الرد علي كيف يجلس هللا عن يمين
نفسه ؟ مرقس 61 :61
Holy_bible_1

الشبهة

ان كان المسيح هو هللا كقولكم فكيف يجلس عن يمين نفسه؟
مرقس 61عدد  :61ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن
.يمين هللا

الرد

لتوضيح المعني ساقسم الرد الي عدة اجزاء
لغويا
سياق الكالم
معاني الهوتية

اوال معني كلمة جلس
قاموس سترونج
G2523

kathizo
kath-id'-zo
Another (active) form for G2516; to seat down, that is, set
(figuratively appoint); intransitively to sit (down); figuratively to
settle (hover, dwell): - continue, set, sit (down), tarry.
يجلس ومجازيا بمعني تعيين  .يجلس او يستقر ويقيم ويستمر يجلس...
فهي تعني اقامة واستقرار فمثال استخدم نفس الكلمة كاثيزو في
إنجيل لوقا 24 :42
سوا قُ َّوةً ِمنَ األَعَالِي».
س ُل إِلَ ْي ُك ْم َم ْو ِع َد أَبِي .فَأَقِي ُموا فِي َم ِدينَ ِة أُو ُر َ
شلِي َم إِلَى أَنْ تُ ْلبَ ُ
َوهَا أَنَا أُ ْر ِ

سفر أعمال الرسل 88 :81
ش ُهر يُ َعلِّ ُم بَ ْينَ ُه ْم بِ َكلِ َم ِة هللاِ.
ستَّةَ أَ ْ
فَأَقَا َم َ
سنَةً َو ِ

معني كلمة يمين
قاموس ثيور
G1188

dexios
Thayer Definition:
1) the right, the right hand
2) metaphorically
2a) a place of honour or authority
Part of Speech: adjective
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G1209
اليمين واليد اليمني  .ومجازيا مكان المجد او السلطة.
وهي اتت من كلمة ديخوماي التي تعني يقبل

فجلس في يمين تعني اقام في المجد

سياق الكالم
انجيل مرقس 61
 61 :61ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء و جلس عن يمين هللا
الرب هنا المقصود به الرب يسوع المسيح القائم بجسده من االموات .فهذا الجسد الذي تواضع و
اخذه المسيح الجلنا قام به ايضا من االموات واصبح جسد ممجد وصعد به واصبح جسد نوراني
وهذا الجسد صار له مجد الالهوت النه متحد مع الالهوت وهذا لحساب البشر .ونالحظ ان العدد قال
انه جلس في يمين هللا وليس االب فهو يقصد ان المسيح اقنوم الحكمة والكلمة استعاد مجده
إنجيل يوحنا 5 :81

اآلب ِع ْن َد َذاتِكَ بِا ْل َم ْج ِد الَّ ِذي َكانَ لِي ِع ْندَكَ قَ ْب َل َك ْو ِن ا ْل َعالَ ِم.
َواآلنَ َم ِّج ْدنِي أَ ْنتَ أَ ُّي َها
ُ

وبجسده توج معه النه متحد مع الالهوت .فلهذا قيل انه جلس عن يمين هللا او مره اخري يمين
العظمة
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :8
س ِه
س ُم َج ْو َه ِر ِهَ ،و َحا ِم ٌل ُك َّل األَ ْ
الَّ ِذيَ ،وه َُو بَ َها ُء َم ْج ِد ِهَ ،و َر ْ
شيَا ِء بِ َكلِ َم ِة قُد َْرتِ ِه ،بَ ْع َد َما َ
صنَ َع بِنَ ْف ِ
س فِي يَ ِمي ِن ا ْل َعظَ َم ِة فِي األَعَالِي،
تَ ْط ِهي ًرا لِ َخطَايَانَاَ ،جلَ َ

ولكن المسيح غير محدود ومالئ كل شيئ ,والذي يؤكد ذلك العدد التالي الذي يقول
 02 :61و اما هم فخرجوا و كرزوا في كل مكان و الرب يعمل معهم و يثبت الكالم بااليات التابعة
امين
فالرب يسوع المسيح الذي جلس في يمين هللا هو ايضا يمالء االرض وفي كل مكان ويعمل مع
تالميذه وخدامه ويثبتهم ويثبت كالمهم بااليات التابعة

اعداد تؤكد ان الثالوث يعمل بوحدانية فرغم ان يسوع المسيح صعد وجلس عن يمين هللا اال انه في
كل مكان ومستمر العمل
اعطاء الكلمة
االب
انجيل متي 62
سلَ ُمو ُك ْم فَالَ تَ ْهتَ ُّموا َكيْفَ أَ ْو بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ  ،ألَن َّ ُك ْم تُ ْع َ
سا َع ِة َما تَتَ َكلَّ ُمونَ بِ ِه،
 61فَ َمتَى أَ ْ
ط ْونَ فِي تِ ْلكَ ال َّ
وح أَبِي ُك ُم الَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم.
 02ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ْل ُر ُ

الروح القدس
إنجيل مرقس 66 :61
ْطيتُ ْم فِي تِ ْلكَ
ساقُو ُك ْم لِيُ َ
فَ َمتَى َ
سلِّ ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا ِمنْ قَ ْب ُل بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّموا ،بَ ْل َم ْه َما أُع ِ
ُس.
سا َع ِة فَبِذلِكَ تَ َكلَّ ُموا .ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ِل ُّ
ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
االبن
انجيل لوقا 06
ساقُونَ أَ َما َم
سلِّ ُمونَ ُك ْم إِلَى َم َجا ِمع َو ُ
س ُجونَ ،وتُ َ
َ 60وقَ ْب َل ه َذا ُكلِّ ِه يُ ْلقُونَ أَ ْي ِديَ ُه ْم َعلَ ْي ُك ْم َويَ ْط ُردُونَ ُك ْمَ ،ويُ َ
س ِمي.
ُملُوك َو ُوالَة ألَ ْج ِل ا ْ
ش َها َدةً.
 61فَيَؤُو ُل ذلِكَ لَ ُك ْم َ
ض ُعوا فِي قُلُوبِ ُك ْم أَنْ الَ تَ ْهتَ ُّموا ِمنْ قَ ْب ُل لِ َك ْي ت َْحت َُّجوا،
 61فَ َ
ضوهَا.
ْطي ُك ْم فَ ًما َو ِح ْك َمةً الَ يَ ْق ِد ُر َج ِمي ُع ُم َعانِ ِدي ُك ْم أَنْ يُقَا ِو ُموهَا أَ ْو يُنَاقِ ُ
 61ألَنِّي أَنَا أُع ِ

وايضا عن اليوم
يوم المسيح
الة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 8 :6
يح.
ضا إِلَى النِّ َهايَ ِة بِالَ لَ ْوم فِي يَ ْو ِم َربِّنَا يَ ُ
سيُ ْثبِتُ ُك ْم أَ ْي ً
الَّ ِذي َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :1
سو َع
سلَّ َم ِم ْث ُل ه َذا لِل َّ
وح فِي يَ ْو ِم ال َّر ِّ
ص ُّ
ب يَ ُ
الر ُ
س ِد ،لِ َك ْي ت َْخلُ َ
ان لِ َهالَ ِك ا ْل َج َ
أَنْ يُ َ
ش ْيطَ ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 62 :6

يح،
َحتَّى تُ َميِّ ُزوا األُ ُم َ
صينَ َوبِالَ َع ْث َرة إِلَى يَ ْو ِم ا ْل َم ِ
ور ا ْل ُمت ََخالِفَةَ ،لِ َك ْي تَ ُكونُوا ُم ْخلِ ِ
س ِ

يوم الروح
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 12 :1
ُّوس الَّ ِذي بِ ِه ُختِ ْمتُ ْم لِيَ ْو ِم ا ْلفِدَا ِء.
وح هللاِ ا ْلقُد َ
َوالَ ت ُْح ِزنُوا ُر َ

يوم هللا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 61 :61
َال
اح َ
وك ا ْل َعالَ ِم َو ُك ِّل ا ْل َم ْ
فَإِنَّ ُه ْم أَ ْر َو ُ
اطينَ َ
صانِ َعةٌ آيَات ،ت َْخ ُر ُج َعلَى ُملُ ِ
شي َ ِ
س ُكونَ ِة ،لِت َْج َم َع ُه ْم لِقِت ِ
َيء.
ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم ا ْل َع ِظ ِ
يم ،يَ ْو ِم هللاِ ا ْلقَا ِد ِر َعلَى ُك ِّل ش ْ

وايضا
المسيح ساكن فينا
الة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 1 :61
سو َع
س ُك ْم .أَ ْم لَ ْ
س ُك ْم ،أَنَّ يَ ُ
ستُ ْم تَ ْع ِرفُونَ أَ ْنفُ َ
ان؟ ا ْمت َِحنُوا أَ ْنفُ َ
َج ِّربُوا أَ ْنفُ َ
اإلي َم ِ
س ُك ْمَ ،ه ْل أَ ْنتُ ْم فِي ِ
وضينَ ؟
س َ
يح ُه َو فِي ُك ْم ،إِنْ لَ ْم تَ ُكونُوا َم ْرفُ ِ
ا ْل َم ِ
الروح القدس والمسيح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :8
َ 1وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَلَ ْ
س ِد بَ ْل فِي ُّ
س لَهُ
وح ،إِنْ َكانَ ُر ُ
سا ِكنًا فِي ُك ْمَ .ول ِكنْ إِنْ َكانَ أَ َح ٌد لَ ْي َ
وح هللاِ َ
ستُ ْم فِي ا ْل َج َ
الر ِ
س لَهُ.
ُر ُ
يح ،فَذلِكَ لَ ْي َ
وح ا ْل َم ِ
س ِ
ب ا ْلبِ ِّر.
ب ا ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،وأَ َّما ُّ
الر ُ
س ُ
وح فَ َحيَاةٌ بِ َ
س ُد َميِّتٌ بِ َ
يح فِي ُك ْم ،فَا ْل َج َ
سب َ ِ
سب َ ِ
َ 62وإِنْ َكانَ ا ْل َم ِ

سيُ ْحيِي
وح الَّ ِذي أَقَا َم يَ ُ
َ 66وإِنْ َكانَ ُر ُ
ت َ
س َ
ت َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
سا ِكنًا فِي ُك ْم ،فَالَّ ِذي أَقَا َم ا ْل َم ِ
سو َع ِمنَ األَ ْم َوا ِ
سا ِك ِن فِي ُك ْم.
ضا بِ ُرو ِح ِه ال َّ
سا َد ُك ُم ا ْل َمائِتَةَ أَ ْي ً
أَ ْج َ
الروح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 61 :1
س ُكنُ فِي ُك ْم؟
وح هللاِ يَ ْ
أَ َما تَ ْعلَ ُمونَ أَنَّ ُك ْم َه ْي َك ُل هللاَِ ،و ُر ُ
المسيح واالب فينا
إنجيل يوحنا 01 :61
سو ُع َوقَا َل لَهُ« :إِنْ أَ َحبَّنِي أَ َح ٌد يَ ْحفَ ْ
صنَ ُع
ظ َكالَ ِميَ ،ويُ ِحبُّهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
أَ َج َ
َم ْن ِزالً.

رسالة يوحنا الرسول االولي 0
ضا.
ضاَ ،و َمنْ يَ ْعتَ ِرفُ بِاال ْب ِن فَلَهُ ُ
س لَهُ ُ
اآلب أَ ْي ً
اآلب أَ ْي ً
ُ 01ك ُّل َمنْ يُ ْن ِك ُر االبْنَ لَ ْي َ
ضا
س ِم ْعتُ ُموهُ ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء ،فَأ َ ْنتُ ْم أَ ْي ً
س ِم ْعتُ ُموهُ ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء فَ ْليَ ْثبُتْ إِ ًذا فِي ُك ْم .إِنْ ثَبَتَ فِي ُك ْم َما َ
 01أَ َّما أَ ْنتُ ْم فَ َما َ
ب.
تَ ْثبُتُونَ فِي اال ْب ِن َوفِي اآل ِ

والثالوث كلي المعرفة
االب كلي المعرفة
 6يوحنا 1
 02 :1النه ان المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء

االبن

يوحنا 61
 12 :61االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من هللا خرجت

الروح
 6كورنثوس 0
 62 :0فاعلنه هللا لنا نحن بروحه الن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق هللا
 66 :0الن من من الناس يعرف امور االنسان اال روح االنسان الذي فيه هكذا ايضا امور هللا ال
يعرفها احد اال روح هللا

الثالوث يقدس
االب يقدس
 6تسالونيكي 1
 01 :1و اله السالم نفسه يقدسكم بالتمام و لتحفظ روحكم و نفسكم و جسدكم كاملة بال لوم عند
مجيء ربنا يسوع المسيح

االبن
 6كورنثوس 6
 12 :6و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا و برا و قداسة و فداء

الروح يقدس

 6بطرس 6
 0 :6بمقتضى علم هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم
النعمة و السالم

واكرر ما قدمته عدة مرات
التعبيرات الالهوتية الهامة:
جوهر = Essence



=

 = Ousiaأوسيا

طبيعة = Nature



=

 = Physisفيزيس

أقنوم

 = Hypostasis =  = Personهيبوستاسيس

شخص =  = Person

 = Prosoponبروسوبون

كلمة  personاإلنجليزية مأخوذه عن كلمة  personaالالتينية وتعنى أقنىوم أو شىخصل ولكننىا
نجد لكل من التعبيرين ما يخصه ف اللغة اليونانيةل
كلمىىة  مكونىىة مىىن منطعىىين ( هيبىىوو وتعن ى توىىت و ( ستاسىىيسو
وتعن قائم أو واقف وبهذا فإن كلمىة (هيبوستاسىيسو تعنى توىت النىائم ووهوتيىاع معناهىا مىا ينىوم
عليه الجوهر أو ما ينوم فيه الجوهر أو طبيعةل
وكلمة اوسيا  ουσιαفي اليوناني النديم تعني اسم انيا اي كائن وتسىاوي فىي اونجليزيىة being
وتترجم وتينىي الىي  essentiaاي اوسىاس ووىدي ا تتىرجم فىي اونجليزيىه الىي  essenceوهىي
تعني كيان والجوهر والماهية والذات وتستخدم ايضا بمعني طبيعه

ولشرح ذات اهلل اقدر ان اقول و يندر اود ان يعرف اهلل كل المعرفه وننىا منيىدين بنطىال الموىدود
وننا في قيد المادة فلن نستطيع ان ندرك ادراك كامل للغير مودود ون الماده و توده ووتىي اللغىه
البشريه غير كافيه للتعبير عن اهلل وهي عاجزه عن ان تصفه ونها لغه مودوده وتكفي ان تعطىي
مدلووت تشرح الالمودود
والونائل الالهوتيه هي فول العنل ولكن ليست ضىد العنىل فىتفهم بام لىه مىع فىرل التشىبيه وفىرل
الونائل العلميه عن الونائل اويمانية
وهذا ما قاله معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األول إل أهل كورن وس 31 :31
ض ا ْلمع ِرفَ ِة ِ
آة ِفي لُ ْغ ٍز ِ
اآلن ِفي ِمر ٍ
لك ْن
َع ِر ُ
لك ْن ِوي َن ِئ ٍذ َو ْج عها لِ َو ْج ٍهل َ
فَِإ َّن َنا َن ْنظُُر َ
اآلن أ ْ
ف َب ْع َ َ ْ
ْ
ِ ٍِ
ْت.
َع ِر ُ
ف َك َما ُع ِرف ُ
سأ ْ
وي َنئذ َ
فاستطيع ان اصف اهلل بعنلي المودود بانه اله واود وويد
سفر الت نية 4 :6
ِ
الرب إِله َنا رب و ِ
اود.
س َرِائي ُل َّ :
س َم ْع َيا إِ ْ
«ا ْ
ُ َ َ
وهو غير مودود
سفر الملوك األول 12 :8
ات وسماء َّ ِ
س ُك ُن اهللُ َونًّا َعلَ األ َْر ِ
س ُع َك فَ َك ْم ِباألَ َق ِّل
ض؟ ُه َوَذا َّ
أل ََّن ُه َه ْل َي ْ
الس َم َاوات وَ تَ َ
الس َم َاو ُ َ َ َ ُ
ت؟
ت الَِّذي َب َن ْي ُ
ه َذا ا ْل َب ْي ُ
ازلي ابدي

سفر أخبار األيام األول 16 :36
الشع ِبِ « :
ب.
الر َّ
َّووا َّ
ُم َب َارك َّ
يل ِم َن األ ََز ِل َوِالَ األ ََب ِد»ل فَنَ َ
س َرِائ َ
آم َ
سب ُ
ال ُكل َّ ْ
الرب إِل ُه إِ ْ
ين » َو َ
سفر المزامير 1 :09
ت اهللُ.
ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
س ُكوَن َة ُم ْن ُذ األ ََز ِل إِلَ األ ََب ِد أَ ْن َ
ْت األ َْر َ
َن تُولَ َد ا ْل ِج َبا ُل أ َْو أ َْب َدأ َ
ض َوا ْل َم ْ
سفر المزامير 1 :01
ت.
ُك ْر ِسي َك ُم ْ َبتَة ُم ْن ُذ ا ْل ِن َدِمل ُم ْن ُذ األ ََز ِل أَ ْن َ
فهو اله واود ازلي غير متجزئ موجود لكماله في كل مكان
فاهلل وودانية موجود وودانيه عاقل وودانيه وي
ونؤمن بان اهلل الواود هو له الث خواص ذاتيه قىائم عليهىا الىذات اولهيىة الوجىود والعنىل النىاطل
والوياه
والوجود واصل الوجود هو اوب ون بدون وجود يصبح في فكرنا اهلل غير موجود وهذا خطأ
والعنل هو اوبن وبدون العنل يكون اهلل غير غاقل وهذا خطأ
والوياه بالروح الندس وبدون الروح الندس و يكون اله وي وهذا ايضا خطأ
وايمانا باهلل الواود في ال الوث ويعني اننا نؤمن ب الث الهة ونه ذات واود جوهر واود وساتي الي
هذا التعبير وونا
ويوجد تعبيرات ك يره جدا عن ال الوث من اول التكىوين  3الىي اخىر سىفر الرؤيىا لىيس المجىال اون
قد افرد لها ملف اخر
ولكن اون استخدم تعبيرات البابا ا اناسيوس في شرح ال الوث في نناط وهي

3كىىل مىىن ابتغى الخىىالص جوجىىب عليىىه قبىىل كىىل شىىيء أن يتمسىىك باإليمىىان الجىىامع العىىام للكنيسىىة
المسيويةل
ّ
1كل من و يوفظ هذا اإليمان جدون إفساد جيهلك هالكاع أبدياعل
1هذا اإليمان الجامع هو أن تعبد إلهاع واوداع في الوث جو الو اع في توويدل
4و نمزج األقانيم وو نفصل الجوهرل
5إن لآلب أقنوماع جولالبن أقنوماع جوللروح الندس أقنوماعل
ٍ
متساو جوجالل أبدي معاعل
6ولكن اآلب واوبن والروح الندس وهوت واود ومجد
2كما هو اآلب جكذلك اوبن جكذلك الروح الندسل
8اآلب غير مخلول جواوبن غير مخلول جوالروح الندس غير مخلولل
0اآلب غير مودود جواوبن غير مودود جوالروح الندس غير مودودل
39اآلب سرمد جواوبن سرمد جوالروح الندس سرمدل
33ولكن ليسوا ال ة سرمديين جبل سرمد واودل
31وكذلك ليس ال ة غير مخلوقين جوو ال ة غير موىدودين جبىل واوىد غيىر مخلىول وواوىد غيىر
مودودل
31وكذلك اآلب ضابط الكل جواوبن ضابط الكل جوالروح ضابط الكلل
34ولكن ليسوا ال ة ضابطي الكل جبل واود ضابط الكلل
35وهكذا اآلب إله جواوبن إله جوالروح الندس إلهل

36ولكن ليسوا ال ة آلهة جبل إله واودل
32وهكذا اآلب رب جواوبن رب جوالروح الندس ربل
38ولكن ليسوا ال ة أرباب جبل رب واودل
30وكما أن الول المسيوي يكلّفنا أن نعترف بأن كالع من هذه األقانيم بذاته إله وربل
19كذلك الدين الجامع جينهانا عن أن ننول بوجود ال ة آلهة و ال ة أربابل
13فاآلب غير مصنوع من أود جوو مخلول جوو مولودل
11واوبن من اآلب ووده جغير مصنوع جوو مخلول جبل مولودل
11والروح الندس من اآلب واوبن جليس مخلول وو مولود بل منب لل
14فإذاع آب واود و ال ة آباء جوابن واود و ال ة أبناء جوروح قدس واود و ال ة أرواح قدسل
15ليس في هذا ال الوث من هو قبل غيره أو بعده وو من هو أكبر وو أصغر منهل
16ولكن جميع األقانيم سرمديون معاع ومتساوونل
12ولذلك في جميع ما ُذكر جيجب أن نعبد الوودانية في الوث جوال الوث في وودانيةل
18إذاع من شاء أن َي ْخلُص عليه أن يتأكد هكذا في ال الوثل
10وأيضاع يلزم له الخالص أن يؤمن كذلك بأمانة بتجسد ربنا يسوع المسيحل
وننر بأن ربنا يسوع المسيح ابن اهلل جهو إله وانسانل
19ألن اإليمان المستنيم هو أن نؤمن ّ
13هو إله من جوهر اآلب جمولود قبل الدهور وانسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهرل
11إله تام وانسان تام جكائن بنفس ناطنة وجسد بشريل
ٍ 11
مساو لآلب بوسب وهوته جودون اآلب بوسب ناسوتهل

14وهو وان يكن إلهاع وانساناع جإنما هو مسيح واود و ا نانل
15ولكن واود جليس باستوالة وهوته إل جسد جبل باتِّخاذ الناسوت إل الالهوتل
16واود في الجملة جو باختالط الجوهر جبل بوودانية األقنومل
12ألنه كما أن النفس الناطنة والجسد إنسان واود جكذلك اإلله واإلنسان مسيح واودل
18هىىو الىىذي تىىألم ألجىىل خالصىىنا جونىىزل إلى الهاويىىة  -أي عىىالم األرواح  -وقىىام أيضىاع فىىي اليىىوم
ال الث من بين األمواتل
10وصعد إل السماء وهو جالس عن يمين اآلب الضابط الكلل
49ومن هناك يأتي ليدين األوياء واألمواتل
43الذي عند مجيئه ينوم أيضاع جميع البشر بأجسادهم جويؤدون وساباع عن أعمالهم الخاصةل
41فالذين فعلوا الصالوات جيدخلون الوياة األبدية جوالذين عملوا السيئات يدخلون النار األبديةل
41هذا هو اإليمان الجامع جالذي و يندر اإلنسان أن يخلص بدون أن يؤمن به بأمانة وينينل

ون اوب هذا لنبه وهو غير مخلول وو مولود وو منب ل فاوبن يلنبىه بىاوب والىروح النىدس يلنبىه
باوب رغم ان الروح الندس غير مولود من اوب
وون اوبىن مولىود مىن اوب اوبىن الوويىد فهىو غيىر مخلىول وو منب ىل واوب يلنبىه بىاوبن والىروح
الندس يلنبه باوبن رغم ان اوبن غير مولود من الروح الندس
والروح الندس منب ل من اوب غير مولود وغير مخلىول ويلنبىه اوب بىالروح النىدس واوبىن ايضىا
باوروح الندس

الننطىىه ال انيىىه وهىىي ايضىىا هامىىة الفىىرل بىىين اوقنىىوم والجىىوهرج وخالصىىة مىىا تنىىدم أن اهلل فىىىي
ىيوية واوىىد جوان كىىان الالهىىوت ال ىىة أقىىانيم  :اآلب واوبىىن والىىروح النىىدس جأي جىىوهر واوىىد
المسى ّ
و ال ة أقانيم جغير أن الجوهر غير منسومل فليس ٍ
لكل من األقانيم جزء خاص منه جبىل لكىل أقنىوم
كمال الجوهر الواود نظير اآلخرل
واهلل و يتجزء وغير مركب من اجزاء
واوبن له كل ما لالب ولكن اوبن ليس اب واوب لىه كىل مىا لالبىن ولكىن اوب لىيس ابىن واوبىن لىه
كل ما للروح الندس ولكىن اوبىن لىيس الىروح النىدس والىروح النىدس لىه كىل مىا لىالب واوبىن ولكىن
الروح الندس ليس ابا او ابنا
اذا فهل تعبير اقنوم مساوي ومرادف للجوهر ام و ؟
الونينىىه اوجابىىه علىىي هىىذا اومىىر توتىىاج تركيىىز وننىىا جميعىىا نعىىرف ان اوقنىىوم لىىيس لىىه جىىزء مىىن
الجوهر ولكن لكل اقنوم كمال الجوهر
ولهىىذا عنىىدما اتكلىىم عىىن الهيبوسىىتيزيس او اوقنىىوم اسىىتطيع ان اسىىتخدم كلمىىة اوسىىيا او الجىىوهر
كم اردف له ون اوقنوم يم ل كل الجوهر
رسالة بولس الرسول إل العبرانيين 1 :3
ِ
امل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ورسم جو َه ِرِه وو ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِته َب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
س ِفي َي ِم ِ
َعالِي
ين ا ْل َعظَ َمة في األ َ
ير ل َخطَ َايا َنا َجلَ َ
ع
ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου
φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου

καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της
μεγαλωσυνης εν υψηλοις
وشروت سابنا معني الهيبوستيزيس وهو النائم عليه الجوهر
وون اوقنوم له ملئ الجوهر فاستطيع ان ااقول ان الهيبوستيزيس ( اقنوم و مرادف اوسيا ( جوهر
و ولهذا البابا ا ناسيوس كان يستخدمها كمترادفات لشرح اوقنوم

ولكىىن ان تكلمىىت علىىي الجىىوهر فىىالجوهر ( اوسىىيا و و يسىىاوي اقنىىوم ون الجىىوهر قىىائم علىىي ىىالث
اقانيم وليس اقنوم الواود ولهذا و استطيع ان اقول ان الجوهر مرادف لالقنوم
اذا اوقنوم مرادف للجوهر ولكن الجوهر غير مرادف وقنوم
ولهذا اقول ان اوبن ( المسيح و هو اهلل ولكن اهلل ليس هو اوبن فنط ( المسيح هو اهلل ولكن اهلل
ليس هو المسيح فنط و
وف التجسد نؤمن ونعلِّم باألقنوم الواودل وف ال الوث نؤمن بجوهر إله واود وليس بىأقنوم واوىد
بىىل ب ال ىىىة أقىىىانيم لهىىىا نفىىىس الجىىىوهر اإللهىىى الواوىىد الغيىىىر منسىىىم وو مركىىىب مىىىن اجىىىزاءل وعبىىىارة
"هوموأوسيون تو باتير" (اليونانيىةو الموجىودة فى قىانون اإليمىان النينىاوط النسىطنطين ترجمتهىا
الدقينىىة ه ى " :لىىه نفىىس ذات جىىوهر اآلب" أط أن أقنىىوم اوبىىن وينمىىا ُولىىد منىىذ األزل أط قبىىل كىىل
الدهور من اآلب فإنه لم يولد بجوهر مختلىف بىل أنىه قىد ُولىد أزليىاع بغيىر انفصىال وبىنفس الجىوهر
الىىذط لىىآلب وهىىذا يعنى وودانيىىة الجىىوهر اإللهى

ونفىىس األمىىر ينطبىىل على الىىروح النىىدس ولكىىن

باونب ال وليس بالوودةل
وكل ما قدمته وتي اون و يصف ونينة اهلل ونه اعلي من ان ندركه ولهذا قال المسيح

إنجيل يوونا 31 :1
اوي ِ
ِ ِ
الس َم ِ
َّات؟
ت لَ ُك ُم َّ
ون فَ َك ْي َ
ون إِ ْن ُق ْل ُ
ت ُق ْل ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ف تُ ْؤ ِم ُن َ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ت لَ ُك ُم األ َْرضيَّات َولَ ْ
فالروح الندس هو الذي ارشد اوباء في هذه الشرووات ون
رسالة بولس الرسول األول إل أهل كورن وس 39 :1
ال ِ
َعلَ َن ُه اهلل لَ َنا َن ْو ُن ِبر ِ
اهلل.
وو ِهل أل َّ
ص ُك َّل َ
َع َم َ
ش ْي ٍء َوتَّ أ ْ
فَأ ْ
َن الر َ
وح َي ْف َو ُ
ُ
ُ
ولكن كل هذا فنط ندرك بعض اودراك ونعرف بعىض المعرفىه امىا كىل المعرفىه فسىتكون فىي ملكىوت
السىىموات ون اهلل غيىىر موىىدود ووادراك اهلل الغيىىر موىىدود سىىنوتاج زمىىن و موىىدود لمعرفىىة الغيىىر
مودود
فمعرفة اهلل هو اجمل واولي واعظم متعه وهي التي سننضي فيها اوبديه الغير مودوده

والمجد هلل دائما

