هل ملكوت المسيح ملكوت ابدي بال نهاية ام هو له
نهاية وسيسلمه لالب ؟ مزمور  51 :541و  5كو
 44 :51و عبرانيين  8 :5و 4بطرس 55 :5

الشبهة

ج اافي م اار

اا

ْ ُ « 51 :541لك ااُ ُ ل ااُ كا ا سل ااك

لك ت سل يح ك ف ي تك

اال فدُ م اار كا ا ك

ب سديي 2 8 :5ب س  .55 :5لكا

م ااك ».

ااعس ا ا

اعس دضا م ب اف جافي مار

5ك دث س  24 :51أ سل يح ي لِّم سل ُ لُ هلل سآلب مر آية » 28يخضا سل ايح ده ال للاع
أخض لل سلك

الرد

كر يك

سهلل سلك مر سلك

بالفعل ملك الرب يسوع المسيح ملك ازلي ابدي فهو اهلل وملكه وسلطانه بال بداية وبال نهاية وهو
واحد مع االب وهو الهوت واحد بال انقسام ولكن ملك يسوع المسيح بالجسد اي الطبيعه الناسوتيه
التي يجعلنا بها اعضاء في جسده لنتحد باهلل فهو يسلمه هلل فال يكون تمييز القنوم االبن فقط بل
يكون اهلل الكل في الكل
سفر المزامير 541
 51 :541ملكك ملك كل الدهور و سلطانك في كل دور فدور

سفر المزامير 51 :51
اد ِت األُمم ِم ْن أَر ِ
ض ِه.
َّ
الرب َملِك إِلَى الد ْ
َّه ِر َواأل ََب ِد َ .ب َ
ْ
َُ

سفر اشعياء 9
ِ
ِِ ِ
لها
ون ِّ
 1أل ََّن ُه ُيولَ ُد لَ َنا َولَد َوُن ْعطَى ْاب ًناَ ،وتَ ُك ُ
اس ُم ُه َع ِج ً
اس ُة َعلَى َكتفهَ ،وُي ْد َعى ْ
يرا ،إِ ً
الرَي َ
يباُ ،مش ً
ِ
ِ
السالَِم.
يس َّ
يرا ،أ ًَبا أ ََبديًّاَ ،رِئ َ
قَد ً
ِ
ق َوا ْل ِبِّر،
ض َد َها ِبا ْل َح ِّ
اس ِت ِهَ ،ولِ َّ
لسالَِم الَ ِن َه َاي َة َعلَى ُك ْر ِس ِّي َد ُاوَد َو َعلَى َم ْملَ َك ِت ِه ،لِ ُيثَِّبتَ َها َوَي ْع ُ
 7ل ُن ُم ِّو ِرَي َ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ص َنعُ ه َذا.
اآلن إِلَى األ ََب ِدَ .غ ْي َرةُ َر ِّ
ِم َن َ
ود تَ ْ

سفر دانيال 7
ت أَرى ِفي ر َؤى اللَّْي ِل وِا َذا مع سح ِب َّ ِ ِ
ان أَتَى وجاء إِلَى ا ْلقَِد ِيم األَي ِ
سٍ
َّام،
َ َ َ ُُ
ََ َ
الس َماء مثْ ُل ْاب ِن إِ ْن َ
ُ
ُ « 51ك ْن ُ َ
َّام ُه.
فَقََّرُبوهُ قُد َ
ِ ِ
 54فَأ ْ ِ
وب واأل ِ
ِ
طان أ ََب ِدي
س ْل َ
س ْل َ
س ْل َ
طا ًنا َو َم ْج ًدا َو َملَ ُكوتًا لِتَتَ َعب َ
طا ُن ُه ُ
ُمم َواألَ ْلس َنةُ .
ُعط َي ُ
َّد لَ ُه ُكل الش ُع َ َ
ض.
َما لَ ْن َي ُز َ
ولَ ،و َملَ ُكوتُ ُه َما الَ َي ْنقَ ِر ُ

سفر الخروج 58 :51
َّه ِر َواأل ََب ِد».
َّ
الرب َي ْملِ ُك إِلَى الد ْ

إنجيل لوقا 11 :5
ِ
ِ
ون لِ ُم ْل ِك ِه ِن َه َاية».
وب إِلَى األ ََب ِدَ ،والَ َي ُك ُ
َوَي ْمل ُك َعلَى َب ْيت َي ْعقُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 45 :1
ِ ِ ِ ِ
َحتَّى َك َما َملَ َك ِت ا ْل َخ ِط َّي ُة ِفي ا ْل َم ْو ِت ،ه َك َذا تَ ْملِ ُك ِّ
يح
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
الن ْع َم ُة ِبا ْل ِبِّر ،ل ْل َح َياة األ ََبديَّةِ ،ب َي ُ
َرِّب َنا.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 1 :1
ِ
ان أ َْو َن ِج ٍ
اع الَِّذي ُه َو َعا ِبد لِأل َْوثَ ِ
َن ُك َّل َز ٍ
يراث ِفي
ون ه َذا أ َّ
ط َّم ٍ
س أ َْو َ
فَِإ َّن ُك ْم تَ ْعلَ ُم َ
ان لَ ْي َ
س لَ ُه م َ
يح و ِ
ِ
ِ
اهلل.
َملَ ُكوت ا ْل َمس ِ َ

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 5
 8 :5و اما عن االبن كرسيك يا اهلل الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك

رسالة بطرس الرسول الثانية 55 :5
ِ
ِ
ِ ٍ
َّ
ي.
ع ا ْل َم ِس ِ
يح األ ََب ِد ِّ
سو َ
َّم لَ ُك ْم ِبس َعة ُد ُخول إِلَى َملَ ُكوت َرِّب َنا َو ُم َخلِّص َنا َي ُ
ألَن ُه ه َك َذا ُيقَد ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 51 :55
السا ِبع ،فَح َدثَ ْت أَصوات ع ِظيمة ِفي َّ ِ ِ
ص َار ْت َم َمالِ ُك ا ْل َعالَِم
ثُ َّم َب َّو َ
ق ا ْل َمالَ ُك َّ ُ َ
الس َماء قَائلَ ًة« :قَ ْد َ
َْ َ َ
ِ ِِ
ِ
ين».
س َي ْملِ ُك إِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
ل َرِّب َنا َو َمسيحه ،فَ َ
سفر ميخا 4 :1
َن تَ ُكوِني ب ْي َن أُلُ ِ
ت لَ ْحِم أَفْراتَ َة ،وأَ ْن ِت ِ
وف َي ُهوَذا ،فَ ِم ْن ِك َي ْخ ُر ُج لِي الَِّذي
«أ َّ
يرة أ ْ
َما أَ ْن ِت َيا َب ْي َ
َ
َ
َ
صغ َ
َ
ارج ُه م ْن ُذ ا ْلقَِد ِيم ،م ْن ُذ أَي ِ
َّام األ ََز ِل».
س َرِائ َ
َي ُك ُ
سلِّطًا َعلَى إِ ْ
ون ُمتَ َ
ُ
يلَ ،و َم َخ ِ ُ ُ

إنجيل متى 41 :48
ض ِ
َن ي ْحفَظُوا ج ِميع ما أَوص ْيتُ ُكم ِب ِه .و َها أََنا مع ُكم ُك َّل األَي ِ
َّه ِر ».
اء الد ْ
َو َعلِّ ُم ُ
َّام إِلَى ا ْن ِق َ
وه ْم أ ْ َ
َ
ََ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
ِ
ين.
آم َ

إنجيل يوحنا 18 :8
َن ي ُك َ ِ ِ
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
يم أََنا َك ِائن».
قَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَ ْب َل أ ْ َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
ون إ ْب َراه ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8 :51
ِ
سا َوا ْل َي ْوَم َوِالَى األ ََب ِد.
سوعُ ا ْل َمس ُ
يح ُه َو ُه َو أ َْم ً
َي ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :5
اء ،ا ْل ِب َد َاي ُة َو ِّ
ان َوالَِّذي َيأ ِْتي ،ا ْلقَ ِاد ُر
الن َه َاي ُة» َيقُو ُل َّ
«أََنا ُه َو األَلِ ُ
الرب ا ْل َك ِائ ُن َوالَِّذي َك َ
ف َوا ْل َي ُ
ش ْي ٍء.
َعلَى ُك ِّل َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :45

ان ِم ْن ي ْنبوِع م ِ
اء ،ا ْل ِب َد َاي ُة َو ِّ
اء
ثُ َّم قَ َ
ُع ِطي ا ْل َع ْط َ
ال لِي« :قَ ْد تَ َّم! أََنا ُه َو األَلِ ُ
ش َ
الن َه َاي ُة .أََنا أ ْ
ف َوا ْل َي ُ
َُ َ
ا ْلحي ِ
اة َمجَّا ًنا.
ََ

وكهنوت ابدي
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :1
ِ ِ
ِ
آخر« :أَ ْن َ ِ
ِ
َكما يقُو ُل أ َْي ً ِ
ق».
اد َ
صَ
َ َ
ت َكاهن إِلَى األ ََبد َعلَى ُرتْ َبة َم ْلكي َ
ضا في َم ْوض ٍع َ َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 41 :1
ِ ِ
َجلِ َناِ ،
يس َك َه َن ٍة إِلَى األ ََب ِد.
َح ْي ُ
اد َ
صَ
سا ِبق أل ْ
قَ ،رِئ َ
صائ ًار َع َلى ُرتْ َبة َم ْلكي َ
َ
سوعُ َك َ
ث َد َخ َل َي ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 57 :7
ِ ِ
ِ
ِ
ق».
أل ََّن ُه َي ْ
اد َ
صَ
ش َه ُد أ ََّن َكَ « :كاهن إِلَى األ ََبد َعلَى ُرتْ َبة َم ْلكي َ

اما عن الشاهد الذي استشهد به المشكك
فارجوا الرجوع الي ملف

ماذا يعني العدد متي اخضع له الكل فحينئذ االبن يخضع

وباختصار هنا ال يتكلم عن الهوت المسيح ولكنه يركز فقط علي قيامة الطبيعه البشريه ( ناسوت
) ليسوع المسيح واهميته للبشريه كلها .
اآلب ،متَى أ َْبطَ َل ُك َّل ِري ٍ
النهاي ُة ،متَى سلَّم ا ْلم ْل َك ِ
ِ
هلل ِ
س ْلطَ ٍ
ان َو ُك َّل قَُّوٍة.
اسة َو ُك َّل ُ
َ َ
َ
ََ ُ
َ 44وَب ْع َد ذل َك ِّ َ َ َ
ونقف قليال عند كلمة بعد ذلك النهاية  .الموقف الذي يتكلم عنه هو المسيح بالجسد الذي هو
باكروة كل االجساد في مجيئة يكون بعد ذلك النهاية مباشره وما هي النهاية هي في الحقيقه
البداية الحقيقية لحياة الشركه التي اعد لها اهلل منذ االزل فهو خلق االنسان لعالقة محبه تربطه
باالنسان الذي كان في معرفة اهلل قبل ان يخلقه ولهذا قال لذتي مع بني ادم ( ام  ( ) 15 :8في
نفس االصحح الذي تكلم عن الرب قناني اول طريقه ( ام  )) 44 :8ومحبة ابدية احببتك ( ارم
 ) 1 :15وهو كان يعلم بسقوط ادم بل بالحقيقه كان يعد للفداء الذي سيحتاجه ادم والبشر جميعا
فاهلل يعلم انه سيستغل خطية ادم وحكم الموت ليثبت بفداؤه محبته لكل البشر بطريقه اكثر وضوح
بطريقه ملموسه تثبت بشكل قاطع محبته وهو خطة التجسد والفداء
فاهلل يريد ادم والبشر في حياة شركه معه ولكنه ال يريد ان يجبر ادم علي قبول هذه الشركه الن
هذا لن يكون محبه ولكن يجب ان يختار االنسان بنفسه ان يبادل اهلل المحبه ويعيش معه ابديا
في حياة الشركه التي اعدها اهلل بدون استحقاق من االنسان ( الن العريس ال يجبر عروسه علي

قبوله بما يخلف ارادتها الن هذا ال يكون حب بل اجبار وقهر ) هو يريدنا باختيارنا عن محبه
نقول له لتكن مشيئتك .
وهذا المفهوم يقودنا الي ان ندرك ان النهاية هي بداية العالقه الحقيقيه التي يريدها اهلل مع
االنسان وهي الحياة المثاليه التي يريده اهلل وهي ان االنسان يختار ان يتحد مع اهلل بارادته
الكامله وهذا االختيار نابع من المحبه التي يبادله االنسان هلل الذي احبنا اوال .
ولكن تبقي نقطه صعبه وهي كيف يتحد االنسان البشري باهلل الالهوت ؟ اجاب عليها رب المجد
في يوحنا  45 :57عندما قال بايجاز ليكون الجميع واحد كما انت ايها االب في وانا فيك فهي
حياة وحدانيه في اهلل الجامع ويريد ان يشترك البشره في هذه العالقه الرائعه من المحبه االبديه
وحياة شركه ابديه ليكون كل ابناء اهلل واحد في المسيح الذي هو واالب واحد  .وهذا ما يبدا
معلمنا بولس الرسول بقيادة الوحي االلهي في شرحه
ط َل ُك َّل ِري ٍ
فيقول متَى سلَّم ا ْلم ْل َك ِ
هلل ِ
طٍ
ان َو ُك َّل قَُّوٍة
س ْل َ
اآلبَ ،متَى أ َْب َ
اسة َو ُك َّل ُ
َ َ
ََ ُ
َ
من هو الذي سيسلم الملك هلل االب ؟ هو االبن الذي هو بجسده باكورة الراقدين وبجسده صار
راس الخليقه كلها فجمعها في جسد واحد وهو جسده وجسده هذا يخضع هلل االب ليملك اهلل االب
علي االنسان الي االبد ولكن هل االب فقط ؟ بالطبع ال الن االب واالبن والروح القدس الهوت
واحد واله واحد واقنوم االب واقنوم االبن واقنوم الروح القدس في الجوهر الواحد فبملك االب يملك
الهوت االب واالبن والروح القدس النه الهوت واحد في اهلل الواحد الن كل ما هو لالب هو لالبن
واالب واالبن واحد واالب في االبن واالبن في االب ( يو  51 :54و يو  51 :51و يو :57

 ) 44 ,45 , 51اذا فنحن نتكلم عن ملك الالهوت علي الناسوت او ملك الطبيعه الالهوتيه
علي الطبيعه البشريه المتغيره للطبيعه النورانيه.
ومن الذي سيبطل كل رياسه وسلطان وكل قوه اخري هو المسيح الذي دفع اليه كل سلطان مما
في السماء وعلي االرض وتحت االرض فيبطل اي قوه وسلطان اخر غير سلطان اهلل فقط واهمهم
يبطل سلطان الشيطان علي اغواء البشريه وسلطان الموت نتيجه للخطيه فكل هذا كسره المسيح
بفداؤه حينما قال اين شوكتك يا موت واين غلبتك ياهاويه  .وهو بهذا يبطل وينهي قوتهم بالقيامه
لذلك لن توجد اي نوع من االغواءات والحرب الروحيه في القيامه الن فرصة الشيطان انتهت
واالنسان اختار اهلل بارادته ولهذا سيكون جسدنا بال ضعف بل في قوه التحادنا مع جسد المسيح
وتسليمنا له فافكارنا هي للمسيح وشهواتنا فقط معرفته وخضوعنا له بالكامل .
فنتخيل المنظر الرائع وهو كل البشر اعضاء نورانيين في جسد المسيح الذي هو راس هذا الجسد
الذي هو متحد بالالهوت فتكون عالقه محبه مع اهلل بينه وبين ابناء اهلل الخاضعين خضوع تام هلل
الذين قبلوا بارادتهم الكامله عالقه المحبه وحياة الشركه والخضوع فالخضوع سيكون كامل بسبب
المحبه الكامله  .وهنا يجب ان ندرك معا اهمية ناسوت المسيح الذي بدونه ال يجعل الجميع واحد
فيه والن في سر التجسد اتحد الناسوت بالالهوت ونحن نتحد في هذا الناسوت في القيامه المتحد
بالالهوت منذ لحظة سر التجسد
ولتاكيد عدم خضوع الهوت المسيح الن الهوته واحد مع االب فيقول

ضع» فَو ِ
شي ٍء قَ ْد أ ْ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ
اضح أَنَّ ُه
 47ألَنَّ ُه أ ْ
ض َع ُك َّل َ
ش ْي ٍء تَ ْح َ
َخ َ
ُخ َ َ
ت قَ َد َم ْيهَ .ولك ْن حي َن َما َيقُو ُل « :إ َّن ُكل َ ْ
ض َع لَ ُه ا ْل ُك َّل.
َغ ْي ُر الَِّذي أ ْ
َخ َ
المسيح ا ّخضع واخضع كل شئ تحت قدميه ( مز  ) 1 :8فاالب اخضع كل شئ لالبن فيما عدا
الهوت االب نفسه فاالبن ايضا يخضع كل شئ لالب فيما عدا الهوت االبن النه الهوت واحد الن
المحبه هي ايضا في الثالوث  .وكل شئ بعد ابطال اي قوة معانده او مقاومه من شيطان او موت
النه بطل  .فكما ان االب ليس اعظم من االبن فاالبن ايضا ليس اعظم من االب فلهذا ال يخضع
االب لالبن .االبن حينما تجسد خضع بجسده لالب كابن االنسان ولكنه لم يخضع بالهوته النه
هو واالب واحد فكيف يخضع الالهوت الواحد لنفسه لذلك خضوع االبن هو خضوع ابن االنسان
بجسده فهو بهذا الجسد الذي خضع فيه كل انسان كابن االنسان يخضع لالب  .ولهذا العدد يؤكد
ذلك ويقول فَو ِ
ض َع لَ ُه ا ْل ُك َّل فهو بوضوح يستثني الهوت المسيح من هذا
اضح أ ََّن ُه َغ ْي ُر الَِّذي أ ْ
َخ َ
َ
الخضوع  .ومن هو الذي اخضع له الكل هو المسيح فالكل خضع اال المسيح حتي هذه اللحظه .
واوضح بمثل بسيط االنسان روح ونفس وجسد استطيع ان اقول لو انا انسان روحي فان جسدي
يخضع لوحي فاهتم باالمور الروحيه اكثر من االهتمام باالمور الجسديه ولكن روحي لن يخضع
لوحي النه روح واحد فكيف يخضع الروح لنفسه لذلك الخضوع هنا هو خضوع الجسد النوراني
للالهوت وهذا الجسد النوراني جسد المسيح فيه هو الراس وبقية المؤمنين هم اعضاء في هذا
الجسد الروحاني
واالعداد التي تؤكد نفس الفكر
رسالة بولس الرسول الي أهل افسس 5

 41 :5الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات و اجلسه عن يمينه في السماويات
 45 :5فوق كل رياسة و سلطان و قوة و سيادة و كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل
في المستقبل ايضا
 44 :5و اخضع كل شيء تحت قدميه و اياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسة
 41 :5التي هي جسده ملء الذي يمال الكل في الكل

رسالة بولس الرسول الي أهل افسس 4
 41 :4مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية
 45 :4الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكال مقدسا في الرب
 44 :4الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا هلل في الروح

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 41 :1
ضا أرْس ا ْل َك ِن ِ
ِ
س ِد.
ْس ا ْل َم ْأر َِة َك َما أ َّ
أل َّ
َن َّ
َن ا ْل َمس َ
ص ا ْل َج َ
يسةَ ،و ُه َو ُم َخلِّ ُ
َ
يح أ َْي ً َ ُ
الر ُج َل ُه َو َأر ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 58 :5

و ُهو أرْس ا ْلجس ِد :ا ْل َك ِنيس ِة .الَِّذي ُهو ا ْلب َداءةُِ ،ب ْكر ِم َن األَمو ِ
ِّما ِفي ُك ِّل
ات ،لِ َك ْي َي ُك َ
َْ
َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ
ون ُه َو ُمتَقَد ً
ش ْي ٍء.
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 59 :4
از ار وم ْقتَ ِرًنا ي ْنمو ُنم ًّوا ِم َن ِ
ٍ
ِ
ْس الَِّذي ِم ْن ُه ُكل ا ْلج ِ
الر ِ
اهلل.
س ٍك ِب َّأ
َو َغ ْي َر ُمتَ َم ِّ
َ َ
َ ُ ُ
سد ِب َمفَاص َل َوُرُبطُ ،متََو ِ ً َ ُ

اما الالهوت فال يسلم النه هو واالب واحد
إنجيل يوحنا 18 :51
ِ
وِ
َعم ِ
ِ
ِ
ب ِف َّي َوأََنا
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
لك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
تأْ
َن اآل َ
َ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤم ُنوا ِبي فَآم ُنوا ِباأل ْ َ
ِف ِ
يه».

إنجيل يوحنا 51 :54
ِ
ِ
ِ
ت تُ ْؤ ِم ُن أ َِّني أََنا ِفي ِ
ت أَتَ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
سُ
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ِ
اآلب ا ْل َح َّ
َع َما َل.
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
لك َّن َ

إنجيل يوحنا 45 :57

ضا و ِ
ت أَيها اآلب ِف َّي وأََنا ِف َ ِ
ِ
ِ
اح ًدا ِفي َنا ،لِ ُي ْؤ ِم َن
لِ َي ُك َ
ُ
ون ا ْل َجميعُ َواح ًداَ ،ك َما أ ََّن َك أَ ْن َ َ
يك ،ل َي ُكوُنوا ُه ْم أ َْي ً َ
َ
س ْلتَِني.
ا ْل َعالَ ُم أ ََّن َك أ َْر َ

إنجيل يوحنا 11 :51
أََنا واآلب و ِ
احد».
َ ُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :4
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
س ِديًّا.
فَِإ َّن ُه فيه َيحل ُكل م ْلء الال ُهوت َج َ

ومن تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
ب ف يت في سلبعم :أليس سلكل ة سإللهر

ب

لُ صفحب ل ف حتى قب تج كه؟ دجيب

أدل بتج كه صلبل قيف تل أقف دف ل ًكف أصحفب ل ف  .لضك لُ بفلضيف ة إع جعلدف دح أ ضفي
ج كه ل ًكف

ح ّم سلعك تحت قك يل ألدل

سلضيف ة .بضيف تل أُ ل

بدف ح سلدص ة سلغلبة أب

ُ لكل ك ب سألحيفي سأل ست (

يح م تحت أقكس هم سلعك

بهعس تتحضق سلدهفية [.]24

)4154

سل ت ألددف ميل ددف

يحض شعبل بأ ف إلى جكه

ب ف ت ل سل
اليتهم ي ل
سلش ي

ب لس إلى سلدظفم سل
أ

سلحكم مر يك

فدر حيث كف سل ل ُ سل الة تى سدتهت كة لكهم أ

سإل ب س

سلهف ق مإ

 .كعس

ك ق ست سلظل ة جد ك سلش سل حية تُد ع دهم ك

ل ة

ئيس أ
تدتهر

سلر عس سلعفلم
لكتهم لتُعل ك ف

لكة سللَّل سل ف ية .ال يعدر عس أ سلدهفية تأتر بعك سلضيف ة إد ف بحك ث سلضيف ة تتحضق دهفية
سلعفلم مر عست سللحظة.
كل ة "نهاية" تشي إلى ض حك للشري أ تحضيق دهفية غفيتل .مفلدهفية دف تشي إلى تحضيق ك ف
سلخالص حيث يت ت سل ؤ د

بفل جك

يلتصق ك سل ؤ دي بفللَّل كأبدفي أصكقفي أ ضفي

أيضف النهاية دف تعدر دهفية سلحيفة سلبش ية لر سأل م
مر ج ك سل يح سل جكً .

دهفية

فلُ

عس سلعفلم.
كل ة "سآلب" تُ تخكم أحيفدف لتشي إلى سألقد م سأل
حتض سلك
v
ج ًي

ضفب سلك

تف ة تشي إلى سلال ت بك دل سللَّل

سل عتدر بفلج ي .

دك ف ي لم سل يح سل لك ت للَّل سآلب مإ سلكفئدفت سلحية إع كفد س قبالً
لك ت سل يح ُي ل

ك سل لك ت لحكم سآلب حتى إع يصي

َّ
أيضف إع م ج ي
سللل سلك مر سلك ميهم ً

سلك يدفل

سللَّل مر أده هم إع

مر سلك ].[1149
العالمة أوريجينوس

v

بفلد بة لدف مإ دهفية ك

سلحيفة سل ل بة مر

ف دهعلل سليهف د ع

سلعفلم سلعتيك].[1150
القديس باسيليوس
v

أ

سلع

لل ؤ دي ؟ ال .إع

سلع

يض

حكم ( ق ة) يح ل سل يح؟

دل أ

ف

علُ سلع

سلحكم سلع

صف تدف لي ت

لل الئكة؟ ق عف ال!

يح ل؟ إدل سلخفص بفلشيف ي
سل ؤ في

لحم كم ب

ق ست

سلظل ة مر عس سل ف سلحفض ].[1151
القديس يوحنا الذهبي الفم

وايضا اضع رد القس الدكتور منيس عبد النور فهو يشرح بعد اخر
وللرد نقول :جفي عك ُ لُ سل يح مر سلكتفب سل ضكس بثالثة عف :
ُ فم لى ك سل خل قفت
( )5ف يخصُّل بك دل إلهفً .مهعس ُ ل ٌ

بفق لل أبكسً مال ي ل ل.

( )2ااف لاال بف تبااف ك داال سبا سهلل سل تج اك أس شااعبل سل ُ هتا راكب ّباال.
مه مر

سلع ش ي ف م ( ؤيف .)7157

ااعس أيضافً باافق إلااى سألبااك

( )1سل ُ لااُ سلااع أخااعه بعااك قيف تاال جا سي ستضااف ل سالختيااف
ار ك ا
قااف سل اايح داالُ » :كم ا إلا َّ
ب ا لس داال »م ا ق ك ا

سل ا

اال ف ماار سل ا في
يف ااة

سل تضب أيضفً« (أم س .)5125

اال ف

قيف اال بع ا سلهااكسي سلكف ا

لااى سأل م« ( تااى  )28158سل اع قااف

ك ا س اام ُي ا َّ ى لاايس ماار ااعس سلااك

اعس ا سل ُ لاُ سلاع

تعاك داافُ حفجااة
اعس سلع ا سلخاافص لام ُ

لل ل ف سلخفص سلال م للضيفم بل .ميليق إعسً أ ي لّ ل هلل سآلب.
ال يبضى
مر

مض ا

ب ا ماار

ي الّ ل سل ايح ألدال مار حاف تج ُّاكه أخاع

قا ة ا سهلل ت ّكداال ا سلضياافم بع ا سلهاكسي سلكف ا  .مل ااف ك ا

خفص لك أقد م

سلااع

أقفديم سلثفل ث سألقكس ميك

عس يعدر أدل بعاك إت افم

ا سلهاكسي

سل ل ف كلل ك اف كاف قبا سلشا ع

سلهكسي هلل سل سحك سأل لر ثلث سألقفديم أب سلج ي .
أ ف ق لل« :محيدئع سالب ده ل أيضفً يخض للع أخض لل سلك « م عدافه ت اليم سالبا سل ال ف

سلااع

ُ ِّك ا إلياال قتي افً .ق لاال« :كاار يك ا

سهلل سلك ا ماار سلك ا « أ أ سل سحااك سألحااك سأل لاار سألبااك

سل ثلااث سألقاافديم ااي لُ لااى سلكا خالمافً ل ااف كااف
سلكي

أل سهلل مر تلُ سل كة ي س سلعفل ي ب س

دااع قيف ااة سل اايح إلااى سآل
ة سل يح.

والمجد هلل دائما

ااف اايك

إلااى ي ا م

