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  ةـصاحب القداس
  دریةنبابا اإلسك نىالثا تواضروساألنبا 

 وبطریرك الكرازة المرقسیة



٤ 
 

 

  .. من أجل كثیرین یتخبطون فى المعرفة

وآخرین یتساءلون فى داخلھم وال یریدون أن یسألوا 
  .. أحدًا

فى أذھانھم تختلط الذین وغیرھم من مبتدئى اإلیمان 
  .. مفاھیم قدیمة بأخرى

متشككین ال یكُف عقلھم عن الجدل من أجل و
  ..واإلعتراض

الكتیب ب ھذا ُكِت.. من أجل ھؤالء جمیعًا
لیجیب عن بعض التساؤالت بشكل مختصر .. الصغیر

  .موضوعى مباشر ومبّسط بقدر اإلمكان

.. قدیمًا تساءل الیھود حین رأوا المن السماوى
حتى صار إسمھ .. )١٥:  ١٦خر ( "َمْن ُھَو؟"قائلین 

   !!!..منا

أنا ": وحدیثًا أجاب المسیح عن ھذا السؤال قائًال
َألنَّ ُخْبَز اللَِّھ ُھَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء " ..)٥:  ١٨یو ( "ُھَو

  .)٣٣:  ٦یو ( "اْلَواِھُب َحَیاًة ِلْلَعاَلِم



٥ 
 

  

نطلب من اهللا كلى الحكمة الذى ینیر العقول 
والقلوب أن یستخدم ھذه الكلمات البسیطة لتدفع الكثیرین 

  .إلى اإلیمان المستقیم

ا بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا األنب
تواضروس الثانى، الرب یحفظ حیاتھ لنا سنینًا كثیرة 

  .وأزمنة سالمة مدیدة

  ..صلوا من أجلى

 

  



 ؟َمن ھو اهللا

 

٦ 
 


حین ینظر اإلنسان الیوم إلى العالم من حولھ 

ال یؤمنون ف .إلھ النسبة األكبر من الناس لیس لھم أن یجد
  ! باهللا

  !ن اإلنسان ھو إلھ نفسھبعضھم أیعتقد 

  !ؤمن بالعلم ویضعھ فى مكانة اهللای اآلخر والبعض

  .یؤمنون بالمال والمركز والقوة وكثیرین

  .فى األصنام والنجوم والحیوانات والبعض مازال یعتقد

ھل ھذا ھو اهللا لكن  ..ومالیین تؤمن باهللا الواحد
  !.بالحقیقة؟

  ِفي اْلَبْدِء " ..الذى خلق كل شئاهللا ھو ذلك الخالق
وھذا .. )١:  ١تك ( "َخَلَق اُهللا السََّماَواِت َواَألْرَض

یعنى بالضرورة أن كل إنسان مخلوق یسعى نحو 
إنھ خالق .. كما یسعى الخالق نحو خلیقتھ ، تمامًاخالقھ
  .ل والطبیعة ما ُیرى وما ال ُیرىالجما



 ؟َمن ھو اهللا

 

٧ 
 

 َألنَُّھ َھَكَذا َقاَل " ضابط الكل.. دّبراهللا ھو ذلك الُم
ُمَصوُِّر اَألْرِض . َخاِلُق السََّماَواِت ُھَو اللَُّھ«: الرَّبُّ

ِللسََّكِن  .َلْم َیْخُلْقَھا َباِطًال. ُھَو َقرََّرَھا. َوَصاِنُعَھا
الذى  ..)١٨:  ٤٥اش ( "َأَنا الرَّبُّ َوَلْیَس آَخُر. َصوََّرَھا

وباألكثر جدًا  ..والحیوان الجماد منھا.. یعتنى بخلیقتھ
  .اإلنسان

 َأَنا اْلِحْكَمُة َأْسُكُن " كلّى الحكمة.. اهللا ھو ذلك الحكیم
الذى .. )١٢:  ٨أم ( "الذََّكاَء َوَأِجُد َمْعِرَفَة التََّداِبیِر

حتى لو لم  )١١:  ٣جا ( "َصَنَع اْلُكلَّ َحَسنًا ِفي َوْقِتِھ"
  .حكمتھ أو یفھم قصده یدرك اإلنسان

  الذى  )٣٢ـ  ١١:  ١٥لو (المثالى  ھو ذلك األباهللا
یعطى البشر الحریة الكافیة لكى یختاروا أن یعیشوا 

  .حسب إرادتھ أو حسب إرادتھم الخاصة

 َواآلَن َھَكَذا َیُقوُل الرَّبُّ " صاهللا ھو ذلك الفادى المخل
َال َتَخْف َألنِّي «: َخاِلُقَك َیا َیْعُقوُب َوَجاِبُلَك َیا ِإْسَراِئیُل

الذى .. )١:  ٤٣أش ( "َأْنَت ِلي. َدَعْوُتَك ِباْسِمَك. َفَدْیُتَك
 ختیاراتھإلى األبد من نتائج اال یترك اإلنسان یشقى 

  .لكنھ یفتح لھ طریقًا للخالص بذاتھ وحكمتھ الخاطئة



 ؟َمن ھو اهللا

 

٨ 
 

 َأَنا َأَنا ُھَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك " اهللا ھو ذلك الغفور الرحیم
.. )٢٥:  ٤٣أش ( "َألْجِل َنْفِسي َوَخَطاَیاَك َال َأْذُكُرَھا

 الذى ال یشاء أن یھلك إنسان مھما كان ومھما عمل
  .یعود لھ بالتوبة واإلیمان أن من خطایا بل

 بل ھو  ..األزلى واألبدى  ھو ذلك اإللھ الموجوداهللا
الناطق بحكمتھ وكلمتھ ).. اآلب(أصل الوجود 

َأمَّا الرَّبُّ ").. الروح القدس(الحى بروحھ ).. اإلبن(
ِمْن ُسْخِطِھ . ُھَو ِإَلٌھ َحيٌّ َوَمِلٌك َأَبِديٌّ. اِإلَلُھ َفَحقٌّ

.. )١٠:  ١٠أر( "َغَضَبُھَتْرَتِعُد اَألْرُض َوَال َتِطیُق اُألَمُم 
   .كدَرالغیر ُم ..الغیر موصوف ..الغیر محدود

  اُهللا َمَحبٌَّة، َوَمْن َیْثُبْت "اهللا ھو المحبة الكاملة المطلقة
.. )١٦:   ٤یو  ١( "ِفي اْلَمَحبَِّة َیْثُبْت ِفي اِهللا َواُهللا ِفیِھ

وكل .. ینبع منھ كل حب وعطاء وبذل وتضحیة الذى
  .ر فى ھذه الحیاةجمال وحق وخی

 وال  ،اهللا ھو صانع الخیرات الذى ال یكره وال یخطئ
ة أو یخطئ وال یوصى أحد بالكراھی ًایجعل أحد

اهللا روح بسیط .. ألنھ مصدر كل صالح.. األذیة



 ؟َمن ھو اهللا

 

٩ 
 

والَِّذیَن َیْسُجُدوَن َلُھ َفِبالرُّوِح َواْلَحقِّ . َاللَُّھ ُروٌح"
  .)٢٤:  ٤یو ( "َیْنَبِغي َأْن َیْسُجُدوا

 الَِّذي َكاَن َواْلَكاِئُن ".. الموجود الحي اهللا ھو الكائن
.. لیس فكرة أو نظریةفھو  ..)٨:  ٤رؤ( "والَِّذي َیْأِتي

ِلَكْي َیْطُلُبوا اَهللا َلَعلَُّھْم " القریب جدًا لإلنسان
َیَتَلمَُّسوَنُھ َفَیِجُدوُه َمَع َأنَُّھ َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا َلْیَس 

الناطق فى أنبیائھ ورسلھ  ..)٢٧:  ١٧أع ( "َبِعیدًا
  .تصل بالبشریة ویتمم قصده اإللھىبروحھ لی

  الذى یحتمل صدیقھ  )٨:  ١١لو (اهللا ھو ذلك الصدیق
إلى أبعد الحدود ویصبر علیھ ویتحدث إلیھ ویسعى 

  .نحوه طول زمان ھذا اإلنسان على األرض

 لذى لیس فیھ ا.. )١٢:  ٨یو ( اهللا ھو النور الحقیقى
الذى منھ ولھ  )١٧:  ١یع ( وال تغییر وال دوران ظالم

نفھم كل  وحده ھبالذى .. )٣٦:  ١١رو (وبھ كل شئ 
  .ةلحقیقة الكاملشئ ونقترب من ا



 ؟َمن ھو اهللا

 

١٠ 
 

  اهللا ھو صاحب السلطان والمجد والقدرة على كل
المنظورة وغیر المنظورة بما فیھا عالم .. الخالئق

  .المالئكة والشیاطین

  السر الذى یسعى كل إنسان على األرض اهللا ھو
وال یصل إلیھ إال َمن یصغى إلیھ ویقبل .. لیكتشفھ

كل ما ھو شر  ویبتعد عن.. إعالناتھ عن نفسھ
  .وضالل وظالم وكراھیة

ینتظرك لتعرفھ وتقترب منھ .. اهللا.. فى النھایة
  .وتملك معھ إلى األبد ..وتشبع بحبھ

  

  

  



 المسیح؟َمن ھو 

 

١١ 
 


قد یكون ھذا السؤال ھو أكثر سؤال شغل 

سفة والبشر بعد ظھور السید المسیح على التاریخ والفال
  !األرض؟

والبعض یوقرونھ  البعض یرونھ معلمًا صالحًا،
! والبعض یشك فى وجوده وإنسانیتھ. ى باربكن

حكمة .. نور اهللا.. نھ كلمة اهللاوالمسیحیون یؤمنون أ
  .اهللابن ا. .اهللا

 الذى خلق كل .. المسیح ھو الحكمة والعقل اإللھى
ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة "شئ وبھ كان كل شئ 

َھَذا َكاَن ِفي اْلَبْدِء  .َكاَن ِعْنَد اللَِّھ َوَكاَن اْلَكِلَمُة اللََّھ
َشْيٌء ِممَّا ُكلُّ َشْيٍء ِبِھ َكاَن َوِبَغْیِرِه َلْم َیُكْن  .ِعْنَد اللَِّھ

  .)٣ـ  ١:  ١یو ( "َكاَن

  لیست البنوة  ..)٣٠ـ  ١٩:  ٥یو (.. بن اهللاالمسیح ھو
وال التناسل الطبیعى الذى یسرى فقط على .. الجسدیة

البنوة وإنما ھى .. یةالخالئق الحیوانیة واإلنسان



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٢ 
 

التى تجعلھ  البنوة .ال مثیل لھاالخاصة جدًا التى 
لھ كل الصفات .. واحدًا مع أبیھ فى الجوھر والطبیعة

 يكل.. فھو األزلى األبدى الخالق.. اإللھیة مثل أبیھ
عدیم الخطأ .. ُمحب البشر.. الحكمة والقدرة

  .إلھ حقیقى من إلھ حقیقى.. نور من نور ..والخطیة

 نتظره االذى .. المسیح ھو اهللا المنظور من البشر
َوَیْأِتي ُمْشَتَھى ُكلِّ "واشتھى أن یراه .. ًالاإلنسان طوی

 ٢حجى ( "اُألَمِم َفَأْمُأل َھَذا اْلَبْیَت َمْجدًا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد
ھو موضوع كل األنبیاء الصادقین الذین جاءوا .. )٧: 

وموضوع .. مرسلین من اهللا للتنبوء عن مجیئھ وعملھ
وكرزوا بھ إلھا كل الرسل الصادقین الذین عاشوا لھ 

  .ومخلصًا وفادیًا وراعیًا صالحًا لكل البشریة

  َأَنا ُھَو «: َقاَل َلُھ َیُسوُع"الحق والحقیقة المسیح ھو
َلْیَس َأَحٌد َیْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ . الطَِّریُق َواْلَحقُّ َواْلَحَیاُة

ولكن .. عن البشر ًاتائھ كان الحق ..)٦:  ١٤یو ( "ِبي
اإلنسان سر الوجود  وأدرك رت العقولستناابمجیئھ 
  .وغایتھ



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٣ 
 

  ومصدرھا ..)١٥:  ٣أع (المسیح ھو رئیس الحیاة ..
  .بغیره یظل الموت مالكًا على البشر ومتسلطًا علیھم

 َمْن . َأَنا ُھَو ُنوُر اْلَعاَلِم" الحقیقى المسیح ھو النور
ُنوُر َیْتَبْعِني فَال َیْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َیُكوُن َلُھ 

الُمعلن للبشریة  ھو النور ..)١٢:  ٨یو ( "اْلَحَیاِة
الساقطة فى ظالم الحسّیات والمرئیات والشھوات 

  .والمادیات

  المسیح ھو اإلنسان الكامل الذى ال یخطئ ألنھ لیس
  .إنسانًا فقط ولكنھ اإللھ الحقیقى المتجسد

  المسیح ھو اإللھ الحقیقى الذى ظھر للبشر ألنھ لیس
  .بتجسده وتأنسھ اإلنسان الكاملأیضًا ط ولكنھ إلھًا فق

  المسیح ھو المثل األعلى والنموذج األكمل الذى علیھ
 فى آدم والبشریة وتشوھت صورتھ.. ُخلق آدم
  .واستعادھا المسیح بتجسده وفدائھ.. بالخطیئة

  المسیح ھو الحب اإللھى الُمعلن للبشر فى حیاتھ وفى
  .ده للسماءموتھ على الصلیب وفى قیامتھ وصعو



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٤ 
 

 فى كیان واحد وطبیعة .. المسیح ھو اإللھ اإلنسان
فى إتحاد حقیقى وكامل بغیر ).. من طبیعتین(واحدة 

  .نفصال وال اختالط أو امتزاج أو تغییر فى الطبائعا

 ولكن داخلھ .. ذو جسد ومالمح.. المسیح تراه إنسانًا
اإللھ الحقیقى والنور .. إذ ھو ھو.. ھیكل ملء األلوھ

  .لى الخالق والمدبر والمخلصاألز

  المسیح یلمس بیده البشریة جراح اإلنسانیة ویشفى
  .بقوتھ اإللھیة كل َمن یؤمن بھ ویحتاج لخالصھ

  المسیح یتكلم بفمھ الجسدى لینطق بكل الحكمة
والشریعة اإللھیة وُیعلن الحق كامًال ألنھ ھو وحده 

  .الحقیقة

 نتظره اى الذ.. )المسیح المنتظر( المسیح ھو المسیا
لكنھم أساءوا التقدیر والفھم . الیھود لیخلصھم ویفدیھم

وحسبوه خالصًا .. فى طبیعة الخالص المنتظر
ولم یفھموا سر خالصھ .. أرضیًا من مشاكلھم الدنیویة

  .من الخطیئة والشیطان والموت



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٥ 
 

 لیس ملكًا أرضیًا.. المسیح ھو الملك الحقیقى ..
ملك السموات  ولیست لھ دولة أو مملكة أرضیة لكنھ

ملك كل الملوك الذى ُیحّیى وُیمیت وینزل .. واألرض
صاحب .. األعزاء عن الكراسى ویرفع المتواضعین

مملكة غیر منظورة دستورھا الحب والحق والخیر 
  .والسالم

 لیس نبیًا .. )من جھة إنسانیتھ( المسیح ھو ذلك النبى
المنتظر ) النبى(لكنھ مثل باقى األنبیاء الذین سبقوه و

ُیِقیُم لَك الرَّبُّ ِإلُھَك َنِبّیًا ِمْن " ..الذى أشار إلیھ موسى
:  ١٨تث ( "لُھ َتْسَمُعوَن. َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلي

ومن ال یخضع  ..الذى جاء یخبرنا بكل الحق ..)١٥
  .لھ ویلتصق بھ فقد حكم على نفسھ بالھالك األبدى

 لیس حامًال ووسیطًا .. المسیح ھو كلمة اهللا المتجسد
ولكنھ ھو ذاتھ .. یحمل كلمة من اهللا كاألنبیاء والرسل

الكلمة المتجسد الذى فیھ یقوم الكل ویستنیر ویحیا 
  .الكل

 ألنھ من جھة .. أزلى میالد: انالمسیح لھ میالد
مولود من اآلب قبل كل .. ألوھیتھ ال بدایة لھ



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٦ 
 

من  میالد زمنىومنھ جھة إنسانیتھ لھ .. الدھور
  .لعذراء مریم فیما یقرب من ألفى سنةا

 تحادًا الذى اتحد بالطبیعة البشریة ا المسیح ھو نور اهللا
.. تجسد وتأنس كإنسان.. خالدًا فال یخلعھا وال یتركھا

وال یعود یموت . مات كإنسان وقام بجسده البشرى
وصعد بھذا الجسد البشرى وجلس فى السماء . أیضًا

وباكورة لكل َمن یؤمن بجسده الممجد لیكون عربونًا 
  .بھ ویلتصق بھ

  المسیح ھو ذلك اإلنسان الذى ظھر على األرض
جزات وصنع المع.. المتجسد اهللا ابنوأعلن أنھ ھو 

السجود من  لـِبـَوق .وأقام الموتى وغفر الخطایا
ثم مات ألجل البشریة وقام لینصرھا على . البشر

  .األبدیةالموت ویعطیھا قوة القیامة وسر الحیاة 

 َاللَُّھ َلْم َیَرُه َأَحٌد " الذى لم نكن نراه.. المسیح ھو اهللا
 "َاِالْبُن اْلَوِحیُد الَِّذي ُھَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُھَو َخبََّر. َقطُّ

وسنراه .. لكننا اآلن نستطیع أن نراه.. )١٨:  ١یو (
الذین .. جازى الكللُی.. أخیرًا آتیًا على سحاب السماء



 المسیح؟َمن ھو 

 

١٧ 
 

والذین رفضوه .. ھم حسب أعمالھمقبلوه یكافئ
  .یجازیھم على عنادھم وقسوة قلوبھم

الذى صار لنا نحن .. المسیح ھو صاحب اإلسم العذب
وحیاة .. ومخلصًا وفادیًا.. المؤمنین ربًا وإلھًا

َألْن َلْیَس اْسٌم آَخُر َتْحَت "یسوع المسیح .. وطریقًا
 "َیْنَبِغي َأْن َنْخُلَص السََّماِء َقْد ُأْعِطَي َبْیَن النَّاِس ِبِھ

  .)١٢:  ٤ع أ(

  

  



 ؟اإلنسانَمن ھو 

 

١٨ 
 


بینما یحاول العلماء تحلیل اإلنسان نفسیًا 

ویجتھد المفكرون فى .. وتشریحیًا وإجتماعیًا وتاریخیًا
نجد الحق .. لحقیقة اإلنسان كاملوضع تعریف شامل 

نسان ما ھو إال صورة اهللا اإللھى ُیعلن لنا ببساطة أن اإل
 "َعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِھَناَنْعَمُل اِإلْنَساَن : "َقاَل اُهللاَو"ومثالھ 

  .)٢٦:  ١تك (

  المحدود  الكائن الحي الفرید العاقلاإلنسان ھو ذلك
لجمال والحب ل المیل صفات خالقھ من بعض الحامل

لیس اإلنسان مطلقًا بدیة، األریة والحق والخیر ووالح
ة كنھ داخل حدوده البشریل.. ًاوإنما ھو محدودمثل اهللا 

وكأنھ إلھًا صغیرًا یبحث عن  یمیل للغیر محدود
  .مصدر وجوده

 المدلل هللا الخالق الذى أوجده  اإلنسان ھو ذلك الطفل
ولیس كباقى الخالئق المحكومة بغرائزھا  ،بن لھكا

  .وطبیعتھا



 ؟اإلنسانَمن ھو 

 

١٩ 
 

 وال ھو نتاج .. اإلنسان لیس ھو الحیوان المتطور
إنما ھو  ..التطور الطبیعى العشوائى للمنظورات

 داخلي بط بالخالق سرتریالمخلوق المتمیز الذى 
فاإلنسان لھ معنى .. ةحیاال طوال كتشافھالیسعى 

.. لوجوده وقیمة حقیقیة ومثالیات وأعماق یعیش بھا
وال یمكن أن تكون ولیدة الصدفة أو الطبیعة الغیر 

  .عاقلة

 یولد .. ُخلق لیحب وُیَحب.. اإلنسان ھو كائن حب
.. ضعیفًا لیشبع بحب اآلخرین ویكبر لیبادل الحب

  .حبًا فائقًا لَمن حولھ لیغدقویكبر 

 الذى یستطیع بعقلھ أن یمنع .. اإلنسان ھو الكائن الحر
غرائزه من السیطرة على قراراتھ والذى یملك قراره 

  .فى تحدید مصیره األبدى

 الذى تنبع حیاتھ من مصدر  اإلنسان ھو الكائن الحي
إن إنفصل عنھ بإرادتھ یتأصل فیھ ف.. اهللا أى الحیاة

لموت یومًا بعد یوم لینتھى إلى الموت األبدى ا
  .والظلمة الدائمة



 ؟اإلنسانَمن ھو 

 

٢٠ 
 

 صاحب .. اإلنسان ھو صاحب العقل والفكر واإلبداع
فإن كان دافعھا الخیر  .الحضارة والعلم واإلنجازات

وإن .. والحب والحق فإنھا تتصاعد إلى حیاة أفضل
كان دافعھا األنانیة والشر والغش تتھاوى إلى حیاة 

  .أسوأ

 یبدأ دون .. على األرض اإلنسان لھ بدایة ولھ نھایة
یبدأ  ..وقد یشارك بنفسھ فى تحدید نھایتھ اختیاره

  .عاجزًا.. صغیرًا عاجزًا وینتھى كبیرًا

 یأكل ویشتھى والحیوانیًا جسدًا  مجرد اإلنسان لیس 
.. ولكنھ أیضًا روحًا حیًا ..نفسًا تتألم وتفرح مجرد

  .تھىشتھى أال تنیحب الحیاة  وی

 داخلھ یانالمختف اإلنسان یبحث عن الكمال والجمال 
قد یضل الطریق فیجعل  ھولكن.. وفى الكون من حولھ

.. ُینادى بھاو.. لنفسھ معاییر مغلوطة للكمال والجمال
  .عن الحقیقة والصواب وهتوفی

 بحكم  اإلنسان ھو شریك الشیطان فى صناعة الشر
واهللا .. للخیر حریة إرادتھ وعلى غیر طبیعتھ المیَّالة



 ؟اإلنسانَمن ھو 

 

٢١ 
 

ولكن .. منع جبرًا وقسرًاال یولكنھ یرى  و یسمح
وقد یتحدى .. ویصر على ما یریداإلنسان یرید 

  .ویتخطى إرادة اهللا

 ھو ذلك البخار الذى .. نااإلنسان من ناحیة الزم
ومن ناحیة .. )١٤:  ٤یع ( یظھر قلیًال ثم یضمحل

 بلك العشب الذى ییبس والزھر الذى یذالجسد ھو ذل
ومن ناحیة اإلنجازات ھو ذلك الباطل .. )١١:  ١یع (

  .الذى یزول وال دوام لھ

 ھو ذلك المخلوق .. واإلنسان من ناحیة روحھ
الملكوت  فرحالمحبوب المدعو لمشاركة اهللا فى 

  .بالحب والخیر والحق والسالم ..من اآلن.. األبدى

 الذى إن أحببتھ كنفسك .. اإلنسان ھو ذلك اآلخر
ورسالة لوجودك وقیمة  ..لحیاتكوجدت معنى 

كتشفت الغرض من خلقتك والنھایة فت.. ألیامك
    .العظیمة التى تنتظرك

  



 ؟ما ھو الحب

 

٢٢ 
 


.. ھو طبیعة اهللا وسره الداخلى.. الحب الكامل

َوَمْن َال ُیِحبُّ َلْم َیْعِرِف اَهللا، َألنَّ اَهللا ".. فاهللا محبة
  .)٨:   ٤یو  ١( "َمَحبٌَّة

 للوجودلك الطاقة المنبعثة من اهللالحب ھو ت  ..
  .قیمتھ وجمالھ ..عطى كل شئكحرارة الشمس التى ت

 ھو المحرك لكل عمل عظیم ولكل مولود  الحب
الحب ھو الوصیة العظمى التى بھا یعیش .. جدید

اإلنسان أیامھ على األرض لیتمتع بكمال الحب إلى 
  .األبد

 نجذاب هللا والعطاء لإلنسان كل لحظة الحب ھو اال
  .بالقلب والفكر والقدرة

 الذى جاء حبًا .. الحب ھو رسالة المسیح والمسیحیة
وترك اإلنجیل والكنیسة حبًا .. حبًا للبشر للبشر ومات

  .ومازال یدعو الكل لتذّوق ھذا الحب اإللھى.. للبشر



 ؟ما ھو الحب

 

٢٣ 
 

 الحب ھو المجال الوحید الذى یعمل فیھ اهللا بحریة ..
  .ویتمجد ویظھر فیھ بوضوح

 وخارج .. الحب ھو القیمة الحقیقیة للوجود اإلنسانى
  .قًاالحب یصیر اإلنسان جمادًا عاقًال أو جھازًا ناط

 فھذه تعبیرات .. الحب لیس ھو المشاعر والكلمات
.. لكنھ العطاء من الداخل بالفكر وبالقدرة ..عن الحب
  .بال مقابل

  الحب ھو القوة القادرة على ردع الشر والكراھیة
 المحب، إن مات اإلنسانحتى ألنھ .. والعداوة والفساد

  .ال یموت نفسھ حبفال

  العظمى والسلوك الحب ھو رسالة اإلنجیل والوصیة
  .المثالى وقاعدة التعامل بین البشر كما أرادھم اهللا

  الحب ھو أكثر معنى ُیھان وأكثر فكرة تبتذل وأكثر
  .قیمة ُتھمل الیوم فى عالم المادة والجسد والذات



 ؟ما ھو الحب

 

٢٤ 
 

  الحب ھو أساس كل العالقات المستقرة بین اهللا
بین اإلنسان .. بین اإلنسان واإلنسان.. واإلنسان
  .حتى بین اإلنسان ونفسھ.. والطبیعة

 ھو ملكوت .. الحب الكامل ھو السماء على األرض
  .اهللا الُمعلن فى عالم الشر

  الحب ھو اإلنتصار على الموت وعلى الوقت وعلى
ھو اهللا الحب .. الحدود وعلى الشروط وعلى المعتاد

 .المتحرك فى كل شئ

. ُة َقاِسَیٌة َكاْلَھاِوَیِةاْلَغْیَر. َألنَّ اْلَمَحبََّة َقِویٌَّة َكاْلَمْوِت"
ِمَیاٌه َكِثیَرٌة َال َتْسَتِطیُع . َلِھیُبَھا َلِھیُب َناِر َلَظى الرَّبِّ

ِإْن َأْعَطى . َأْن ُتْطِفَئ اْلَمَحبََّة َوالسُُّیوُل َال َتْغُمُرَھا
 "اِإلْنَساُن ُكلَّ َثْرَوِة َبْیِتِھ َبَدَل اْلَمَحبَِّة ُتْحَتَقُر اْحِتَقارًا

  .)٧ـ  ٦:  ٨نش (

  



 ؟ھى الخطیةما 

 

٢٥ 
 


ھى الخروج عن القصد اإللھى للوجود .. خطیةال
وصیة اهللا التى أساسھا  على وھى التعدى.. اإلنسانى

  .وغرضھا ھو الحب

 فكر الخطیة ھى اإلبتعاد عن اهللا وإرادتھ واإلستسالم ل
  .العالم

  الفساد الذى شوھھ الطبیعة الخطیة ھى مصدر
اهللا فى النقاوة  التى ُخلقت لتكون على مثال البشریة
  .والقداسة

  الخطیة ھى القوة التى تدفع اإلنسان ألسفل لیتنازل
  .عن إنسانیتھ وغرض وجوده

 أو داخل المادة.. الخطیة ھى اإلنحصار داخل الذات ..
   .أو داخل الجسد

 لإلبتعاد .. الخطیة ھى التجاوب مع اإلغراء الشیطانى
  .عن اهللا كل لحظة



 ؟ھى الخطیةما 

 

٢٦ 
 

 ق كل العالقات الخطیة ھى العدوى التى تمّز
.. والعالقة مع النفس.. العالقة مع اهللا.. السلیمة

  .والعالقة مع الناس

  الخطیة ھى القرار الذى تتخذه كل لحظة لتفكر أو
وما ال یتفق مع طبیعتك .. تعمل ما ال یرید اهللا

  .األولى

  الخطیة ھى اإلدمان والتعّود المؤذى على منھج تفكیر
ة یعود علیك بلذ.. ارجىومنھج تفاعل داخلى وعمل خ

  .وقتیة ودمار نھائى

  عجز اإلنسان وضعفھ وھى سر  سببالخطیة ھى
  .إلى اهللا والرجوع ةتوبالذى یعطلھ عن الخجلھ 

 الجنة .. الخطیة ھى الخروج من البیت اإللھى
من الحب النقى إلى حب مزیف الخروج .. والفردوس

  .مسمم

 الخطیة ھى فقدان الھدف والقیمة والمعنى فى لحظة 
  .لحظات أو العمر كلھ من



 ؟ھى الخطیةما 

 

٢٧ 
 

 وحضور اهللا.. الخطیة ھى عدم اإلیمان بحب اهللا ..
  .وعمل اهللا.. وصفات اهللا

  الخطیة ھى فقدان الرجاء فى الغفران أو التغییر أو
  .الحیاة األبدیة

 اهللا .. وجرح اآلخرین.. الخطیة ھى كسر المحبة
  .للتمتع الوقتى على حساب األبدیة.. والناس

  الذى ال یحتاج فى .. الغباء البشرىالخطیة ھى
  .إصالحھ إلى ذكاء ولكن إلى توبة

َأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّوِر َألنَّ َأْعَماَلُھْم "
  .)١٩:  ٣یو ( "َكاَنْت ِشرِّیَرًة

  

  

  

  

  



 ؟الكنیسةھى ما 

 

٢٨ 
 


بین اهللا  رتباطإلالكنیسة ھى المشروع اإللھى ل

والكنیسة ھى الجنة األولى حیث  ..إلى األبد والبشر
  .یلتقى آدم وحواء مع اهللا

 ون الذینالكنیسة ھى فلك نوح حیث یوجد المؤمن 
 .صدقوا اهللا

  الكنیسة ھى جوف الحوت حیث ترتفع الصالة
 .ومشاعر الحب والتوبة

  الذبائح وُترّنم  تقدمالكنیسة ھى بریة سیناء حیث
 .التسابیح

  الكنیسة ھى جبل سیناء حیث یصعد المحّبون لیروا
 .اهللا

  الكنیسة ھى لقاء السماء مع األرض كما فى جبل
 .التجلى



 ؟الكنیسةھى ما 

 

٢٩ 
 

 الكنیسة ھى جماعة القدیسین الذین قدسھم روح اهللا ..
 حول المذبح الكھنة وكالئھیجتمعون لإللتقاء بھ مع 

 .سراره اإللھیة وفى نور كلمتھ المقدسةبأ للتمتع

 اإلیمان المستقیم والحقیقة الثابتة الوحیدة  الكنیسة ھى
 "َعُموُد اْلَحقِّ َوَقاِعَدُتُھ"المعلنة للعالم عبر العصور 

 .منارة لكل التائھین.. )١٥:  ٣تي ١(

  ال .. حین یفتقر العالم للحب.. المحبة بیتالكنیسة ھى
 .یجده إال فى الكنیسة

  الكنیسة ھى ذلك المكان والمعنى الذى یجمع السماء
 .بجمالھا مع األرض بضعفاتھا

  الكنیسة ھى حضور اهللا وسط شعبھ لیكلمھم فیسمعون
المواعید  ونویصرخون إلیھ فیسمعھم ویتبادول

 .والعھود

 قبل كل أنواع یى لذالكنیسة ھى المستشفى الروحي ا
قدم لھم اإلسعافات األولیة یو.. المرضى بالخطیة

 .السماویة



 ؟الكنیسةھى ما 

 

٣٠ 
 

 وھى .. الكنیسة ھى الجلجثة حیث المسیح مصلوب
كما أنھا .. جبل الزیتون حیث المسیح صاعد للسماء

.. والناصرة حیث یعیش.. بیت لحم حیث یولد المسیح
والجبل حیث .. وبحر طبریة حیث یصنع معجزات

 .تھ الخالدةیلقى كلما

  الكنیسة ھى مجمع القدیسین والمالئكة عبر الزمان
وتتقارب السماویات .. فتنخفض الحدود.. والمكان

 .واألرضیات

 ھى .. الكنیسة ھى إمتداد وجود المسیح على األرض
رسالة .. وتحمل رسالتھ.. عروسھ تحمل سلطانھ

 .الحب والفداء والسالم

 ح السّرىجسد المسیبشعبھا تمثل أعضاء  الكنیسة ..
تأخذ قوتھا من .. الذى یتألم دائمًا لكى یتمّجد معھ

 .فیھا وتنقل إرادتھ لكل عضو حي.. المسیحالرأس 

  الكنیسة ھى الخمیرة الصغیرة القادرة أن تخّمر عجین
 .والحقیقة والنور.. ألن فیھا سر الحیاة.. العالم كلھ



 ؟الكنیسةھى ما 

 

٣١ 
 

 ن بالروح القدس دَشالكنیسة ھى بیت المالئكة الذى ُی
 .كون مذبحًا ومكان مقدسًا لسكنى اهللا وسط شعبھلی

  لكل َمن یدخلھا باإلیمان الخالص  مدینةالكنیسة ھى
 .وھى أیضًا دینونة للعالم من حولھا.. والتوبة

 والُمعلم بالوصیة.. الكنیسة ھى الكارز بالحقیقة ..
ھا ئبعطا.. والفادى للبشریة.. والداعى لألبدیة

 .وأوالدھا وإمكانیاتھا

 سة ھى المكان الذى تجد فیھ األموال تحت الكنی
والخطاة أكرم .. والفقراء أھم من األغنیاء.. األرجل

 .من الكبار أقدسواألطفال .. من األبرار

 التى تحب اهللا وتسعى  الصادقة الكنیسة ھى القلوب
 .لعمل مشیئتھ من جیل إلى جیل

 لتالمیذ وا.. والرسل ثانیًا.. الكنیسة ھى المسیح أوًال
والكھنوت المقدس واألمة  ذلك البناء الحي.. دائمًا

 .المختارة والمدعوین لألبدیة



 ؟الكنیسةھى ما 

 

٣٢ 
 

  الكنیسة ھى المكان المنظور للتمتع باألسرار اإللھیة
فھناك الوالدة  ..حیث النعم والعطایا غیر المنظورة

والثبات  ..والغفران االحقیقى ..يوالختم الح ..الجدیدة
.. المقدس زواجالو ..والشفاء الكامل ..فى المسیح

 .والكھنوت الجدید

 الكنیسة ھى التاریخ المجید لكل َمن أحب اهللا ..
وعاش .. م للقدیسینـَّوخضع لإلیمان المستقیم المسل

 .ومات مصلوبًا فى حیاتھ أو موتھ.. بالوصیة

  الذى ینقل لنا مذاق  )النظام(الكنیسة ھى الطقس
لتوبة ویدفعنا فى طریق ا.. السماء والحیاة المالئكیة

 .والتغییر من مجد إلى مجد

الكنیسة ھى الكیان الذى ال یستطیع .. وأخیرًا
وأبواب الجحیم .. حالشیطان أن یغلبھ ألنھ ملتصق بالمسی

َعَلى َھِذِه الصَّْخَرِة َأْبِني َكِنیَسِتي َوَأْبَواُب "ال تقوى علیھا 
  .)١٨:  ١٦مت ( "اْلَجِحیِم َلْن َتْقَوى َعَلْیَھا

  

  



 ؟ھو اإلنجیلما 

 

٣٣ 
 


عن طریق اهللا یتكلم  حیث.. اإللھى يأنھ الوح

ویفسر ویشرح .. البشر لُیعلن الحقیقة واإلرادة اإللھیة
  .ویرشد وُینیر كل َمن یرید

 الناطق فى األنبیاء فى .. اإلنجیل ھو صوت اهللا الحي
لیدفع الناس لإلیمان باهللا .. العھد القدیم بالروح القدس

  .والتوبة والصادقة

 الناطق فى الرسل فى  صوت روح اهللا اإلنجیل ھو
.. العھد الجدید لیدفع الناس لإلیمان بالمسیح كلمة اهللا

  .والحیاة المقدسة.. والتوبة الصادقة.. المخلص

 ویستند َمن ُیصغى لھ .. اإلنجیل ھو أنفاس اهللا الحى
من روحھ ویتمتع  یشعر بحضور اهللا ویمتلئ یھعل

  .بلمساتھ

 روحي یطلب  لكل طفل ذاء الروحيالغ اإلنجیل ھو
والغذاء .. ي للمبتدئینوھو اللبن العقل.. النمو الروحي



 ؟ھو اإلنجیلما 

 

٣٤ 
 

ھو سر حیاة أوالد اهللا وثباتھم .. للبالغین القوي
 .ونموھم وكمالھم

 وكمال اإلعالن .. اإلنجیل ھو مصدر اإلیمان المستقیم
اإللھى عن اهللا الخالق وعن اإلبن المتجسد وعن 

 .األبدیة السعیدةالحیاة المقدسة وعن 

  ھ الذى وعد اهللا أال یمسَّ.. ھو كتاب الحقاإلنجیل
لیظل دائمًا ھادیًا لكل .. إنسان وال حرف وال كلمة فیھ

 .َمن یرید

 وال ُیقارن بالعلوم .. اإلنجیل لیس كتاب علم
وإنما ھو .. ألنھا متغّیرة متقلبة متطورة.. اإلنسانیة

العلماء ولكنھ وما ذكر فیھ قد ال یعجب .. إعالن اهللا
 .ص البسطاءـّخلُی

 لھذا یظھر .. اإلنجیل ھو تاریخ عمل اهللا مع اإلنسان
ویظھر اهللا إلھًا قادرًا أبًا .. ًافیھ اإلنسان فاسدًا ضعیف

وأیضًا دیانًا عادًال یكره الشر ویحب .. صًایًا مخلأبد
 .الحق



 ؟ھو اإلنجیلما 

 

٣٥ 
 

  اإلنجیل ھو كتاب الكتب الذى شھد لھ كل العلماء
عظم كتاب مسنود بالمخطوطات إنھ أ.. الصادقین

ولكن یشھد لھ باألكثر بالیین من .. واألدلة العلمیة
 .البشر الذى بھ تبدلت حیاتھم لیصیروا أوالد اهللا

  اإلنجیل ھو الكتاب العجیب الذى إشترك فى صیاغتھ
 ١٥٠٠أكثر من أربعین كاتب على مدى أطول من 

والكل یقدم رسالة واحدة منسجمة حقیقیة .. سنة
ة ألنھم جمیعًا مساقین بروح اهللا الكاتب صادق

 . األعظم

 ب بالروح القدس ِتـُاإلنجیل ھو الكتاب المقدس الذى ك
على ید قدیسین أنبیاء ورسل وَمن یحفظھ قوًال وعمًال 

 .یصیر ھو أیضًا قدیسًا

 التى تعلن الحقیقة .. اإلنجیل ھو البشارة المفرحة
اهللا ظھر فى .. اهللا محبة.. والسر المكتوم.. الغائبة
 .اهللا یعد الطریق لإلنسان لألبدیة.. الجسد



 ؟ھو اإلنجیلما 

 

٣٦ 
 

 ترجم إلى رجم ومازال ُیـُاإلنجیل ھو الكتاب الذى ت
إنما داخلھ الروح .. حرفیة قاتلةآالف اللغات ولي فیھ 

 .یيالمح

 والكنیسة ولدت اإلنجیل بالروح .. اإلنجیل یلد الكنیسة
 .القدس

 تھم وأقوالھمبحیا والقدیسون.. اإلنجیل یصنع القدیسین 
 .یشرحون اإلنجیل كما قصده الروح القدس

 قانونیة أسفار والتقلید حفظ لنا .. اإلنجیل یحفظ التقلید
 .اإلنجیل

  اإلنجیل مصدر العقیدة والطقس وصانع تاریخ
 .جع الحیاة والسلوكمرالكنیسة و

  اإلنجیل ھو سیف الروح الذى بھ نصد قوى الشر
 .وأفكار الضالل

 التائھین إلى  الذى ُیھدي ج المنیراإلنجیل ھو السرا
 .واإلستقامة الحق



 ؟ھو اإلنجیلما 

 

٣٧ 
 

  اإلنجیل ھو البوق الصارخ لتحذیر البشر مما یأتى
  .وتثبیت المؤمنین إلى المجئ الثانى.. علیھم

  



 المقدس األرثوذكسى قانون اإلیمان

 

٣٨ 
 


 بالحقیقة نؤمن بإلھ واحد 

  اهللا اآلب ضابط الكل خالق السماء واألرض 

 رىرى وما ال ُیما ُی 

 نؤمن برب واحد یسوع المسیح ابن اهللا الوحید 

 المولود من اآلب قبل كل الدھور 

 نور من نور 

 إلھ حق من إلھ حق 

 مولود غیر مخلوق 

 آلب فى الجوھرل مساوى 

 الذى بھ كان كل شئ 

  ،ھذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
 نزل من السماء

 تجسد من الروح القدس، ومن مریم العذراء وتأنس 



 المقدس األرثوذكسى قانون اإلیمان

 

٣٩ 
 

 عنا على عھد بیالطس البنطى  بِلوُص 

  تألم وقبر وقام من بین األموات فى الیوم الثالث
 كما فى الكتب

  وصعد إلى السموات وجلس عن یمین أبیھ 

 تى فى مجده لیدین األحیاء واألمواتوأیضًا یأ 

 الذى لیس لملكھ إنقضاء 

 نعم نؤمن بالروح القدس 

 الرب المحیي المنبثق من اآلب 

  نسجد لھ ونمجده مع اآلب واالبن الناطق فى
 األنبیاء

 وبكنیسة واحدة مقدسة جامعة رسولیة 

 ونعترف بمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا 

  الدھر اآلتىوننتظر قیامة األموات وحیاة 

  آمین



  
 

  رســھـفـال

  رقم        الموضوع  
  الصفحة     

  ٤  .................................ـــدمــــة ـمــقـ  

  ٦  .....................................ن ھو اهللا؟ َم  
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  ١٨  ................................ ن ھو اإلنسان؟َم  

  ٢٢  ................................... ما ھو الحب؟  

  ٢٥  ................................. ما ھى الخطیة؟  
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  ٣٣  ................................. ما ھو اإلنجیل؟  
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