشفاألبحضنفىالكائناالبنجوهرهءضيااللهصورة

فىثالوثاحداصواأحدواحداللهانلنااوضحاللههومنعن

مرحلةمنانتقلقداإلنجيلنئاإللهىالوحىمرحلةإفهااتهذ

وحدانيةعنالكشفعصرإلىالنبيموسىووحدانيةالقديمالعهد
الله

اقاألبديةالحياةهىهذه71يومنالنصهذالنقرأ
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المسيحيسوعارسلتهوالذىوحدكالحقيقىاإللهأنتعرفوك

ألعملهأعطيتنىالذىالعملواتممتاألرضعلىمجدتكقدانا

قبلمنعندكلىكانالذىبالمجدعندكأبتياانتمجدنىواألن

منلىأعطيتهمالذينللناسأسمكاعلنتوقدالعالمكون

وهمكالمكحفظواوقدلىاعطيتهموانتلككانواهمالعالم

أرسلتنىأنتانكوامنواخرجتمنكإنىحقاوعلمواقبلوا
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الةهامألحظات

الذىاإلنجيلىالكشفالمسيحيةالعقائدأعظممالمعبمسطنا

الرسلالمسيحيةفجرمنذبهأمنوالذىالمجدلهالمسيحأعلنه

الثالوثعقيدةفىالمسيحيةنظريةوعرضناءواآلبا

ءانتقااإلمكانبقدروحاولناالعرضضالبساطةتوخينا

لغاتهوضعفالمحدودعقلةوطاقةاإلنسانقدرةفأينالكلمات

اإللهىالذاتفىالغوصمنلكذأين

اوغورهاسبريمكنالالمهيمنالحكيمالخالقاللهعظمةإن

اإلنسانبعقلأخذالمتجسدالكلمةالمسيحأنغيربهااإلحاطة

هىالمسيحيةإناإللهىالذاتمالمحليدركالفهمطريقلهوانار

إالءوالفداالتجسدفهميمكنوالءالفداوسزاإللهىالتجسدسر

يفوقاكتشافأعظمهىفالمسيحيةلإلنساقاللهمحبةعظمبفهم

إنهاءوالفضاوالعلومالطبيعةاسرارمنتأخروماتقدمماكل

القيامةءوراوماالقيامةوسراأللموسالخلقسراكتشاف

هوأوالبشريةزمانفىاللهأبديةدخولهوالمسيحتجسدإن

اتحادهووهذا4اإللهيةاألبديةفىالزمنيةلبشريةادخول

مناستحقاقعنيكنلماإللهىفالتنازلبالناسوتالالهوت

كلتجمعتفلورسولوسعمونبىءفقاعنهيغنىيكنولمالبشر
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منذوالصلواتالذبائحكلتجغعتولوالقديمالعهدءأنبياداسة

البخورالوانوكلالتسابيحارتفعتولوالمسيحمجئحتىادم

كانولماالتجسدسزعناإللهىنازلالتعنيغنىالكلهذلك

1اإللهىالكلمةتجسدأمامعينطرفةأوالزمنمنلحظةيساوى

للبشراللهحبسرهىالمسيحية

نحوبالمسيحالمتحدينالبشرحبانطالقنقطةهىلسيحيةوا
الله

افحباإلنسانهوالمتحضرفاإلنسانالقارئسيدىياوانتبه

الحضارةهىالمحبة

المحبةؤجدتفحيثالبشريةتاريخكلفىنننظرأنولك

وجدتوقيمهالألسرةالمحبةوجدتوحيثافحضارةجدتللوطن

وحيثالحضارةخدتاألفرادبينالمحبةؤجدتوحيثالحضارة

وخدتوللطيروللحيوانولمثمياوللوجودللطبيعةالمحبةذجدت

حبمنمنطلقاكانااذإالويتقدمويعمرنىئبشئالالحضارة
محبةومن

للبشراللهحبهووالمسيحالمسيحهىضالمسيحيةلذلك

التقدموهوالحضارةهوخالقهمعالحبهذااإلنسانوتبادل

أولىمالحظة

فىاآليةهذهتءجاوإنماالمسيحبهيأتلمالثالوثلفظ

والكلمةاألبثالثهءسماالفىالشهودألن57األولىيوحنارسالة

لناكشفلقدينطقهلمواحداللةءالوهلىالقدسوالروح

انضحوأثاألحدالواحداإللهىالذاتعناإلنجيلفىالمسيح
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فىومتدفقذاتيةكبنوةذاتهفىمتدفقوهوابهوالخالقلله

بسيطةلغةاإلنجيلومنهالمقدسالكتابلغةحبروحذاته

والعامةالخاصمةيفهمهامحمسوسة

بولسىويقول103يوواحدواألبأناالمسيحيقول

302غالالواحداللهالرسول

عقيدتهاعنتعبرأناألولىالهاأجيمنذالكنيسةأرادتوقد

ألقيتوقتهانوالواحداللهفىثالوثلفظفاعطتالعظيمة

ألنهممشركونوبأنهمأصنامعبادبأنهمالمسيحيينعلىالتهمة

إاللهأستغفرثالثةيعبدون

أعطاهالذىبالتعبيرالمسيحيينصلواتجميعتبدأهناومن

القدسوالروحواالبناالبباسمالمسيحلنا

أبسطوماوانتهيناواحداللهإنالقولأسهلوماأبسطفما

اللهصفاتالقدسوالروحواالبناآلبإنقلنااإذوأيسرهالقول

كماالمتعالىالجبارلقوى1الرحيملقدوسكاتماماحدالوا

مالقديالعهدفيذكرت

موضوعاللهوذاتموضوعاللهصفاتإنابداابدانقول

وشقىالموضوعيندراسةفىالتاريخملىعلىءالعلماشقىاخر

انإلىاألديانمختلفثىالجميعووصلاإللهىللذاتالمتأملون

المسيحيةوثالوثاإللهىالذاتعنيتميزموضوعاللهصقات

إنهذاتىانبثاقإنهذاتىثالوثهوبلصقاتثالوثليس

ولذلكاإللهىبتدفقهذاتهفىالمتميزالواحداللهإنهذاتىتدثق

العقيدةلشرحجداهامةأقانيمالثالثةتربطالتى1لواو011هذه
اإللهيةحياتهفىثالوثالواحداإللهىالذاتبأنالقائلةالمسيحية

صفاتهوليس
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اللههلالكنيسةحرمتهالذينسطورمعمتسائأليصيحأخر

اللههلويتألموينامويتعبويشربيأكلاللههلطقاليولد

المسيحولكنيموتواليأكلالاللهللهحاشامعهذقوليموت

صاراللهبانالقولأماوماتوتالموشرباكلالذىهواإلنسان

جربموالاللهعظمةمنشيئااألمرينقصفالبناحباإنسانا

منيرفعامرذلكبلنعبدهأنفىحقهاللهيبخسوالوحدانيته

البشريةبالطبيعةويسمواإلنسانقيمة

فانيةمالحظة

والزمنالالواحداإللهىالذاتفىفلورنسامجمعيقول

يمكنوالاخروالأولالتحتوالفوقوالعمقوالعلووالطبقة

وهذاالبشريةعقولناقدرعلىواحدبأمرإالاألقانيمبيننمايزأن

فىالمتدفقاللهوأناآلبنسميهوالوحودالحياةاللهأنهواألمر

والمتدفقذاتفىالمتدفقواللهاالبننسمئهومعرفةنوراذاته

فىتسرىالتىالروعةفهذهالقدسالروحنسميهحبانورهفى

وهذافجركلفالمتصلالخلقهذاوالطبيعةوالوجودالكون

كلفىتسرىالتىالحياةوهذهأصيلكلفىالمتدفقالجمال

كلالمسيحيقلألمالثالوثاللهصنعمنكلههذاالكائنات

يحفظأحداحبنىإن071يوهفاعلهاالبناألبيفعلهما

الذىوالكالممقامتانجعلهوعذلىنأتىوإليهابىويحبهكالمى

الروحالمعزىوأماسلنىأالذىلألببللىليستسمعونه

32ا4يواليعلمكمفهوباسمىاآلبسيرسلهالذىالقدمس

عملأنيعنىالوالثالوثواحداللهالقارئسيدىيااحترس

واحدوقصدهواحدة01الثالوثاللهفإرادةومقسمأمجزالله
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األحدوحدةمنصادرةالمتنوعةوأعمالهواحدوحبهاحدفكرهـ

ذاتهفىالمثلثالقدوش

ثالثةمالحظة

الاإللهيةالكلمةالمسيحتجسدهوالتجسدإنإذانقولالماذ
المقدسالثالوثتجسد

يصدرعملاىإنوعمقءهدوفىحديثناوليكنمهألأقول

لهامحصلموالقدحماالروحاللهومناالبناللهومناآلباللهمن

بعقلناولكننااستقالليةهناكليساتهذفىالمثلثالواحد

تجسدالمسيحإنفنقولمصدرهفىالذاتالعملفىنميزالمحدود

هذاقذمالذىهوالواحداإللهىالذاتفىاإللهىالكلمةاقنومألن
الذىاإللهىالكلمةإلىننسبهفنحنالبشرنحنلناالتجسد

نقولكماتماماباإلنسانيةاتحدالذىوهوحواسناواماملناأتمه

الثالوثالنليسذلكالكلوضابطالخالقهواآلباللهإن

لغتىضعفمنواستغفرهباللهأعوذوظيفةلهكلمنقسم

فىالمتدفقللهنعطىلكىهذانقولولكنناواحدإلهفالثالوث

يعنىفالالمتدفقةالذاتهوألفاألبوةصفةاتهذفىالوجودذاته

لتجسداللهأنأواألبوةهومنهءبجزخلقاللهانابداابداذلك

الروحهومنهءبجزالحياةقدساللهأنأوالبنوةهومنهءبجز

القدس

بسيحروحواحداللهينفصلأويتجزأأوينقسمانللهحاشا

كمصدرلالبالخلقننسبالبشرنحنتعقيدأوتركيببال

وننسبوالمعرفةللنوركمصدرلالبنلتجسداوننسبللوجود

هوالواحداللهلكنوالحكمةللحبكمصدرالقدسللروحالقداسة
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اللهإنهوالحكمةوالقداسةوالتجسدالخلقصدر

ومعإلهىهوماوبينبشرىهومامعالتشمبيهفارقه

إلىلنتقربمحسوسةملموسةتشبيهاتنقدمإذالعظيمارنااعقلى

فيالفرقمافقولاإللهىالذاتمالمحوإلىاألعظمالروح

فيمتميزةالثالثةاليستوإرادتهوعاطفتهفكرهبيناإلنسان

يضادفكركإننقولأنايمكنالواحدة01اإلنسانيةالذات

فيذلكنقولاننستطيعنعمعقلكتعاندوإرادتكعاطفقئه

الجمالالحقالقدوسوتعالىسبحانهاللهفىأمااإلنسان

فاللهومكذااللهإتتركيبوالتناقضوالتعارضفالالخير

كآبالخالقةلقوتهاعمالهالبشرنحنننسبالواحدذاتهفىثطالمثل

قدسكروحالدالبكسرالمقذشةلقوتهكابنالعاقلةلقوته

قدرةأواللهإصبعفتعبيرشئكليصنعالذياللهوهو

فىبعدألننانسوقهابشريةتعبيراتاللهيداواللهدجهأوالله

للماذةسلطانالأحراراانطلقناومتىوالزمنالمادةقيود

فىيثظركمنالئاورجاهإيماننانحققانأمكنعليناوالزمن

ءوالرجااإليمانيعيشكمنوإنماصورفىاومراة

ةرابعةمالحظة

523عامنيقيهمجمعحددهكمااإليمانقاشونأ

واحدبإلهنؤمن

الكلضابطاب

ئرىالومامائرىءاألشياكلخالق

الوحيداللهابنالمسيحيسوعواحدوبرب
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اآلبجوهرمنأىاآلبمنلمولود

إلهمنإله

حقإلهمنحقإلهنورمئنور

واحدجوهرولآلبلهمخلوقغيرمولود

األرضعلىوماالسموإتفىماشئكلكانبه

خالصناأجلومنالبشرنحناجلنامنالذى

إنساناوصاروتجسدءالسحامننزل

الثالثاليومفىوقاموتأفم

واألمواتءاألحياليدينوسياتىالسمواتإلىوصعد

التاليةالعبارات183عامالقسطنطينيةمجمعأضافثمأ

معالذىاألبمنالمنبثقالمحييالمالكالربالقدسبالروحمننق
وئمجدلهوئسجدواالبناآلب
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ةأخيكلمة

عقيدةفىأخوضأنوحاولتاللهمخافةفىتجاسرت

ألنهاشكرهأنالمقدسالثالوثاللهإلىوصالتىلوثلثاا

إالأبغىالالقارئيدىبينأضعهكتابفيإخراجهافيساعدني
يقكرالمنإنسانافليسبالفكرإنسانكلعقليشتغلأن

إيمانفآمنمعينةحدودعندعقلهتحجرمنإنساناوليسى

كليخشىالقديمالدربعلىوسارالعبيدوصدقالعجماوات

اجتهادوكلنقدكليخافجديد

هىبلالواحداللهعقيدةالىإضاقةليستالثالوثعقيدة

الثالوثوعقيدةالعظيمالخالقسرأعتابإلىودخوللهاشرح

يكشفهلملوإلهىكشدهىبلبشرياإبداعااواختراعاليس
هذامثليتخئلانالبشرىللعقلامكنلمااللهكلئمةالمسيح

ثالوثعنالمسيحيةورثتهتقليداليستالثالوثعقيدةاإليمان

أدياقكلهاهذهوولدهماوأوزوريسإيزيسلوثثاوعنلهندا

ائلهمووالبشرسماتلهامتحاربةمنفصلةالهةبثالثةقالت

وسقطاتهمتهمشهوالهمو

مجهوألسهأليداتوحليمسالتوحيدقفةهوالمسيحيةثالوث

الخوضعنأغناناكاقوماوكفىواحداللهةنقولأنأبسطفما
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واحتراقادالروموتالقمرعلىالنزولوفىءالفضاعلمى

كلوبيناإلنسانبينالمريرالصمراعهذاعناغثاناكانماالماليين

النوربعقولنانذهبأينلكنوألفلكنمجهولغامض

هذاالبشرىالوجودفىااللهةالنفخةكياننافىالمتوهجاإللهى

والالتساولعنيكفوالالحقيقةءوراالسعىمنيشبعالالعقل

كانانمنذاإلنسماناعماقفىإلهيانطالقإنهحدودعنديقف

يلبسلججرينالنارويشعلالنهرءبماويرتوىالشجرثمرةيأكل

والطاقةالكمبيوترحقائقإلىوصلحتىالشجرأوراق

إلىتخطويةالبشركانتهلالعقلتحجرلوترىالعثممسية

أنيستطيعكانهلءبالكهربااإلنساناكتفىلوئرى5األمام
والمادىالعلمىالمجالهوهذاالذرةعلمإلىيصل

عنللكشفسعيهفىالروحعالمفىاإلنسانخبرةعنقلوكذا

الحياةءوراماوعمامصيرهعنخالقه

لهاوقدئموالشمسوالجبلوالبحرالريحساناإلنعبد

لذبائحا

الذبائحلهاوقدئموالحشراتوالطيرالحيوانعبد

للغرائزسجدعنفوانهفىالجسدعبد

والسحرةلكهان1لقادة1الملوكعبد

الخيرإلهعبدغيبيةقوىبادةعإلىالروحيةبالخبرةوتقدم

والظالمالنورإلهالشروإله

حداواإله1عبادةإلىبعقلهووصلاألمرتطورثم

الوحىوقبلالنبيموسىوقبلالمسيحقبلذلككان

هذاإلىاإلنسانيصلأنأمكنالحقيقةءورابسعيههدهبجبعقله
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خليقتهعلىالساهرةاللهعينننسىأنيمكنالغيرأنه1الكشف

اإللهىونورهجيلإلىجيلمنفرحمتهاإلنسانعنتتخللم

هذامنحيويتهاتستمدإنماالعقلفقوةكثيرةقلوبفىيسطع

الحكمةوألواناليونانىالفكرألوانتقرأأنلكاإللهىاإلشعاع

ءارتقاتكتشفلكىالجاهلىالعربىاألدبوألوانالمصرية

االمطافاخروفىحقالإلىللوصولاإللهىلعونواالبشرىلتوهجا
والوحدانيةحقائقهابأسمى01اللهوحدانيةليتوجلمسيح11ءجا

والروحواالبناآلباإللهىالذاتوحدانيةاألقانيممثلثة

حقيقة51هذألحد1لله1الحبلنور1ةالحيانيةووحدالقدسا

حبفيهابننورفيه1أبحياةفيهالواحدوهذابديهية

خامسةمالحظة

هذايقبلالالالهوتيفالمعنىأبدىاللهالقوليمكنال

والوجودالزمنمصدرألنهاألبدياللههوالقولبللتعبيرا

لهوليسنهايةأوبدايةلهليسفاللهاألبدىكلمةمعنىوأما

تغييرلهليسمستقبلأوحاضراوماضىلهليسبعدأوقبل

ذاتهعنالخالقعبروقد71ايعنقصانأوزيادةاوتبديلأو

341خرالكائنهوأناالنبىلموسى

وكيفالزمنىاإلنسانيراهكيفواألبدىقطاحديرهلمالله

اولنور11وتجسدالناقصوالعقلالمحدودةالحواستستوعبه

الطبيعةفىاإللهىالحضورقمةهوالتجسدهذاااللهكلمة1تجسد

والتجسدبالمسيحباتحادنالالهوتافىالبشرىاالتحادوقفة

عنلكلمةانتبهعنخروجاليساإللهىالذاتفىانقساماليس
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أسمىهوالتجسدوإنمااستقالألاوشركاليساإللهىلذات

متحدااآلبمنينبثقفالمسيحلإلنساناللهلحبمعنى

بهلالتحادويجتهديوذإنسانبكلمتحداالبشريةبالطبيعة

الخالقفهوالبشريةبلغتناالمقدسالكتابفىيخاطبناوالله

موسىويحاور8122تكءآباالأباهيمإبرايحاورالقدوس

مناويطلب1ه6تثويحتديغضبالله2خرفرعونحولى

361إش403اففيناالساكناللهوحنحزنأالالكتاب

وهو66تكالطوفانقبلاإلنسانخلقةعلىاللهندموأنوسبق

3101خرء7713مزويعقومحيسا

األعظمالروحاألبدىبالقدوسئلصقكيفبشريةأمورهذه
تعبيرةبشريلغةبشريةأمورإنهاأواألرضالسمواتخالق

إنهااإللهىالذاتحولنورالناتعطىلكىبشريةصوربشرى

معحبااللهوفىنورااللهوفىحياةاللهفىإنلناتقول

واإلنساناللهالزمنىواألبدىبينالفارق

بسيطةتعبيراتيستعملونالمعاصرينءوالعلماءالشعرااكبر

غربتالشمسأشرقتالسحابءوراالشمساختقتمثأل

هذهتنتقلولمتتحركلمالشمسأنتمامايعلمونوهمالشمس
شئالعلميةوالحقائقشئالتعبيراليومىولكنعلميةحقيقة

كلمنا4بلفتنااللهكلمناالمقدسالكتابفىهكذااخر

اخروفىوقداستهاإللهيةذاتهلنكتشفطومفاهيمنابأحاسيسنا

بتجشدكلمنااللغاتبأعظمكلمناالرمانءملوعندالزمان

مجدهصورةالمسيحاللهابنعنهئقولالذىوكلمتهنوره

الهوتهءوضيا

يتدفققدوسالحىوهذاالقيومالحيهواللهبأقنؤمننحن

سمائهفىوخلقاإبداعاويتدفقذاتهفىوحباونوراحياة
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استخدامهنالمقدسللكتابالبدذلكنفهمفلكىملكوته

لناالمفهومةالبسيطةالتعبيرات

اللهاين

عليهاوفيهأولهزمنالالزمنخارجالله

لهليساللهألنعليطاوفيهاولهمكانالالمكانخارجالله

غيرمحضءروواللهمحدودةأمورهذهمقياساوحجمأوعمق

اومكانيحدهالحقيقيةوشخصيتهشخصيةحقيقةاللهمحدود

توجدحيثمكانكلءوملزمانكلءملهوالخالقولكنهزمان

روحهووإبداعهخلقهيوجدحيثالوجودهذاءملهومخلوقات

7ةاحكمةلهاحدودالوعظمتهالوجوديمألإنهلوجودهذا

أنوينبفىالسؤاللهذامعنىالاللهيوجدايئإذن

انمعالخالقسرأمامعقلنامسكيناللهيوجدالأينةلءنتسا

هيحواسنامسكينةالخالقبنورإاليفكرواليسيرالعقلنا

إبداعكلفىاللهتلمسأنيمكنذلكومعقاصرةفقيرةمحدودة

كلفىمولودءبكاكلفىفجرإشراقةكلفىزهرةكلفى

الزمنأحدإث

إبداعهالبشرونحنالحياةهوالمكانهوالوجودهوفالله

بهبامتالئنانحسأنشئناإنوحبهصورتهلوحاتهاجمل

لنسمولنرتقعبشرائعهولنحيادربهعلىفلنمشبهباتحادنا

غناهإلىفقرنامنمحدوديتهالإلىمحدوديتنامنلننهض

اإلنجيلقالءبالنقاإالينئحققهقلللذنورهإلىظلصتنامن

اللهنألنماللينيايهتميالقلوبءألنقياطوبى
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ختاملةالة

األحدالواحداإللهايها

الالمحدوداألبديةالقدوس

حياةأبوكلاابالمتدفقةالحياة

سويابشرآالمتجشدأبداالمتوهجالنور

الحنوناللهروحابداالجارفالحب

البشرمحبيااللهيا

إنسانكلياخالقا

الذنوبعافرياا

معينلهليسمنيامعين

والقلقوافتعبالحائرملجأيا

البشربنىارحم

حئكفىوحدهم

بكالثقةفى

امين

جمع

ططخمثحئغحس4اولحفهـككحمثسحااالااىطول
69
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