
وقد حّل ىذا الّروح على الكنيسة يَوم اخلمسني )العنصرة(، وال (.66 
يزال باقًيا معنا ليضَمن لنا ادللكوت اآليت. إنّو قدرة هللا العاملة بيننا. إنّو 

الّروح القُدس "مصدر ادلواىب كّلها. ىو الذي أوحى إىل األنبياء ومتّم 
الصّيادين ادلساكني الكهنوت. ىو الذي وىب احلكمة لألّمّيني وحّول 

." )نشيد إىل فقهاء حكماء. ومنو تستمّد الكنيسة تنظيمها اإلذليّ 
 غروب العنصرة(.

 الثالوث األقدس
 وىكذا

يّتضح أّن هللا الذي ال يُدَرك قد افتقدنا حبِّا لنا، 
 القدس.فكشف لنا أنو اآلب واالبن والّروح 
ا عن حقيقة جانبً فكانت ىذه أعمق خربة لنا عن هللا، إذ كشَفت لنا 

احلياة اإلذلّية كان يستحيل علينا أن نصل إليو وحدنا. من ىنا يتبنّي أّن 
هللا واحد يف ثالثة. إنّو واحد يف اجلوىر و الكينونة، واحد يف عملو 
وقدرتو، لكنو ثالوث يف شخصّيتو. وقد تكّلم آباء الكنيسة يف ىذا 

الّشركة ادلقّدسة بني اآلب  السّر اإلذلّي  فسّموه الثّالوث األقدس. وهبذه
واالبن والّروح القدس يدعونا هللا إىل االشرتاك يف حياتو. كما يرى 

اآلباء القّديسون أّن هللا هبذا الكشف أتاح لنا إلقاء نظرة على طبيعتو  
 يُدَرك ومّكننا من الّتوق إىل أُلفتو.كالواحد األوحد الذي ال 

 كنيسةال
األلفة مع الثّالوث القّدوس ُمتاحة لنا بواسطة  وىذه

 الكنيسة، أي مجاعة الذين دعاىم هللا ألن 
يكونوا شعبو.فالّروح القدس ىو استمرار حلضور ادلسيح بيننا. أّما 

الكنيسة فهي جسد ادلسيح. إّّنا استمرار حلضوره ادللموس يف العامل. 
فيو الّروح القدس، متاًما  الكنيسة ىي إًذا ىيكل هللا، اذليكل الذي يقيم 

 كما أّن اجلسد البشرّي ىو احملّل الذي تقيم فيو الّروح البشريّة. 
واحًدا. وعليو فالذي يعيش  وقد جعل ادلسيح من كليهما جسًدا

يف رومة يرى يف الذين يعيشون يف اذلند أعضاًء لو. فهل يف العامل 
امل." )يوحنا اّّتاد مثل ىذا؟ أّما ادلسيح فهو رأس ىذا اجلسد الشّ 

 (66العظة  –الذىيّب الفم 
 

 هللا يكشف ذاته 

أّن هللا ادلتعايل عّنا قد افتقدنا وكشف لنا شيًئا  غري
 الكون عن ذاتو. وكّل َمن يتأّمل يف روائع ىذا

ًسا كّل شيء بكلمتو. كما أننا نرى قبَ    يرأى فيو قدرة اخلالق الذي أبرأ
الذين خلقهم على صورتو ومثالو. منو إذا نظرنا بنوع خاص إىل البشر 

نا تلّقينا ألنّ  ولكّن أوضَح صورة هلل صلدىا يف ما نسّميو بالوحي اإلذليّ 
ىذا الوحي مباشرة منو، إْذ كشف لنا ذاتو مبلء حّريتو لنشاركو يف حياتو 

 اإلذلّية.
وخاطبو  بواسطة القضاة وادللوك  عربيّ فقد أّلف هللا الشعب ال    

اء. فغّذاه ومحاه وحّرره وأحّبو وأّدبو وعاقبو وغفر لو. والكهنة  واألنبي
ًنا  ليس وأظهر لنا ذاتو مبيِّ  وعّلمو أنّو هللا وحده وأنّو رحيم وويّف لوعوده.

 فقط أنّو قّدوس، بل أيًضا أنّو أٌب لنا.

 هللا يعمل يف املسيح
تو إىل حضور هللا وزلبّ  يت تشريبلغت اآليات ال وقد

 إىل العامل هللا يسوع ادلسيحأوجها مبجيء ابن 
. "لقد أحّب هللا العامل حّّت إنو بذل ابنو الوحيد لكي ال يهلك كّل من 

( فحياة السّيد 66: 3يؤمن بو، بل تكون لو احلياة األبديّة.")يوحنا 
يف ادلسيح ألنّنا  ،ادلسيح وموتو وقيامتو ىي أمسى تعبري للوحي اإلذليّ 

 نشاىد هللا، 
الذي قهر  ؼُللي ذاتو ألجلنا. ويف ادلسيح نرى الربَّ الظّافرزلّب البشر، 

ادلوت، ووىب احلياة للقابعني يف قرب االنفصال عن هللا. كما نرى فيو 
ملَك اجملد، كامَل احلياة واالقتدار، وواحًدا مع أبيو الّسماوي: إنّو خامتة 

 الّنهائي لنا ضلن البشر. الوحي اإلذليّ 

 االروح الُقدس :هللا معن
ختام الّرسالة اليت جاء هبا ادلسيح إىل األرض، وعد  ويف

 ػلّل زلّلو أتباعو بأنّو سريسل إليهم واحًدا آخر
 : 65)يوحنا "و يقيم معهم إىل األبد: "روح  احلّق ادلنبثق من اآلب

 عقيدة إميان املسيحّيني الّشرقّيني 
  سّر حضور هللا بيننا ىو من وقائع حياتنا. إنّ 

 البدءىذا السّر منذ   أناس كثريونوقد اخترب 
حّّت يومنا ىذا، فأمعنوا الّنظر فيو وحاولوا أن يعرّبوا عنو بالكالم 

يسة يف بعض نالبشرّي . ىذا ما نسّميو "الاّلىوت". فرأت الك
ىذه ادلؤّلفات تعبريًا أصيالً خلربهتا عن هللا. وىذا ما نسّميو عقائد 

حيح الذي إىل الطريق الصّ الكنيسة. وىي مبثابة معامل تشري 
عاليم فضي بنا إىل هللا. ويف ما يلي سنورد سلتصرًا مفيًدا للتّ يُ 

 الكنسّية اجلوىريّة.

 سّر هللا
أحد يستطيع أن ينُفذ إىل سّر هللا ، أي إىل  ال

 العقل طاقة حياتو الذاتّية، ألن ذلك يفوق
شبيو وال البشرّي على اإلدراك. ىو قّدوس. ىو فريد. ىو كامل. 

. كل ما نستطيعو ىو أن نفرتض أنو أكمل وأقدس وأصدق لو
وأهبى من كّل ما  نعرفو من ىذه الّصفات. أّما ما ىو هللا، فال 

نعلم ألنّو يفوق كّل ما نستطيع أن طلتربه عن الوجود. وكما جاء 
يف الليرتجّيا اإلذلّية: "ىو اإللو الذي ال يفي بو وصف، ال ػلّده 

 يُدَرك."   عقل، ال  يُرى، ال
 فرنسا)يو يِ اتْ وَ وشّلا قالو القّديس ىيالري الذي عاش يف ب ْ 

يف القرن الرابع :"ال غلوز لنا أن نستعمل أي صورة  احلالّية(
بشريّة يف معرض الكالم عن هللا، كأن نتخّيلو جالًسا على 

عرش وواضًعا قدميو على وسادة. فعرشو وموطئ قدميو علا  
قدرتو اليت ال تعرف احلدود، بل تشمل كّل شيء، ألن 

قات اليت نستعريىا من ادلخلو والّصَور  الكون كّلو يف قبضتو.
للكالم عن هللا ترمز إىل أن هللا موجود فيها وخارجها، 

يتخّللها ويتعاىل عنها. فهو يفوق اخللق ومع ذلك يكمن 
 فيو." )مقولتو يف الثّالوث(.

 



 
 
 

 عقيدة إميان
  املسيحّيني الّشرقّيني

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ةربويمكتب الخدمات الت
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    

http://mekite.org/ 
 

للصورمحفوظة والنشر حقوق الطبع   
 من مجلة صوفيا، مجلة أبرشية نيوتن الملكية 

 

 التألو 
 أعظم

ىبة نلناىا من هللا ىي ادلشاركة يف حياتو اإلذلّية. فبهذه 
 بطرس 6" ) ة.بيعة اإلذليّ اذلبة "صرنا شركاء يف الطّ 

بدأت ىذه ادلشاركة عندما تعّمدنا. فإن ضلن عشنا عيشة  وقد (4: 6
إؽلان، تأّصلت فينا تلك ادلشاركة وأفضت بنا إىل التأّلو. ىذا العمل 

يستمّر فينا طوال حياتنا وبعد شلاتنا حّّت يوم القيامة العاّمة.  اإلذليّ 
حينئذ سنشارك يف قيامة احلياة بأجسادنا الّناىضة من ادلوت وأرواحنا 

ّجد مع هللا. "نعلم أنّنا، إذا ما ظهر، سنكون أمثالو، ألننا سنعاينو  فنتم
 (4: 3ا يوحنّ  6كما ىو ." )

 والدة اإللو
 ويف

عبادتنا، طلّص السيدة مرمي العذراء بإكرام فريد. 
 وىذا ليس رلّرد عادة تقويّة. فالكنيسة تكّرمها

إظّلا تؤّكد اثنني من ألّنا والدة اإللو. والكنيسة باستعماذلا ىذا التعبري، 
ا ابن هللا  -أأركان اإلؽلان ادلسيحي: أّن يسوع ادلسيح الذي محَلتو ىو حقِّ

أّن رحلتنا إىل التأّلو ، اليت  -بادلتجّسد ادلقيم بيننا كإنسان حقيقّي.
(، 44: 6باشرناىا عندما وافقت مرمي العذراء على رسالة ادلالك )لوقا 

قد ّتّققت فيها.ذلذا السبب صلد اإليقونة اليت متثّلها وادلسيح الطّفل يف 
حضنها مرسومًة على اجلدار الّشرقي يف مجيع كنائسنا البيزنطّية. وكأّّن 

هبذه اإليقونة قائمة بني الّسماء واألرض، لتذّكرنا أّن هللا واجلنس البشرّي 
 ء. اّّتدا يف شخص ادلسيح بواسطة السّيدة العذرا

 

يّتضح شلّا قّدمنا أننا اختربنا كيف كشف هللا عن ذاتو وأشرَكنا بطبيعتو 
اإلذلّية. من ىنا كرامتنا ورلدنا وفرحنا. وىنا يكمن جوىر الّرسالة 

ادلسيحّية، تلك البشرى اليت نعلنها على ادلأل حينما نتعّمد، مّث نكّررىا  
بُّ إؽلاننا ومصدر ثقتنا وّي.  ذلك ىو لاكّلما تَلونا قانون اإلؽلان الّنيق

لفة بأّن هللا سيتّم ما بدأه فينا، إْذ يقودنا خطوة خطوة  إىل مزيد من األُ 
 معو.

 

لفة ويسّمى اآلباء الكنيسة "شركة الّروح القدس"  وىي األُ       
اد باهلل يف مشاركة إذلّية. وعليو فاّن رسالتنا  اليت تُتيح لنا االّتّ 

"أن ُنشيد بأعمال هللا  ىو ،ككنيسة، أي اذلدف من وجودنا
(  أي أن نكون شهوًدا للمحّبة اليت   9: 6بطرس  6العجيبة" )

ايل جزء من كشفها هللا لألنام.  ضلن أعضاء يف الكنيسة وبالتّ 
جسد ادلسيح، مّتحدون معو بال انفصام يف الثّالوث. إنّنا 

 ها.  ىيكل هللا. ىنا تكمن حياتنا كلّ احلجارة احلّية اليت هبا يُبَن 

 األسرار املقّدسة
احلياة نعيشها على وجوه سلتلفة، منها األسرار  وىذه

 احلّي.وما السرّ ادلقّدسة اليت يقودنا إليها الّروح 
إاّل صالة من وْضع  الكنيسة، نسأل الرّب هبا أن ػلّول أداة 
طبيعّية إىل وسيلة إذلّية لتقديسنا بنعمتو ادلخلِّصة. وألّن ىذه 

الّصالة أّلفتها  الكنيسة باسم ادلسيح فهي مستجابة ال زلالة. 
مثال: ادلاء ىو من العناصر الطبيعّية. لكن عندما تباركو الكنيسة 

ا موت الرّب وقيامتو، فإنّو يصبح أداة إلنشاء بصالة تستعيد فيه
 عالقة خاّصة  بيننا وبني ادلسيح 

 سّر ادلعموديّة(.)
وكذلك اخلبز واخلمر عنصران طبيعّيان. لكن عندما تستدعي 

الكنيسة الّروح القدس عليهما ونتناوذلما، نّتحد جسديِّا بادلسيح 
القول يف سائر ) سّر اإلفخارستّيا أو القربان ادلقّدس(. وكذلك 

األسرار ادلقّدسة اليت وضعت الكنيسة لكل منها صالة خاّصة، 
وهبا يتحّول كّل جانب من جوانب حياتنا إىل وسيلة لتمجيد هللا 

 الذي دعانا إىل ادلشاركة يف حياتو اإلذلّية.
 

ادلسيح خبز احلياة. فمن يتناول احلياة ال يقوى عليو 
ادلوت...فهلّموا كلوا واشبعوا من خبز احلياة. ىلّموا اشربوا 

من ينبوع احلياة. ىلّموا إليو واستنريوا فهو الّنور. ىلّموا إليو 
 وّتّرروا، فحيثما كان  روح هللا كانت احلّريّة." 

 (664دلزمور ، تفسري ا)القّديس أمربوسيوس ادليالّنّ 
 

 

http://mekite.org/

