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 عبده ورسوله   شهد أن حممداً   اهللا وحده ال شريك له وا      شهد أن ال اله إال    بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأ    : األخ وسام 
ن جيعل هذا العمـل يف ميـزان        أ العظيم رب العرش العظيم      ي نسال اهللا العل   .شهد أن املسيح عبد اهللا ورسوله     وأ

  .ن يصلح نيتنا وتكون خالصة لوجه اهللا الكرمي القول والعمل وأص يف ويرزقنا اإلخالتنا مجيعاًاحسن
 . بكل الناس املوجودين يف الغرفة مسلمني ومسيحينيب أنا برحب بالقمص عبد املسيح بسيط أبو اخلري وبرح:أوالً

 أن   ألا بتذاع يف كل غرف البالتوك وبوجه كالمـي إىل املـسيحيني            .الف شخص آ ةن حوايل عشر  اآلبيسمعنا  
  . أنا خباطب عقلك،يفتحوا عقوهلم ال قلوم

 هل املـسيح    ؟ املسيح وعنوان املناظرة هل أعلن املسيح من هو اإلله         ةلوهي بأ ص وهو خا   موضوع اليوم مهم جداً   
 هذا هو السؤال؟ املسيح عليه السالم يقول يف إجنيل يوحنا عندما سأله رئـيس               ؟عليه السالم أعلن من هو اإلله     

  :نه عن إميانه عن عقيدته يقول املسيحالكهنة عن دي

اجابه يسوع انا كلمت العامل عالنية انا علمت كل حني يف امع و يف اهليكل حيث جيتمع اليهود  20: 18 يوحنا
  .دائما و يف اخلفاء مل اتكلم بشيء

لشرير لتفتكروا  من كالم املسيح يقول من فمك أدينك ويالش أقول أيها العبد ا  وأنا حبب بصراحة نص مجيل جداً     
  . من فمك أدينك.قول كدهبي نص اجلملة .أىن بشتم مع أن ده نص

فقال له من فمك ادينك ايها العبد الشرير عرفت اين انسان صارم اخذ ما مل اضع و احصد              22: 19 إجنيل لوقا   
  ما مل ازرع

  يقول يف تفسري هذا النص؟ ماذا 60_59 سعادة القمص عبد املسيح بسيط يف كتابه أبوكريفا، العهد اجلديد ص 

اجابه يسوع انا كلمت العامل عالنية انا علمت كل حني يف امع و يف اهليكل حيث جيتمع اليهود دائما  20: 18 
  و يف اخلفاء مل اتكلم بشيء

   ملاذا تسالين انا اسال الذين قد مسعوا ماذا كلمتهم هوذا هؤالء يعرفون ماذا قلت انا 21: 18

مل يكن للمسيح أى تعليم سري بل كان عالنية جلميع  الناس يف كل العامل واألمم ويستشهد : مصيقول سعادة الق
  .ويقول وليس لفئة خاصة اهللا

  نالذي يريد ان مجيع الناس خيلصون و اىل معرفة احلق يقبلو 4: 2  األوىلتيموثاوس 

   .أعلنه كله أمام الناسقال كل ما عنده مش عنده تعليم سرى  ،هذا كالم القمص عبد املسيح بسيط 

السؤال الثامن عـشر ص     ،   الكتاب األول  ة، عقائدي ةهوتي ال ةسئلة مع الناس، أ   سئلأ البابا شنوده يف كتابه      اآلنو
 وال قال للناس اعبدوين؟ ،لهإنه أهوت املسيح بينما هو نفسه مل يقل عن نفسه ول كيف نصدق اليقالسؤال ب، 46
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لو قال عن نفسه أنه إله لرمجوه ولو قال للناس  اعبدوين لرمجـوه أيـضا                 :لبابا يقول ا  :يتة البابا اآل  جابإوكانت  
  .وانتهت رسالته قبل أن تبدأ إن الناس ال حيتملون مثل هذا األمر

  .لو قال عن نفسه أنه إله لرمجوه ولو قال للناس  اعبدوين لرمجوه أيضا وانتهت رسالته قبل أن تبدأ: تاين

  . على التكستة دقيقة نزل التوقيت دقيق؟نظم وقيتأعرف أ التوقيت علشان  مش قلنا نكتب؟تيوقتفني ال
يسأل البعض هـذا الـسؤال   : 7 ص  فاعبدوين ربكم سعادة القمص بسيط يقول يف كتابه هل قال املسيح أىن أنا          

اعبدوين؟ وإن  هل قال املسيح أين أنا ربكم فاعبدوين؟ أو أن اهللا ربكم ف           : اجلوهري بالنسبة للعقيدة املسيحية قائالً    
كان قد قال هذا فأين ورد يف األناجيل؟ وهل ورد ذلك يف إجنيل القديس يوحنا فقط؟ أم يف بقية األناجيل الثالثة                     
األخرى؟ وهل قال ذلك بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر؟ وهل قال ذلك صراحة؟ وإن مل يكن كذلك فلماذا مل 

  يقل ذلك صراحة وعالنية؟
، ص   هل قال املسيح اىن أنا ربكم فاعبدوين       ؛ سعادة القمص بسيط يف كتابه     ه بيطرح يل الل ن امسع امسع السؤا   اآل 
  يقول وإن مل يكن كذلك فلماذ مل يقل ذلك صراحة وعالنية؟، 7

أنا "ي هو    الل .ن سعادة القمص لسه مفسر النص     أ مع   ؟ ملاذا مل يقول صراحة وعالنية     :جابة على هذا السؤال   واإل
 بل كان عالنية جلميع الناس يف العامل واألمـم          ي تعليم سر   أي  مل يكن للمسيح   ه أن : ويقول ،"كلمت العامل عالنية  

  :ةسئل على هذه األجابةولإل:  القمص يقول سعادة.وليس لفئة خاصة
  .)ةً املسيح مل يقول صراحإذاً(" ؟لو كان املسيح قد أعلن ذلك صراحة فهل كان سيصدقه اليهود" .1
  .)إذا مل يعبده اليهود( "انوا سيقدمون له العبادة على الفور؟وهل ك" : القمصة يقول سعاد8ص .2
 . اإلعالن الصريح"؟وهل كان مثل هذا اإلعالن الصريح من آداب التجسد" :يقول سعادة القمص .3

 أنا كلمت العامل  عالنيه انا علمت كـل حـني يف             )20-18(يف إجنيل يوحنا     نرجع ثاىن املسيح يقول     
كتابـه   القمص بيقول يف  ة   وسعاد .مع اليهود دائما وىف اخلفاء مل اتكلم بشي       امع وىف اهليكل حيث جيت    

مل يكن للمسيح أي تعليم سرى بل كان عالنية جلميع  الناس            " :60-59 ص   ،أبو كريفا العهد اجلديد   
  : ويقول. من فمك أدينك".يف كل العامل واألمم وليس لفئة خاصة

 مل يقوهلا عالنية ومل يقوهلـا       . املسيح مل يقول أنا اهللا     ذاًإ ("؟وهل كان سيخدم أهداف التجسد أم يعطله      " .4
 )صراحة

أن مل يكـن    ") 20&19(العـدد   ) 18( وهذا يناقض كالم سعادة القمص يف تفسريه إلجنيل يوحنا اإلصحاح           
  ".للمسيح أي تعليم سري بل كان عالنية جلميع الناس يف كل العامل واألمم وليس لفئة خاصة

 يقول سعادة ؟ أنا ربكم فاعبدوينأين الكتاب امسه هل قال املسيح ، يف نفس الكتاب9 ص   سعادة القمص يقول يف   
ألنه شـاء يف مـشورته األزليـة     نفس كالم األنبا شنودة كان من املستحيل أن يقدموا له العبادة فوراً ": القمص

صعد إىل السماء وبعد حلول وتدبريه األزيل وعلمه الصاحل أن يقول ذلك بعد أن يتم كل ما جاء ألجله وبعد أن ي               
  ."الروح القدس ليساعد من يبحث عن احلق، اإلميان ذه احلقائق االهليه املسيح

 من أين يـا     ؟ املسيح  بألوهية  من أين أتيتم   . اهللا ا مل يقل أن   .من هذا الكالم مل يقول أنا اهللا إىل أن صعد إىل السماء           
  .نه اهللاأ أنا مش عارف بقى حضرتكم جبتم منني ؟السماءذا مل يقل أنا اهللا إىل أن صعد إىل إسعادة القمص 
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 ملاذا بعد الصلب حلول الروح القدس يعىن ملاذا مل          : يقول 9 ويقول سعادة القمص يف نفس الكتاب ص         .علمأاهللا  
ألنه قد مت عمل الفداء الذي جاء مـن         " :يقول أنا اهللا إىل موضوع الصعود وموضوع حلول الروح القدس يقول          

ولكن هـذه   " :ويقول سعادة القمص  . ")30-19(مت ذلك على الصليب عندما قال قد أكمل يوحنا          اجله وقد   
 ؟ يعىن إيه يسوع مل يقول أنا اهللا".حقيقة الهوته تتطلب إعالن اهلي مباشر -كالم مهم جدا-احلقيقة حقيقة الهوته 

  ". رب إال بالروح القدسوال أحد يقدر أن يقول أن يسوع " بولس؟البد من الروح القدس وهذا كالم مني
هلـي مباشـر   إهوته تتطلب إعـالن  ن إعالن حقيقة ال وأل.مش نص يف اإلجنيل البد أن يكون من الروح القدس         

  . ألا ختتص بذات اهللا؛لإلميان ذا  الروح القدسةومساعد

يعرف الن من من الناس      :11: 2 كورنثوسبالرسالة األوىل    ويستشهد سعادة القمص عبد املسيح بسيط       
  امور االنسان اال روح االنسان الذي فيه هكذا ايضا امور اهللا ال يعرفها احد اال روح اهللا

و ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب         :3: 12 كورنثوسبالرسالة األوىل    كما استشهد سعادة القمص     
  اال بالروح القدس

مـن فمـك    :  كما يقول املسيح   .لقمص ليس هناك برهان من هذا الكالم ومن كالم سعادة ا          ، ليس هناك دليل  
  : ألنها؟ املسيح مل يقول صراحة أنا اهللا ملاذ.أدينك
  )املسيح مل يقول صراحةإذاً ( ،"لو كان املسيح قد أعلن ذلك صراحة فهل كان سيصدقه اليهود" .1
  .) مل يعبده اليهودذاًإ( ،"وهل كانوا سيقدمون له العبادة على الفور" : يقول سعادة القمص8ص .2
  .اإلعالن الصريح، "وهل كان مثل هذا اإلعالن الصريح من آداب التجسد" : سعادة القمصيقول .3
  "وهل كان سيخدم أهداف التجسد أم يعطله؟" .4

سعادة القمص بيؤكد أن املسيح مل يعلن صراحة أنا اهللا حىت الصعود، وحىت حلول الـروح القـدس علـى      
: غوريوسريغنفس الكالم بيؤكده األنبا .  إعالن إهليسعادة القمص بيؤكد  أن البد أن يكون هناك. التالميذ

مل يقول أنا ". وكان البد للرب يسوع أن خيفى الهوته عن الشيطان". 27 ص "أنت املسيح اهللا ابن اهللا احلي"
)  نفس كالم القمص   ("وعمله إىل الناس األشرار حىت ال يفشل تدبري الفداء لإلنسان         "اآلن  اهللا ملاذا؟  هنعرف     

إذاً لو كشف الرب يسوع الهوته؛ كيف كان ميكن الشيطان الذي يريد هالك الناس ال خالصهم                ": ويقول
لو عرف الشيطان ذلك ملا هيا قادة اليهود        . أن يساعد على خالص الناس بتحقيق صلب املسيح وموته يقينا         

  ".ان وعمالئهيطلبوا طلب املسيح ولكن على العكس ساعد لتعطيل الصلب وهذا ما يقوله الوحي عن الشيط

  :كورنثوس بالرسالة األوىل غوريوسريغويستشهد األنبا 

  بل نتكلم حبكمة اهللا يف سر احلكمة املكتومة اليت سبق اهللا فعينها قبل الدهور دنا 7: 2

   اليت مل يعلمها احد من عظماء هذا الدهر الن لو عرفوا ملا صلبوا رب اد 8: 2
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؟  املسيحألوهية من أين أتيتم ب. الفداء والصلب للمسيحة لفسدت خط؛و قال أنا اهللا ألنه ل . يسوع مل يقول أنا اهللا    
  . هذا كالم األنبا شنوده.غوريوسري هذا كالم األنبا غ، من فمك أدينك.هذا كالم سعادة القمص

 كـالم   . وأنا عندي بعض الكتب لسعادة القمص      . يعىن  مجيل جداً  ةكاتب كالم صراحة روع    القمص   اآلن سعادة 
إذا كان املسيح إهلاً فكيف     "  الكتاب امسه  : يقول عقيدتنا يف املسيح   يقول سعادة القمص يف كتاب       .مجيل بصراحة 
  . لكن معايا الكتاب.نترنتطبعا ده موجود على اإل". )سر التجسد االهلى(محل به وولد 

 وركزوا على   ال أخر معه  اهللا واحد كائن يف الكون وحده ليس معه أو مثله أو شبيه به أحد و              " :14يف ص   يقول  
وال قبله أو بعده هو األول واألخر وليس إلـه           خر معه آال   ال آخر  ةضعوا خطوط حتت تلك العبار     دى،   العبارة

  ."غريه
  :ويستشهد سعادة القمص بنصوص رائعة

    الرب هو االله ليس اخر سواه35: 4 تثنية 
  : يقول.القمص ة وده من كتاب سعاد.أنا عاوز الكل يركز على ليس آخر سواه

  هكذا يقول الرب ملك اسرائيل و فاديه رب اجلنود انا االول و انا االخر و ال اله غريي 6: 44أشعياء 

  هل يوجد اله غريي و ال صخرة ال اعلم ا 8: 44 أشعياء 

  انا الرب و ليس اخر ال اله سواي 5: 45اشعياء  
  له غريي وال إوليس آخر

   ليس اخر ليس الهوحدك اهللا و  14: 45 أشعياء 

  اليس انا الرب و ال اله اخر غريي اله بار و خملص ليس سواي 21: 45أشعياء 

   الين انا اهللا و ليس اخر االله و ليس مثلي9: 46 أشعياء
  .، آخـــر، آخــر آخرةالحظوا كلم

   ليس اله اخر اال واحدا 8:4الرسالة األوىل كورنثوس
  ال إله إال اهللا

   انا هو قبلي مل يصور اله و بعدي ال يكوناين  10: 43شعياء أ

إذا كان املسيح اهلا فكيف محل بـه        يف كتاب   . كالم مجيل جداً  . متام يا أخوه يا كرام؟ اإلله واحد وليس إله آخر         
  .  كالم مجيل جدا، مجيل14ص)سر التجسد اإلهلي( وولد؟
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  :اآلن يا شباب نسمع ماذا يقول يسوع يسوع يقول ىف إجنيل يوحنا

  ان كنت اشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا 31 :5

   الذي يشهد يل هو اخر و انا اعلم ان شهادته اليت يشهدها يل هي حق 32: 5

   انتم ارسلتم اىل يوحنا فشهد للحق 33: 5

   و انا ال اقبل شهادة من انسان34: 5

  :فيقول )الشاهد اآلخر ليس إنسان ألنه رب الكون اآلن(

  ه الذي ارسلين يشهد يل مل تسمعوا صوته قط و ال ابصرمت هيئتهو االب نفس 37: 5 يوحنا

  حبسب القـديس   جنيلإ تفسري    يؤكد هذا الكالم األب مىت املسكني يف       . الشاهد اآلخر اآلب   . اآلب ؟ من اآلخر 
ويظهر حزق القديس يوحنا الباهر هنا يف أنـه ذكـر شـهادة        : "يقول: 374 ص    اجلزء األول فيقول يف    ،يوحنا

غري نفسه، غري نفسه، غري (  : -وبني قوسني يقول-  مباشرة يف هذه اآلية بعد أن ذكر شهادة اآلب آخر       املعمدان
ويظهر حـزق   ":  تاين، األب مىت املسكني بيفسر دي ويقول أن اآلب غري االبن واآلخر هو اآلب فيقول               )"نفسه

ية بعد أن ذكر شهادة اآلب آخـر غـري   القديس يوحنا الباهر هنا يف أنه ذكر شهادة املعمدان مباشرة يف هذه اآل        
  .  متام متام".نفسه يف اآلية السابقة

  متام . متام. الشاهد اآلخر الذي يشهد لالبن هو اآلبإذاً
 دقايق وبعدين إديهم لسعادة     10 أو   سعادة القمص ل وبعدين إديهم  أو شيء إديهم يل   أنا لو احتجت مخس دقائق      

اآلن هنسمع دقيقة ونص من     . أشكرك. شكرا جزيالً .  لو تكرمت  بس نبهين على الوقت بس    . القمص لو مسحت  
  . موضوع اآلخرلىألنبا شنوده بيتكلم عا عظة لسعادة

  
  قداسة البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقصية يف مصر وسائر بالد املهجر : التسجيل

يظل هذا اإلنـسان    :  بيقول 128 ليس آخر يف صفحة      كان يف عبارة الزم أقف عندها شوية اللي هي عبارة اهللا          "
يدخل حياتنا ... اللي بيتكلم بعيداً عن كياننا وبعد أن يكلمنا يظل كآخر بالنسبة لنا ولكن اهللا ملا تكلم فإنه تكلم           

ويصري كذات يف ذات وبعدين بيقول اهللا هنا بعد ما تكلم مع اإلنسان مل يصر آخر بالنسبة لإلنسان فكونه قـد                     
ار إهلاً لإلنسان يعين أنه صار أوثق باإلنسان من كل شيء آخر بل صار كنفس اإلنسان وكذاته معـىن هـذا                     ص

القانون نفسه فاهللا يف كل الكتاب املقدس مل يتكلم قط إال لكي يثبت هذه احلقيقة ويعمقها إذاً فكالم اهللا لـيس                     
  " نسانحديث املعرفة والعلم وبعدها يظل اهللا بعيداً كآخر بالنسبة لإل

  انتبهوا لكالم األنبا شنوده
إن مل يكن اهللا آخر فهل هو اإلنسان نفسه أنت بتكلم ربنا بتكلم آخر مش بتكلم روحك ال بتكلم آخر إال لو                      "

  " كان اهللا هو نفسك وأنت بتكلم روحك وده مش معقول حىت يف األقانيم الثالثة نفسها كل أقنوم يعترب آخر
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  .قنوم الثاين يعترب آخر لألكل أقنوم بالنسبة، الثاين يعترب آخرقنوم  لألكل أقنوم بالنسبة
قنوم الثاين يعتـرب    لأل كل أقنوم    "ولو أم واحد يف الالهوت لكن يعتربوا ثالثة       " :)التسجيل( نسمع باقي الكالم    

ألنبا شنوده كد موضوع اآلخر سعادة اؤ بي .قنوم الثاين آخر  األقنوم لأل . ولكنهم ثالثة  هوتال هم واحد يف ال    .آخر
  :امسع ماذا يقول. ودي مهمة جداً جداً.  ديكد موضوع اآلخرؤيف تسجيل آخر بي

  
ما ورد من مشاكل يف هذه الكتب       : املكتبة الصوتية لقداسة البابا املعظم األنبا شنودة الثالث تقدم لكم         : التسجيل

بـسم  " 1996- 4-23 لثالثاء املبارك  ا  يوم ة،كيياضرة قداسة البابا لطلبة الكلية اإلكلري      حم .محد ديدات أكتب  
كتب أمحد . أريد أن أدرسكم ما ورد من مشاكل  يف هذه الكتب. اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

هل املسيح : االسم ال يفيد يف كثري وال قليل اسم الكتاب. يهمنا الناحية املوضوعية بغض النظر عن االسم. ديدات
بيقول لك وجود اإلله كامل ومعىن اإلله الكامل أنه ال شريك له يف             . أخذها واحدة واحدة  نقط بسيطة ن  . هو اهللا؟ 

ويعترب شريكا له    - اإلله الكامل هو اإلله الذي ال شريك له يف طبيعته وصفاته           : وسام ألخعلق ا ي- طبيعته وصفاته 
كا له يف طبيعته وصـفاته إن        اجلملة يعترب شري   علق الشيخ وسام مكرراً   ي "يف طبيعته وصفاته إن كان شخص آخر      

كان شخص آخر يعىن اإلله الكامل الذي ال شريك له يف طبيعته وصفاته واعترب شريك له يف طبيعته وصفاته إن                    
  . نرجع لكالم املسيح.كان آخر

  ان كنت اشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا 31: 5  إجنيل يوحنا

  يت يشهدها يل هي حق  الذي يشهد يل هو اخر و انا اعلم ان شهادته ال32: 5

   انتم ارسلتم اىل يوحنا فشهد للحق 33: 5

    و انا ال اقبل شهادة من انسان34: 5

  و االب نفسه الذي ارسلين يشهد يل مل تسمعوا صوته قط و ال ابصرمت هيئته 37العدد . اآلب؟من اآلخر
   الله ليس اخر سواهانك قد اريت لتعلم ان الرب هو ا 35:4 ةنراجع الكتاب املقدس ثاين يف تثني

  ان الرب هو اهللا و ليس اخر   60:8سفر امللوك األول 
   انا الرب و ليس اخر 6:45أشعياء 
   انا الرب و ليس اخر ال اله سواي 5:45 أشعياء
   وحدك اهللا وليس اخر ليس اله 14:45 أشعياء

   ليس اخرالتفتوا ايل و اخلصوا يا مجيع اقاصي االرض الين انا اهللا و  22:45أشعياء 
    اذكروا االوليات منذ القدمي الين انا اهللا و ليس اخر االله و ليس مثلي 9:46 أشعياء 
   فقال له الكاتب جيدا يا معلم باحلق قلت النه اهللا واحد و ليس اخر سواه 32:12مرقص 
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ده ني الكالم    يسوع ف  . اآلب من قال هذا الكالم     ؟طيب من هو اإلله الواحد الذي ال شريك له وليس آخر سواه           
 تكلم يسوع ذا و رفع عينيه حنو السماء و قال ايها االب قد اتت الـساعة جمـد ابنـك                     1: 17إجنيل يوحنا   

 ليمجدك ابنك ايضا 

   اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته 2: 17

   يسوع املسيح الذي ارسلته و هذه هي احلياة االبدية ان يعرفوك انت االله احلقيقي وحدك و3: 17

التسجيل معايا من   . ارجع لكالم البابا شنودة   . ارجع اهوه لتفسري مىت املسكني    . من املتكلم؟ االبن، واالبن آخر     
 يف تفـسري    374تفسري مىت املسكني يف كلمة آخر       . اآلب آخر واالبن آخر والروح القدس آخر      . فمك أدينك 

 يوحنا الباهر هنا يف أنه ذكر شهادة املعمدان مباشرة يف هذه اآلية بعد أن ويظهر حزق القديس": إجنيل يوحنا يقول
هذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقـي          : ذكر شهادة اآلب آخر غري نفسه يف اآلية السابقة فيقول         

  "وحدك
سامعني الكالم  ولسه . آخر ال اآلب؟ اآلب هو االبنل ه، اآلب؟ من اإلله احلقيقي وحده؟وحده من اإلله احلقيقي

تاين أهوه اآلب ليس االبن، اآلب آخر واالبن آخر والروح القدس آخر،            .  اآلب ليس االبن    من األنبا شنوده   ده
  .والتسجيل مسعتوه

  
ملاذا نقول يف قانون اإلميان حنن نؤمن بالروح القدس الرب املنبثق من اآلب، وال نقول الرب الـروح                  : التسجيل

  ب واالبن، ألن اآلب هو االبن واالبن هو اآلب؟ املنبثق من اآل
  "ال اآلب ليس هو االبن وال االبن هو اآلب دي هرطقة من اهلرطقات"

  
ما يقول يسوع   .  كما يقول يسوع من فمك أدينك       إذاً .اآلب ليس االبن واالبن ليس اآلب والروح القدس آخر        

 .بدية أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك      أل احلياة ا  يهوهذه   ؟ هو مني  سواهله  إأن اإلله احلق احلقيقي الذي ال       
حضرتك سعادتك املايك مع سعادتك يعين أنا عارف أنت حضرتك هتجيب نصوص هتحاول تستنج منها ألوهية                

تفـضل  . ب هو اهللا وحده وهذا من كالم املسيح         املسيح لكن املوضوع حمسوم االبن ليس اآلب االبن آخر واآل         
  .املايك مع سعادتك

  
 حضرتك أخذت عشر دقائق فوق العشرين دقيقه يعىن        .كبي  وسهالً طيب بنشكر الشيخ وسام أهالً     :مدير احلوار 

 25 فأبونا يف املداخلة دي له حق . دقيقة30 من املداخلة زيادة فأخدت حضرتك ةحضرتك أخذت مخسني يف املائ
 ممكن نطول عن كده من .25هم فيبقوا  دقايق فوقي10 ولكن من حقه كمان 15 على أساس املداخلة دي ،دقيقة
طيب أهال بيك . دقيقة 20 وبعد كده ال. دقيقة ومن حقك تاخد وقتك15 وبعد كده حضرتك هتاخد ال .حقنا

 إن كـان أنتـوا   15 هو عشان املداخلة اجلاية احنا متفقني على        .1قدس أبونا تسمعين اكتب يل      . الشيخ وسام   
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طيب يبقى أبونا . طيب أنا كنت هدي بس اإلضافة     . دقيقة ماشي  30د ال خوأبونا يا  20،20،20عايزين ختلوها   
  .تفضل قدس أبونا املايك مع حضرتك.  دقيقة من حقه30ليه 
  

  . واحد آمنيإلهبسم اآلب واالبن والروح القدس . مرة تانيةمساء اخلري  :القمص عبد املسيح بسيط
   .تنيي والحظت مالحظتني رئيس، قاله األخ وساميأنا استمعت لل

ـ      . أن الشيخ وسام اعتمد على كتابايت اخلاصة       :امللحوظة األوىل   البابـا واألنبـا     ة واعتمد على كتابـات قداس
 املسيح قال أنـا ربكـم       يزا بشرح إ  أنا يف كتايب  :  يعىن مثالً  .. مبعىن ،خذ فقرات مبتورة  أ لكن هو    .غوريوسريغ

  . أنا شرحت ده بالتفصيل،فاعبدوين
األنبـا   .الهـوت املـسيح   كتاب يف الهوت املسيح بيثبت فيه أن املسيح هو اهللا بعنـوان              له   قداسه البابا أيضاً  

 ة، صفح 600 أو الهوت املسيح وده كتاب حوايل        بعنوان أنت املسيح ابن اهللا احلي،     غوريوس له جملد ضخم     ريغ
 عن كتابات سـواء      قيل نقالً  ي علشان كده أنا مش هضيع وقت يف كل الل         .كله يف إثبات أن املسيح قال أنا اهللا       

  . دى امللحوظة األوىل. البابا شنودهة أو بقداس،خاصة يب
 حمدش قال إحنا ملا بنقدم . يف الهوت املسيح سرياً منا أننا نقول أن املسيح علم تعليماً  مل يقل أحد  : امللحوظة الثانية 

نا علمت العامل عالنيـة      ما املسيح قال أ    .ة سري يآيات أو نصوص بتثبت الهوت املسيح مش بنقول إن اآليات د          
لة مبنتهى البساطة إحنا مل نقل أن املسيح        فاملسأ .والتالميذ حفظوا كالم الرب يسوع املسيح وسجلوه يف األناجيل        

 مل نقل هذا الكالم حنن نعتمد على مـا يقولـه    .لهإ وقال أنا    ي ومل نقل أن املسيح علم تعليم سر       يعلم تعليم سر  
 استشهد  ي كل الكتابات الل   .نا مقدرش اعتمد عليها    من كل فأ    فترات مبتورة   الشيخ وسام قدم   .الكتاب املقدس 

كد على حقيقة الهوت املسيح زى كتـاب األنبـا           ؤ كتاب بي  يزافإ.  الهوت املسيح  كد على حقيقة  ؤبيها كل بت  
خذ منه فقـرتني    ا و ، كله يف إثبات الهوت املسيح     ة صفح 800 بل رمبا    ة صفح 600 يف أكثر من     ،سغريغوريو

 كتـاب   14 كاتب    مش كده بس أنا    . على الهوت املسيح    أساساً  أنا كتايب مبين   .ول أن املسيح مل يقل أنا اهللا      وتق
 . العقيدة  آخذها من الكتاب املقـدس    .مش هي دى العقيدة   فلما آخذ فقرات منها     . الهوت املسيح  كدكلها بتؤ 

  .كما نؤمن ا حنن املسيحيني املستمعني ةخو وسام ولأل أن أوضح العقيدة لألخيعلشان كده جيب عل

إحنا بنؤمن بيها إزاي؟ رقم واحد؛ النقطة اجلوهرية بالنسبة لنا هي أسباب التجسد، أو ملاذا مل يعلن الرب يسوع                   
دار حـوارين أو دار     . املسيح يف كل املناسبات عن الهوته، وملاذا مل يعلن عن الهوت املسيح للنـاس البـسطاء               

احلوارات اللي دارت بني الرب يسوع املـسيح وبـني          . ع املسيح وبني الشعب   حوارات متنوعة بني الرب يسو    
الرب يسوع املسيح كرز يف الناصرة وكرز يف مدن كثرية يف . ناس من البسطاء، وناس من العلماء: الشعب نوعني

ويف املناطق . نييف أورشليم كان بيلتقي بعلماء الشريعة الكتبة، والكهنة، والفريسي. كرز يف أورشليم. بين إسرائيل 
بالتايل ملا كان بيكلم الشعب البسيط . األخرى كان بيتعامل مع الشعب البسيط وبعض من رؤساء اامع اليهودية    

لكن عندما كان يذهب إىل أورشليم كان بيحاور علماء فامهني الكتاب املقـدس، فـامهني               . كان بيكلموه بأمثال  
عارفني حسب نبوءات العهد القدمي أن املسيح اللي جاي هو إله . حنبوءات يف العهد القدمي عن الرب يسوع املسي

  . مثالً من العهد القدمي ومن العهد اجلديد. وابن اهللا
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  :من العهد القدمي على سبيل املثال

النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى امسه عجيبا مشريا                  6: 9:  أشعياء النيب بيقول  
   يرا ابا ابديا رئيس السالماهلا قد

كنت ارى يف رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتـى و   13: 7  يفىف نفس الوقت دانيال النيب 
  جاء اىل القدمي االيام فقربوه قدامه

  فاعطي سلطانا و جمدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة سلطانه سلطان ابدي ما لـن                    14: 7
   يزول و ملكوته ما ال ينقرض

ـ ، وابن اإلنسان ده مش جمرد لقب إلنسانيته  . بأنه ابن اإلنسان   فهنا دانيال النيب وصف املسيح اآليت       ي ال ده هيج
  . ما لن يزول وملكوته ما لن  ينقرضأبدي وسلطانه سلطان ة،علشان تتعبد له مجيع الشعوب واألمم واأللسن

  .رب لريب اجلس عن مييين حىت اضع اعداءك موطئا لقدميك قال ال1: 110 : داود النيب قال
  :ل اليهود قالوءة عن نفسه فسأ املسيح نفسه أكد أن هذه النب. عن يسوح املسيح يسوع بتتنبأهذه اآليات

  قائال ماذا تظنون يف املسيح ابن من هو قالوا له ابن داود 42: 22

    قال هلم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال43: 22

   قال الرب لريب اجلس عن مييين حىت اضع اعداءك موطئا لقدميك 44: 22

   فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه 45: 22

  .أنا عندي هنا استخدام الرب يسوع املسيح للعهد القدمي
  .يل دي تطلع إيه الوقت اللي مر مين أو الوقت اللي باقي 7لو مسحت يا ماستر اكتب يل الوقت أنا معرفش 

 وطبعا ملـا  . املسيحه أنه واملسيح باعتبار. داود النيب تنبأ عن املسيح. الشهادة األوىل من داود النيب   :فهنا شهادتني 
نتم من تقولـون  ، وأ فبيقول له ، كذا وكذا وكذا    له  وبيقول ، أنا ابن اإلنسان   ماذا يقول أين  :  القديس بطرس  سأله

 يا مسعان ابن يونس إن حلماً ودماً مل يعلن لك، ولكن أىب الـذي يف                طوىب لك  :ه ل  قال .أنت املسيح ابن اهللا احلي    
   . إىل العاملنك أنت املسيح ابن اهللا احلي اآليتأ يا سيد إحنا عرفنا : مارسا قالت له.السماوات

 استحلفك باهللا احلي أن تقول لنا إن كنت أنت املسيح ابن اهللا            :ه ل ل الرب يسوع املسيح قال     سأ ورئيس الكهنة 
  .ومن اآلن ترون السماء مفتوحة وابن اإلنسان جالساً عن ميني اهللا ،أنت هو، أنت هو :ه لالفق

  .هني رسالة دكتوراي حمامني بريطان3 عمل فيها ي اللي أنا قلتها دةالعبارة األخري
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  :ةنه ابن اهللا اللي من ذات اهللا بثالثة أدلأ االام إن الرب يسوع املسيح هنا وضع نفسه يف
  .افه الصريح ملا قال أنا هوباعتر .1
  .بإشارته إىل داود النيب ملا قال الرب لرىب اجلس عن مييين .2
كنت ارى يف رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن             أو   باشارته اىل نبوه دانيال النىب هو ذا ياتى        .3

  .ىاتانسان 
 هو اجلالس   ة األمم والشعوب واأللسن    هو الذي ستتعبد له مجيع     فهنا علماء اليهود كانوا يعلمون أن املسيح اآليت       

  : الرب يسوع املسيح هنا أكد ثالثة أشياء. هو اإلله القدير كما قال أشعياء النيب.عن ميني اهللا
 وأكد عشرات املرات يف كل تعبري عن ابـن     . وابن اإلنسان هو رب السبت     .لقب نفسه ابن اإلنسان    .1

 . ابن اإلنسان هو غافر اخلطايـا  . هو اإلله املتجسد   صحأ أن ابن اإلنسان ده هو اهللا أو مبعىن          ،اإلنسان
 . إىل آخر اآليات..  مىت جاء ابن اإلنسان يف ملكه.ابن اإلنسان هو رب السبت

 عارفني .نة ستتعبد له مجيع األمم والشعوب واأللس فالحظ هنا أن اليهود كانوا يعلموا أن املسيح اآليت
ـ    ك واملسيح أ  ، فلما سأله رئيس الكهنة    .لقديرنه اإلله ا  أنه جالس عن ميني اهللا عارفني       أ  ةد لـه باألدل

  .الثالثة
  ؟ الثالثة اللي هي إيهة األدل

   إىل نبوه داود النيب ةاإلشار .1
   إىل نبوه دانيال النيبةاإلشار .2
  :ل اليهودأقوهلم إيه أن كان هو ابنه ملا سيتطبيق نبوه داود النيب على نفسه ملا ب .3

  ود بالروح ربا قائال  قال هلم فكيف يدعوه دا43: 22

   قال الرب لريب اجلس عن مييين حىت اضع اعداءك موطئا لقدميك 44: 22

   فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه 45: 22

 بـس   .ةجاب اليهود عجزوا عن اإل    ؟ يكون ابنه وربه يف وقت واحد      يزاإ ؟ن كان هو ابنه فكيف يكون هو ربه       إف
 وخالق داوود وذريـه     ، رب داود  ين أنا أصل داود أل    ،نا أصل وذريه داوود    أ :الرب يسوع املسيح جاوب بنفسه    

  . متجسد حبسب اجلسد من العذراء القديسة مرمي من نسل داود فانا أصل وذريه داودين أل،داوود
 ؛ رئيس الكهنة أمام هذا االستشهاد الصارخ      . العهد القدمي  تفهنا الرب يسوع املسيح رقم واحد استشهد بتنبؤا       

 هنا الرب يسوع املسيح األول هنا الزم نعرف أن ليهود  إذاً. إىل الشهود قد جدف ما حاجتنا إذاً:ابه وقالمزق ثي
 وهو  . وكتبوا يف كتبهم اللي اتكتبت قبل امليالد أن املسيح هو الديان           .كانوا يعلمون أن املسيح القادم هو ابن اهللا       

  . طبعاًي يف اخلليقة وهو كل احلاجات د وهو اللي املوجود مع اهللا،اللي هيجلس عن ميني اهللا
أن  : الرب يسوع املسيح يتجسد بيقول لنا الكتاب هنا        لكن ملا جاء   . وأنا كتبتها طبعاً   قالوها بكميات كبريه جداً   

  . جاء علشان يتجسد؟ ملاذا جاء الرب يسوع املسيح.الرب يسوع املسيح ملا نزل على األرض جاء ليتجسد
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 ملا طلب موسى أن يـرى  . اهللا بطبعه غري مرئي؟ ليه.كان الزم يرتل يف صوره إنسان    طيب ألنه جاء لكي يتجسد      
 الذي مل يراه    : واهللا بطبعه كان غري مرئي علشان كده بيقول القديس بولس          . ال يراين اإلنسان ويعيش    :ه ل اهللا قال 

  .ة وال يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة األبدي،حد من الناسأ
 االبن الوحيد   .ةيف حضن اآلب هو خرب وكلم       االبن الوحيد الذي هو    .اهللا مل يره احد قط     :ا قال  والقديس يوحن 

 اإلله الوحيد الذي هو     . من املخطوطات القدمية   ة وأدق خمطوط  ةالذي هو يف حضن اآلب هو خرب يف أقدم خمطوط         
ن يف اجلسد بيقول لنا الكتاب  مني اللي كا طيب ملا صار جسداً، فهنا الكلمة صار جسداً.يف حضن اآلب هو خرب   

  ؟هوت جسدياًال يعىن إيه حيل كل ملء ال. جسدياًتبيتكلم عن املسيح الذي حيل فيه كل ملء الالهو الذي
ترمجت معناها كمـال     πληρωµαπληρωµαπληρωµαπληρωµα، كلمة    πληρωµα τησ θεοτητοςπληρωµα τησ θεοτητοςπληρωµα τησ θεοτητοςπληρωµα τησ θεοτητος يقول لنا    يف اللغة اليونانية  

بيحل يف ذات املسيح جـوهر اهللا       ف.  جوهر اهللا  يعين τησ θεοτητοςτησ θεοτητοςτησ θεοτητοςτησ θεοτητοςامللء أو الشيء الكامل كل االمتالء،       
 واالبن والروح   ن اآلب ؟ أل  جوهر اهللا بالكامل مش ناقص ليه      . يعىن إيه بيحل يف ذات املسيح جوهر اهللا        .شخصياً

 وعلـشان كـده   ،هوتال الذي حيل فيه كل ملء ال: علشان كده بيقول. هوضح دلوقيت. اهللا الواحدالقدس هم 
 ب يسوع املسيح زى ما وضحنا دلوقيت      ن الر ليه؟ أل  هو يعمل األعمال      اآلب احلال يفّ   :الرب يسوع املسيح قال   

  .مش جزء من اهللا زى ما بيتصور البعض
 أن املسيح بيحل فيه كل ملء  فاملسيح مش جزء فاملسالة دلوقيتأن اهللا ال يتجزوأل. أ، اهللا ال يتجزأن اهللا ال يتجزأل

 يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا            :ى ما بيقول   املسيح هو الكلمة ز    ، جسدياً تالالهو
  . جمداً كمال وحيد مملوء نعمة وحقنا جمده وحل بيننا ورأيوالكلمة صار جسداً
 ملا  ، ملا صار جسداً   .عندما ظهر يف اجلسد   . هنا الرب يسوع املسيح ليس هو جزء من اهللا          إذاً .فهو وحيد من اآلب   

ـ  . اهللا ة كلم . اجلسد هوته حل يف   بال  اهللا بكلمته،   إن : حصل اآليت   ما شوفنا دلوقيت   يزف. ة عبد خذ صور أ  ة الكلم
 يعىن .مبعىن صار أو ولد من مرمي εγενετοεγενετοεγενετοεγενετο وصار هنا باليوناين . أو صار جسداً، اهللا ذاته حل يف اجلسد هواللي

  : إىل غالطيهتهساليقول القديس بولس يف ركما  جسد أو صار أو نزل من السماء ةولد يف هيئ
   و لكن ملا جاء ملء الزمان ارسل اهللا ابنه مولودا من امراة مولودا حتت الناموس 4:4 

  امرأة،  صار من  .صار علشان يرتل من السماء      هنا يعىن  مولوداً εγενετοεγενετοεγενετοεγενετο باليوناين زى ما قولنا      اًوكلمه مولود 
 علـشان كـده     .خذ صوره إنسان   أ لى األرض  ظهر على األرض وملا ظهر ع      امرأة فلما صار من     .صار من امرأة  

 وهنـا   .ته هللا اختالساً  ا اهللا مل حيسب مساو    ة وهو كائن صور   ي الذ :القديس بولس الرسول بيقول إيه عن املسيح      
 هو نازل   . صوره عبد   حجب الهوته آخذاً   ، وكلمه أخلى مبعىن أخفى الهوته     . لكنه أخلى نفسه   ،يقصد اهللا اآلب  

فوه انسان الناس ش  إ وإذا وجد يف اهليئة ك     . مشى يف شكل الناس    ، يف شبه الناس   ئراً صا ، عبد ةمن السماء يف صور   
ـ ، فوق كل اسـم  لذلك رفعه اهللا وأعطاه امساً  .نسان وضع نفسه وأطاع نفسه حىت املوت على الصليب        إك  ي لك
 يف   حـل  تن الرب يسوع املسيح هو الالهو     فإ . تسجد باسم يسوع كل ركبه ممن يف السماء على األرض          ،وثجت

 هو اهللا وألنه    ؟ يعىن إيه  . وكمال الناسوت  ت إنسان فأصبح له كمال الالهو     ة حل يف صور   تن الالهو  وأل ،إنسان
 مرمي ملا   ة العذارء القديس  ة علشان كده ملا والد    . يف الناسوت  ت حل الالهو  ، صار جسداً  ، ظهر يف اجلسد   ،هو اهللا 

من أين هلذا أن تأتوا      : للجسد وبعدين بتقوهلا   ةشارإ .مباركة أنِت يف النساء ومباركة هي مثرة بطنك       كانت حامل   
  بالرب إلينا؟
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 واإلنسان يف آن واحد ،ن املسيح هو اإلله وأل.ة إنسان من ناحية ثانيةخذ صورأ من ناحية واللي    هو الرب   الرب
 أنـه    والكلمة صارت جسداً أخلى نفسه آخذاً صورة عبد وملا جاء ملء الزمان أرسـل اهللا               :ن الكتاب بيقول  أل

  مولودا من امرأة 
 كمال   جسدياً ت فيه حيل كل ملء الالهو     ن أل ،تعلشان كده الرب يسوع املسيح كان فيه الصفتني صفه الالهو         

 له صفات  .هلية فالرب يسوع املسيح هو اإلله املتجسد      هنا بيعرب عن الذات اإل    . تامللء بالكامل وكل ملء الالهو    
 أن املسيح هنا أصبح ملا      ،نيي املسلمني واملسيح   مجيعاً ةخو دي لأل  حلقيقة وعلشان أوضح ا   .اإلنسان وله صفات اهللا   

 .ة أصبح هو اإلله الذي حيل يف الطبيعة اإلنساني  ، إنسان من مرمي العذراء القديسة مرمي      ةخذ صور أحل يف اجلسد و   
ني يف وقت    علشان كده الرب يسوع املسيح كان بيتصلب بزاويتني خمتلفت         ، الذي حيل يف الناسوت    تحل الالهو 

 احلالتني هو  وىف.نسانوىف نفس الوقت يتكلم عن نفسه كإله يتكلم عن نفسه كإ كان الرب يسوع املسيح .واحد
  . صار جسداًينسان هو املسيح الواحد اإلله الذبيتكلم عن نفسه كإله وكإ

  
 من  ، هو اإلله الواحد    ومن ة،هلي وسام، األقانيم داخل الذات اإل     طيب ارجع علشان أوضح الكالم اللي قاله األخ       

 املشكلة أن البعض بصرف النظر عـن        . الزم نضعها يف االعتبار    ة جوهري ة دى نقط  .هو اإلله الواحد يف املسيحية    
ال  . اهللا ال شبيه له وال مثيل له بني البشر إطالقاً          .الديانة ال يعرفون حقيقة وصفات اهللا كما يعلنها الكتاب املقدس         

  .فمن تشبهون اهللا وبأي شبه تعادلون به :ل إيهبيقوله مثيل وال له شبيه ف
  مبن تشبهوين وتساوين ومتثلونين لنتشابه :واهللا نفسه بيقول
نب  ج ثالثة. البعض بيفكر أن الثالوث ثالثة قاعدين جنب بعض. هنا املشكلة؟ طيب اهللا له حجماهللا ليس له مثيل

 يـتكلم   إله ي وعن أ  ، نتكلم ي إله  السؤال عن أ   ؟ود فالسؤال هل اهللا حمد    .بعض معناها أن الثالثة دول حمدودين     
رميا آل يف الكتاب املقدس ملا اهللا كان بيوصف نفسه . بالطبع ال؟ هل إله الكتاب املقدس إله حمدود؟الكتاب املقدس

  إذا اختبئ إنسان يف أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب أنا أمأل أنا السماوات: النىب قال إيه
لكن ملا نقول   . مش ممكن يكون اثنني جنب بعض       الكون بالتايل   اهللا مايل  . فراغ لغري اهللا   ي يوجد أ   يقول الرب ال  

جلس الرب يسوع املسيح على ميني اآلب هذا ال نقصد به تعبري أن اآلب جالس على العرش واالبن على عرش                    
 له بيقول   ييمان احلكيم وهو بيصل    علشان كده سل   .  ده معناه مسو املكان اللي فيه الرب يسوع املسيح          .ثاين جنبه 

  هو إذاَ السماوات ومساء السماوات ال تسعك :له إيه
 وبعد كده كررها الرب يسوع املسيح بيقول : أشعياء النيب.رب ال السماوات وال مساء السماوات تسعك  يا يعين

  السماء كرسي اهللا واألرض موطأ قدميه :إيه
  .أنا أمأل أنا السماوات : لكن اهللا ملا وصف نفسه قال.رضتعبري جمازى عن وجود اهللا يف السماء واأل

 وأنـا  . كل مكان وكل زمان الوجود يعىن موجود يفي هنا اهللا كل، اهللا غري حمدود يف الزمان واملكان    :يقول الرب 
 عن امسه ل اهللا ملا سأ موسى النيب. ال زمان حيده وال مكان حيدهة له وال ايايةبد شرح أن اهللا ال أ أىنةمش يف حاج

. له له اسـم    وكل إ   كثرية ة دول عندهم اآلهل   ني املصري . لكم م اإلله أرسلين   هل  أنا هروح للمصريني وأقول    :ه ل قال
   .الكائن= يهوا ،الذي= اشري ،أكون= اهييه "هيهو اهييه اشري اهييه" : قال له الرب.؟ه أقول هلم امسه إيه لقال
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 ملا ترمجوا   . املوجود الدائم الوجود الواجب الوجود خالق الوجود       ةبدق اللغوي الدقيق كما شرحها العلماء       امعناه
 والغريبة أن   .يعىن أنا أكون الكائن    εγω ειµι ο ωνεγω ειµι ο ωνεγω ειµι ο ωνεγω ειµι ο ων: يتترمجوها كاآل بعينية اليونانية قبل املسيح، ف    الترمجة الس 

 أبـوكم   : هلـم   يف حوار مع اليهود قال     ،نه اهللا أ نفسه ليعلن    سيح نفسه استخدم هذا التعبري عن     الرب يسوع امل  
 راح مـديهم    . ليس لك مخسون سنه بعد فرأيت أبونا إبراهيم        : قالوا له  . فرأى وفرح  ين يرى يوم  أإبراهيم لل ب  

  .أنا كائن εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι وباليوناين قبل أن يكون إبراهيم .كائنأنا  قبل أن يكون إبراهيم :هلمل هذه الصدمة قا
 قبل املسيح فكيف يقول هلم قبل أن يكـون          ة سن 2000 كان    إذا .ة سن 2000أبونا إبراهيم قبل املسيح حبوايل      

 معناها املوجود املستمر الـدائم      .أكون يف املاضي   ειµιειµιειµιειµι ،أنا εγωεγωεγωεγω مل يستخدم الفعل املضارع      ؟إبراهيم أنا كائن  
ن يسوع املسيح ؟ ال ليه كان صدمه لليهود، نفس التعبري اللي استخدمه اهللا ملوسى هنا كان صدمه لليهود.الوجود

 فلما ترمجها القديس يوحنـا إىل       .رامي هو النص املباشر اللي استخدمه موسى النيب       واآل. يةرامان بيكلمهم باآل  ك
يعىن  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιيف املاضي قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιاليونانية واضح من معناه ألنه هنا بيقول 

  .سيح أعطى لنفسه اسم اهللا اخلاص الذي مل يعطيه ألحد فالرب يسوع امل. وده اسم اهللا يف العهد القدمي.أنا موجود
  .اهللا يهوه هذا امسه وجمده ال أعطيه آلخر :يف العهد القدمي يف سفر أشعياء النيب يقول

 فماذا كان رد فعل اليهود رفعوا       .ةنه اهللا مباشر  أ بيعلن    إذاً ه أنا الكائن مبعىن مبا يساوى أنا يهو       :ما املسيح يقول  فل
مـن وسـطهم    ز  ا فج : فبيقول الكتاب  .جتنن خالص  اهللا ده    وه قالوا خالص ده جدف ده بيقول أنا       حجارة لريمج 

ز مـن وسـطهم   ا أنا اهللا فج:وهنا املعجزة  أن جيش من اليهود حول املسيح عاوزين يرمجوه  ألنه بيقول            ومضى
  .ومضى

  
 اإلله الواحد هو اهللا .له الواحداإلهو من عن اهللا واحد األخ وسام تكلم تعبريات كثرية .  نتكلم عن اهللانرجع ثاين

 يف البدء كان الكلمة     : بيقول الكتاب كده   يزاإ . لكن يف ذاته اآلب واالبن والروح القدس       ه،الواحد يف ذاته يهو   
يف اللغـة اليونانيـة    ηνηνηνην ةكلم εν αρχηεν αρχηεν αρχηεν αρχη يف البدء يف اللغة اليونانية  .والكلمة كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا      

 وبعـدين   . يعىن بال بداية يعىن يف البدء بال بداية كان الكلمة عند اهللا            . الذي ال يعرف له زمن     ماضي ناقص يعىن  
ثاين وكان الكلمة مع اهللا وكان الكلمة اهللا يرجع يقول  ηνηνηνηνوكان الكلمة اهللا بيستخدم  ηνηνηνηνبيقول وكان الكلمة 

 يعىن إيه الكلمة من .الكلمة من اآلبف .ب كما الوحيد من اآلنا جمده جمداً ورأي وحل بينناإيه والكلمة صار جسداً
 يعىن إيه من اآلب يعىن خرج       . اهللا يف ذات اهللا بس من اآلب       ة يعىن الكلمة اللي هو املسيح هو اهللا هو كلم         ؟اآلب

 يف   يف حضن اآلب يعـين     ة االبن الوحيد يف حضن اآلب كلم      .حد قط أه  ، مل ير   اهللا  يعىن خرج من ذات    من اآلب 
 املسيح كان بياخـذ يوحنـا يف         مثالً . طيب ما الكتاب قال يف حضن إبراهيم        حد يقول يل   ا أم .ذات اآلب جائز  

 حضن املسيح باجلسد حسب الطبيعـة       . حبضن إبراهيم  ي حضن إبراهيم هو مكان الراحة والسعادة فسم       .حضنه
د أمـا حـضن       فجسد اإلنسان هنا حمدو     .نسان احلضن هنا باعتبار أن املسيح ظاهر يف جسد إنسان         ة كإ اإلنساني
 يف حضن اآلب يعـىن يف ذات        . فحضن اآلب غري حمدود    .أنا أمأل أنا السماوات واألرض     :ن اهللا بيقول  اآلب أل 

 علشان كده الرب يسوع املـسيح       ، يعىن هو من اآلب وىف حضن اآلب       . يعىن هنا كما الوحيد من اآلب      .اآلب
 كوالدة الكلمة مـن     ، كوالدة النور من النور    . االبن ليس هو اآلب ولكن من اآلب       .أنا منه وهو أرسلين    :بيقول
 سـت حبلـت     ة هل الوالدة مبعىن أن واحـد      ؟ ما هي الوالدة هنا    . هو مش اآلب ولكن مولود من اآلب       .العقل
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ن اهللا غري   وأل.  كوالدة الكلمة يف العقل    ، كوالدة النور من النور    ، الشمس من الشمس   ةوالدة أشع ك.  ال ؟وولدت
 منه فهو  ألينألين منه أنا أعرفه : علشان كده بيقول. غري احملدودةةداخل الذات اإلهلي غري حمدود شيءده فحمدود 

أنا يف اآلب واآلب يف صدقوين أين يف اآلب          : فهو يف حضن اآلب علشان كده بيقول       ، وألنه من اآلب   .من اآلب 
  .اآلب يفواآلب يف وقال هلم فصدقوين لسبب األعمال ألن األعمال الذي أعملها هي تشهد يل أن 

 ألنه اآلب غـري حمـدود       ،ن االبن من حضن اآلب وىف حضن اآلب        وأل .ب يف االبن واالبن من حضن اآلب      فاآل
 ألنه مش جزء من ، علشان كده ملا جتسد الكلمة وحل يف اجلسد مل يكن حمصور ذا اجلسد             .والكلمة غري حمدودة  

  . ذات اهللا هو مش جزء من اهللا لكن الكلمة يف.أن اهللا ال يتجز أل،اهللا
 ففهم اليهود أن الكلمة هنا . الرب صنعت السماواتةوبكلم فهموا .علشان كده اليهود فهموا هذا الكالم جيداً

  ."دابار" اللغة العربية نسبوا للكلمة اللي مسوها يف ،هلية الغري حمدودة فنسبوا له الذات اإلعبارة عن كيان يف
كان الكلمة وكان الكلمة     يف البدء  :وقال λογοςλογοςλογοςλογος ا القديس يوحنا ب    استخدمه "املمرا"رامية  مسوها يف اللغة اآل   

 فهنـا  .الهوتيةل علشان يوضح هذه احلقيقة اوكان الكلمة اهللا : وبعدين قال.ومش قال يف البدء كان اهللا  عند اهللا   
اق  حىت أعم  ء الروح القدس بيقول الروح يفحص كل شي       .االبن من اآلب واالبن يف اآلب وال ينفصل عن اآلب         

 بعدين بيقول   . روح اهللا الساكن فيه     هكذا أيضاً  .ن مني يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الساكن فيه          أل .اهللا
 علشان كده بيقول لنا الرب يسوع املسيح روح . حىت أعماق اهللا فهو روح اهللايءلنا إيه أن الروح يفحص كل ش

 وبعدين زى ما اتقال عن االبن بيخرج علشان كده الرب           جة ينبثق مبعىن خير   اهللا بينبثق وكلم    من عند  ياحلق الذ 
 زى ما االبن خارج من      ،يسوع املسيح مسى اخلروج باالنبثاق مبعىن االنبثاق من ذات اآلب خرج من ذات اآلب             

 وبالروح القدس   .ن اهللا غري حمدود   أل. اخلروج املتصل  والتعبري املستخدم من اآلب يعىن عدم انفصاله         .ذات اآلب 
ن اآلب غري حمدود والروح القدس غري حمدود بعد كده الرب            أل .ن ذات اآلب وىف ذات اآلب بال حدود       خيرج م 

 سريسله اآلب بامسه وبعدين قال الروح القدس الذي سأرسله أنا إليكم مـن        ييسوع املسيح والروح القدس الذ    
نـه مـن اآلب     أبأنه ينبثق و   فكما قيل عن االبن بأنه يف حضن اآلب ومن اآلب بنقول عن الروح القدس                .اآلب

وتلمذوا مجيع األمم  : علشان كده الرب يسوع املسيح ختم إجنيل مىت ملا قال.ب واالبن والروح القدس واحدفاآل
 الن اآلب واالبن والـروح      ؟ليه قال اآلب واالبن والروح القدس     وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس       

  .القدس واحد
 يله غري ي ال إ  أنا اهللا وليس آخر أنا اإلله وليس مثلى أنا اإلله وليس سوا            : القدمي  قال   فلما قال أشعياء يف العهد    

 هذا الكالم مقصود به اآلب اهللا يف ذاته علشان كده الرب يسوع املسيح طبقه على نفسه كيـف                   .له إال أنا  إال  
  .األلف والياء البداية والنهايةاألول واآلخر أنا  أنا هو : سفر الرؤيا.أنا األول واآلخر :جيرؤ املسيح ويقول

 أنا هو األلـف واليـاء   : فالرب يسوع املسيح بيقول،األول واآلخر.  البداية والنهاية والياء أنا هو األلف  :بيقول
 لـو   معلش أنا آسف مضطر لكده بسب الوقـت ألين      .ية مع بعضهم  آ ربطت أكثر من     أنا طبعاً . البداية والنهاية 

 .ايلـه سـو  إ ال يله غريإ فهنا مل يقول اهللا أنا األلف والياء ال . لوقت طويل جداً آيات كثري هحتاج  أقرأقعدت  
  ؟  بيقول إيهة ده بيقول حاجه ثاني،أنا هو األول واآلخر :والرب يسوع املسيح نفسه بيقول

ـ  . يقول الرب الكـائن    .أنا هو األول واآلخر أنا هو األلف والياء البداية والنهاية          :يقول يف سفر الرؤيا   ب  ة وكلم
 يف املستقبل القادر علـى كـل        أيت والذي كان الذي كان يف املاضي بال بداية والذي ي          هيهو يالكائن هنا بتساو  
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 يسوع املسيح بيقول عن نفسه أنا       . مبعىن الرب  ء يف اليونانية القادر على كل شي      "ياتور" اليونانية تنطق  يف   .ءشي
الرب الكائن والذي كـان والـذي يـأيت     :قديس يوحنا يقول بعد كده يوصف ال    .األلف والياء البداية والنهاية   

   .والقادر على كل شيء
ن اهللا هو اللي قال عن ليه؟ أل .خرواآل املسيح بيقول أنا هو األول ، بيجى يقول اهللا أنا هو األول واآلخرا هنا ملإذاً

 هـو اهللا  ،ر يف العهـد القـدمي   اللي قال عن نفسه هو األول واآلخ.نفسه أنا هو األول واآلخر هو األلف والياء  
 وىف حضن اآلب ، من اآلب الذي يف ذاته كلمته املولود منه ذاتياً ذاته وكلمته، وىف ذاته وروحه، الذي يف.الواحد

هلية بـدون   الذات اإل .  واملرسل من اآلب يف ذات اآلب      ، والروح القدس املنبثق من اآلب     ،كوالدة النور من نور   
األلف والياء األول واآلخر البداية والنهاية الرب يسوع املسيح فهنا بيقول نفس كالم       فلما يقول أنا هو      .انفصال

وروحه غـري  ن اهللا غري حمدود فكلمته غري حمدودة وأل بس هو الكلمة يف ذات اهللا .اهللا طيب ما الفارق ما هو اهللا  
 يف العهد القدمي عن نفسه قاله الـرب          مجيع ما قاله اهللا     بالتايل .ن اهللا كلمته غري حمدود وذاته غري حمدود       حمدود أل 

 ملداخلـه  يتهو دلوقهآجل أنا  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιيسوع املسيح لكن علشان الوقت الرب يسوع املسيح بيقول أنا هو     
 مش بيقول ، أما أنا فأقول لكم.قيل يف العهد القدمي ال تقتل أما أنا فأقول لكم قيل ال تزين : لكن ملا يقول إيه.ةثاني

 أما أنا فـأقول     . أما أنا فأقول لكم قيل من لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر             : بيقول  لكن .اهللا بيقول لكم  
نه هو اهللا من ذات اهللا وىف ذات  لكم، لسبب بسيط جداً هو أ أما أنا فأقول،لكم فهنا بيقول إيه أما أنا فأقول لكم

  .اهللا بدون انفصال
  سئلة لألخ وسامموعه من األجمبس أحب األول أوجه . ة ثانية هكمل يف مداخل

 هل يستطيع : سؤايل لألخ وسام،خذ لقب اهللاأ وهنا ،املسيح بيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يعىن أنا موجود
؟ ملا املسيح   غري املسيح قال مثل هذا الكالم     حد  أ من الكتاب املقدس أو من غري الكتاب املقدس على أن            ن يدلين أ

 عندما قال املسيح يف العهـد       ؟حد غري املسيح قال أنا من اآلب      أتطيع أن يدلين على      هل يس  .يقول أنا من اآلب   
حد يف العهد القدمي قال مثل  أ أن على فهل يدلين.القدمي بيقول قيل يف العهد القدمي أما أنا فأقول هو بيوجه شريعة

ليس كل من يقول يل  ة الدينون وقال يف، يف شرحه لليهود رب داوودنه هوأ الرب يسوع املسيح قال ؟هذا الكالم
ي نيب أ كتاب آخر يحد من األنبياء سواء يف الكتاب املقدس أو يف أهل أيارب يارب  يدخل ملكوت السماوات 

حد مثـل  أ هل قال . هذا الرب يسوع املسيح قال أنا هو الطريق واحلق واحلياة          ؟ ما قاله املسيح    قال  خملوق يأو أ 
 الرب يسوع املسيح قال ؟حد ذلكأ فهل قال .ابن اهللا ملا رد على رئيس الكهنة الرب يسوع املسيح قال أنا ؟ذلك

حد أ هل قال    . هذا الرب يسوع املسيح قال أنا هو األلف والياء         ؟حد من األنبياء  أ فهل قال    .أنا هو األول واآلخر   
 يحد من األنبياء أو أ     أ  فهل قال  . الرب يسوع املسيح قال أن هو البداية والنهاية        .من الناس أنا هو األلف والياء     

 الرب يسوع املسيح ملا قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فقد أعطى              ؟شخص غري املسيح أنا هو البداية والنهاية      
 الرب .يف خارج الكتاب املقدس مثل هذا الكالم  أو الكتاب املقدس يف حد من األنبياء  أ فهل قال    .لنفسه صفه اهللا  

حد غري  أ هل قيل عن     .نه من اآلب  أالل اللي شرحته والكتاب املقدس قال عنه        يسوع املسيح أعطى لنفسه من خ     
حد من األنبياء أو املالئكة أنه يف حضن اآلب هل قيل عن أ قيل عن الرب يسوع املسيح       ؟نه من اهللا اآلب   أاملسيح  

نه قال أحد أ عن  هل قيل؟حد أنا منهأ هل قيل عن . قال الرب يسوع املسيح عن اآلب أنا منه؟نه يف حضن اآلبأ
 هل قال نيب . الرب يسوع املسيح زى ما قلنا وزى ما شرحت قال الروح القدس الذي سأرسله أنا إليكم          ؟أنا منه 
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 اللي يف اعتقاد ؟ أو حىت قال حد أنا اقدر أرسل الروح القدس؟نه ممكن أن يرسل الروح القدس اللي هو روح اهللاأ
  ؟ستطيع أن يرسل مالكنه يأ هل قال النيب .نه مالكأاألخ وسام 

 هذا الضيف املكرم    . امسع تعليق األخ وسام أو إضافته زى ما حيب         أن وأمتىن   سئلة وأشكركم مجيعاً  أكتفي ذه األ   
  .رييف غرفتنا والذي له علينا كل التكرمي وكل الترحيب املايك ف

 
ام جاهز اديين واحد لو مسحت لو نشكرك قدس أبونا واملناظرة لغاية دلوقيت ماشية كويس الشيخ وس: مدير احلوار

  .سامعين الشيخ وسام طيب كويس تفضل الشيخ وسام املايك مع حضرتك
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، مش تقول الوقيت كام حضرتك قبل مـا            : األخ وسام 
  .آخد املايك؟ شوفوه أخد كام وقويل الوقت كام عشان أبدأ املايك معاك

  
 15 دقيقة اللي كانت ليه فاملداخلة دي املفروض تبقى 30 دقيقة فوق ال 14الوقت اللي هو أخده : مدير احلوار

  .تفضل املايك مع حضرتك.  دقيقة29 دقيقة يعين من حقك 14ال+دقيقة 
  

ريقة احلوار  بسم اهللا الرمحن الرحيم، شكراً جزيالً لك، أوالً بس أنا عايز أشكر سعادة القمص على ط    :األخ وسام 
  .املؤدب واحملترم، وياريت يكون بيننا حوارات يف املستقبل ذه الطريقة

أول شيء أنا عندي ملحوظة لسعادة القمص، يعين معرفش خلفية سعادة القمص يف اليوناين إيه، بس هو تـرجم                   
 كـون، ال تعـين أنـا أ      εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιيعين أنـا أكـون،       εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιتالت كلمات غلط، الترمجة األوىل قال       

εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι   حضرتك راجع كل التراجم اإلجنليزية بال استثناء وممكن حضرتك اآلن أديك رابـط             .  يعين أنا هو
ده أول غلطة، . ال تعين ال تعين أنا أكون     .  أنا هو  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιالوقيت، رابط باللغة اليونانية وباللغة اإلجنليزية تعين        

 ال تعين صار جسدا،ً  كون εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοسداً غلط برضه  تعين صار جεγενετοεγενετοεγενετοεγενετο الغلطة التانية سعادتك قلت إن
كون كون، ما تعين صار جسداً وهديك دليل على ذلك حضرتك أهوه ثواين بس أما أجيب لك أنا نـص تـاين               

  .طيب دقيقة واحدة بس الرابط مش موجود معايا الوقيت.. بيقول نفس هذا ال
ين احنناء، تعين احنناء، والدليل على ذلـك إن كـل            ال تعين سجود باللغة اليونانية، تع      καµπτωκαµπτωκαµπτωκαµπτωكلمة  : تالتة

آدي تالتة غلط والكلمة إللـي      .  يعين احنناء وليس سجود    bow و   bowالتراجم اإلجنليزية بال استثناء تقول      
كان يف العامل   :  أهوه بتقول حضرتك أهوه      1:10كنت بقول حلضرتك، كون نفس الكالم أهوه يف إجنيل يوحنا           

، آدي تالت غلط يف اللغة اليونانية  εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοفال تعين صار جسداً نفس الكلمة . يعرفه العاملوكون العامل به ومل 
  .طبعا الغلط أكيد غري متعمد طبعاً، مش مشكلة إن شاء اهللا. حضرتك تفضلت قلتهم

طيب نرجع تاين، أوال حضرتك جتاهلت كل ما قلته، جتاهلت كل ما قلته حضرتك الوقيت، زي مـا قلـت أنـا       
 بتستنتج ألوهية املسيح، واللي سعادتك بتعمله اآلن بالضبط هو شرك باهللا سبحانه وتعاىل، أوالً أنا هرد                 حضرتك

على النصوص اللي قلتها وهرد على أسئلتك بس اللي أنت عملته اآلن شرك، اللي أنت عملته اآلن شرك، ياريت 
 عبد الفادي ياريت تنقطه يبقى فيـه        اللي بيكتب على التيكست ده معرفش بيكتب نص أنا ما قلته، مش عارف            
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التزام فيه كنترول لو تكرمتوا، حضرتك جتاهلت كل شيء قلته، اللي أنت بتعمله بالضبط زي ما أنا قلت شرك                   
باهللا، ملاذا؟ أنا أكدت لك من كالم الكتاب املقدس ومن تفسري األب مىت املسكني، ومن كالم البابا شـنوده؛ إن                   

 ان  31: 5 31 العـدد    5يف إجنيل يوحنا اإلصحاح     : والكتاب املقدس واضح يقول   اآلب آخر وإن االبن آخر،      
 كنت اشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا 

   الذي يشهد يل هو اخر و انا اعلم ان شهادته اليت يشهدها يل هي حق 32: 5

   انتم ارسلتم اىل يوحنا فشهد للحق 33: 5

   و انا ال اقبل شهادة من انسان34: 5

  و االب نفسه الذي ارسلين يشهد يل مل تسمعوا صوته قط و ال ابصرمت هيئته  37، ويقول يف العدد ألن هو اآلب

هنعيد ،  نعم الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد يتكلم على أن هناك إله واحد للكون، هذا اإلله ليس له آخر                 
ك قد اريت لتعلم ان الرب هو االله لـيس     ان 35: 4،  34، هنعيد الكالم تاين، فني الكالم ده؟ تثنية         الكالم تاين 
  اخر سواه

ليعلم كل شعوب االرض ان الرب هو اهللا و ليس            60: 8ليس آخر سواه، ليس آخر سواه، سفر امللوك األول          
  اخر

الحظ إن االبن آخر، االبن آخر، االبن ليس اآلب، وأنت حضرتك مصمم على الشرك، والكتاب املقدس وأنـا                  
انا الـرب و     6: 45الم املسيح ومن كالم كل التالميذ، إن اآلب هو اهللا وحده، أشعياء             هتكلم بالتفصيل من ك   

  فيك وحدك اهللا و ليس اخر ليس اله 14: 45أشعياء . انا الرب و ليس اخر 5 :45أشعياء . ليس اخر

 مجيـع   التفتوا ايل و اخلصوا يـا     :  يقول 22: 45، شخص غري اهللا سبحانه وتعاىل، أشعياء        ركز على كلمة آخر   
  .اذكروا االوليات منذ القدمي الين انا اهللا و ليس اخر 9: 46أشعياء . اقاصي االرض الين انا اهللا و ليس اخر

والذي يقول أن االبن هو اآلب ده مهرطق، هذا كالم األنبا شنوده،            . وليس آخر واالبن آخر، االبن ليس اآلب      
مسعتوا احملاضرتني، العظتني للبابا شنوده يؤكد أن االبـن  وهذا كالم كل املسيحني، االبن ليس اآلب، االبن آخر،  

يقول يف حماضرة يف عظـة      . آخر، والبابا شنودة يقول يف احملاضرة اللي أنا مسعتهالكم، وممكن أمسعهالكم مرة تانية            
ال اإلله الكامل هو الـذي      :  اللي هي رد على أمحد ديدات يقول       96 إبريل   23لطلبة الكلية اإلكلرييكية بتاريخ     

شريك له، يف طبيعته وصفاته ويعترب شريك له يف طبيعته وصفاته إن كان شخص آخر، إن كان شـخص آخـر،     
باملناسبة؛ كلمة أقنوم وأنت حضرتك طبعا حضرتك ال حتب تستخدم كلمة أقنوم، مـاذا تعـين كلمـة أقنـوم                    

يقول األنبا أثناسيوس، .  ، آهوهنستشهد برضه من الكنيسة املصرية، لن أستشهد إال من الكنيسة وكالم الكنيسة          
كلمة أقنـوم   :  يقول 43أسقف بين سويف والبهانسة يف كتابه دراسات يف الكتاب املقدس، إجنيل يوحنا صفحة              
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املستعملة يف العربية كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيسي، تاين تاين، شخص أساسي أو شخص                 
لكامل هو الذي ال شريك له يف طبيعته وصفاته، ويعترب شـريك لـه يف               رئيسي، والبابا شنوده بيقول إيه؟ اإلله ا      

طبيعته وصفاته إن كان شخص آخر واملسيح شخص آخر، واللي بيقول الكالم ده البابا شنوده، ولـو كـذبتين                 
تشرك . أمسعك البابا شنوده تاين يقول اآلب آخر، االبن آخر، الروح القدس آخر، فحضرتك مصمم على الشرك   

 اآلب إله آخر، اآلن سعادتك زي ما قلنا إن الكتاب املقدس بعهديه قدمي وجديد، يؤكد أن هناك إله واحد مع اهللا
اإللـه  . من هو اإلله الواحد للكون؟ الذي ليس آخر؟من هو؟ واهللا ده كالم البابا شنوده أهـوه               . للكون، طيب 

 باهللا سبحانه وتعاىل، مـا معـىن ال         والشريك، يعين شرك، يعين شرك    . الكامل هو الذي ال شريك له، ال شريك       
  .نكمل إن شاء اهللا.. شريك له؟ ماهو كالمي، أنا بتكلم كالم الباب شنودة، فرجاء يعين خلي

اآلن سعادتك من هو اإلله الواحد الذي ال شريك له وليس إله غريه؟ من كالم املسيح واحد ومن كـالم كـل                      
  1،2،3: 17إجنيل يوحنا اإلصحاح . ؟ املسيحاآلن مني بيقول كده. التالميذ بال استثناء واحد

االبن خياطب اآلب واالبن غـري اآلب  . يعرفوا مني؟ اآلب من املتكلم؟ االبن    "وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك       
ما معىن كلمة وحدك باللغة العربية؟ مـاذا تعـين   . يقول لآلب أنت أنت أنت اإلله احلقيقي وحدك   . واالبن آخر 

 يقـول ال    18:45ريك له ونفس الكلمة موجودة يف العهد القدمي هنا عندك يف النص أشعياء              وحدك؟ يعين ال ش   
طيب إزاي  . حضرتك مصمم ال ده االبن إله     .  وحدك اهللا، وحدك اهللا    يقول فيك وحدك اهللا وليس آخر      14:45

ـ                     ال سـعادتك   االبن إله؟ إزاي االبن إله، ويسوع يقول اآلب هو اهللا ؟ مش كدة وبس مثالً علـى سـبيل املث
استشهدت بنص من كالم بولس وحضرتك متعمد ما كملت النص ليه؟ ألن النص يدينك النص اللي بيقول جتثو                  

من هو اإلله؟ : واحد. اآلن التالميذ. ألن اآلب هو اهللا. د اهللا اآلب! كل ركبة ليسوع طيب ما تكمل بقية النص
  يسوع:من هو اإلله من كالم التالميذ؟ واحد أوالً 

اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة االبدية الذي يعطيكم ابن االنسان الن هـذا اهللا                   27:6حنا  يو
   .اآلب قد ختمه

تستخدم ألفاظ غري موجودة يف . نت بتقول الأ وحضرتك والتسجيل موجود. من املتكلم ؟ يسوع. باآلمن اهللا؟ 
 أنت بتستخدمها دلوقيت ومش موجودة      يوم وهديك األلفاظ الل   الكتاب املقدس واستشهدت على الكالم ده بأقن      

اهللا الروح القدس ما يف نص اهللا الروح        . اهللا االبن، ما يف نص امسه اهللا االبن ولو عندك جيبه          . يف الكتاب املقدس  
ـ                . القدس ة، اهللا  اهللا الكلمة يا ريت حضرتك كدة ملا يكون املداخلة عندك تعطيين نص يقول اهللا االبن،اهللا الكلم

وباطالً يعبدوين وهم يعلمون  . مش موجودة يف اإلجنيل، ما موجودة يف اإلجنيل       . الروح القدس أو اهللا األقنوم التاين     
  اآلن ماذا يقول بولس نفسه؟. ما يف اإلجنيل. تعاليم هى وصايا الناس

  .  نعمة لكم وسالم من اهللا اآلب 3:1غالطية 
  . اهللا هو اآلب اهللا هو اآلب. ان من اهللا اآلب  سالم على االخوة وحمبة بام23:6افسس 

  . اهللا اآلب.  ويعترف كل انسان ان يسوع املسيح هو رب د اهللا اآلب11:2فلبيب 
   .بولس وسلوانس وتيموثاوس اىل كنيسة التسالونيكيني يف اهللا اآلب 1:1الرسالة األوىل لتسالونكي 

   .اهللا اآلب 2:2كلوسي 
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   .آلب اهللا ا2:1 2تيماثاوس 
   . اهللا اآلب4:1 تيطس

  . الديانة الطاهرة النقية عند اهللا اآلب 27:1يعقوب 
 سعادتك تفضلت   كل اللي . و اهللا الكلمة  أن تأتين بنص اهللا االبن      ة القمص بكل حمبة أ     أحتداك يا سعاد   .ما يف نص  

  . ستنتاج استنتاجبه استنتاج ا
  .  به نبارك اهللا اآلب 9:3يعقوب 

   .  اهللا اآلب17:1انية بطرس الرسالة الث
   اهللا اآلب 3:1الرسالة الثانية ليوحنا 

  .  اهللا اآلب 1:1يهوذا 
ن مش موجود أل. أو اهللا الروح القدسو اهللا الكلمة أ هناك نص واحد يف الكتاب املقدس يقول فيه اهللا االبن        سيل

كالم املسيح ومن كالم التالميذ وحىت اهللا الذي يتكلم عليه الكتاب املقدس بعهده اجلديد والقدمي هو اآلآآب من 
ما . نت وحدك اإلله احلق وحدك وحدك        أ .أنه هو وحده هو اهللا    :  وبس يسوع يقول   ه ومش كد  .من كالم بولس  

  .The only true God:من نسخة امللك جيمس يقولمعىن وحدك ؟ والنص باللغة االجنليزية 
  .يعين ليس لك شريك. With out partnersيعين . You are Aloneيعين ؟ Onlyماذا تعين 

فسعادتك قول كما تريد ألن كل اللي بتعملوه بتحاولوا أن أنت تستنتج نصوص تثبت أن هو هناك إله مع اإلله                    
  .الواحد اآلب

  20-19  18نرجع تاين حضرتك عندما فسرت النص بتاع  إجنيل يوحنا 

 ويف اهليكل حيث جيتمع اليهود دائما       معني يف ا  أنا كلمت العامل عالنية، أنا علمت كل ح       : اللي هو يسوع يقول   
  ويف اخلفاء ويف السر مل أتكلم بشيء

  .حضرتك تفضلت وقلت تفسري رائع واهللا رائع  مقدرش أقول أكتر من كده

بل كان عالنية جلميع الناس يف كل العامل واألمم وليس          "وهذا صحيح،   ". مل يكن للمسيح أي تعليم سري     : "تقول
  . ام؟ متاممت"لفئة خاصة

يسوع : أوالً. اآلن سعادتك بقى، أوالً طبعاً غري الكلمات اللي أنا جبتها اليونانية الترمجة اخلاطئة دي زي ما قلت                
  .ترمجة أنا كائن غلط) أنا كائن(يا حضرة، سعادة القمص مل يقول 

ة أهو ، أمام حضرتك األخوة وتعين أنا هو، وآدي النص قدامك باللغة اليوناني)εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι(النص باللغة اليونانية 
  .وضعوه، األخت وضعته أهوه

  .كائن ترمجة خاطئة. I'm) أنا هو(يعين أنا هو وليس ولذلك كل التراجم اإلجنليزية تقول 
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حضرتك استشهدت، أوالً تكلمت عن موضوع التجسد، وأنا عندي مفاجئة ملوضـوع            : اتنني يا سعادة القمص   
طبعاً مش هقول بقية اجلملة حلد يفهم غلط،طبعا وأنا ال أقـصد   ). كمن فمك أدين  (التجسد شوف ومن كالمك     

  .اإلساءة لسعادة القمص

حضرتك بتتكلم عن التجسد، شوف حضرتك بتقول إيه عن التجسد شوف، وبتتكلم من التالميـذ مـن                 : أوالً
  .حمدثهم يسوع

 سعادتك بتقول عن 60ة رقم صفح" سر التجسد اإلهلي)) "إذا كان املسيح إله فكيف حبلت به وولد ؟(( كتاب 
يعين أنا بستغرب مع احترامي لسعادتك، حضرتك رافض الكتب         " ومن مث فقط أضطر آباء الكنيسة     " :  التجسد

  .واهللا أمر غريب! اللي أنت كاتبها؟ أنا بستشهد بكتبك ورافض كتبك ؟

مستخرجة مأخوذة من نصوص     مبنية و  ةباء الكنسية وعلمائها لوضع مصطلحات بصفة الهوتي      آومن مث فقد أتبع     "
 املقدسة أو كتابتهم سواء الدفاعية والترسـيلية وذلـك          الكتاب املقدس ذاته واستخدموها يف اامع املسكونية      

  "لتحديد اإلميان السليم املبين على املسيح

  آه وكتام املقدس.. ده كالم حضرتك 

ال تعبــر عن حقيقة التجسد     ": تقول إيه امسع حضرتك ب   " ومع ذلك يؤكد أن هذه املصلطلحات والصيغ ال       " 
  "الذي هو سر يفوق العقل وال يعلمه إال اهللا وحده ، إمنا تقربه من عقولنا فقط

  .ده كالم سعادتك.. التجسد سر يفوق العقل وال يعمله 

مل :" بتقول إيه؟  بتقـول     61عجبين هنا برضة يف صفحة      . حضرتك بتنقل هنا، شوف بتقول إيه حضرتك      .. متام  
  "*اإلحتاد بني االهلوت والناسوت *ستخدم الكتاب تعبري ي

  ؟ *اهللا االبن*واهللا تعبري، الكلمة دي رائعة من حضرتك، أنت عارف ليه؟ أين استخدم الكتاب املقدس تعبري 

  ؟*الروح القدس*؟ أين استخدم الكتاب املقدس تعبري *اهللا الكلمة *أين استخدم الكتاب املقدس تعبري 

  ؟*اهللا األقنوم الثاين*لكتاب املقدس تعبري أين استخدم ا

ال طبعاً أكيد   .. وحضرتك تعرف سعادتك    . 19: 28باملناسبة حضرتك استشهد بالتثليث على، من إجنيل مىت،         
هذا الكتاب يف القرن الثالث بيقـول     . عندك كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري والراجل ده مش مسلم         

 "فأذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم بامسي       " ماذا يقول يوسابيوس القيصري؟     . 100إيه، ارجع إىل صفحة     
  . وأكيد هيقول الكالم ده. ويا ريت تسأل األستاذ سريفنت أوف جيسيس األستاذ متخصص يف النقد النصي
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  .مفيش باسم اآلب واالبن والروح القدس. أهالً وسهالً

رائع ، شـوف حـضرتك   .. تبت كالم رائع بصراحة حضرتك بعد كدا يف موضوع التجسد شوف حضرتك ك      
  و أنت بتقول عن التالميذ "  الـ أن كيف جتسد"  سعادتك بتقول 63صفحة  .. 63بتقول أييه بتقول يف صفحة 

إن كيف جتسد الكلمة، وكيف صار جسداً، وكيف اختذ اهللا صورة العبد، وكيف ظهر اهللا يف اجلسد، وكيـف                   "
ال عقل البشر وال حـىت      . يف حبلت به العذراء وولدته، فهذا ما ال يدركه عقل         حل الالهوت يف الناسوت، وك    

أمسى وأرفع املالئكة رتبة، إنه سر يفوق إدراك مجيع املخلوقات، وال يعلمه سوى اهللا وحده، ألنه خيتص به وحده،                   
  "فهو الذي جتسد، وهو وحده الذي يعرف كيف جتسد

  . اهللا أكرب 

أنه من الدار إبن مرمي لكنهم مل يعرفوا عادات         .. يح أن اليهود وإن كانوا عرفوا اهللا      ولو أطعنا للرب يسوع املس    "
  "شخصه وعقيدة جتسده

  حصل وال حمصلش؟ حصل وال حمصلش؟ .. حضرتك وأنت بتستشهد باليهود دلوقيت عرفوا أن هو اهللا

لكنـهم مل يعرفـوا   : "نا أهوهبتقول اليهود عرفوا أن هو اهللا، حضرتك اآلن بتقول إيه، بتناقض نفسك وبتقول ه             
  . من فمك أدينك يا سعادة القمص" حقيقة شحصيته  وحقيقة جتسده

كما أن التالميذ وإن كانوا قد عرفوا بالروح أنه املسيح ابن اهللا            ": التالميذ، امسع حضرتك بتقول إيه عن التالميذ      
  "جيب وال عرفوا سـر التجسداحلي، لكنه قبل أن حيل الروح لقدس عليهم مل يعـرفوا حقيقة شخصه كما 

أسألك باهللا الذي ال إله إال هو، كيف عرفتم أن املسيح هو اهللا، والتالميذ حسب إميانك هم كـاتبني الكتـاب                     
  .املقدس وهم مل يعرفوا شخصه وال حقيقة جتسده؟ هذا سؤال مطروح لكل إنسان ذو عقل هنا بالغرفة

 كتبه التالميذ وسعادتك بتقول أن التالميذ يلي أنت بتؤمن اللفأنت سعادتك أنت بتستشهد من الكتاب املقدس ال
  ".لكنهم قبل أن حيل عليهم الروح القدس مل يعرفوا حقيقة شخصه كما جيب وال عرفوا سر التجسد"

  . متام يا سعادة القمص؟ متام

يقول صفحة .. اء اآلباء ، اآلب..  تقول عن اآلباء، آباء الكنيسة 65حضرتك بتقول عن التجسد كمان يف صفحة 
أو : "عجزوا، عجزوا عن وصـف التجـسد      " وقفوا مذهولني وممرورين أمام عظمته وعاجزين عن وصفه       : "56

  دول آباء الكنيسة أنا مبتكلمش من عوام املسيحني وال قس وال قمص، دول آباء الكنيسة " إدراكه أو فهمه
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السر الذي يفوق العقل ، إنه سري وفائق للعقل         السر الذي ال تدركه األفهام ، إنه سري بصفة مطلقة           : "ويقول
 وحضرتك استشهدت بكالم اآلباء وعندي مفاجأة حلضرتك بعـدين،          ".،اإلحتاد الذي يفوق العقل وال يوصف       

  .خليها بعدين

  ..، استعد للمفاجأة يا سعادة القمص6: 9اآلن سعادتك، استشهدت اآلن بأشعياء 

ناسبة سعادتك مع احترامي لسعادتك سعادة القمص، يسوع        وبامل.  ليس له عالقة بيسوع    6: 9أشعياء   .1
هل هناك نبـوءات  (وأنا بعلنها لسعادتك أنا مستعد أناظرك . غري موجود يف العهد القدمي على اإلطالق      

يسوع غري وال نبؤة واحدة، واحدة، ما يف نبوءة واحـدة فعـاوز تـتكلم     ) عن يسوع يف العهد القدمي    
  .آدي أول شيء. ناظرك يف ذلك، ما يف نبوءة واحدة عن يسوعسعادتك عن النبوءات مستعد أ

 عن  6: 9أشعياء  . (أهو مش مسلم يهودي   .  أمام سعادتك أهو آدي رابط يهودي      6: 9أشعياء  : اتنني
طبعاً حضراتكم ليس لكم حق أنكـم       .  بيقول هذا، اليهود نفسهم    يالل) النيب حزقيال مش عن يسوع    

  آدي أول شيء،. الكل يدخل. ء، آدي الرابط أمام اجلميعتستشهدوا بكتب اليهود آدي أول شي

  .النص غري موجود فيه كلمة يسوع .2
. لو قرأنا النص أوالً، دقيقة واحدة بس، أوال أعطين دقيقة واحدة أجيب لك مثالً، ثانية واحـدة بـس          .3

 شوف حضرتك، أوالً ودي ميكن هتكـون .. نشوف أوالً، أعطين ثانية واحدة لو تكرمت   6: 9أشعياء  
 Jewishهذا هو النص باللغة اإلجنليزية ترمجة عن اليهودي .. مفاجأة لسعادتك

وممكن حضرتك ترجع للنص باللغة العربية، النص بيتكلم عن املستقبل وال يتكلم عن يا حضرة القمص، ما بيتكلم 
  . عن املـاضــي) آسف(يا حضرة القمص عن إيه، عن املاضي وليس املستقبل 

  .أهو أدي الرابط العربي. األخت وضعت الرابط أمامكوآدي حضرتك أهوه، 

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1009.htm 

النص . يف املاضي، فالنص ليس نبوءة. Shallمش  Called.النص بيتكلم عن املـاضي، شوف حضرتك النص
  . حدث فعالً يف املاضييتكلم على شيء 

أنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على         : (يسوع أوالً، النص بيقول إيه    : اتنني يا حضرة القمص أو تالتة     
  )كتفه

وعندما حاول يعملوه رئيس هرب منهم ) مملكيت ليست من هذا العامل: (يسوع مل يكون رئيس بل قال يسوع: أوالً
  متام يا حضرة الفاضل؟
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أوالً " ، إهلا قـديراً   ألنه خيلص شعبه من خطايهم    "، امسه يسوع مش عجيب وال مشري        "دعى امسه عجيبا مشريا   وي"
  متام يا حضرة القمص؟.. يسوع مل يقول أنا اهللا 

  :ويسوع يقول ويعترف أن هو غري قادر، يقول الكتاب املقدس

  ال أقدر أن أفعل من نفسي شيء -ال أقدر- انا 30: 5إجنيل مىت 

  متام يا حضرة القس؟.. هو عاجز واهللا سبحانه وتعاىل قادر " كل شيء مستطاع عند اهللا"ول املسيح على اهللا ويق

  هل املسيح هو اآلب؟ يعين يكفي هذه بس هل املسيح هو اآلب؟" أبا أبا" النص بيقول إيه؟ 

  س السالمهل يسوع رئي" رئيس السالم" ال املسيح ليس هو اآلب املسيح هو اإلبن النص بيقول 

   ال تظنوا إين جئت أللقي سالما على األرض، ما جئت أللقي سالما بل سيفا34: 10مىت 

  هل هذا أمري السالم؟

    جئت أللقي نار على األرض، فماذا أريد لو أضطرمت49: 12لوقا 

  ، دة أمري السالم يا سعادة القمص؟"أتظنون أين جئت ألعطي سالم على األرض"

  ئي أوالئك الذين ال يريدوا أن املك عليهم فأتوا م هاهنا وأذحبهوم قدامي غما اعدا27 :19لوقا 

 وال يبغض أباه وامه وإمرائتـه واوالده        - والبغض شدة الكره  -إن كان أحد يأيت إيل وال يبغض         26  14لوقا  
  أيضا فال يقدر أن يكون يل تلميذ وإخوته وإخواته حىت نفسه 

  ".قال الرب لريب: "أوالً حضرتك قلت. دي أول شيء موضوعماله دخل، الكالم ليس على يسوع، آ

ارجع للمـزامري الـنص يف      . حضرتك ارجع سعادتك  ". قال الرب لريب  : "حضرة القمص النص مبيقولش   : أوالً
لكن ترمجة الفانديك ترمجة    . ، مش لريب لسيدي   1 :110والنسخة يف مزمور    " قال الرب لسيدي  "املزمور بيقول   

وهدي حلضرتك كمان، ثواين أدي حلضرتك النص باللغة العربية، ثواين أديـك            . ة اليسوعية خاطئة وارجع للترمج  
ال تعـين ريب    " وادوناي" "ادوناي"ألن النص بالعربي بيقول     . آدي حضرتك أهوه النص بالعربي    . النص بالعربي 

آدي أول  . ت املسيح فترمجة الفانديك ترمجة متعمدة اخلطأ إلثبات الهو      . تعين سيدي يا حضرة القمص    " ادوناي"
  .ادخل العربي هذا عربي، عربي واجنليزي. آدي النص أمام حضرتك. شيء
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وفيمـا كـان    "نقراه من اجنيل مىت النص بيقول إيه؟        . لو نقرأ النص يف إجنيل مىت     : اتنني يا حضرة الفاضل احملترم    
معني ساهلم يسوع ماذا تظنون     وفيما كان الفريسيون جمت   " 42ال ال هنجيب من العدد رقم       ". الفريسيون جمتمعني 

  "يف املسيح ابن من هو قالوا ابن داود قال هلم فكيف يدعوه داود بالروح ربنا

اجلس عن "طبعا رب دي غلط لسيدي ". قائالً قال الرب"حضرة القمص ما معىن فكيف فكيف فكيف؟ استنكار 
ن كان داود ابوه فكيف يدعوه      فا .امييين حىت اضع اعدائك موطئا لقدميك فان كان داود ربه فكيف يدعوه سيد            

فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون       . "أنا بقراء من الذاكرة   " فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه        .ربنا
مرمي ليست من سبط يهوذا هي من : طيب كيف نربط يسوع بداود؟ احلل الوحيد أنه ينسب لداود إيه؟ أوالً" ابنه

ود، طيب عن طريق يوسف النجار، ولذلك الكتاب املقدس ينسبه إىل يوسف النجار،             ماهلا دخل بدا  . سبط الوي 
 اللي أقدر أرد    "الكائن"ويوسف النجار ليس أبوه، وليس له أي عالقة بيسوع، ما على يسوع، حضرتك بتقول               

 شيء  الوقيت، أنا هاخد وقت زيادة عشان أرد فيه على كل الكالم بتاع حضرتك مع أنك أنت مارديت على أي                  
قلته إطالقاً، ما رديت على أي شيء إطالقاً، أبداً ما رديت على شيء، أديين وقت زيادة عشان أرد وبعدين أبقى                    

  .أديه لسعادة القمص

كلمة الكائن الترمجة غلط، ألن النص باللغـة        : ، الكائن طيب يا سعادة القمص، أوالً      "الكائن" حضرتك بتقول   
ففي غلط، ومع ذلك برضة، أجيب لك نص، بتالقي الكائن          . I'mا هو    أن εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι     و εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιاليونانية  

  8 17سفر الرؤيا .. فني؟ أمام حضرتك أهوه  

الشيطان .. الكائن يا شباب. الشيطان، الشيطان، الشيطان! املصيبة والكارثة، الكارثة من هو الكائن ده؟ الشيطان
عتيـد ان يـصعد مـن اهلاويـة وميـضي اىل            الوحش الذي رأيت كان وليس اآلن وهو        : "يا شباب الشيطان  

وسيتعجب الساكنون على االرض الذين ليست امساؤهم مكتوبة يف سفر احلياة منذ تأسيس العامل حينمـا                .اهلالك
  ".انه كان وليس اآلن مع انه كائن )الشيطان (يرون الوحش

  . أنا هو مش كائن، الترمجة أساساً غلطالشيطان هو اإلله، الشيطان كائن، الترمجة أساساً غلط، الترمجة . ليللوياا ه

طيب يبقى كده بولس هو     .  يبقى يسوع هو اهللا   " إما أنا "طاملا يسوع بيقول    ! استنتاج  ".. إما أنا " حضرتك بتقول 
  " ها أنا بولس أقول لكم إن أختتنتم لن ينفعكم املسيح بشيء: "مش بولس بيقول! اهللا، إيه اللي بولس هو اهللا

أنا مأسـأتش   .  ليت أديب، أستاذ أثناسيوس أنا مغلطتش، وده أسلوب أنت بتتهربوا من املناظرة           أنا مغلطتش وال ق   
فده أسلوب واضح أنكوا بتحاولوا تتهربوا مـن        !! بيقول يا سعادة القمص هاه ؟؟       . من ساعة ما أخدت املايك    

  ال واهللا ما أسأت كويس؟.. املناظرة 

اآلن نرجع بقـى يف أكتـر مـن    . يز توقف نوقف أهالً وسهالً بيكفرجاء نكمل املناظرة، واألمر يرجع لكم، عا  
  .األمر لك.  واحد بيسمع اآلن أنا ما عندي مشكلة10000
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ها أنا بولس أقول لكم إن أختتنتم ال يـنفعكم املـسيح            : " طيب ما بولس بيقول   " أنا هو "اآلن يا شباب بيقول     
قول لكم، بولس بيغري يف الشريعة زي ما املسيح بيغري          بولس هو اإلله، بولس إله، بولس يقول أنا بولس أ         " بشيء

  .ال طبعاً، أحسنت يا أستاذ سريفنت.. يف الشريعة بولس له سلطان كاملسيح، هذا ال 

شوف . سيد مش رب  " وأدوناي" "ادوناي"برضة غلط الكلمة    : أوالً" رب داود : "حضرتك بتقول .. تاين  .. ال  
  .كل االستنتاجات دي غلط. طكل االستنتاجات اللي سعادتك قلتها غل

النص اللي أنت بتقوله عـن      ". أنت ابين أنا اليوم ولدتك    " طيب ما حضرتك اهللا يقول لداود     ! ابن اهللا، ابن اهللا ؟    
  يسوع، إيه اللي جاب يسوع يف النص ده؟ هـاه؟

  . د أنت ابيناهللا بيقول لداو". أنت ابين أنا اليوم ولدتك"  اهللا سبحانه وتعاىل يقول لداود 7 :2مزمور 

طيب إيه رأيك عندي أقوى من كده، أيهم أقوى، االبن أم اإلله؟ اهللا سبحانه وتعاىل خياطب موسى مرتني ويقول                   
  ". انا جعلتك إله فرعون. أنت إله فرعون " 7: 1أنت إله فرعون زي اخلروج : له

  . املتكلم؟ يسوعمن " أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم: " موضوع البنوة هللا دي ال تعين شيء ملاذا؟

هثبت الكالم . موضوع الناسوت والالهوت، مفيش حاجة امسها ناسوت والهوت وأنا هثبت الكالم ده من كتبك
وحضرتك أنت متحبش تستخدم أساساً ألفاظ مش موجودة        .  ده من كتبك ما يف حاجة امسها ناسوت والهوت        

هنتكلم عليها بالتفصيل وهثبت الكالم ده من       مفيش حاجة امسها ناسوت والهوت من أساسه يعين، و        . يف الكتاب 
  . يا سعادة القمص" من فمك أدينك"كتابك 

، وهذا "أنا األول واآلخر"افتكرت بقى خالص أنا جيبت نصوص اهللا يقول . بالنسبة حلضرتك بقى، جبت نصوص
متام  " أنا البداية أنا النهايةأنا األول واآلخر، أنا األلف والياء، "الكالم، جبت النصوص طبعاً منني؟ من رؤيا يوحنا 

  .مفاجأة لسعادتك.. مفاجأة لسعادتك! طيب .. يا حضرة القمص 

يف جممع لوبسييا قرر امع إبقاء سفر رؤيا يوحنا مشكوك فيه، السفر كان مشكوك فيه يا                .  ميالدية 364يف سنة   
 مش كده وبس ، القصة كذلك السفر ده مشكوك فيه، الكاتب جمهول، السفر كان مشكوك فيه،. سعادة الفمص

كلها أيضاً حلم، واحد بيحلم، مش واحد بيحلم بس، دي يف مفاجأة، هذا احللم بيؤكد فيه أن يسوع ليس هـو      
  . اهللا، من أول نص

ليا حق ان   .. طيب أنا لو كانت كلمة هليللويا فيها استهزاء، أنا بعتذر لكم متأسف لو كان الكلمة فيها إستهزاء                  
  لو أيه لو فيها استهزاء انا أعتذر لكم 

اآلن رؤيا يوحنا، وهي إن شاء اهللا مش هنقوهلا تاين طاملا لو أنتوا بتحسوا أن هي استهزاء ، زي .. املهم نرجع تاين 
  .بعضه مش مشكلة إن شاء اهللا
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يسوع ليس  " إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه إياه اهللا    "طيب اآلن رؤيا يوحنا اإلصحاح واحد، شوف حضرتك         
  . هللا من أول نص، من أول مجلة، من أول مجلة يسوع ليس اهللا

إللـه  وجعلنا ملوكا وكهنة    : " واقرأ التراجم اإلجنليزي والترمجة اليسوعية     6اآلن املفاجأة التانية هقراء يف العدد       
  " آمني.ابيه له اد والسلطان اىل ابد اآلبدينو

  " آمني.كا وكهنة للّه ابيه له اد والسلطان اىل ابد اآلبدينوجعلنا ملو" :طبعا ترمجة الفانديك بتقول أبيه بس

شوف يا حـضرة سـعادة   . His God ،His God and his father إهله ، إهله،بيه بس ، إهله ال مش أ
  . القمص إهله وأبيه

وسكت وكل ما يف مسيحي على وجه األرض غـري ملـا    " أنا هو الطريق واحلق واحلياة   " وحضرتك كمان قلت    
  ملاذا تسكت؟ ألن النص يدينك، ملاذا يدينك؟، ، ويسكت "أنا هو الطريق واحلق واحلياة" يقول ب

  " إال يب - إىل اآلب-أنا هو الطريق والحق واحلياة ليس أحد يايت إىل اآلب : "آه

حضرتك ليه مقلتش ليس أحـد      . ألن اآلب هو اهللا، هو الطريق لآلب، هو ليس اهللا اآلب، هو بس رسول اآلب              
فهو وسيط بني اهللا والناس وهذا ما       . أيت إال اآلب إال يب؟ ألن هو رسول اآلب، ألن اآلب هو اهللا سبحانه وتعاىل              ي

  "اإلنسان يسوع املسيح"من؟ " ألنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بني اهللا واإلنسان: " قاله بولس

  . سيح، فيسوع ليس إلهاإلنسان يسوع امل.  هو ده الوسيط، اللي ما بني البشر وما بني الناس

اآلن أنا جاوبت على كل شيء حضرتك طرحته، يف شيء قلته حضرتك وجموبتش؟ ال جاوبت على كل شـيء                   
  .حضرتك طرحته

 بيسمعين من النصارى، وعلشان متاخدش      ياآلن يا سعادة القمص مع احترامي لسعادتك، ومع احترامي لكل الل          
  ملاذا؟..  الذي يقول أن االبن إله فهو مشركهنقول أن. الكالم حبساسية، هنتكلم كالم عام

واإلله الواحد الذي ليس له شريك وليس له آخر، الذي تكلم عنه الكتـاب              . ألن االبن ليس اآلب واالبن آخر     
  :وهنقول تاين.املقدس بعده القدمي واجلديد هو اآلب

كلمـة  . كما تؤمنون طبعاً  املسيخ خياطب اآلب واآلب ليس اإلبن واإلقنوم الثاين خياطب األقنوم األول             .1
وأنا برضة . أقنوم غري موجودة يف اإلجنيل وسعادتك نفسك بتقول أنت ال تستخدم ألفاظ مش يف اإلجنيل

اهللا االبـن، اهللا  : (أرجو من املسيحني ال يستخدموا ألفاظ مش موجودة يف اإلجنيل على سـبيل املثـال         
ه األلفاظ غري موجودة يف اإلجنيل ، ما أنزل اهللا ا من هذ) الكلمة، اهللا الروح القدس ، اهللا األقنوم التاين

  . سلطان
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يف نقطة مهمـة ، سـعادتك       " تكلم يسوع ذا ورفع عيناه حنو السماء وقال آيها اآلب قد أتت الساعة            : "يقول
بتقول أن اإلله يف كل مكان، ال يا سعادة القمص، ال هذا ليس كالم املسيح، هذا ما كالم املـسيح وال كـالم                       

أبانا الـذي يف    "الصالة الربانية، أول شيء     " الصالة الربانية   : " الكتاب املقدس، كيف؟ هقولك سعادة القمص     
اهللا يف  "  وحـدك    وهذه هي احلياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلق        "من هو اآلب ؟ اهللا سبحانه وتعاىل        " السماء

  6: 14العدد تقريبا " أبوكم السماوي" الرسالة .. السماء 

  :أهو هديك أمثلة على أن اهللا يف السماء، مثالً يقول يسوع: ويقول

ليس كل من يقول يل يارب يارب يدخل ملكوت السماوات ، بل الذي يفعل إرادة أيب الـذي يف                    21: 7 مىت  
  السماوات

ـ !  حضرتك جيب يل نص، يسوع يقول اهللا يف كل مكان. اهللا يف السماء، اهللا ما يف كل مكان      ا يف مفيش نص، م
  .مش موجود. نص

  فانه ان غفرمت للناس زالم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي 14: 6مىت 

فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اوالدكم عطايا جيدة فكم باحلري ابوكم الذي يف               يقول    11 :7مىت  
  وات ـــالسم

 غـري  هالكـالم د . ن إهلكوا يف كل مكان  ما يف نص يقول إ    . أبوكم الذي يف السموات، أين اهللا اآلب يف السماء        
  وطبعاً ملاذا؟ ألن املسيح كان على األرض،       يف كل مكان إلثبات الهوت املسيح،      لكن موضوع إن اإلله   . صحيح

إلثبات الهـوت    آه نقول أن اإلله يف كل مكان      ؟يه عملية إ  ، فكان البد أن هو    هاملسيح كان بيدخل احلمام وكد    
  .وهكذا.. املسيح

ومىت وقفتم تصلّون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ابوكم الـذي يف                   25: 11مرقص  
  السموات

    أبوكم الذي يف السماوات26: 11مرقص 

  ألنه هل يسكن اهللا      18 : 6 أخبار األيام الثانية     :وهذا النص، يدمر موضوع التجسد يقول     . اآلن العهد القدمي  
    حقا مع اإلنسان على األرض

  "، فكم باألقل هذا البيت؟ ومسا السموات ال تسعك،هوذا السماوات"دي التجسد خرافة آ. فـةخـرا

  .على األرض ويتجسد؟ سبحانه وتعاىلاهللا يرتل 
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وامسع تضرعات عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلّون يف هذا املوضع وامسع انت من  21: 6أخبار األيام الثانية   
   فاغفر السماء واذا مسعت منموضع سكناك 

 يف .، سبحانه وتعاىل ال يتجسد، من السماءاضل املستمعني فاغفر، منني؟ من السمــاءحظوا يا أفال... الحظ يا 
  .ال ما حمتاج سبحانه وتعاىل. عزه من السماء مش حمتاج يرتل يف األرض ويتجسد ويتضرب

   فامسع انت من السماء واعمل واقضي بني  23 : 6أخبار األيام الثانية 

    فامسع انت من السماء واغفر خطية شعبك 25 : 6أخبار األيام الثانية ه، س الكالم دنف

  فامسع انت من السماء واغفر خطية عبيدك 27 : 6أخبار األيام الثانية ،  من السماءضةبر

 ، مش يف حاجة    اهللا قادر على كل شيء من السماء       ، سبحانه وتعاىل ميرتلش على األرض، من السماء       ،من السماء 
   .، غافر الذنب من السماء سبحانه وتعاىل قادراهللا. يرتل على األرض

    فامسع انت من السماء مكان سكناك 30: 6أخبار األيام الثانية 

   .السماء فني مكان سكناه؟

   فامسع انت من السماء مكان سكناك 33: 6أخبار األيام الثانية 

  .، آه نصني كمانآدي نص تاين، بس خليين  مش عايز أطول كتري فيهاأنا

يف السماء الذي يف السماء   الذي -  السماءيفالذي يا رب اله آبائنا أما انت هو اهللا  6 :20أخبار األيام الثانية 
   وانت املتسلط على مجيع ممالك االمم وبيدك قوة وجربوت وليس من يقف معك -

ال تستعجل فمـك     2 العدد   5 ،حاحسفر اجلامعة اإلص  : نقول. ، عندي نصوص كتري جداً    اآلن عشان منطولش  
وانت  - اهللا فني ، اهللا فني، اهللا فني؟ يف السماوات– الن اهللا يف السموات.وال يسرع قلبك اىل نطق كالم قدام اهللا
  .على االرض فلذلك لتكن كلماتك قليلة

 أن هـذا اإللـه   دفبيقول أن املسيح بيؤك. إلثبات أن اإلنسان يسوع هو اهللا، هذا هو   أي بقى أيت يف كل مكان؟       
  ملاذا نظر إىل السماء؟.. الواحد

 ملاذا رفع عيناه حنو السماء؟ ألن اهللا يف السماء طيب ملاذا يسوع إذا كان اهللا يف                 17:1.2.3حنا  ونرجع تاين ي  
، آلببيخاطـب اهللا ا . ينظر عن ميينه، ينظر على يساره؟ ألن اهللا يف الـسماء ! كل مكان، ملاذا مل ينظر إىل أسفل     

  " أيها اآلب قد أتت الساعو ، جمد ابنك ليمجدك أبنك أيضا"، إيهله ول ، يق خياطب اآلب ويقول لآلبناالب
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  "اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته" :وبعدين

 هـو  ل االبـن ، االبن هلمهو الفردوس؟ من املتك ، ما القنبلة ، ما هي احلياة األبدية، ما هو النعيم    اآلن الشاهد ،  
أنت أنت أنت اإللـه احلـق       : "نعم االبن آخر، ماذا يقول هذا اآلخر؟ يقول       ..  نعم ؟ االبن آخر  هل.. ؟ ال   اآلب

 " وحدك

Case is closed  كل هذه النصوص . ايك معاك، وأيت بنصوص كما تشاءدتك املادي سع، هآ القضية منتهية
عمله أنك  لي حضرتك بت  ل، وكل ا  ، واآلب آخر  ليس االبن ، ألن اآلب    بإشراك االبن مع اآل   . تثبت عملية الشرك  

  .بتأيت بنصوص تثبت أن االبن شريك مع اآلب يف الالهوت

  .امليك معاك يا أدمن ومتشكرين تفضل

، املداخلـة    دقيقة إال ثواين، عشان نبقى متفقني على الوقـت         14إيه  طيب الوقت بالضبط يعين      : مدير احلوار 
 دقيقـة بالـضبط، يف   34فهتبقى . خدتهألي حضرتك لفروض تبقى نفس الوقت ا  وامل دقيقة   20 ألبونا   هتكون

 هنفتح  األسئلة على موضوع      ه وبعد كد  .ظرة ويف نفس الوقت   اني هتكون املداخلة األخرية يف امل     ، د نفس الوقت 
  .دسكق مع كتفضل أبونا املاي.  بسيط ألبوناه، وبعد كدلوسام، للشيخ وسام ..املناظرة

 مـسموع؟ لـو صـويت    هصويت كد.يك  اآسف بس عشان امل   . مساء اخلري مرة تانية   : يح بسيط القمص عبد املس  
  . طيب ابتدي عد الوقت. 1مسموع كويس اكتب يل الرقم 

 أو يا شيخ . أستاذ وسام،ومش املفروض يا شيخ وسام. الشيخ وسام معرفش يبدو أنه ضل طريقه إىل اللغة اليونانية
أنا  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιن أ حضرتك قلت .نه ال يعرف شئ عنهاها شيء وتتهم العامل ا أ    ام، تتكلم يف لغة ال تعرف عن      وس
 ،يا عزيزي الفاضل يف اللغة العربية      εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι جت منني؟    أصالً εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι هي تترجم أنا هو لكن       .وكأ .هو

 .هايـا ي  فعل العرب  من ال  ειµιειµιειµιειµιلمة   ك εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιمتىن أن لو حضرتك بتفهم يف اللغة العربية تشرحها يل           أكنت  
مش عايز أطول بس    .كان يف املاضي الناقص    ηνηνηνηνأكون، ومن    ειµιειµιειµιειµιالكائن، ومنه    ο ωνο ωνο ωνο ων من   هاياوالفعل العربي   

 ηνηνηνην ،أكـون " إيهيا"فطبعاً منها   .  دقيقة مضطر أرد على الكم الرهيب اللي أنت قلته         34عشان الوقت أنا عندي     
 مـن   εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι،    εγωεγωεγωεγωغة ال تعرفها؟ كلمة فإزاي حضرتك تتكلم يف ل.  أكونειµιειµιειµιειµι. كان يف املاضي الناقص

آسف بكرر أسفي ألن أنا خلطـت بـني         . الفعل اليوناين من فعل الكينونة اليوناين املترجم عن الفعل العربي هايا          
  .العربي وبني اليوناين 

  أكون معـروف يف اللغـة      ειµιειµιειµιειµιفالفعل نفسه الفعل اليوناين     . آسف لكثرة اللغات خلطت بني العربي واليوناين      
نا مش الكائن، وأ ο ωνο ωνο ωνο ωνكان و ηνηνηνηνمن .  يف اإلجنليزي أكونverb to beاليونانية زي فعل أكون يف العريب زي 

وتترجم أنا أكـون  . لكن الكلمة تترجم أنا هو. يف جمال أشرحهولك كلغة ألن طبعاً مش معقول أضيع وقيت يف ده          
 ترمجت أنا كائن سبب بسيط ألنـه هـو قـال      ئنليه هنا ملا الرب يسوع املسيح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كا            

εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι      ، مش أنا هوεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι  وألنه يف  .  سنة 2000أبونا إبراهيم يف املاضي قبل املسيح ب        . أنا أكون
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تـدي دوام   .  سنة، فلما يستخدم املضارع يف املاضي تدي دوام االستمرار اللغوي          2000املاضي قبل املسيح ب     
وتترجم املوجود، وأكون وهلـا عـدة   . عىن كده موجود دائماً عشان كده تترجم كائن  فتعين م . االستمرار اللغوي 

وملا تـستخدم   . ملا تستخدم كزمن، تستخدم عن زمن، عن شيء كائن موجود          الكائن   ο ωνο ωνο ωνο ωνوملا نقول   . ترمجات
ى الـوحش   الكائن، زي ما نقول عل     ο ωνο ωνο ωνο ωνألا بتستخدم زمن واسم، فلما نقول       . كاسم يبقى معناها اهللا الكائن    

هو كـائن يعـين   . كائن يعين موجود. مش معىن أن الوحش كائن يبقى اهللا، ال  . وهو كائن اآلن يعين موجود اآلن     
 زي ما الرب يسوع املسيح، أو زي ما تقال عنه يف سفر الرؤية، يقول الرب الكـائن يعـين                    دلوقيت. موجود هنا 

أي األبدي األزيل املوجود دلوقيت     . لذي يأيت يف املستقبل   الكائن املوجود دلوقيت والذي كان يف املاضي وا       . املوجود
وهو كائن اآلن يعين موجود دلوقيت ال تعين اسم فال داعي من            .. عندما استخدمت ألواح  . املاضي احلاضر املستقبل  

  .اخللط اللغوي
  

. نيـة يا شيخ وسام أرجوك خد درس يف اللغة اليونا        .  حضرتك قلت مش صار زي ما أنا قلت        εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοكلمة  
 مترمجة عدة ترمجات، هلا عدة معاين ترمجت مثالً إىل احلجر الـذي             εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοحىت تتكلم يف اللغة اليونانية كلمة       

.  يقول إيه كان يف العامل وكون العـامل بـه          εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοمستخدم الفعل   . رفضه البناءون قد صار رأس الزواية هنا      
. فهي تعين صار وتعين كـون . يف العامل والعامل صار به، تكون بهكان .وكلمة كُون يف اللغة العربية تعين صار العامل         

 مبعىن يكون هنا يف املاضي بس مبعىن إيه εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοمثالً املسيح ملا قال قبل أن يكون إبراهيم، استخدم نفس الفعل 
: نا بيقول  فه εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοقبل أن يكون إبراهيم     . تعين يكون مبعىن الصريورة   .قبل أن يصري إبراهيم، مبعىن الصريورة     

قبل أن يكون استخدم ممكن قبل أن يصري إبراهيم لكن اللغة املنقول إليها يبقى األفضل نقول قبـل أن يكـون،                      
 يقول عن املـسيح     εγενετοεγενετοεγενετοεγενετοهنا الفعل   . لكنه مثالً أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً يف شبه الناس          . كويس
عشان كده قال له ملا جاء . بق ألجلنا أي صائرا ألجلنادخل يسوع كسا. برضه من الفعل أعظم من املالئكة. صائراً

. أو كان مبعين الصريورة   . فهي تعين صائراً وتعين كائنا مبعىن الصريورة      . ملء الزمن أرسل اهللا ابنه مولودا أي صائراً       
  .فإزاي حضرتك تتهمين يف اللغة وحضرتك غري دارس اللغة. فهي هلا عدة معاين بنفس املعىن

 أيننك بتقـول    أأنا فوجئت   جبتها حضرتك منني؟    . د واحنناء، أنا مل أتكلم عن سجود مطلقا       حضرتك قلت سجو  
   ؟قلت السجود تعىن احنناء ومش تعىن احنناء فكيف تتهمىن مبا مل أقوله

  ملا قال    بالباراقليط  هذا حقيقة الرب يسوع املسيح وصف      .ن االبن آخر حنن ال ننكر هذا      ا أن اآلب آخر و    ةلمسأ
 .بـاراقليط  عند اآلب يسوع املسيح البار وكلمه شفيع هنـا           ةحد فلنا شفيع وكلم   أ أخطأن  إ :يس يوحنا عنه القد 

 آخر من نفس    . بس آخر هنا من نفس اجلنس      .ليط آخر قوالرب يسوع املسيح قال أن الروح القدس سيكون بارا        
 اآلب لكن يـا عزيـزى       .س ال ميكن أن يكون املسيح اآلب وال الروح القد         ،هوت أوالً ال وهنا يقصد ال   .يجنس

يف البدء كان الكلمة والكلمة      : كررت أنا الكالم اللي حضرتك جتاهلته      .الفاضل املسيح من اآلب يف حضن اآلب      
 ي د .كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا جمده جمداً من اآلب وىف حـضن اآلب                   

االبن الوحيد  : بيقول إيه. أنا مش جبتها من عندي ةقدس ونصوص موجود   حسب الكتاب امل   ةأمور يف الذات اإلهلي   
  الذات اإلهلية   فبحسب اهللا غري احملدود يف     .ة أمور يف الذات اإلهلي    يد ،الذي يف حضن االب كما الوحيد من اآلب       

أن مش  وهنا هجاوب حضرتك عن سؤال طرحته متأخر بتقول مش يف نص مني قال .أو يف ذات اإلله غري احملدودة
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 يقول الرب   ،أما أمأل أنا السماوات واألرض     :رمياء النيب ملا بيقول اهللا     سفر أ   أنا جبت لك نص صريح يف      .يف نص 
  .فاهللا يا عزيزي غري حمدود.سليمان احلكيم ملا بيقول مساء السماوات ال تسعك

 إذا  وسام هقول اآليت   يا شيخ     لو شرحت بشكل علمي    .أين هي السماء؟   :ل الشيخ وسام  وهنا قبل ما استمر هسأ    
 والفراغ الكوين هتستمر فيه مليارات الـسنني إىل أن   . نفسك يف فراغ كوين    ي هتالق ة، األرضي ةحضرتك من الكر  
 لو . تدخل اموعة الشمسية، خترج من الكواكب،راتي الشمس وهتدخل يف ا وبعدين هتعد.تصل إىل الشمس

  .ت إىل ما ال ايةارهتخش يف اافترضنا خرجت من اموعة الشمسية 
 . ويـروح الـسماء    ة األرضي ة حد حب خيرج من الكر      لو دلوقيت  . سؤال مهم حتدد يل أين هي السماء       ةرجاء حمب 

 ؟حد ارات اليت ال اية هلا     أ يا ترى يف     ؟ يا ترى يف الشمس امللتهبة بالنار      ؟حد الكواكب أ يف   ؟السماء فني يا ترى   
  .سلمني حيددوا يل مكان السماء فنيخوة املن الشيخ وسام واألأرجو م

 سنة أىف اجلسد لست اعلم أو يف خارج اجلسد لست           14أعرف إنسان يف املسيح قبل بـ       : القديس بولس بيقول  
  .أعلم اهللا يعلم انه اختطف إىل الفردوس إىل السماء السابعة

 أنت تـؤمن أن     . ليست مكان   السماء يا عزيزي الفاضل عامل روحي      . ده عامل روحي   . لقى نفسه جواه   ةفهو فجاء 
 أنت تؤمن   . وفيه أرواح املنتقلني   .ي حسب االعتقاد اإلسالم   ، وفيه حور وفيه وفيه وفيه     ،السماء مكان وفيه مالئكة   

ن أل . احترمك عليه   هذا اعتقادك وأنا شخصياً    .ار مخر إىل آخره   أار عسل وأ  ار لنب و  أ هنه هناك مكان حمدد في    أ
  .املكان ده فنيحتدد يل   لكن أرجوك،ده اعتقادك

 ؟حد ارات أ هل هي يف     ؟حد الكواكب أ يا ترى هل هي يف       ؟ هروح هلا فني   ، يا أخ وسام فني السماء دى      ل يل قو
 .مساء السماوات ال تسعك أمأل أنا السماوات واألرض       : بنقول لي نص ي فلما بنيج  .يل ريت حتددها  فني بالضبط يا  

ريـت    هذه السماء الروحية يـا     .ة تعبري عن وجود عرش اهللا يف مساء روحي        ،يا أبانا الذي يف السماوات    ملا بنقول   
 لـسبب   . يعىن أنا بالنسبة يل مكاا غري معـروف        . حسب اعتقادك  ،حضرتك حتدد يل مكاا اجلغرايف عندك أنت      

  . طبيعييءشف .بسيط أن اهللا موجود يف كل مكان
 علشان كده بيقول السماء كرسي .لعامل الروحي غري املرئي لنا إىل آخره يف هذا ا،عامل القديسني واألرواح واملالئكة

 وإذا كانت النـاس     . بيقصد هنا السماء الروحية اللي فيها عرش اهللا        ؛ السماء كرسي اهللا   . قدميه أاهللا واألرض موط  
 مكان  يأ أو   ةن القديسني اعتادوا أم يطلعوا على جبال عالي       ، لسبب بسيط أل   عينها لفوق  ترفع أ   اعتادت أن  قدمياً

 فالسماء هنـا    . اهللا العايل وليس املتعايل    ... إىل اهللا العايل وليس املتعايل     . مكان عايل  يرمز إىل علو اهللا       ين أ عايل أل 
  . السموات"هاشى مامي" مسا يف اللغة العربية مسا وارتفع يف العربية ةترمز للسمو وعلو كلم

 فالنـاس  . يعىن االجتاه ألعلـى ،لغات كل ما مسا وعالن السماوات حسب كل ال   وأل. فالسماء كل ما عال وارتفع    
 علشان كده يف الكتاب     . سامي عايل يف السماء    .ءن اهللا أمسى من كل شي     ن ده نظرم هللا أل     أل  لفوق يدائما بتصل 

 والتعبري أن السماء سكىن اهللا والتعبريات الكثرية اللي حضرتك قلتها كلها ال تعىن يف الكتاب                . اهللا يالسماء كرس 
 ،ن السماء روح  وأل ،ن اهللا روح زى ما قال الرب يسوع املسيح        أل. ملقدس سوى أن  اهللا يف هذا السمو الروحي        ا

  . بيسجدوا للروح، فالروح احلق يسجدوا.فالذين يسجدون هللا
 بس السماء .دنا أا مكان سكىن اهللا ما اعتن السماء هي كلنا بننظر لفوق نتيجة أل، اجتاه بصيت لفوق بصيت ألي   

  .حد أن حيدده لكن أنا بطلب من الشيخ وسام حيددهأ عامل روحي ال يستطيع يد
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 ، الهوت واحد  ، اآلب واالبن والروح القدس واحد     . مش شرك يا أستاذ     الذات اإلهلية  خر يف آملا نرجع ثاين آلخر ف    
ـ  مور أ يدف.  االبن مولود من اآلب يف حضن اآلب والروح القدس منبثق من اآلب            .له واحد إ ،جوهر واحد   ةإهلي

 هـذه التعـبريات     . استخدمت ة تعبريات كنسي  ه في ، التعبريات زى ما أنا قلت     .ة غري احملدود  ةداخل الذات اإلهلي  
 معروف عند حـضرتك يف       نقرب ملفهوم ده شيء     وكون أننا  ،الكنسية استخدمت لشرح وتقريب األفكار للناس     

ـ ف . فيه مثل هذه التعـبريات ،دخل فيهاال أي جم أنا مش عند . فيه مثل هذه التعبريات    يعلم الكالم اإلسالم    ةكلم
 ولكن لشرح ، عن اإلجنيل زى ما وضحت حلضرتك وضعت للشرح وليس نقالًي التعبريات د، جتسدة وكلمأقنوم

ـ     ، أو يف كل العلوم املتصلة باألديان      ،هوتال طبيعي يف كل علوم ال     ءاإلجنيل وده شي    ة إن بيضع مصطلحات معين
  . كويس.ةحات شرحي مصطليتشرح العقيدة فد

 يف ذاته وروحه اللي هو    ، كلمته اللي هو االبن    ، بس هذا اإلله هو اهللا اللي هو اآلب يف ذاته          .له واحد للكون  إ يفف
 : بيقـول املزمـور  ، اهللا خالق علشان كده مجيع صفات اآلب منطبقة على الروح القدس يعىن مثالً     .الروح القدس 

  ترسل روحك فتخلق جتدد وجه األرض
  كل شيء به كائن وبغريه مل يكن شيئا مما كان فيه كانت احلياة  عن املسيحوح القدس خالق بيقولفالر

 غري حمـدود     اهللا غري حمدود والروح القدس أيضاً      . والروح القدس هو اخلالق    ، واالبن هو اخلالق   ،اآلب هو اخلالق  
  .والرب يسوع املسيح كلمته غري حمدودة

   و ثالثة بامسي فهناك أكون حاضر يف وسطهمحيثما اجتمع اثنان أ :ملا بيقول
 ي بتـصل -ةني طبعا نصف الكره األرضي  ياملسيح- ي، بتصل ة نصف الكره األرضي   : يوم األحد على سبيل املثال     يجن

  حيثما اجتمع اثنني أو ثالثة بامسي فهناك أكون حاضر يف وسطهم : واملسيح بيقول،يوم األحد
 وها أنا معكم كل األيام   : ملا صعد إىل السماء قال     .نه غري حمدود  أ كلها   ي د  معناه أن يكون مع الناس     ؟ما معىن هذا  

 ، فاهللا غري حمدود يف ذاته     . هو صعد يف السماء ولكن بيكون يف السماء واألرض  يف آن واحد             .ىل انقضاء الدهر  وإ
  حضرتك بتعترب    . اآلب الواحد  فاآلب واالبن والروح القدس هم    .  يف ذاته وروحه غري حمدود     ،وكلمته غري حمدود  
  يف ة وحـد  .لكن اهللا غري حمدود وكلمته غري حمدود وروحه غري حمدود         ، جنب بعض  ةآهل  ثالثة يهده شرك لو قلنا ف    

  . وبينكهلية وهذا هو االختالف بيينالذات اإل
ن اهللا   بيقـول أ   إجنيلي  . ثالثة اهللا ثالث ثالثة يعىن اهللا واحد       هما تسميه شرك من حقك تسميه شرك لو أنا قلت في          

 السيد املـسيح ملـا      ي ملا جي  . القدوس ، الكتاب املقدس بيقول أن اهللا واحد يف ذاته وكلمته يف ذاته وروحه            .واحد
   أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته  األبديةهذه هي احلياة :بيقول

جمدين أيها اآلب عند ذاتـك اـد         :ها املسيح  اللي قال في   ، قبلها اللي بتقول   ي الل ةحضرتك نسيت وجتاهلت اآلي   
  . جمدين يف ذاتك باد الذي كان يل عندك قبل كون العامل. كان عندك قبل كون العامليالذ

  ؟ ما معىن أرسلته.نك أنت اإلله الوحيد ومسيح الذي أرسلتهأ يعرفوا :بعد كده ملا بيقول هذه العبارة
 ولكن يرسل   ، فاهللا يرسل نيب زى موسى ويرسل مالك       .كل مرسل هو نيب    اإلرسال ليس    ة،نا يف نقطه عند األخو    ه

أنا  : والرب يسوع املسيح بيقول    . هنا ة داخل الذات اإلهلي   ة فاإلرسالي . الروح القدوس يرسل روحك فتخلق     أيضاً
ك اهللا   مـال  .ة فهنا يف إرسالي   . يف ذات اآلب   ة فاإلرسالي . فهو من اآلب وأرسله اآلب     .ينين منه وهو أرسل   عرفه أل أ

الـروح   . لكن اهللا ملا يرسل روحه يف ذاتـه .بيتحرك بشر ف   والنيب . نيب ةبيتحرك يف إرسالي  واملالك حمدود، ف  بريسله  
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 وليست خارج نطاق الذات ةذات اإلهليال يف ة هنا إرسالي. من ذات اآلب.القدس الذي سأرسله إليكم أنا من اآلب
  .ة واالبن يف نطاق الذات اإلهلي.ةاإلهلي
نه أ لكن هو قال    .خذ صوره إنسان  أنه  باعتبار أ أنت اإلله احلقيقي وحدك     ن كده اهللا ملا حل بكلمته يف اجلسد         علشا

   قبل كون العامل عندكجمدين يف ذاتك باد الذي كان يل :كائن يف ذات اآلب
لكي جتثو باسـم     :ل اللي بتقو  ة يف اآلي  .املاضي الناقص الذي ليس له بداية      ηνηνηνην باليوناينوكلمه كان يعىن موجود     

  د اهللا اآلب : اآلخر بيقولويف.  يف السماء وعلى األرضةيسوع كل ركب
د اهللا اآلب لكي جتثو باسم يسوع كل ركبة يف السماء وعلى األرض ويعترف كل لسان أن يسوع هو                    : إيه يعين
  رب
  .د اهللا اآلب ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب : إيهيعين

 وأعطاه اسم فوق كل اسم وهو اسم اهللا         . هنا لالبن املتجسد   ة الرفع . إنسان ةخذ صور أ اهللا ملا    هو رب لذلك رفعه   
الرب إهلك إياه وحده  القاعدة يف الكتاب املقدس .و يعىن تسجدث جت.لكي جتثو باسم يسوع . اسم اهللا الكائن،نفسه

 على ركبتيه ثا فج؟ا على ركبتيهثملا أقول ج جتثو يعىن إيه     ة وكلم . تسجد ي وملا أقول جتثو أ    .تسجد إياه وحده تعبد   
لكي جتثو باسم يسوع كل ركبه ممن يف السماء ومن على األرض ويعترف كل      . تسجد ي جتثو تساو  ة فكلم ،وصلى

  .إنسان أن يسوع هو رب
  . يعبده، له، ينحين  جيثو له،يسوع هنا هو رب الكل هنا بيسجد لهف

ن الروح القدس هـو روح  وأل الروح القدس هو روح اهللا   : أوالً .لروح القدس أما ملا نقول تعبريات اهللا االبن اهللا ا       
ملاذا مـأل   :  بيقول له   يف سفر أعمال الرسل ملا وبخ بطرس حننيا        . والكتاب واضح وصريح   .بنقول اهللا الروح   ف اهللا

  .ة إىل آخر اآليالشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس
 إذا قال له أنت بتكذب علـى اهللا         .نت مل تكذب على الناس بل على اهللا       فما بالك وبعد يف قلبك مثل هذا األمر أ        

 أنـا   ، النصوص واضحة أنا مش بـستنتج      . يعىن إيه استنتاج   . وحضرتك بتقول يل استنتاج    .الروح القدس هو اهللا   
  .أنت تكذب على الروح القدس : بيقول له. الروح القدس هو روح اهللا.عندي النصوص واضحة

أنا هو األول واآلخر، قبـل أن يكـون          : ملا يتقال عنه   . فهنا روح اهللا الرب يسوع املسيح      .أنت بتكذب على اهللا   
  . ملا يساوى نفسه باهللا. وقلنا أنا كائن يعىن أنا موجود بال بداية بال اية.إبراهيم أنا كائن

 :قال له اليهود   ؟ملاذا ترمجوين  :عمل ملا مهوا أن يرمجوه قال هلم       أ نالحظ ملا قال لليهود أىب يعمل حىت اآلن وأنا أيضاً         
  .إحنا مش بنرمجك من أجل عمل حسن بل لتجديف ألنك وأنت إنساناً جتعل نفسك مساويا هللا

 االبن . اإلله الذي هو يف ذات اهللا زى ما قال الكتاب . لكن هو كلمه اهللا    .له آخر جنب اهللا   إ هللا ال تعىن     هنا مساوياً 
 اهللا ناطق بكلمته حي     ، فهنا مش يف شرك بالعكس     . يف أقدم املخطوطات    هو خرب  .الوحيد الذي هو يف حضن اآلب     

 الروح القـدس  . منها الروح القدس،االبن يف حضن اآلب.  ذاته منها االبن ،موجود بذات ف .بروحه موجود بذاته  
له إ لكن   ، مش بعبد ثالثة جنب بعض      ألين ، هنا اهللا واحد ال يوجد شرك      . منبثق من اآلب يف ذات اآلب      ،من اآلب 

  . يف ذاته كلمته وىف ذاته روحه.واحد هو غري حمدود
 لكن  . أن سر التجسد سر هذا حقيقي      ةمعىن أن مجل  ،  أما العبارات اليت استخدمها األخ وسام أن سر التجسد سر         

 هناك فارق يا أستاذ وسام بـني        . التجسد هي سر   ة أما كيفي  . أعلن ؟هل معىن هذا أن سر التجسد مل يعلن التجسد        
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أخلى نفسه  ،والكلمة صار جسداً الذي فيه حيل كل ملء الالهوت جسدياً : قال.التجسد وبني كيفيته عن التجسد
  .آخذاً صوره عبد

 . إمنا كيف مت هذا التجسد هو ده اللـي سـر           .خذ جسد أ ، ظهر يف اجلسد   ، حل يف اجلسد   .فالتجسد هنا واضح  
 يء فاإلعالن عن التجسد ش    . هو ده اللي سر    ، التجسد كيف مت التجسد    ية، حقيقة إمنا كيف   اإلعالن عن التجسد ده   

هـوت  ال احتـاد ال   ةكيفي.  أما سر التجسد فده هو اللي سر       ة إعالن التجسد دي حقيقة معلن     .يءوسر التجسد ش  
   . واضح يف الكتاب املقدسيء معروف وشء ده شي،هوت بالناسوتال إمنا احتاد ال.بالناسوت

 بال  . يقل علشان الوقت طبعا بدأ   .  أنا عندي مجيع خمطوطات الكتاب املقدس بال استثناء        .وعمدوهم بامسي  :ةلأسم
 . مـن هـذا الـنص      ة خالي ة واحد ة ال توجد خمطوط   .وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس      :استثناء كلها 

 عندما .نه اهللاأ إمنا اليهود رفضوا أن يقول .هو اهللاقل أن اليهود عرفوا أن املسيح أ أنا مل .نا شرحتها أالصريورة طبعاً
ن هنا اسـتخدم التعـبري فعـل     أل، وهنا استخدم اسم اهللا كاسم مش كفعل  .قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن      :قال

  . فاليهود رفعوا حجارة يرمجوه. واسم للمسيح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. يف املاضيةلكينون
استحلفك باهللا احلي أن تقول لنـا إن         : وملا قال له رئيس الكهنة     .رفضوا يكون هو الكائن    . رفضوا مش عرفوا   هم

قل أن أنا مل  فأ ام املسيح بالكفر. كفر يعين، جدف، مزق ثيابه؟ه املسيح يقول إيهوجاوبكنت أنت املسيح ابن اهللا 
  .ل أنه هو اهللا يقورفضوا أن يقول أنه هو اهللا، نه هو اهللا بل رفضوا أنأاليهود عرفوا 

 ولكن كيهود مش كانوا     . املرحلة األوىل هي التعليم من املسيح      : التالميذ يا عزيزي مروا مبرحلتني     :لة التالميذ مسأ
 علشان كده قال القديس يوحنا عن . حل الروح القدس تغريوا   ا لكن مل  .يفهموا أن املسيح اللي أمامهم ده هو اإلله       

 وكلهم وصـفوا    .إىل آخره ربنا وإهلنا يسوع املسيح      : القديس بطرس  .بدية األ ةهذا هو اإلله احلق واحليا     :املسيح
  . وخذ على هذا املنوال، بولس عبد يسوع املسيح، بطرس عبد يسوع املسيح.نفسهم بعبيد املسيح

 وأنا  . عربي ويوناين وترمجته احلرفية     النص أمامي  -هيتولد يف املستقبل  - ألنه يولد لنا ولد    : بيقول 6: 9أما أشعياء   
  .ة ألا بترجم ترمجه حرفيnew international versionبستشهد دائما ب 

 وهنا رد عليها القديس بولس      . علشان خاطر مش يقال يل اللي اتقال       ، أخرى ة لالستخدام اليوناين والعربي مر    منعاً
  قديراً  إهلاً  مشرياً ه عجيباً أنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى امس            يعىن الحظوا    .وشرحها
 اليهود  ، ألنه يولد لنا ولد نعطى ابنا ومنهم املسيح حسب اجلسد          : القديس بولس بيقول إيه    . رئيس السالم  أبا أبدياً 

 بيقولوا وهم.والقديس بولس بيقول ومنهم املسيح حسب اجلسد.هيولدوا ولد بيقولوا إحنا هنولد ولد وخنلف ابن        
 والقديس بولس   .اإلله اجلبار أو القدير   " ايلجيبور" اإلله القدير هنا هو اإلله اجلبار        ، مشرياً اً ويدعى امسه عجيب   ؟إيه

  .ومنهم املسيح حسب اجلسد الكائن على الكل إهلاً مباركاً إىل األجل : ملا قالاستخدم نفس املضمون تقريباً
 لغاية ملا أتى موسى 13 ـن إىل القرن الأل ؟ عارف ليه يا شيخ وسام.)فطظ فيهم(  أن اليهود يقولوا هذاى بقةلمسأ

 . إىل أن أتى موسى بن ميمـون       .13 ـ كانوا بيقولوا أن األنبياء مل يتنبئوا إال عن املسيح لغاية القرن ال            .بن ميمون 
 لكن يا عزيـزي  . من الكرازة وسط اليهود لسبب بسيط لكي حيرموا املسيحيني؟ات عن املسيحءملاذا رفضوا النبو  

ن كـل    أل  بس هديك نصيحة أن ال تدخلها عارف ليـه         . أنا موافق عليها مقدماً    ة،رتك بتقول مناظر  الفاضل حض 
 . بعد عذراً، إىل القرن الرابع قبل امليالد13 ـ لكن أنا عندي علماء اليهود من القرن ال.يتات اليهود دي حديثهاس

  .ناظرةالكاتب والكاهن مجيعهم فسروا مجيع النبوات عن املسيح وأنا قبلت امل
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 ال يا حاج وسام مش يقصد سيف احلرب إمنا يقصد بسبب            .أنه مل يأيت ليلقي سالماً بل سيف      إمنا بقا حكاية املسيح     
 ،موا عليه احلـد    بيقي  يف ناس ملا شخص ينضم إىل املسيحية       ، النهارده يف ناس على سبيل املثال ال احلصر        .الكرازه
  .ده اللي يقصده الرب يسوع املسيحهله ممكن يقتلوه هو أ ، أهله بيطردوه.بيقتلوه

 هل  :ل الشيخ وسام  هسأ. هلكوهمي هاتوهم وأ  أعدائ  أما : هذا املثال وتكمله املثال    ، يا عزيزي الفاضل   يأما أعدائ 
 كيف ؟ بالناس ويهلكهم لكي يأيت هل كان املسيح ملكاً؟التالميذ كان لديهم قوه أن يأتوا بأعداء املسيح ليهلكوهم

 "ىل ادوىن " قـال    ه مش عارف مني اللي فصلها بالشكل ده ملا قال الرب لرىب يهـو             ؟ للمثال يكون هذا يف تكمله   
 اليهـود   ؛ علشان حضرتك تكون عارف    ة، اليهود على فكر   . استخدمت هذه الكلمة كترمجة أو كبديل      "وادوىن"

 خافوا ؟ة فماذا حدث فخافوا من استخدام هذه العبار.ال تنطق باسم يهوه إهلك باطال من استخدام استخدموا خوفاً
واستخدمت . "ادوىن" ولكن ينطق    ه، يهو أيعىن يقر  "ادوىن "بستبدلوه  فا . أم نسيوه  ة لدرج هيستخدموا اسم يهو  

علشان كده الرب يسوع املسيح ملا بيقول        .ه ليهو  أو مع بديالً   همع يهو   إىل جنب   جنباً ة مر 315يف العهد القدمي    
 يزاإ هو عاوز يـسأهلم  ؟ يعىن إيه إن كان هو ابنه فكيف يكون هو ربه.بهن كان هو ابنه فكيف يكون هو ر      فإ:مهل

   .يكون هو ابن ورب يف نفس الوقت
أن املسيح سيجلس على كرسي داود     : واملالك ملا بشر العذراء قال هلا      .أنا أصل وذريه داود   : واملسيح أجاب عليها  

  فالنبوة متـت     .بيه وميلك على بيت يعقوب لألبد      يعىن سيجلس على كرسي داود أ      . إىل هذه النبوة    مشرياً .أبيهم
  ابنـة ن مرمي العذراء هـي أل.  يا عزيزي هذه شهادة املالك أن املسيح ابن داود من مرمي العذراء . يف املسيح  حرفياً
وميلك على بيت يعقوب لألبد وال يكون مللكـه          . مش يف الوقت الكايف أىن أقدم الباحث الكامل         بس طبعاً  .داود
  .ال يكون مللكه اية و،اية

  .ومنهم املسيح حسب اجلسد األوىل ة لرومية يف اآليتهوبولس الرسول بيقول يف رسال
 عني بعني وسـن  : ملا املسيح بيقول. أو عشر دقائقةن األخ وسام قدم كم كبري من األسئل  بطلب مخس دقائق أل    أنا

 . فهنا املساواة يف الكالم والرب يسوع املسيح بيقول.مأما أنا فأقول لك . اهللا يف العهد القدمي؟ مني بيقول هنا.بسن
 أقول أنا للـرب    :قولي ولكن بولس الرسول بب    . أنا بقول   ودلوقيت ،تكلم يف العهد القدمي     اهللا اللي  ةنه كلم ألقيل  

  .نه بيتكلم بالروح القدسأ رغم . ده بيقول أنا هقول لكم نصيحة من عندي فهو بيعرب عن نفسه.ةفدى حاجه ثاني
 معىن يتم يف الزمن اللـي       ،ات كانت بتاخذ شكلني كانت تقال هلا معنني       ء النبو .أنت ابين أنا اليوم ولدتك     :بارةع

أنت ابين أنا اليـوم      :ة اللي إحنا فيها اتقال لدواد     ء النبو : على سبيل املثال مثالً    . واألخرى يف زمن آخر    ،قيلت فيه 
 علـشان كـده يف رسـالة    .يباره منوذج للمسيح اللي هيج باعت ،العبارة بتتكلم على داود مسيح الرب      .ولدتك

أنت ابين   :قطف من املالئكة قال     ليس يف املقارنة بني املسيح واملالئكة ألنه        ،العربانني بيقول القديس بولس الرسول    
  .أنت إله لفرعون : يقول األخ وسام أن اهللا خاطب موسى وقال لهيملا جي .أنا اليوم ولدتك

  إسـرائيل : أما العبارات اليت قاهلا املسيح اليت قيلت مثالً.ان يقصد ا سيد وليس بنفس جوهر اهللا  ك .اإلله هنا اهللا  
 أو ، لكن وال واحد منهم قيل عنه ابن اهللا الوحيـد .ة كل هذه تعىن بنوه روحي. فالن ابن اهللا،دم ابن اهللا  آ ابن اهللا، 

 ولكـن   ، وملا قيلت ملوسى كانت تقصد ا سـيد        .دمفيش واحد منهم قيل عنه ابن اهللا الوحي       ف. الوحيد من اآلب  
ب واحد زى مـا قـال       واآل أو أنا    ، أنا واهللا واحد   : مش يقدر يقول   .نه من جوهر اهللا   أ موسى مل يطلق عليه مطلقاً    

  . املعادل الذي يعىن واحد يف اجلوهرneutral استخدم التعبري ، وملا الرب يسوع املسيح قال أنا اهللا واحد؟املسيح
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 علشان . فهنا مش يف واحد قيل عنه ابن اهللا مبعىن ابن اهللا الوحيد.ب واحدواآلؤ موسى أن يقول أنا اهللا أو أنا مل جير
 ؟ هل حد منهم وحيد يف حضن اآلب؟ فهل حد منهم وحيد من اآلب.كده قيل االبن الوحيد الذي يف حضن اآلب

  . ثاينءوده شي ء ده شي. مستحيل طبعا؟حد فيهم قال أنا يف اآلب واآلب يفهل 
 متوزعتش فيها لـسبب بـسيط    ة واحدة إال يف منطق، خالف باملرةأيرؤيا يوحنا يا عزيزي الفاضل مل يكن عنها      

 زى ما   ي،هل إ  إعالن ي ال رؤيا د   . ومش يف حاجه امسها حلم زى ما واحد حيلم         ييوكان سفر رؤ  . سفر الرؤيا .جداً
 سفر كلها عـن  14 يف عدنا حوايل  . ورؤيا عاموث  ،رؤيا حزقيال  و ،موجود يف العهد القدمي زى رؤيا أشعياء النيب       

إيه؟ حصل يف موقف خـاص       أو قال عن موسى النيب       ، قال ملوسى النيب إيه    . من خالل رؤية اهللا    يهل إ  إعالن .رؤى
إن كـان     أنتوا بتعاملوا موسى كده ليه؟        -وقفوا ضد موسى  -ارون ومرمي، قاموا ضد مرمي فقال هلم ال يا مجاعة         

 فهنا اهللا بيعلن أن الرؤية واحللم       أما عبدي موسى فليس هكذا    . كم نيب للرب فباحللم أكلمه وبالرؤيا أستعلم له       من
  .حلم يوسف يف العهد القدمي مثالً.زي األحالم . اإلهلي

القائمـة   موجـود يف     . أما سفر الرؤيا موجود يف أقدم الوثـائق        .ةهليإفهذه الرؤى وهذه األحالم كانت إعالنات       
 150 ة اللي موجـود سـن     يوستينوس يف    طبعاً . موجود عند مجيع آباء الكنيسة     .175 ةلسن بترجع    اللي ةراتوليامل

 .ن سفر الرؤيا كان صعب التفسري    مش استخدموها أل   ة واحد ة يعىن موجود عند مجيع اآلباء باستثناء منطق       .ةميالدي
كان موجـود عنـد   ،وجود عند املـسيحيني   لكن كان م   .مش كان ممكن أن يستخدموه يف الكرازة باسم املسيح        ف

  .املسيحيني
الوثيقـة    موجود يفاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس      ؛ضافة سريعة إكمان  

  وأنا قلت يا. أما سفر الرؤيا إعالن يسوع املسيح الذي أعطاه اهللا إياه كابنه املرسل من ذاته. أقدم الوثائق،املراتولية
 االبن كان عن طريـق      ة بس إرسالي  .هليةإل يف الذات ا   ة االبن دي إرسالي   ة وإرسالي ، الروح القدس  ة يف إرسالي  ةمجاع

 . ملا نقول ناسوت نقصد اجلسد     . معناها جسد  ةميارآ ة علشان كده بنقول ناسوت كلم     .التجسد عن طريق اجلسد   
أنا هو الطريق واحلـق      :ول الرب يسوع املسيح   ملا بيق . والكلمة صار جسداً   :وناسوت موجود يف الكتاب املقدس    
حد يعرف من هو االبـن إال       أليس  ن املسيح قال     أل . طبيعي ء طيب ما ده شي    .واحلياة ليس أحد يأيت لآلب إال يب      

  .ومن أراد االبن يعلن له : قال. وال من هو االبن إال اآلب،اآلب
  .ألين منه وهو قد أرسلين أنا اعرفه ؟بن ليه مش يف حد يعرف اآلب إال اال.حمدش يعرف اآلب إال االبن

أنا  : هو قال ية ومره ثان  . اء جمده ورسم جوهره    . طبيعي أن االبن إعالن عن اآلب فهو صوره اهللا غري املنظور           شيء
  .هو الطريق واحلق واحلياة

  
 . اهللا والناسله واحد ووسيط واحد بنيإ بيقول ألنه يوجد ،غفل عبارة الوسيط القديس بولس الرسولأاألخ وسام  

 هو نفسه اإلله الواحـد      ، هذا اإلله الواحد هو نفسه الوسيط الواحد يسوع املسيح         .فهنا إله واحد ووسيط واحد    
.  بسبب صريورته بشراً  ، بسبب اختاذه جلسد   ، بسبب حلول الالهوت يف الناسوت     ،والوسيط الواحد بسبب جتسده   

  .لتجسد بسب اةيهلإل الذات ا يفء اآلب لالبن ده شيةخماطب
تكلم فيه األخ وسام كثري عن السماء وأنا شرحت موقف الكتاب املقدس من               املوضوع األخري  . أنا كده خلصت  

   له هي فني السماء؟وبسأالسماء 
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  دلوقيت.نه أتاح يل مثل هذه الفرصة وبشكر أسلوبه اللطيف اللي استخدمه يف احلوار           أيف النهاية بشكر األخ وسام      
   .أنا خلصت

  

 كان املفروض يبقى فيه أربع مداخالت حسب ما إحنا متفقني إن هي أصـل  ، طيب بشكرك يا أبونا   :وارمدير احل 
 بس الوقت إللي قدسك أخدتـه تـسع         ، عايزين مداخلتني اتنني أنا معنديش مانع      ،20-10-15-20االتفاق  

 يعين إيه أربعة؟ عايز  مش فاهم،دقائق زيادة فمن حق وسام إن هو يعلق تسع دقائق وبكده نكون خالصني بالوقت
  أربع دقائق؟ قلي يعين أربع دقائق وال إيه بالضبط؟ املايك مع حضرتك 

 
 وسـعادتك   أوالً أنا بشكر سعادة القمص على أدبه يف احلـوار وسعيد أين موجود يف وسطكم اآلن               :األخ وسام 

 طيب أمال إحنا بناظر إيـه       ، تنفي أن املسيح آخر     حضرتك قلت أنك ال    .نه ينهي املناظرة  يء أعتقد أ  عترفت بش ا
  اآلن؟

إيه فايدة الوقت يه موضوع املناظرة اآلن؟ إ. و اآلب هو اهللا وحده ،   واملسيح آخر  ،إذا كان املسيح ليس هو اآلب     
  ..ليإل

 31 5املسيح بيقول يف إجنيل يوحنا 

 ].ان كنت اشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا][Jn.5.31][الفاندايك[

 ].ذي يشهد يل هو آخر وانا اعلم ان شهادته اليت يشهدها يل هي حقال][Jn.5.32][الفاندايك[

  ويؤكد املسيح وأنا شهادة حق
  ].انتم ارسلتم اىل يوحنا فشهد للحق][Jn.5.33][الفاندايك[
 ].ولكين اقول هذا لتخلصوا انتم.وانا ال اقبل شهادة من انسان][Jn.5.34][الفاندايك[

 :))37العدد (( وبيقول أيضا  ادته املسيح مش هيقبل شهن يوحنا طبعاًأل

  ].مل تسمعوا صوته قط وال ابصرمت هيئته.واآلب نفسه الذي ارسلين يشهد يل][Jn.5.37][الفاندايك[
 آخر، وجبتلك كمان اآلب مىت املسكني أن األخر هو          نعم االبن : وحضرتك أنا جبتلك كالم األنبا شنودة بيقول      

 اآلب

  . آخر، واالبن ليس اآلب؟ االبنيهك إحنا بناظر إ اآلن سعادت، آخراالبن، أنا ال أنكر أن  نعم:وحضرتك قلت
  

  . هذا اإللـه الواحـد ليس له آخر ســواه وهو اآلب،الكتاب املقدس كله بيتكلم على أنه هناك إلـه واحد
 : على اهللايقول 4:35تثنية ، لة على سبيل املثال ندي بعض األمثمثالً. ن آخراالبن ليس هو اآلب واالبالحظ أن 

 ].ليس آخر سواه.انك قد أريت لتعلم ان الرب هو االله][Dt.4.35][الفاندايك[

  8:60امللوك األول 

  ].ليعلم كل شعوب االرض ان الرب هو اهللا وليس آخر][Kgs1.8.60][الفاندايك[
  !ما فـي آخر 
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 6 العدد 45إشعياء اإلصحاح 

 ].آخر وليس الرب انا.غريي ليس ان مغرا ومن الشمس مشرق من يعلموا لكي][Is.45.6][الفاندايك[

  14 العدد 45إشعياء اإلصحاح 

 هكذا قال الرب تعب مصر وجتارة كوش والسبئيون ذوو القامة اليك يعربون ولـك             ][Is.45.14][الفاندايك[
  ]ليس اله.اليك يتضرعون قائلني فيك وحدك اهللا وليس آخر.بالقيود ميرون ولك يسجدون.خلفك ميشون.يكونون

 18 العدد 45إشعياء اإلصحاح 

مل .هو قررهـا  .مصور االرض وصانعها  .النه هكذا قال الرب خالق السموات هو اهللا       ][Is.45.18][الفاندايك[
 ].انا الرب وليس آخر.للسكن صورها.خيلقها باطال

  22  العدد 45إشعياء اإلصحاح 
  ].ض الين انا اهللا وليس آخرالتفتوا ايلّ واخلصوا يا مجيع اقاصي االر][Is.45.22][الفاندايك[

  9 العدد 45إشعياء 
 او.هل يقول الطني جلابله ماذا تـصنع      .خزف بني اخزاف االرض   .ويل ملن خياصم جابله   ][Is.45.9][الفاندايك[

  ].يقول عملك ليس له يدان
  : يقول32 العدد 12نفس الكالم أيضاً يف العهد اجلديد إجنيل مرقص اإلصحاح 

  ].باحلق قلت النه اهللا واحد وليس آخر سواه.فقال له الكاتب جيدا يا معلّم][Mk.12.32][الفاندايك[
 العدد  17 إجنيل يوحنا اإلصحاح     من هو اإلله؟  . ده شنو البابلنسمع تسجيل   . اآلب آخر طيب اآلن،   . وليس آخر 

3  
  .ويقول له أنت اإلله احلق وحـــدك،  آخراالبن ليس هو اآلب واالبنو،  خياطب اآلباالبنمن 

اإللـه  ": 1996بريـل    إ 23كلرييكية بتاريخ الثالثاء    قال شنوده يف عظة لطلبة الكلية اإل      : هقول البابا شنود  وي
  "الكامل هو الذي ال شريك له يف طبيعته وصفاته ويعترب شريك له يف طبيعته وصفاته إن كان شخصاً آخر

حنـا اآلن  ، إن اهللا العلي العظـيم فسبحا.  وكلمة أقنوم يعين شخص   ، املسيح ليس هو اآلب    ، واملسيح آخر  ،آخر
   إله؟االبنحنا بنحاول نثبت أن اآلب إله؟ لكن معه نناظر يف إيه، االستنتاجات دي هل إب

 – موجود يف الكتاب القـدس   وطبعا تعبري غري–طيب حضرتك قلت كالم مجيل جدا      .  الكالم دا غلط   ال طبعا، 
ســر  (املسيح إله فكيف حبل به وولد وبني قوسـني  إذا كان  (:  مبا قلت، حضرتك قلت يف كتابك      لزمكوأنا أ 

  61 صفحة  ))التجسـد اإلهلي
يعين هناك تعبريات غري موجـودة يف الكتـاب         "  *اإلحتاد بني الالهوت والناسوت     *مل يستخدم الكتاب تعبري     " 

 بـصفة  ومن مث فقد اتبع آباء الكنسية وعلمائها لوضع مصطلحات " :60دتك هنا يف صفحة     ااملقدس وبتقول سع  
  "الهوتية مبنية ومستخرجة مأخوذة من نصوص الكتاب املقدس ذاته واستخدموها يف اامع املسكونية وغريه

  
   يف اإلجنيل؟ة وهي غري موجود)باسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمني : ( طيب حضرتك ليه بتقول

 مؤرخ ما بني القـرن      ، كبري من العلماء    يوسابيوس القيصري عامل   .ال أنت يوسابيوس القيصري حضرتك رافضه     
  .الثالث والرابع وكتاب يوسابيوس القيصري قبل املخطوطة السينائية
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   باقي نص إيه ؟  األستاذ فادي معانا عارف يف علم النقد النصي، متكلمتشحضرتك طبعاً: ثانياً
  يه؟، األستاذ فادي بيقول إ7:5الرسالة األوىل ليوحنا 

، موجودة فني يا أستاذ أستاذ فادي؟ يف القرن اخلامس عشرمىت يا أقدم النسخ، أضافت إيف هذا النص غري موجود 
  .ما موجودة. فادي؟ موجودة يف أربع نسخ يف القرن اخلامس عشر نسختني يف احلاشية ونسختني يف السياق

در اإلمكان أن يأتوا بنص ولذلك أمهية علم النقد النصي، ملاذا علم النقد النصي ألن األصول مفقودة فبيحاولوا بق
  . ودا مستحيل ألن األصل مفقود،أقرب ما يكون إىل األصل

 كلها نسخ من نسخ من  وال نسخة نسخة من األصل،  لي عندنا ليس موجود فيها نسخة من األصل       حىت النسخ إل  
  .نسخ

  )).حريفه الكتاب املقدس يتحدى نقاده والقائلني بت(( وحضرتك كاتب الكالم دا يف كتابك بالتفاصيل 
انـسيوس؟  ، أنا بستشهد بالكالم دا ليه يا أسـتاذ أث         نرجع تاين، إىل أن النص دا مش موجود، وهو نص التثليث          

، عشان يكون يف بينـا وبـني   مص كالمه طيب وحمترم، خليك كدا زي حضرة الق ورجاء تقعد تسمع لو مسحت    
  .عض نقاش إن شاء اهللا يف املستقبلب

  !االبن، مش موجودسم اآلب وري موجود بتقول باتك بتستخدم نص غألن أنت حضر
يـا  . "الكائـن"يعين   εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιر أن   ص م ادتكاآلن سع . التثليث غري موجود يف اإلجنيل مها دول النصني بس        

 ،دتكاأمام سـع   ، كلمة الكائن أساساً ترمجة خاطئة وأدي حضرتك أهو أدخل على النص اليوناين            حضرة القمص 
  . واحد شحاتنفس العبارة قاهلا أهو

  يف األصول اليونانية εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιول ت يقالشحا
http://www.blueletterbible.org/cgi-
bin/c.pl?book=Jhn&chapter=9&verse=9&version=KJV#9 

 
  :النص باليونانية

9:9  ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός ἐστιν ἄλλοι δὲ, ὅτι ὅµοιος αὐτῷ ἐστιν 
ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι Ἐγώ εἰµι 

  :النص باللغة باإلجنليزية.  كلمة الكائن ترمجة خاطئةحات هو اهللا؟هل الش
Jhn 9:9 Some said, This is he: others [said], He is like him: [but] he said, I 
am [he]. 

 I am :تعين εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι، اللغة اإلجنليزية أمامكوالنص ب

  .نا هول أوكل التراجم باللغة اإلجنليزية تقو، 9 العدد 8إجنيل يوحنا اإلصحاح 
نت عندك يف كتابك املقدس اإللـه        ما أ   طيب ،بقدر اإلمكان أن تقول إله املسلمني متعال      ادتك حاولت   اآلن سع 

  !متعال 
  م املقدس يف كتاأوا املسيحني يقرامةياريت ع

 ]هو متعال جدا.الن هللا جمان االرض.شعب اله ابراهيم.شرفاء الشعوب اجتمعوا][Ps.47.9][الفاندايك[

 ].اما انت يا رب فمتعال اىل االبد][Ps.92.8][الفاندايك[
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  .وإهلنا مش متعال! بل ما تقولوا إله املسلمني متعالياريت تعملوا حبث يف الكتاب املقدس ق
  . والعار هذه ليست صفات ألوهيةل، اخلضوع والذياء من صفات اهللا سبحانه وتعاىل، الكرباملفروض وبعدين

  6:9وضوع حضرتك بتتكلم على نص إشعيـاء اآلن نرجع تاين مل
النه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى امسه عجيبا مـشريا اهلـا    ][Is.9.6][الفاندايك[

 ].السالمقديرا ابا ابديا رئيس 

ألن الكتـاب   "  طز فيكم : "ة ممكن اليهود كمان يقولوا    خذا طيب ال مؤ   ،"طز يف اليهود  "اليهود  : حضرتك بتقول 
 .ب ما مسيحي، الكتايهودي

هقولك عندك حق، ألنه مش كتايب،      . عهد القدمي، هتقويل أل   نا قلت حلضرتك يف نبؤات عن نيب اإلسالم يف ال         لو أ 
  .سنص باللغة العربية يف املاضي وليس احلاضر يا حضرة القوال. ستشهد بيهوليس يل حق ا

  Isaiah Chapter 9 عربي:ترمجة النص إجنليزي. الرابط عربي إجنليزي 
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt1009.htm 

  
ين ، يع حترامي حلضرتك ، مع ا  ، حضرتك بتقول كالم ما موجود يف اإلجنيل       ستخدم ألفاظ ما يف اإلجنيل    حضرتك بت 

  . اهللا يرسل كلمته يرسل روحه!؟إرسالية إيه إللي يف الذات) ة يف الذاتإرسالي: (حضرتك تقول يل
إن مل يكن اهللا آخر فهل هو اإلنسان نفسه؟         (( : يقول يف عظته تأليه اإلنسان     ه البابا شنود  ،شوف ياحضرة القمص  

ك بل صدقوين حىت يف األقانيم الثالثـة        أنت بتكلم ربنا بتكلم آخر إال لو كان اهللا هو نفسك وأنت بتكلم روح             
 ))هوت لكنهم يعتربوا ثالثةالنفسها كل أقنوم بالنسبة لألقنوم الثاين يعترب آخر ولو أم واحد يف ال

 والبابـا   . لو ثالثة يبقى يف شرك واملناظرة مسجلة، واحلكم للمـستمع          :مسعت يا حضرة القمص حضرتك قلت     
، ا ثالثة لكن متساوين يف الالهوت، مهاالبن غري اآلب غري الروح القدس، ره أهو بيقول ثالثة ،وبيقولك آخشنود

  . رئيس الكنيسة املصريةهثالثة مش واحد من كالم الباب شنوداللكن هم 
  

 أنا حبـب الـنص دا جـداً       . يا سعادة القمص  ) من فمك أدينك  (حضرتك بتتكلم يف موضوع سر التجسد واهللا        
 18: 20و19إجنيل يوحنا . ، نص قاتلاحةبصر

 ].فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تالميذه وعن تعليمه][Jn.18.19][الفاندايك[

انا علّمت كل حني يف امع ويف اهليكل حيث         .اجابه يسوع انا كلمت العامل عالنية     ][Jn.18.20][الفاندايك[
 ].ويف اخلفاء مل اتكلم بشيء.جيتمع اليهود دائما

تقـول  ؟  يـه إ، بتقول   60 وبداية   59أخر صـفحة   )) جلديد  هد ا أبوكريفيا الع (( سعدتك نفسك يف كتابك     
  ةيآتفسريه 

 أمال أيه سر التجسد ؟؟" ليم سري يكن للمسيح أي تعمل"

مل يكن للمسيح أي تعاليم سري بل كان عالنية جلميع          " ما يف شئ امسه أسرار الكنيسة السبع         " بل كان عالنية  "
  "ةالناس يف كل العامل واألمم وليس لفئة خاص

 .ما يف شئ أمسه أسرار! فموضوع السر معذرة ال تقول يل أسرار الكنيسة السبعة ، أصل دا سر التجسد 
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مل يكن للمسيح أي تعاليم سري بل كان عالنية جلميع الناس يف كل العامل واألمم وليس لفئة          "وحضرتك من قلت    
  "خاصة
  2:4شهد بنص الرسالة األوىل لتيمثاوسواست

  ].الذي يريد ان مجيع الناس خيلصون واىل معرفة احلق يقبلون][Tm1.2.4][الفاندايك[
ن ، أل  وال تفهـم أين أقـصد اإلسـاءة         أقوهلا،  ويف نقطة أريد أن    .، ألنه يريد كل الناس أن ختلص      إذن ما يف سر   

 بني إجنيل يوحنا اإلصحاح اخلامس، حضرتك غلطت يف النصوص وخلطت ما. التسجيل موجود وأرجع للتسجيل
حضرتك قلت بالضبط، يف إجنيل يوحنا اإلصحاح اخلامس العدد عنـدما قـال             . يوحنا اإلصحاح العاشر  ل  وإجني

أجابه اليهود قائلني لسنا نرمجك ( يه حضرتك قلت إ17: 5إجنيل يوحنا . )أيب يعمل حىت اآلن وأنا اعمل  ( يسوع  
  .يقول كداما يف نص ب) فانك وانت انسان جتعل نفسك اهلا.الجل عمل حسن بل الجل جتديف

ـ  .، وإجنيل يوحنا اإلصحاح العاشـر      بني إجنيل يوحنا اإلصحاح اخلامس     ،حضرتك أختلط عليك األمر    م تكل وهن
  بالتفصيل
  .فني بقى؟ دا موضوع، ودا موضوع تاين خالص. ي حضرتك قلته ما هو موجودالنص إلل

  يه؟ل بيقول أي فكاتب اإلجن)أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل(  هل عندما قال يسوع
النه مل ينقض السبت فقط بل قال       .فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه        ][Jn.5.18][الفاندايك[

  ]ايضا ان اهللا ابوه معادال نفسه باهللا
  .؟ عنديما الدليل. ، ألن هذا ليس فهم اليهود للبنوة هللا، هذا كالم خطأشوف يا حضرة القمص

 41 اإلصحاح 8نا العدد  إجنيل يوح،الدليل كالم الكاتب نفسه

 ].لنا اب واحد وهو اهللا.فقالوا له اننا مل نولد من زنا.انتم تعملون اعمال ابيكم][Jn.8.41][الفاندايك[

إننا مل نولد من زنا لنـا آب        : فقاله له ( :مسع ماذا قال اليهود   ا ) أنتم تعملون أعمال أبيكم    (يقول يسوع لليهود    
  )واحد وهو اهللا

، طيب ملاذا يقول اليهود حنن أبناء       اهللا فهموا أنه معادل نفسه باهللا     ن   قال أنه اب    أن اليهود عندما   ، كيف أسألك باهللا 
  اهللا؟

  . غري موجود يف العهد القدمينفس الكالم يف إجنيل يوحنا يقول شيء. هذا كالم غري منطقي وغري معقول
  7 العدد 19إجنيل يوحنا اإلصحاح 

  ].د لنا ناموس وحسب ناموسنا جيب ان ميوت النه جعل نفسه ابن اهللاجابه اليهو][Jn.19.7][الفاندايك[
، امسع ماذا قال لعكسابل ب. بن اهللا يقتلالقدمي الذي يقول أن من قال أنه اتفضل جيب يل النص املوجود يف العهد 

ـ أدخل يف املوضوع دا، النص الذي ا      ستشهد به املسيح لكن قبل ما       اهللا نفسه لليهود، والكالم دا ا      تلط علـى   خ
، هذا  فتناول اليهود حجارة لريمجوه   ]  انا واآلب واحد  [  فاملسيح عندما قال     10دتك إجنيل يوحنا اإلصحاح     اسع

  .نص تاين خالص
 ].فتناول اليهود ايضا حجارة لريمجوه][Jn.10.31][الفاندايك[

  عمـل منـها  بـسبب اي .اجام يسوع اعماال كثرية حسنة أريتكم من عنـد ايب        ][Jn.10.32][الفاندايك[
 ].ترمجونين
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فانـك وانـت   .اجابه اليهود قائلني لسنا نرمجك الجل عمل حسن بل الجل جتديف  ][Jn.10.33][الفاندايك[
  ].انسان جتعل نفسك اهلا

  :ويسوع بيستشهد ذا النص.  وهذا ضع،هذا وضع
 ].اجام يسوع أليس مكتوبا يف ناموسكم انا قلت انكم آهلة][Jn.10.34][الفاندايك[

  6: 82حضرتك عارف، موجود يف املزامري  ا الكالم مكتوب فني يف العهد القدمي؟هذ
 ].انا قلت انكم آهلة وبنو العلي كلكم][Ps.82.6][الفاندايك[

أنا هقول حلضرتك ملاذا لي كلكم؟ السؤال املطروح يا سعادة القمص ، ملاذا كاتب إجنيل يوحنا لغى كلمة وبين الع
  : تكملة النصأقروف حضرتك اهو لغاها متعمد، ش. لغاها

 ].وال ميكن ان ينقض املكتوب.ان قال آهلة الولئك الذين صارت اليهم كلمة اهللا][Jn.10.35][الفاندايك[

  قال ملوسى أنت إلـــه. 7:1، يف اخلروج ، وهذا الكالم حدث"إن قال" 
 ].وك يكون نبيكوهرون اخ.انا جعلتك اهلا لفرعون.فقال الرب ملوسى انظر][Ex.7.1][الفاندايك[

  .، وهذا من كالم يسوعكلمة اهللا هنا تعين الشريعة، وال تعين أقنوم الكلمة"  صارت إليهم كلمة اهللا" 
  ، كلمة اهللا ال تعين أقنوم)من فمك أدينك(
 ].فالذي قدسه اآلب وارسله اىل العامل أتقولون له انك جتدف الين قلت اين ابن اهللا][Jn.10.36][الفاندايك[

 
فاملسيح بيقول . وبين العلي كلكم؟ ألن اهللا نفسه يقول لليهود أنتم أبنائي " موبين العلي كلك"  ملاذا حذف عرفت

   فما املشكلة؟؟ أقول أين ابن اهللا،وأنا، أنا مثلكم يهودي
  ستشهد عليهم بنفس النصوهو ا

  ].انا قلت انكم آهلة وبنو العلي كلكم][Ps.82.6][الفاندايك[
ولـذلك الكتـاب    ،  ، قال ابن اهللا    اهللا ألن املسيح مل يقول أنا     ملاذا؟" بين العلي كلكم  "يل حذف    كاتب اإلجن  طبعاً

  1:10املقدس يقول يف هوشع 
لكن يكون عدد بين اسرائيل كرمل البحر الذي ال يكال وال يعد ويكون عوضا عن           ][Hos.1.10][الفاندايك[

  ].ان يقال هلم لستم شعيب يقال هلم ابناء اهللا احلي
حضرتك . فموضوع البنوة هللا ال يضيف شيء. )ء اهللا احليأبنا: (ويقول لليهود) اهللا(؟ ن املتكلم يا سعادة القمصم

هات النص اللـي     . ما تقول يل املسيح موجود     .دتك املسيح غري موجود يف العهد القدمي      ااآلن مع احترامي لسع   
  . ما يف يسوع.بيقول فيه يسوع

  كد لك إن الكالم عن داوودأؤلي أنا رديت عليه وقلت الكالم عن داوود والنص ايل حضرتك بتستشهد به ال
  أمام حضرتك أهو،

 ].ملاذا ارجتت االمم وتفكّر الشعوب يف الباطل][Ps.2.1][الفاندايك[

 ]قام ملوك االرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلني][Ps.2.2][الفاندايك[

  
 مسحاء باآلالف   ، يف ، ال طبعا غلط   ت كلمة مسيح قلت ما يف غري يسوع       طبعا حضرتك استشهدت بالنص وشف    
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  .، حىت كورش الوثين كان مسيح اهللايف الكتاب املقدس
 ]لنقطع قيودمها ولنطرح عنا ربطهما][Ps.2.3][الفاندايك[

 ].الرب يستهزئ م.الساكن يف السموات يضحك][Ps.2.4][الفاندايك[

 ].م عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظهحينئذ يتكل][Ps.2.5][الفاندايك[ 

 ]اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي][Ps.2.6][الفاندايك[

  )مملكيت ليست من هذا العامل(ويسوع يقول   هل يسوع كان ملك يا حضرة القمص؟؟."فقد مسحت ملكي " 
ن هذا العـامل لكـان      لو كانت مملكيت م   .اجاب يسوع مملكيت لسيت من هذا العامل      ][Jn.18.36][الفاندايك[

  ].ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا.خدامي جياهدون لكي ال أسلّم اىل اليهود
 مىت كان يسوع ملك؟

 ]انا اليوم ولدتك.قال يل انت ابين.اين اخرب من جهة قضاء الرب][Ps.2.7][الفاندايك[

 ].اسألين فاعطيك االمم مرياثا لك واقاصي االرض ملكا لك][Ps.2.8][الفاندايك[

  ؟) 15:24مىت ( )مل أرسل إال خلراف بيت إسرائيل الضالة ( أمل يقل يسوع   لألمم يا سعادة القمص؟اءيسوع ج
  ؟)إىل خاصته جاء وخاصته مل تقبله(: )11:1يوحنا (ب املقدس يف أمل يقل الكتا

اىل طريق امم   .هؤالء االثنا عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائال      (: )6-10:5إجنيل مىت   (أمل يقل يسوع للتالميذ     
 )بل أذهبوا باحلري إىل خراف بيت إسرائيل الضالة) (ال متضوا واىل مدينة للسامريني ال تدخلوا

 مش لـوي للنـصوص      ،  دتك ليس بالقوة  االكالم على داوود عليه السالم مع احترامي لسع       !! الكالم ما عليه    
  . الكالم مس باإلكراه.بالعافية

  
  نكمل النصوص

 ].اسألين فاعطيك االمم مرياثا لك واقاصي االرض ملكا لك][Ps.2.8][الفاندايك[

 ة حقيقيةكة روحانية وهنا بيتكلم عن مملكل مم)مملكيت ليست من هذا العامل(مىت؟ طيب هو كان ملك إ

 ]مثل اناء خزاف تكسرهم.حتطمهم بقضيب من حديد][Ps.2.9][الفاندايك[

 ان حمارب وكان نيباوود ك دهو يسوع حارب؟ هل يسوع كان نيب حمارب؟

  ].تأدبوا يا قضاة االرض.فاآلن يا ايها امللوك تعقلوا .][Ps.2.10][الفاندايك[
  ].اعبدوا الرب خبوف واهتفوا برعدة][Ps.2.11][الفاندايك[

  
دتك هـي لـوي     ا احترامي لـسع   عم.  أين الكالم عن يسوع؟ ما يف كالم عن يسوع         ؛حضرة القمص  وهكذا يا 

  .أنا يهمين املستمع، عم املهم املست،ن لك حق تقول ما تقول وتؤمن ما تؤمنوبعدي؟ للنصوص باإلكراه
  "الكائن"قلت كالم مجيل جدا جدا على 

ين أجيب حلضرتك نص أن الـشيطان       إ.  كيل مبكيالني  ه طبعاً كلمة الكائن غري موجودة لكن سبحان اهللا في         :أوالً
  كائن
العملية عملية .  يبقى هو اهللا،ولكن عندما يقول يسوع كائن ال . ملا الوحش يقول عن أنا كائن تعين موجود        ،ال ال 
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، الكتاب املقدس هو     الوحش مل يقل عن نفسه     ؛دتكاوسعادة القمص مع احترامي لسع    . التفسري مزاجي ؟  مزاجية
  أين هذا الكالم؟،، ما كالم إبليس عن نفسهالذي قال عنه

ن وهو عتيد ان يصعد من اهلاويـة وميـضي اىل           الوحش الذي رأيت كان وليس اآل     ][Rv.17.8][الفاندايك[
وسيتعجب الساكنون على االرض الذين ليست امساؤهم مكتوبة يف سفر احلياة منذ تأسيس العامل حينمـا                .اهلالك

 ].يرون الوحش انه كان وليس اآلن مع انه كائن

  !ما كالم الوحش 
  "ا على رؤية يوحنما كان هناك اختالف"حضرتك بتقول يا سعادة القمص 

حضرتك هنا الترمجة العربية املشتركة وهي ، أسألك باهللا هل هذا كالم؟؟ هل هذا كالم أكادميي؟ يا سعادة القمص
تكونت االئحة القانونية ألسفار العهد اجلديـد علـى مراحـل اول    : عمل ما بني كل الكنائس تقول يف املقدمة  

  مث األناجيـل ، وسـفر        16- 15 3الثانية  جمموعة تكونت هي رسالة بولس اليت تكلمت عنها رسالة بطرس           
األعمال وبعد نقاشات بني الكنائس قبلت الرسالة إىل العربانني ألا كانت مرفوضة ورسالة يعقوب ألا كانـت                 
مرفوضة ورسالة بطرس الثانية ألا كانت مرفوضة ورسالة يهوذا ألا كانت مرفوضة وسفر الرؤيا ألنـه كـان                  

  .يا سعادة القمص مرفوض
  !ايك معاك امل
  

كسترا  هو فيه مفيش إ    عنا األصلي اللي  ا وقت زيادة يبقى  هنرجع للحساب بت        مأخدتش طيب أنت : مدير احلوار 
  .يك معاكاتفضل يا وسام املايك تاين  امل،كسترا بتاع وسام باإل هو الوقت كده انتهى بالضبط.تامي

  

تـه  خدة القمص ؟ لو كنت أ     يادة اللي أخده سعاد   خدت الوقت الز   أ  متأسف أنا فهمت غلط يعين أنا      :األخ وسام 
  .ايكديه املتفضل إ

 + دقيقـة    15خدت   أ  أخدت الوقت الزيادة فدلوقيت املداخالت أنت      . مضبوط هال وقتك أنت كد   : مدير احلوار 
  دقيقة ونشوف أبونا15 هنرجع تاين ل   ،التسع دقائق بتوع أبونا اللي هو أخدهم ودلوقيت الوقت بقى مظبوط تاين           

 .يك مع حضرتكاتفضل أبونا امل د إيهخد وقت قهيا

  
  .مساء اخلري مرة تانية: القمص عبد املسيح بسيط

 جيلسون جبـوار بعـض أو       ، يا عزيزي الفاضل حنن ال نؤمن بثالث آهلة        والكتبمسألة اآلخر وتسجيالت البابا     
حنن نؤمن بإله واحد غري ا عزيزي ال ي.  ودا يروح هنا ودا يروح هنا وهذا يذهب مييناًهذا يذهب يساراً. يتحركوا

  .نه غري حمدود ففي ذاته كلمته ويف ذاته روحه وأنا شرحت الكالم ده ومش عايز أكرر فيهحمدود وأل
. االبن الوحيد الذي يف حضن اآلب كما لوحيد من اآلب فهو يف ذات اآلب             على سبيل املثال كمراجعة للي قلته       

 الروح القدس الـذي  .ب ينبثق يعين خيرج      احلق الذي من عند اآل      الروح ب هي الروح القدس الذي من عند اآل     
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االبن من  ،  ب والروح القدس يف االب     يف اآل  االبنب ف آل فهو مرسل من ا    .لهسريسله اآلب بامسي هنا بامسي سريس     
 عندما نقول نـؤمن   فهذا ليس شركاً،له الواحداآلب والروح القدس من اآلب فدا شيء داخل الذات اإلهلية لإل        

لوحيد يسوع املسيح املولود مـن      بنه ا ه بنقول وبا   وبعد كد  ،ب ملا نقول نؤمن بإله واحد بنقول اهللا اآل        .بإله واحد 
ب مولود منه   إذاً اآل  .بنقول نؤمن بالروح القدس الرب احمليي املنبثق من اآلب        ه   وبعد كد  ،ب قبل كل الدهور   اآل

 . والروح القدس  االبنب و له واحد هو نفسه اآل    ن نؤمن بإ  فنح. هليةبثق منه الروح القدس يف الذات اإل       ومن االبن
هـذا  . هلية يف الذات اإل    منيزه عقلياً  ا شيء  والروح القدس فد   االبنب و يز بني اآل  لكن ملا الكتاب مييز أو يعمل متي      

ن إلـه؛ أل  املسيح  هوتية بتؤكد إن   والتعبريات الال  هلة مطلقاً كن ال نقول بثالثة آ    ل. هليةمتييز عقلي داخل الذات اإل    
 بقول ه عشان كد، إىل ثالثة أجزاءأ اهللا ليس مجز.أ غري مجزهن من ذات اهللا، ويف ذات اهللا، ألألنه، هو اهللا الكلمة

االبن مولود من اآلب والروح القدس منبثق من اآلب هذا           ،بد الكلمة من اآلب والروح القدس من اآل       اهللا واح 
  .ما نؤمن به

ن كـان واضـح يف    سر الثالوث وإ إمنا.بلكن العهد القدمي مل يتكلم عن اآلالواحد تكلم على اهللا العهد القدمي  
 بيتكلم على اهللا وبيتكلم عـن روح  : يف العهد القدمي على سبيل املثال.علن يف العهد اجلديده أُ ن أ العهد القدمي إال  

 وروح اهللا   ، كان بيتكلم عنـها    ترسل روحك فتخلق اللي هي اخلليقة يعين اللي        .قاهللا وروح اهللا بيقول عنه اخلال     
 فهنا اهللا . فروح اهللا موجود يف كل مكان؟هرب أذهب من روحك ومن وجهك أين أموجود يف كل مكان إىل أين

ن اهللا واحد فالتميز هنا داخل الذات اإلهلية متيزه عقلياً حبسب اإلعالن            ، وأل روحه ذاته، هنا اهللا الواحد    كلمته يف   
 يف العهد القدمي يف سـفر       االبن، عن    وجودي أنا هناك   يه؟ منذ الكتاب املقدس بيقول إ   تاب املقدس   اإلهلي يف الك  

 فهنـا   . قد أرسلين وروحه   ب واآلن السيد الر   . منذ وجوده هناك يعين منذ وجود اهللا أنا هناك أنا يف ذاته            ء،أشعيا
ية يعرب عن الظهور يف اجلسد من  إرسالية من اآلب يف الذات اإلهل.اإلرسالية يا عزيزي الفاضل أن   اهللا غري حمدود

 هو اهللا ألن هـو اهللا   االبن . من اآلب يف حضن اآلب     االبن ف . والروح القدس  االبنخالل اجلسد فهذا هو اآلب و     
أنه يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عنـد اهللا وكـان            حنا بنعرب به لسبب بسيط      هللا الكلمة دا تعبري إ     ا .الكلمة

   "وكان الكلمة اهللا" ضـح  فالكالم وا.الكلمة اهللا
 ملا بتكلم عن سر      دا ملوش عالقة باإلعالن اإلهلي أنا      ة عن مصطلحات الهوتي   61و60ملا بتكلم يف كتايب يف ص       

، كيف  احتد الالهوت بالناسوت وملا بنستخدم تعبري اإلحتاد عشان نشرح العبارات اآلتيـة املوجـودة يف                  اإلحتاد
 من عندي وعلماء الالهوت جمابوهاش من عندهم اللي هي إيه؟ كان بيتكلم عن لي أنا جمبتهاشلالكتاب املقدس وا

 فحلـول  ، ألن فيه حيل جـوهر اهللا ؛ يعين كمال الالهوت هنا جوهر اهللا    )فإنه فيه حيل كل ملئ الالهوت     (املسيح  
فـصار  ) ناوالكلمة صار جسداً وحل بين    ( لالهوت يف اجلسد جسدياً فبنسميه احتاد حلول الالهوت يف الناسوت         ا

) لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبـد ( : زي ما قال،ختذ جسداً أي ا"أيف تشي ساركس " يف الترمجة القبطية     جسداً
حتـاد الالهـوت    اسوت بنـسميه ا   فالتجسد وهنا حلول الالهوت يف الن     . فخد صورة عبد  .. أخذا صورة عبد    

ختاذ املسيح للجسد بنسميه إحتاد الالهوت       ا ،حتاد الالهوت بالناسوت  ا حتول املسيح إىل جسد بنسميه       ،بالناسوت
 :علن عنه حتاد م ، بالتايل هذا اال    هذا ما نقصده   .حتاد الالهوت بالناسوت  ، ظهور املسيح باجلسد بنسميه ا     بالناسوت

  ..الذي جاء يف شبه اجلسد ظهر يف اجلسد إىل آخره(، )أخذا صورة عبد(، )الكلمة صار جسدا(
  ؟ بنقوله، كيف حل الالهوت بالناسوتهو دا اللي إحناسر،  هذا كيف ظهر يف اجلــســـد؟
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  هوت يف الناسوت وال حملش؟لكن هل حل الال.  دي حاجة ختص اهللا.هذا سر
  .ال صار  و وال ماصرش؟هل صار جسداً. هل ظهر يف اجلسد وال مظهرش؟ ال ظهر

  . هذه أمور ختص اهللا،ي حاجة ختص اهللا ألن د،إمنا الكيفية اللي صار بيها والكيفية اللي حل بيها هو دا اللي سر
 ،يا عزيزي الفاضل هذه العبارة موجودة يف اية إجنيل مـىت      ) عمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس     (عبارة  

،  األخ وسام يـشكر     ثانياً ، أول مناظرة بالنسبة يل     طبعاً .سف أنا قلت يف الوثيقة املرتالية معلش      آ. .وهذه العبارة   
 حيصل بسببها نوع من اخلطأ       طبيعي أنه  مضطر يف سرعة معينة فالسرعة دا شيء      ن املعلومات فأنا    قدم كم كبري م   

  . ال يؤخذ ألنه جمرد سهوودا شيء
فموجودة يف مجيع املخطوطات ومجيع املخطوطات وموجودة يف أقوال اآلباء اللي مهـا أقـدم مـن يوسـابيوس              

  .وموجودة يف كل خمطوطات إجنيل مىت.. د الـ  دي أمور طبيعية وموجودة يف خمطوطات العه.القيصري
 يف   أو شيخ وسام   أستاذ وسام ألن يف يا    . سيوسان من القرن الثاين قبل أث     يف أقدم خمطوطاا الكاملة املوجودة طبعاً     

 .م عن أجزاء كاملـة    لك عن الفاتيكانية بنت    ملا نتكلم مثالً   .ملا نتكلم عن السينائية يف العهد اجلديد كاملة       ؛  حاجتني
 القديس مىت يف أجزاء فيها أناجيل القديس مـىت       ، القديس يوحنا  ،ال نيجي نتكلم عن إجنيل القديس مىت،        لكن ملا 

، مش بنـتكلم عـن األجـزاء    وهكذا.. فيها يوحنا ولوقا األجزاء اللي  مثالً، إجنيل القديس يوحنا فقط، فيه       فقط
  .الكاملة دا يف أقدم

عن وجود النص يف أقدم املخطوطات اليونانية لكن النص موجود يف           فادي وهو موجود تكلم     ،  7:5 النص يوحنا 
، يف القـرن األول كـانوا        آسف  أنا . مترمجوش ستخدمه اآلباء الالتني واآلباء الالتني أصالً     االترمجات الالتينية و  

رتش أوي باللغـة     متأث اطبيعي أ لليا ألن اليونان حمتلوهاش فمن ا     ايطتينية يف مشال أفريقيا وإ    بيستخدموا اللغة الال  
 ففـادي مل    .فواضح أم كان عندهم نسخة أقدم من هذه الرسالة موجودة فيها          . ليونانية فكانت لغتهم الالتينية   ا

وليس الالتينية ودا موضوع هنشرحه يتكلم عن االختالفات، فادي تكلم عن النص اليوناين واملخطوطات اليونانية 
  .مصادر، يا عزيزي أحنا عندنا أربع ت نسخ من نسخيف النقد النصي بالتفصيل، مسألة املخطوطا

.  وتقليد الكنيسة  ،)الليتورجي( من القرن األول، عندنا       اللي عندنا خمطوطات الكتاب املقدس، عندنا أقوال اآلباء      
  .القديسات القدمية اللي هي من القرن األول هي صلوات يتورجي الليل ال..حنا عندنا أربعإ

 عندي أربع مصادر بيكمل بعضها البعض ودا متروك إن شاء اهللا ملا يبقى اً إذ.قتبس منهاأفإحنا عندنا أربع مصادر 
  .يف حوار عن النقد النصي

  
ال يا عزيزي حنن ال نعتمد على        . نعتمد عليها يف الثالوث أقولك ال      هي ما ) الذين يشهدون يف السماء   ( مسألة بقى 

  .آية واحدة يف الثالوث
 ، ويعطـي لنفـسه صـفات اهللا   ،م املسيح عن نفسه كإله لك مئات اآليات عندما يت     يا عزيزي موجود يف    الثالوث

 وعندما يتكلم الكتاب عن الروح القدس ويعطي الروح القدس مجيع صفات اهللا             ،وينسب لنفسه مجيع أعمال اهللا    
هنـا الثـالوث   نا عندي ، والروح القدس تنبثق من اآلب فأ من اآلباالبنيل ل   وبعدين ملا يقو   ،ومجيع أعمال اهللا  

 من اآلب والروح القـدس      االبن ألن هنا الثالوث موجود      .أوضح من العبارة نفسها اللي حضرتك بتتكلم عنها       
 ألن إحنـا    ؛هلا دلوقيت ا ويف عشرات اآليات اللي مش جم       والروح القدس يف اآليات الدقيقة جداً      .االبنمنبثق من   
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  .ه الثالوث لكن كان الزم أوضح دةمش يف جمال مناقش
 Verb ،أنايعين I am و. I amوباإلجنليزي .  أكون:ειµιειµιειµιειµι، نا يعين أεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµι، εγωεγωεγωεγωأنا هو يا عزيزي 

To Be 
 هو .هو هنا بيتكلم عن حقيقة) قبل أن يكن إبراهيم أنا كائن( ق الكالم فلما قال الرب يسوعوتترجم حسب سيا

 يا ة فعل الكينونهيعين أكون مش هو د، I amاللي باإلجنليزي  εγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιεγω ειµιبيتكلم عن قبل إبراهيم وبيستخدم 
فلما . أنا أكون، I am أكون. ناينوأنا راجل بتاع إجنليزي ودارس عربي وي.  فعل الكينونةه يساحمك دحبييب اهللا

  .، قبل إبراهيم معناها االستمرار، يف نفس اللغة نفسها تساوي الكائنيقول أكون
  

 اللـي   ،)ترسل روحك فتخلق  (: لك يف العهد القدمي    ة موجود وأنا قلت   اإلرسالية يف الذات اإلهلي   .. مسألة أن اهللا  
هو مرسل ا هي األرض فاهللا بريسل روحه من ذاته والرب يسوع املسيح  بالروح القدس الذي سريسله اهللا بامسي م

ين أنا أعرفه أل    (: الرب يسوع املسيح قال    همن اآلب وبعدين أرسل كلمته فشفاهم فهنا بريسل كلمته عشان كد          
  .)وهو قد أرسلين – من ذاته – منه

  . تعليم سريهمقلتلكش مجلة واحدة أن د ايا حبييب أن)  أنا كلمت العامل عالنية (
 اهللا ظهر يف اجلسد عندما      ، عندما ظهر الالهوت يف الناسوت     ،مة جسد لكلمة سر التجسد نقصد عندما صار الك      

  .حل الالهوت يف الناسوت
 لكن الكتاب قال ظهـر وال       ،حنا منعرفهاش  سر إ   دي هي اللي   ؛اجلسد هو الكيفية   اختاذ   ،نقصد الظهور احللول  

  . اللي أنا عايز أوضحههقال خد اجلسد وال خمدش؟ هو د مظهرش قال حل وال حملش؟ قال صار وال مصارش؟
  

ي أنت ، مع السرعة والكم اللا عزيزي خطأ غري مقصود لسبب بسيط ي5 وإجنيل يوحنا 10 اخلطأ بني إجنيل يوحنا
ـ  جاوب عليه طبعا حضرتك بتوجه سؤالبتوجهه والكم اللي أنا مضطر أ   يء وأنا بضطر بشرحه بتفصيل فـدا ش

  .طبيعي الزم أخد وقت لكن املعىن مفيش اختالف كتري
فمن أجل هذا كان اليهود يطلبـون       (: يقول ،)أيب يعمل حىت اآلن وأنا اعمل     ( :هنا يف نص اآلية ملا قال هلم يسوع       

  ).تلوهأكثر أن يق
حنا ، إحنا فيها ومع الكم يا شيخ وسام يا أخ وساممع السرعة اللي إ" لريمجوه "  التعبري فأنا ملا نسيت واستخدمت

  . مناظرة مش مناظرة واحدة20األقل نهارده حضرتك وأنا أتكلمنا يف موضوع ينفع يتعمل يف على لا
نهارده عملنـا  إحنا ال.  مش مناظرة ديهحضرتك قدمت كم ضخم وأنا قدمت كم ضخم من التعليم املسيحي د 

أيب يعمـل    (:، ال يؤخذ عليا فأجام يسوع     اء حصل هذا اخلطأ غري املقصود      أنا إيه ج   ه مناظرات عشان كد   10
ألنه مل ينقض السبت فقط بل قال أيضاً .فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه   (،  )حىت اآلن وأنا أعمل   
  )فسه باهللاأن اهللا أبوه معادال ن

  . ومساوياًحسب موقعها يف اجلملة تعين معادالً ισονισονισονισον باليونانية كلمة معادالً
  )لكنه أخلى نفسه الذي إذا كان يف صورة اهللا مل حيسب مساويا هللا يف جسد( :زي ما قال القديس بولس

 ألن اهللا غري حمدود وكـالم       ال اهللا، ال يعادل اهللا إ   .  بيعادل نفسه باهللا؟ ألن هو اهللا      ، ليه هنا بيعادل نفسه باهللا   : اًإذ
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  .)أنا هو األلف والياء، البداية والنهاية، األول واآلخر:( الرب يسوع املسيح واضح ملا قال
  العهد القدمي يا عزيزي.. يف العهد القدمي) آب واحد(أما العبارات 

 ملا  ،م عن كلمة اهللا يف ذات اهللا      ، أتكل كلم عن اهللا، أتكلم عن روح اهللا       جيب أن تعرف أت    ،عزيزي العهد القدمي يا  
فهنا دار حوهلا اليهود يف تفسريام اللي هي قبل القرن          . بكلمة الرب خلقت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها       

  .ه مش اليهود بتاع بعد كد13الـ 
  تر أكه، هوضح د هفهمكحمين يعين مها غريوا الوضع بس أنا، بعد كده دول بقى سا13رن الـ اليهود قبل الق

، الثالوث كان واضح عندهم لكن مل يكشف الشكل التفصيلي أو يعلن            ، وكلمته وروحه  فهنا مها كان عندهم اهللا    
  .بالشكل التفصيلي إال بعد ظهور الرب يسوع املسيح يف اجلسد، بعد التجسد

  
لكم تدعون هذه   نكم آهلة وبين العلي ك    ا قلت إ   يا عزيزي الفاضل كالم واضح أن      ،)أنا قلت أنكم آهلة   (أما عبارة   

، هو قال الكالم دا اهللا قاله للقضاة ، يعين          ال آهلة بشر مبعىن   . ىن آهلة من جهة كوم مساوين هللا       ليست مبع  ،  آهلة
فالذي قدسـه اهللا     (:سيح يقول  مقام آهلة فأنتوا الزم حتكموا بالعدل، لكن الرب يسوع امل          أنتوا دلوقيت أسياد يف   

.  هو مقدس يف الذات اإلهلية ومرسل إىل العامل من قبل اهللا من الذات اإلهليةه عنهم د هنا متيزهد) وأرسله إىل العامل 
  .فهذا غري ذاك

  
 والرب يسوع املسيح قيل عنـه       ،)من اآلب (، وال )يف حضن اآلب  (حد أم   هؤالء كما قلت مل يقل عنهم أ      : ثانياً

 الفاضل ال عالقة له بذاك واملسيح قال         يف حضن اآلب كما الوحيد من اآلب فهذا يا عزيزي          االبن الوحيد الذي  
  . اهللابنينكروا إن أنا أقول ) فالذي قدسه اهللا وأرسله إىل العامل(هلم 

املسألة، الذي قدسه اآلب ألن الرب يسوع املسيح عندما جتسد حل عليه الروح القدس بعد التجسد فهنا الكالم               
  .سيحواضح عن مسو الرب يسوع املسيح، عن تفوق الرب يسوع امل

  
  .ذنكطبعا أحسب الوقت الزيادة بعد إ ،مسألة بقى املسيح

  .معناها املمسوح بالدهن املقدس أو بالروح القدس) مشيح( كلمة مسيح يف اللغة العربية 
 والنيب كان ن وامللك بيمسحوا بالدهن املقدسكانوا الكاه! سف آ.. عهد القدمي بيمسح ثالثة النيب والكاهنويف ال

  .وح القدسبيحل عليه الر
، أما النيب فكان بيتمسح حبلول الروح القدس عليـه  سحوا بالدهن املقدس املصلّى عليه  امللك والكاهن كانوا بيتم   

  .فيما عدا حالة واحدة
الرب يسوع املسيح عندما ظهر يف اجلسد عندما حل يف اجلسد عندما صار             . فكلهم كانوا بيدعوا مسحاء للرب    

 عشان كـدا هـو      ،أيضا حبسب التجسد حل عليه بعد ما خد صورة اإلنسان          و ، حل عليه الروح القدس    جسداً
لي حدد زمـن    ل باملسيح الرئيس وا   ،)باملسيح الرئيس  (9 ويف العهد القدمي تنبأ دانيال النيب يف اإلصحاح          ،مسيح

  انا شرحته يف حماضرات موجودة على املوقع اما يسوع ، فحضرتك أخطـأت لعـدم               ه ود .جميئه باليوم والدقيقة  
وليس يسوع وأسم   " يشوع  " معرفتك باللغة ، كلمة يسوع يا حبييب يف اللغة العربية فقط أسم يسوع يف العربية                
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  .معناها يهوه خيلص. خيلص: وشع ، هوه يعين ي:ياهو. "ياهوشع"يسوع هو تصغري لالسم العربي 
  .وخدا العربية يسوعJesus فخدا اإلجنليزية" إيسوس"خدمها ملا كتب اإلجنيل باللغة اليونانية است

 لكن اليهود ال يقولون عن املـسيح       .عشان متيز بني يشوع بن نون ويسوع املسيح        ليه معملتهاش العربية يشوع؟   
  .غري يشوع

"Jews for Jesus"سم يسوع موجـود يف العهـد   ، ما بينطقوا غري يشوع فاجل املسيحللي هم يهود من أا
  .القدمي

  .مسني ياشوع وياهوشعع، ويشوع بن نون يف العهد القدمي وأطلق عليه االوهو ياوشع ومت تصغريه إىل يشو
  .يعين يهوه خيلص. )يشوع وياهوشع(  سم يسوع موجود يف العهد القدميفا

الن " وملا شك يوسف يف العدرا . والعدرا مسيناه يسوعجاء املالك ليوسف النجار      ملا   هوهو مسي يسوع عشان كد    
ي هو ترجم لال" إيسوس"يف اللغة العربية كتب .  القدس ، ستلد أبنا وتسميه يشوعالذي حبلت فيه هو من الروح

  فقط
  .ومت متيزه يف اللغات املعاصرة فقط

  . له عن يشوع بن نون هي دي املسألة ال أكثر وال أقليزاًيمت،  يف اإلجنليزيةJesusو ، يسوع يف العربية
  .اك فارق بني روابط اليهود احلاليةيا عزيزي هن) االبنقبلوا  (،أما املزمور يا عزيزي

 هأجله  ليلي هنشره قريب وال   لاليهود قالوا أن األنبياء مل يتنبؤا إال عن املسيح، وعندي طبعا األدلة ويف الكتاب ا              
 م إىل 400ليهود ما بني سنة  استشهاد من علماء ا400 جايب فيه . اهللا يساحمك خلتين أأجله،بعد مناظرتك طبعاً

  لي حضرتك أنكرا هذا الكالم غري صحيح كويس؟لءات العهد القدمي اوم على نب1300
سيجلس على كرسي داوود (. )وميلك على بيت يعقوب إىل األبد (:هأما ملكوت املسيح يا عزيزي املالك قاهلا كد

همتـه  يا عزيزي الفاضل الكتاب املقدس فهمه اليهود زي مـا ف . واملسيح قال مملكيت ليست من هذا العامل    ،  )أبيه
  .حضرتك بشكل حريف

  والرب يسوع املسيح أكد هذا.ك ورب األربابوله وصف املسيح مبلك امل عشان كد،ملك املسيح ملك روحي
من هو .  مملكته روحيهاً؟ إذ )مملكيت ليست من هذا العامل(  ما معىن أن يقول املسيح ، يا شيخ وساميا أستاذ وسام،

  صاحب اململكة الروحية؟
 ويقول عنه ،من هذا العامل اآلخر؟ ملا يقول مملكيت ليست م هناك ممالك مقسمة على األنبياء يف العاملأ أليس هو اهللا؟

فاملـسيح ملكوتـه    ) مملكيت ليست من هذا العامل    (واملسيح نفسه يقول    . فر الرؤية ملك امللوك ورب األرباب     س
هر يف اجلسد هو ضمن ملكوت و اهللا الظا أ، من اآلباالبننهارده كل من يؤمن باملسيح يعبد املسيح كل وا.روحي
 قال له أنت بطرس     ؟يه ملا بطرس قاله أنت املسيح أبن اهللا احلي         إ ، من هنا الرب يسوع املسيح قال لبطرس       املسيح

 ،وت اهللا على األرض   ك فكنيسة املسيح هي مل    .هاوعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت وأرباب اجلحيم لن تقوى علي         
. أني ألجل هذا املبد   ي الرومان كانوا بيضطهدوا املسيح    ه عشان كد  .كوت اهللا على األرض   املؤمنني باملسيح هم مل   

كان بيسخر منـهم الـوثنني،      ،وبيدعوا أنه إله  . كانوا يتصوروا أن املسيحيني بيؤمنوا مبلك صلبه بيالطس البنطي        
ا الذي يف السماوات أنا بتخاطب مع       ليه ألم كانوا بيؤمنوا مبلكوت فلما أقول يا أبان        . والوثنني غري املؤمنني طبعاً   
ه كل؛ هنا ملكوت السماوات فاملسيح م      يا عزيزي  اًاملسيح ملك ملكوت السماوات إذ    . اآلب الذي يف السماوات   
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  .حريف
اآلية على فكرة مكررة عشرات أو أكثر  الثاين، ويف اية العامل عندما جييء ايء  ضع عداوة حتت قدميه؟   ومىت ست 

 على أن الرب يسوع املسيح سيسحق أعداءه حتت رجليه مىت جاء يف جمده لعهد اجلديد تأكيداًمن مخس مرات يف ا
  .مرة تانيةأرجو أن أكون وضحت كل اللي قاله األخ وسام . خذ بشكل حريف كلها ال تؤ املسألة.وجمد أبيه

ه الغرفة ويف هـذه     ي حاور بيه يف هذ    لسلوب ال ألأوقف الوقت بس عشان أقول كلمتني يف حق األخ وسام، أن ا           
 عن أي أسلوب آخر جيرح الكتاب املقدس أو جيـرح            أسلوبه يف غرفته بعيداً    هاملناظرة أنا أتعشم أن يكون هو د      

  .املايك مع اآلدمن. اهللا هو اللي وفق، واحلكم للمستمع. لكنيســــةا
  

 24 ومن حقه ،رية للشيخ وسام ودي هتكون املداخلة األخرية الرابعة واألخ.دسك يا أبوناقبنشكر  : مدير احلوار 
يـك مـع    اتفضل شيخ وسام امل    دقيقة   24 يبقى    من  املداخلة األصلية    15 دقائق زيادة وعندك     9 عندك   .دقيقة

  .حضرتك

  
  . على أدب سعادة القمص على أدبك وشكراًشكراً. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: األخ وسام

 يعين أنا قرأت نص مـن الكتـاب         .سم يسوع ت يف ا  ط ما غل   أنا .ص يف النص يا سعادة القم     تط ما غل   أنا :أوالً
 أنا قرأت حضرتك من إجنيل مىت اإلصحاح األول العدد          . أنت غلطت الكتاب املقدس    .ينتاملقدس وأنت ما غلط   

  :ه هذا ليس كالمي النص بيقول كد.واحد وعشرين
 ]. من خطاياهمفستلد ابنا وتدعو امسه يسوع النه خيلّص شعبه][Mt.1.21][الفاندايك[

 تين وقلت ال خطأ    فأنت غلط  .ه وال أقل من كد    ه أكثر من كد   يء وهذا ما قلته وما قلت ش      هلي بيقول كد  لالنص ا 
ن ي أم آهلة أو آهلة متجسد     هسم اهللا هل معىن كد    ا وبعدين هناك أنبياء كثري فيهم       ،يعين بقول من الكتاب املقدس    

  .مساعيل هو اهللا وغريه وغريه أن إهإمساعيل تعين اهللا مسع هل معىن كد! ؟
  .نرجع ملوضوع احملاضرة واستعدوا

  
  .ع الناسوت والالهوتوك عايز أتكلم يف موضتدا سع.ختم ختام طيب إن شاء اهللاعايز أ: أوالً

 وهثبتها . مفيش حاجة امسها الناسوت والالهوتن أساساًموضوع الناسوت والالهوت هو هروب من النصوص أل
  . الفاضل القمصةاآلن ومن كتب سعاد

  نسمع دي
سامعني احلل  .كثري جدا من اآليات اليت  هي ضد الهوت املسيح بيكون حلها هو الطبيعة البشرية                : شنودة يقول 

مسعتم مفيش حاجة امسها ناسوت هو حل للـهروب  .أن حاجة خاصة بالطبيعة البشرية. إيه؟ أن نقول أنه ناسوت   
  .أي بقى شيء ضد الهوت املسيح نقول ده ناسوت. ياء كثريةوتبقى بالشكل ده رديت على أش. من النصوص

أن حاجة خاصة   .. كثري جدا من اآليات اليت  هي ضد الهوت املسيح بيكون حلها هو الطبيعة البشرية                 : شنودة
 .وتبقى بالشكل ده رديت على أشياء كثرية. بالطبيعة البشرية
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 هي العملة هروب من النصوص اليت تثبـت أن          .اسوتاآلن يعين سعادتك موضوع الناسوت ما يف حاجة امسها ن         
  .سوتا نهاملسيح ليس هو اهللا فنهرب ونقول أصل د

سر  (؟له فكيف حبل به وولدسيح إ امسه إذا كان امل–كتاب مجيل بصراحة –اآلن من كتاب سعادة القمص بسيط 
ريت د النصي يا متخصص يف النق األستاذ فادي ؛ القمصةقبل ما أتكلم يف هذا املوضوع سعاد     ) هويتالتجسد الال 

ما يف عامل مسيحي بيقول إن الرسـالة        . 7عدد   ال 5حضرتك تسأله يف موضوع الرسالة األوىل ليوحنا اإلصحاح         
  . اسأله سعادتك. يف أي خمطوطة قبل القرن اخلامس عشرة موجود7:5األوىل ليوحنا 

ص هلوته لنسوته وما خيص ناسوته لالهوته       فالكتاب ينسب ما خي   " 54اآلن سعادتك بتقول يف الكتاب ده صفحة        
 على السواء ألن اإلله الواحد والرب الواحـد واملخلـص الواحـد             –مفيش ححاجة امسها ناسوت والهوت      –

واملسيح الواحد، يسوع املسيح ابن اهللا احلي أنه الواحد الذي مات على الصليب وإن كان قد مـات كإنـسان                    
  "لواحد بالهوته وناسوتهفالكتاب ينسب ما خيص ناسوته لشخصه ا

اآلن سـعادة   . 48تابه صـفحة     الكالم ده يف ك    .لصليب إنسان اباملناسبة سعادة القمص بيقول اللي مات على        
 اتيتيديوس، فبيقول هنا سيوس الرسويل إىلانيؤكد هذه العبارة بقول القديس أث عن و43القمص بيتكلم يف صفحة 

االله نفسه  "شبة مل يكن هو اجلسد بل هو جوهر احلكمة اخلالق ذاتهوالذي مسر على اخل: "سيوس يقولانالقديس أث
   .ي كان على الصليبللربنا سبحانه وتعاىل ا

سيوس ثنا يقتبس من كالم ا43صفحة ) سر التجسد االهلي(  "له فكيف حبل به وولد كان املسيح إتاين كتاب إذا
بـل   –عين مش اإلنسان مش اإلنسان يسوع ال ال ي – الذي مسر على اخلشبة مل يكن هو اجلسد  "الرسويل ويقول   

  "هو جوهر احلكمة اخلالق ذاته
إن :"  يقول 49 صفحة : املهم سعادة القمص بيقول يف نفس الكتاب.لي مات على الصليبل اهللا سبحانه وتعاىل ا

. ما ينسب ما لالهوت للناسوت وما للناسوت لالهوت مفيش فرق، مفيش حاجة امسهـا ناسـوت والهـوت                 
  ".لناسوت ناسوته وهو املسيح الواحد وا
قال  :54ن هذا املوضوع فبيقول يف صفحة  سعادة القمص هنا بيتكلم بالتفصيل ع. كالم سعادة القمص نفسهه د

أن ابن اإلنسان هو الرب والديان وغافر اخلطايا، كما أنه احلي والذي له حياة يف ذاته بل يف معظم املرات                    "ايضا  
  . "بن اإلنسان كان يظهر مرتبطاً بصفات من صفات الالهوتالذي ذكر فيها لقب ا

هـل نـصف    .  صفات الناسوت لالهوت والالهوت للناسـوت      ، القمص يقول ما كان هللا صفات      ةطيب سعاد 
نفس الصفات فصفات !  طبيعة واحدةهي! نه يتبول ويتربز أو يدخل احلمام أو يأكل أو يشرب أو ينام؟الالهوت أ

 هذا ما   49 وصفات الناسوت تنسب إىل الالهوت هذا كالم سعادتك يف صفحة            ،سوتالالهوت تنسب إىل النا   
 . فهو غافر اخلطايا   : يقول مثالً  ، هديكم مثل عشان مضيعش وقيت     . هو جايب النصوص   اآلن وطبعاً . قلته سعادتك 

على أن ابن  تدل  وجايب نصوص كتري جداً.ولكي تعلموا أن ابن اإلنسان له سلطان على األرض أن يغفر اخلطايا
  .ممتاز.اإلنسان أي الناسوت له سلطان الالهوت

، وكل هذه الصفات هي صفات الالهوت وليست صفات الناسوت        "  :57اآلن سعادة القمص بيقول يف صفحة       
ومع ذلـك نـسب صـفات        "فهو رب اد ورب املالئكة كما أنه رب اخلليقة كلها ودينها، مالك يوم الدين             

  .اجة امسها ناسوت والهوت مفيش ح،الالهوت للناسوت
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  "فإن رأيتم ابن اإلنسان صاعدا حليث كان أوالً: " بيستشهد ويقول:  يقول سعادة القمص58 وصفحة 
  62 اإلصحاح 6يوحنا العدد 

 ]فان رأيتم ابن االنسان صاعدا اىل حيث كان اوال][Jn.6.62][الفاندايك[

 "ولكم بالهوته نزل من الـسماء      من العذراء،    منا أخذه وهو مل يأيت بناسوته من السماء إ      " ويقول سعادة القمص    
 سقطت حجتكم ه فنسب لناسوته ما خيص الهوته يبقى كد      .لكن اللي نزل من السماء ابن االنسان مش الالهوت        

 ةيـا سـعاد  ) من فمك أدينـك ( ومن كالمك    .سوت والهوت اإن ده ناسوت وده الهوت مفيش حاجة امسها ن        
  .القمص

 وطبعا استـشهدت  .ة أنت حضرتك تكلمت بالتفصيل يف هذا الكتاب على آباء الكنيسة         يف نظري  ؛اآلن سعادتك 
 لكن حضرتك استشهدت    ، ما فهموه  .ن آباء الكنيسة كانوا يف ذهول من املوضوع التجسد        وضوع التجسد وأ  مب

   امسهءشي هناك .على أن آباء الكنيسة كانوا بيؤمنوا إن املسيح هو اهللا طيب استعد للصاعقة يا سعادة القمص
 Subordinatism بعيةاالت 

 تابع لآلب واستشهدوا بنصوص االبن يعين .قل من اآلبإله أ االبن هو إله ثانوي يعين االبنيعين كانوا يقولون أن 
 وهجيب لك مني من آبـاء الكنيـسة         . سأعطيك بعض النصوص اليت تثبت هذا الكالم       .كثرية على هذا الكالم   

   هذا الكالموابيقول
  35 العدد 3نا اإلصحاح مثال يوح

  ].اآلب حيب االبن وقد دفع كل شيء يف يده][Jn.3.35][الفاندايك[
  26 العدد 5يوحنا االصحاح 

  ].النه كما ان اآلب له حياة يف ذاته كذلك اعطى االبن ان تكون له حيـاة يف ذاتـه            ][Jn.5.26][الفاندايك[
  

  37 العدد 5كمان يوحنا اإلصحاح 
  ].اعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسانو][Jn.5.27][الفاندايك[

  29 العدد 10يوحنا اإلصحاح 
 ].ايب الذي اعطاين اياها هو اعظم من الكل وال يقدر احد ان خيطف من يد ايب][Jn.10.29][الفاندايك[

  16 العدد 13يوحنا اإلصحاح 
 ].وال رسول اعظم من مرسلهاحلق احلق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده ][Jn.13.16][الفاندايك[

   آخراالبن واالبنب أرسل واآل
  28 العدد 14يوحنا اإلصحاح 

لو كنتم حتبونين لكنتم تفرحون الين قلت .مسعتم اين قلت لكم انا اذهب مث آيت اليكم][Jn.14.28][الفاندايك[
 ].الن ايب اعظم مين.امضي اىل اآلب

  نفس الكالم من كالم بولس
  4 العدد 8 اإلصحاح ،رونثوسواألوىل إىل كبولس يقول يف رسالته 
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فمن جهة اكل ما ذبح لالوثان نعلم ان ليس وثن يف العامل وان ليس الـه آخـر اال     ][Cor1.8.4][الفاندايك[
  ]واحدا

النه وان وجد ما يسمى آهلة سواء كان يف السماء او على االرض كما يوجد آهلـة    ][Cor1.8.5][الفاندايك[
 ]كثريون وارباب كثريون

  6 العدد 8 اإلصحاح ،رونثوسواآلن يقول يف الرسالة األوىل إىل ك
ورب واحد يسوع املسيح    .لكن لنا اله واحد اآلب الذي منه مجيع االشياء وحنن له          ][Cor1.8.6][الفاندايك[

  ].الذي به مجيع االشياء وحنن به
نظريـة   .ل من اآلب حىت يوم القيامة     االبن أق  أن   ،ب وبيؤكد هذا الكالم بولس    االبن أقل من اآل    و االبن؟  من اهللا 

  له ثانوي نظرية التبعية يعين أقل أو أنه إالتدين أو
  28 العدد 15 اإلصحاح ،رونثوسوالرسالة األوىل إىل ك

ومىت اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكـل              ][Cor1.15.28][الفاندايك[
  ]كي يكون اهللا الكل يف الكل

  ب هو اهللا سبحانه وتعاىلاالبن خاضع لآلب؛ ألن اآلب هو الكل يف الكل اآلالقيامة حىت يوم 
  18 العدد 10مرقص اإلصحاح 

  ].ليس احد صاحلا اال واحد وهو اهللا.فقال له يسوع ملاذا تدعوين صاحلا][Mk.10.18][الفاندايك[
  بألنه أقل من اآل

  32 العدد 13مرقص اإلصحاح 
ما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما احد وال املالئكة الذين يف السماء وال               وا][Mk.13.32][الفاندايك[

  ].االبن اال اآلب
  

 ذه النظرية؟ نظرية التدين أو            لن آباء الكنيسة ا   ن مِ اآلن م التبعية  لي بيستشهد بيهم سعادة القمص يف كتبه يؤمن 
  .أورجيانوس ؟باالبن ليس مساوي لآلب وأقل من اآلله ثانوي واالبن إن وأ

 على إميان أورجيانوس يف كتاب آباء الكنيسة للدكتور أسد          :نطاكيالدكتور أسد رستم مؤرخ الكرسي اإل     يقول  
   -وسعادة القص استشهد بكتابه يف بعض كتبه -: 13رستم املؤرخ األنطاكي ص

 أقوى مـن اآلب بـل   فنحن الذين نقول أن العامل املنظور هو حتت إرادة من خلق كل شيء نعلن أن االبن ليس                (
إن اآلب الـذي    (أما حنن الذين نصدق املخلص حني قـال         ) "28:14(، وجاء يف تعليقه على إجنيل يوحنا      )دونه

نعترف أن املخلص والروح القدس أعظم من كل األشياء اليت صنعت ولكننا نعتـرف أن               ) أرسلين هو أعظم مين   
  . هذا أورجيانوس.أعظم منهاآلب  "اآلب أعظم منها بقدر ما مها أعظم من املخلوقات

  يف كتابه تاريخ الكنيسة اجلزء االول وحضرتك ايضا استشهدت به يف كتبكي الدكتور القس حنا اخلضر
 أورجيانوس  ، إله أقل من اهللا اآلب     االبنيعلق الدكتور القس حنا اخلضرى على إميان أورجيانوس القائل بأن           : يقول
  : إله أقل من اآلب فيقولاالبن أن :يقول
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 يف   أو ثانوياً   إن الوسيط بني اهللا والناس ما هو إال إهلا ثانياً          :ويقول لودز يف تعليقه على مفهوم أورجيانوس للوغوس       
بل يتقبله من اآلب، ال ميلك الالهوت . عرف أرجيانوس، هو مساواته مع اآلب، فهو أقل منه درجة أي تابع لآلب

  .شتراك يف الهوت اآلبفهو اهللا باال
  موجود يف كتاب القس حنا اخلضري اجلزء األول وهو تاريخ الكنيسةهذا الكالم

 يقـول   : تقدر ترجع إليـه ويقـول      560 ، 559 صفحة   ، الدكتور القس حنا اخلضري    ،كتاب تاريخ الكنيسة  
  أورجيانوس

 أقل من اآلب يف الدرجـة       االبنأي أن   ،  (subordinatism) وهلذا السبب فقد امه البعض رطقة التابعية      
 كذلك اآلب يفوقهما    . بإفراط يف العظمة والسمو بال وجه للمقارنة       االبننه ذا يدين الذين ميجدون       فإ .بع له وتا

  .يف العظمة والسمو بدرجة مسومها وتفوقهما على كل اخلالئق

 
 هطبعا د .  هنجيبه من كتاب القس حنا اخلضري      ي انتم بتسموه الشهيد برضه     اال أيوستينوس معلش لو االسم خط    

  :آباء الكنيسة املعروف يقولمن 
وسنبين لكم أيضا  أننا نعبد حبق ذلك الَّذي علّمنا          . إننا نطلب إليه كذلك اخللود يف الدهر اآليت بثقتنا وإمياننا به          "

هذه األشياء وولد ليعلّمنا إياها، يسوع املسيح الَّذي صِلب يف عهد بيالطس البنطي، وإىل اليهوديـة، يف عهـد                   
 "ر طيباريوس، الّذي نرى فيه ابن اهللا احلق ونضعه يف املرتلة الثانيةالقيص

  
  :ويقول. دي آباء الكنيسةآ
أن تِرتلوا يف املرتلة الثانية بعد اهللا الثابت األزيلّ، خالق كل األشياء، رجـالً              _ على حد ما يقال لنا    -يا للجنون   "

  ". اتبعوناسنشرحه لكم، فتفضلوا. هذا سر ال تفهمونه! مصلوبا 
  22للقديس يوستينوس صفحة – احلوار مع تريفون –كتاب الدفاع عن املسيحية 

االبن أدىن من اآلب، واملسيح يف املرتبـة الثانيـة          ": ويعلق الدكتور القس حنا اخلضري على هذا اإلميان فيقول        
  453ا اخلضري صفحة  الدكتور القس حن–كتاب تاريخ الفكر املسيحي . "والروح القدس يف املرتبة الثالثة

  ترتليانوس. ممتاز
مل ترد يف الكتاب املقدس، ويظن أن أول مـن صـاغها            ) التثليث أو الثالوث  (والكلمة نفسها   : "يقول ترتليانوس 

مث ظهر سبيليوس ببدعته يف منتصف القـرن الثالـث          . واخترعها واستعملها هو ترتليان يف القرن الثاين للميالد       
أن التثليث ليس أمراً حقيقياً يف اهللا لكنه جمرد إعالن خارجي، فهو حادث مؤقت (لقول وحاول أن يفسر العقيدة با

  "وليس أبديا
 232 خنبة من العلماء والالهوتيني صفحة –والكالم ده يف قاموس الكتاب املقدس 

 
 واسـعة  مما ال شك فيه أن تعاليم ترتليانوس عن شخص املسيح تعترب تقدما عظيما وخطـوة    ": ماذا يقول ؟ يقول   

  "ومن ذلك فلم يستطع أن يهرب من الشرك الذي سقط فيه الكثريون من سابقيه. بالنسبة لسابقية
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ومبا أن االبن انبثق أو خرج من اآلب فهذا األخري هو اجلوهر الكامل أو الكلي، وبناء على ذلك فـإن                    : "ويقول
  "هذا الكلاالبن هو سبيل من الكل، اآلب هو كلي اجلوهر بينما االبن هو جزء من 

 529 ، 528 الدكتور القس حنا اخلضري صفحة –كتاب تاريخ الفكر املسيحي 

هـو أول الهـويت     ) الثالوث(من القرن الثالث كتاباً عن      ،  اآلن نوفاتيان يقول عنه   . اءـب، اآل دي آباء الكنيسة  آ
شدة على أن اآلب واالبن     ويؤكد ترتليانوس ب  : "اآلن يقول يتكلم على ترتليانوس فيقول     . روماين يكتب بالالتينية  

والروح القدس من جوهر واحد أن يعطي املكانة األوىل يف الثالوث لآلب، واملكانة الثانية لالبن ، واملكانة الثالثة                  
 235 احملرر املسئول عادل فرج عبد املسيح صفحة - اجلزء األول –موسوعة اآلباء الكنيسة  ."للروح القدس

 والذي يقال أنه تويف بعد سنة ،هو أحد اآلباء األولني نطاكي على ثيوفيلوس اإلس حنا اخلضرييعلق  الدكتور الق   
  : وهذا أيضاً من ضمن اآلباء الذين نادوا بفكر التبعية أو التدين فيقول، م ويستشهد به الكثري من القساوسة180

وستينوس وأثيناغوراس، عندما إن ثيوغيلوس اتبع يف بقية تعاليمه نفس اخلط الذي اتبعه املؤلفون اآلخرون أمثال ي  "
 "يتكلم عن طبيعة اللوغس

عقيدة أن االبن أقـل مـن   (كما يالحظ يف تعاليم ثيوفيلوس اخلاصة باملسيح نوعا من التبعية أو الثانوية           ": ويقول
  )"االبن أو تابع له

  464 الدكتور القس حنا اخلضري صفحة جود يف كتاب تاريخ الفكر املسيحي،الكالم ده مو
 

 " .أقنوم االبن متميز عن اآلب ولكنه أقل منه ":ويقول

قل من أ االبن أن يبعية وه الت فاآلباء كانوا بيؤمنوا بنظرية التدين أو.لك اآلباء كلهم جيبألن الوقت مش متسع أ
  .له ثانوياالبن إ أن ،اآلب

  
  .له؟ نعم أعلن من هو اإل هل أعلن املسيح من هو اإلله؟اآلن موضوع املناظرة كان إيه

ن هذا اإلله   عله واحد للكون من هو اإلله الواحد للكون؟ يقول            الكتاب املقدس كله يتكلم عن إ       له هو اآلب  اإل
  35 العدد 4 اإلصحاح ،يف تثنية

  ].ليس آخر سواه.انك قد أريت لتعلم ان الرب هو االله][Dt.4.35][الفاندايك[
 60 العدد 8 اإلصحاح ،يقول يف سفر امللوك األول

 ].ليعلم كل شعوب االرض ان الرب هو اهللا وليس آخر][Kgs1.8.60][يكالفاندا[

  6 العدد 45أشعياء اإلصحاح 
  ].انا الرب وليس آخر.لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغرا ان ليس غريي][Is.45.6][الفاندايك[

 آخـر والـروح   االبنن  مهرطق، وأ هو اآلباالبن والذي يقول ، ليس هو اآلباالبناإلميان املسيحي يقول أن    
 31 العدد 5 طيب ممتاز واملسيح يؤكد هذا الكالم يف إجنيل يوحنا اإلصحاح .القدس أخر

 ].ان كنت اشهد لنفسي فشهاديت ليست حقا][Jn.5.31][الفاندايك[

 ].الذي يشهد يل هو آخر وانا اعلم ان شهادته اليت يشهدها يل هي حق][Jn.5.32][الفاندايك[
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 ].انتم ارسلتم اىل يوحنا فشهد للحق][Jn.5.33][الفاندايك[

 ].ولكين اقول هذا لتخلصوا انتم.وانا ال اقبل شهادة من انسان][Jn.5.34][الفاندايك[

  خر؟ اآلخر هو اآلبمن الشاهد اآل
  ].مل تسمعوا صوته قط وال ابصرمت هيئته.واآلب نفسه الذي ارسلين يشهد يل][Jn.5.37][الفاندايك[

  نعم  بدون لف وال دوران؟ صراحةًح أعلن من هو اإللهاآلن هل املسي. ممتاز
  3 العدد 17 اإلصحاح ،إجنيل يوحنا

وهذه هي احلياة االبدية ان يعرفوك انت االله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الـذي              ][Jn.17.3][الفاندايك[
  ].ارسلته

  .مني اإلله احلق وحده؟ اآلب
  خر؟ب آ، واآل ليس اآلباالبن واالبن،كيف نشرك مع اآلب 

  الكتاب املقدس يف العهد اجلديد يؤكد أن اهللا هو اآلب فقط
  27 العدد 6 اإلصحاح ،إجنيل يوحنا

 اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة االبدية الذي يعطيكم ابن االنسان الن][Jn.6.27][الفاندايك[
  ]هذا اهللا اآلب قد ختمه

  3 العدد 1اح  اإلصح،بولس يف الرسالة إىل غالطية
  ]نعمة لكم وسالم من اهللا اآلب ومن ربنا يسوع املسيح][Gal.1.3][الفاندايك[
  23 العدد 6 اإلصحاح ،فسسإ
  ].سالم على االخوة وحمبة باميان من اهللا اآلب والرب يسوع املسيح][Eph.6.23][الفاندايك[

  27 العدد 1 اإلصحاح ،يعقوب
 النقية عند اهللا اآلب هي هذه افتقاد اليتامى واالرامل يف ضـيقتهم             الديانة الطاهرة ][Jms.1.27][الفاندايك[

  ]وحفظ االنسان نفسه بال دنس من العامل
  9 العدد 3 اإلصحاح ،يعقوب

  ]به نبارك اهللا اآلب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه اهللا][Jms.3.9][الفاندايك[
  2 العدد 1 اإلصحاح ،الرسالة األوىل إىل بطرس

لتكثر .مبقتضى علم اهللا اآلب السابق يف تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع املسيح            ][Pt1.1.2][لفاندايكا[
 ]لكم النعمة والسالم

  17 العدد 1 اإلصحاح ،الرسالة الثانية إىل بطرس
ا النه اخذ من اهللا اآلب كرامة وجمدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من اد االسىن هذ               ][Pt2.1.17][الفاندايك[

  ].هو ابين احلبيب الذي انا سررت به
  ملاذا نشرك مع اآلب شخص آخر؟

  . مش موجوداالبنأيضا يف الكتاب املقدس اهللا 
  .ما موجود أين يف الكتاب املقدس اهللا الكلمة؟
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  .أين يف الكتاب املقدس اهللا الروح القدس؟ ما موجود
  :يح يقولاملس. ة القس يف تفسريه لكالم املسيحولذلك نرجع لكالم سعاد

انا علّمت كل حني يف امع ويف اهليكل حيث         .اجابه يسوع انا كلمت العامل عالنية     ][Jn.18.20][الفاندايك[
  ].ويف اخلفاء مل اتكلم بشيء.جيتمع اليهود دائما

 .مل يكن للمسيح أي تعليم سري بل كان عالنية جلميع الناس يف كل العصور واألمم

  .ة كان ليس هناك تعاليم سريإذاً
أين قال  أين تكلم عن اخلطية األصلية؟ أين قال أنا اهللا الظاهر يف اجلسد؟ أين طلب العبادة لنفسه؟ أين قال أنا اهللا؟

 أين قال أنـا  ؟االبنأين قال أنا اهللا ؟ الفداء أساس عقيدة التجسد و    أنا جئت من أجل اخلطية األصلية ؟ واليت هي        
  أين؟ أين قال؟ لثاين؟أين قال أنا اهللا األقنوم ااهللا الكلمة؟ 
  28 العدد 15 اإلصحاح ،يف رسالة بولس إىل كرنثوس : خنتم وهنقول

ومىت اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكـل              ][Cor1.15.28][الفاندايك[
  ]كي يكون اهللا الكل يف الكل

   هللالديان خاضع
  . واملسيح رسول اهللا إال اهللاإله بدعيك إىل ال ص القمةوأنا يا سعاد

وهذه هي احلياة االبدية ان يعرفوك انت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الـذي              ][Jn.17.3][الفاندايك[
  ].ارسلته

  يك معاكاتفضل امل

 وهتكون  ،دس أبونا عبد املسيح   املداخلة اجلاية لق  . طيب بنشكرك على املداخلة األخرية يا أخ وسام       : مدير احلوار 
  .قدسك مع كياتفضل أبونا امل. الضبط دقيقة ب15

  .مساء اخلري مرة تانية: القمص عبد املسيح بسيط
واحد . ه احلقيقة أنا الحظت حاجتني يف جزء كبري من املناظرة أنا مش بناظر األخ وسام لوحد ،قبل ما تسجل عليا   

 ،مش بناظر األخ وسام بس وبصراحة يعين أنا     .أ وعمال يقر  ،ب األخ وسام عمال ميليه وورق بيتكتب له       قاعد جن 
اعدين جنب منه عشان    لي ق لعدوا لألخ وسام وا    أ أنا بتناظر مع جمموعة كبرية من األخوة املسلمني احملترمني اللي         

 ألنه هو دخل يف نقط هو نفسه واضح إا جديـدة عليـه     ،خد وقت إضايف  ه الزم آ   عشان كد  .وا له خاطر يقرؤ 
  . بعد إذن األخ وسام طبعاً.ولو حىت مخس دقائق ،خد وقت إضايف مرة يقرأها فالزم آوأول

 الـورق    أو على األقل   أال صدقين سامع اللي بيقر    . وبتشا هجاوب أنت حتكم عليا لو جم      ه لس ،ال مش إفالس منا   
  .خد وقيت هرد عليها بالكامل بس الزم آ من جمموعة كبرية وأناأحضرتك بتقر. يدين حضرتكاملعد يف إ

نتوا جبتـوا مجيـع     م بذل جهد رائع واملناظرة دي لو أ       األخ وسا .  وسام شديد لألخ بصرف النظر مع احترامي ال    
.  إىل جانب الفريق اللي شغال معاه      ،مناظرات األخ وسام على املوقع بتاعه هتالقيه ناظرها معايا يف مناظرة واحدة           

  .نا بتناظر مع فريق مع األخ وسام مش األخ وسام لوحدهفأ
نـا بستـسمح    ؛ فأ أنت دخلت يف منطقة الزم يكون عندي فرصة كافية    .باء موضوع اآل  عشان أوضح خصوصاً  
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 فلو حضرتك توافق يبقى كرم أخالق من .قةي يعين مخس دقائق ومخسة وعشرين دق     ، يف مخس دقائق   طحضرتك فق 
  .حضرتك
د لقطـات   شرح مش هاخ   ا لي دخل فيها األخ وسام منطقة حمتاجة إين أنا        لذنكم يا مجاعة دلوقيت املنطقة ا     ال بعد إ  

  .ألنه استخدم جمموعة من كتابات اآلباء
 األخ وسام مكرم وعلى     . باملرة يءال لو مسحتوا مش هقبل حاجة على األخ وسام طاملا يف غرفيت مش هقبل أي ش               

 ه متفقني دهكد.خده حضرتك خده  آ ضايف وقت إ   أنا ما عندي مانع يا شيخ وسام أي        .عيننا وراسنا داخل غرفتنا   
 .ش بايل خالص  ت أنا خمد  ، آسف يا أخ وسام إن كان حد غلط        زآسف إن كان حد غلط فيك      و .حقك على فكرة  

 يا أخ وسام هلـذا       شكراً .خدهاا ي 10خدت   وسام، أ  خدها األخ ا دقائق ي  5خدت  مفيش مشكلة أ  . متفقنيه  كد
 داخل  .ول امسحها فيا زي ما بنق     ،ل عنه ئو يف الغرفة أنا املس    أالتفاهم وبكرر أسفي إن كان أي حد كتب أي خط         

، ال مش  حتة إفالس الرجل يعين باستثناء هذه العبارة ثانياً.غرفيت يا مجاعة الزم يتحط يف االعتبار أي إنسان مكرم
 مش إفالس ألن أنا عـالــم مش مفلس، ألين هرد عليك وهرد عليك ، مع احترامي الشديد ليك يعين.إفالس

 من هذه املناظرة  أنا لألمانة مبسوط جداً: عايز أقول كلمتني لكن أنا مبسوط، متسجليش ألين أنت عامل.بكل قوة 
ضه وبعد ما ختلص يا شيخ وسام أمسعها وراجع كل مناظراتك هتالقي دي هتتسجل يف تارخيك لقوا وعمقها وبر                 

  .ربنا يبارك فيك.لي أشتغل معاكبشكر الفريق ال
 دقيقة حضرتك   15قت إضايف عن الـ     ي و  أبتدي سجل الوقت وأ    .، بعد إذنكوا يا مجاعة نبتدي مع بعض       طيب

  .، ابتدي سجل الوقت يا ماسترطيب هنبتدي. ديه لألخ وسـام قبل األسئلةإ
  

، موضوع الالهوت والناسوت. أن نقول يف هناك موضوع سري) علمت العامل عالنية (أنا بكرر مرة أخرى مسألة      
  أخطأت يا شيخ وسام يف هذه العبارة ليه؟

  . الالهوتهفد) يه حيل كل ملئ الالهوت جسدياالذي ف( بيقول :أوالً
فعبـارة   ) ...ليس شـبيه فـضة وال وال وال         ( يقول   ،ي هو اهللا، جوهر اهللا    لالقديس بولس بيشرح الالهوت ال    

 الطبيعة اإلنـسانية باللغـة اآلرميـة        ،)الذي فيه حيل كل ملئ الالهوت     (الالهوت موجودة ومطبقة على املسيح      
ة فالطبيعـة    فلما أحنا بنقول ناسوت نقصد الطبيعـة اإلنـساني         .ي ال أكتر وال أقل     فمجرد فرق لغو   ."ناسوت"

 فلما بنقول بقى ما خيص الهوت املسيح لناسوته يعـين           ،، والناسوت هو الطبيعة اإلنسانية    اإلنسانية هي الناسوت  
 بعد اختاذ   ،سداً بعد صريورة الكلمة ج    ، بعد ظهور الالهوت يف اجلسد     ،املسيح بعد حلول الالهوت يف الناسوت     

 من هنا بينـسب     . فبيتكلم عن نفسه كإله وكإنسان يف وقت واحد        . أصبح كاملسيح الواحد   ،صورة اهللا للجسد  
 ،لذاته صفات الالهوت وصفة الناسوت، أعمال الالهوت وأعمال الناسوت فلما نقول بينسب لالهوته الناسوت             

بن  ملا بيتكلم عن نفسه كا      مثالً . كاملسيح الواحد   ألنه بيتكلم عن نفسه    ؛أو صفات الناسوت أو صفات الالهوت     
كنت أراه يف رؤى الليل      (:ي بيقول ل لقب مأخوذ من سفر دانيال ال      هبن اإلنسان هنا سيدي الفاضل د     ا. اإلنسان

ربـوه فـأعطي   فق( .ي هو اآلبل ال،)بن إنسان أتى وجاء إىل قدمي األيام      اوإذ  مع سحب السماء إذ بشبه إنسان         
 وملكوتا لكي تتعبد له مجيع الشعوب واألمم واأللسنة سلطانه سلطان أبدي ما مل يزول ملكوته ما ال سلطانا وجمدا

  .)ينقرض
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 ةبشر غري يف مر   لمل يستخدمه أحد من التالميذ وال من ا        بن اإلنسان  اإلنسان حبسب دانيال هو املعبود، لقب ا       بناف
بـن  استخدم لقب   ا فهو ملا    .ستخدم لقب اإلنسان  الي  ل لكن املسيح فقط هو ا     .ستخدمها أسطفانوس اواحدة ملا   

سيجلس خمتارين على    (:بن اإلنسان وقالوا  استخدمه بناًء على أن اليهود عارفني، اليهود كانوا مسمينه          ااإلنسان  
 طبعا يف سفر عزرا الرابع،      هتكتبت بني العهدين يف سفر أخنوخ، وبعد كد       الي هي   ل يف كتبهم ا   هد)  عرش جمدي 

ابن اإلنسان هو    (:بن اإلنسان بيقول  الكن يف العهد اجلديد ملا بيتكلم على         .. ه وقت يف الكالم د    مش عايز أضيع  
  ).رب السبت أيضا

ملا سأله   نقول إيه،    ، يعين مثالً  يتكلم عنه ويعطي له صفات الالهوت     بن اإلنسان   اكل لقب يتكلم فيه عن نفسه ك      
أنت تقول وأيضا أقول لكم لـن تبـصرون ابـن           ( يه  إله   ولرئيس الكهنة بيق  ) هل أنت املسيح أبن اهللا احلي؟     (

إشارة ) واتيا على سحاب السماء   ) (قال الرب لريب   (.إشارة إىل قول داوود النيب    ) اإلنسان جالسا عن ميني القوة    
  .إىل نبوة دانيال

حة ومالئكة اهللا وأقول لكم لن ترون السماء مفتو(املالئكة، يقول إيه  فإن ابن اإلنسان يقول ابن اإلنسان هو رب 
ولـيس  (  النازل من السماء     االبن أن ابن اإلنسان هو      ؟يهإلنا  ول   يق  فمثالً .)يصعدون ويرتلون على ابن اإلنسان    

لي نزل من السماء؟ ل هو مني ا. )أحد صعد إىل السماء إىل الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو يف السماء
ي صعد من السماء وايل نـزل  ل فال) السماء إال الذي نزل من السماءىلوليس أحد صعد إ (:الالهوت لكنه يقول  

 .لي صعد ونزل هو الالهوتال .لي نزل عملياًلي صعد والبن اإلنسان بيتكلم عن هو ال    ابن اإلنسان ف  امن السماء   
  .الهوته وبطبيعته اإلنسانية إىل السماءصعد ب. الهوته وناسوته إىل السماءللي نزل وصعد بالالهوت هو ا

 وما لناسـوته    ،أعتقد  هذا األمر أصبح واضح أن ينسب ما لالهوته لناسوته          .  فهنا نسب من الالهوت للناسوت    
بيتكلم )  احترزوا إذن ألنفسكم   ( ؟يهإيه القديس بولس يف الرسالة إىل رومية يقول         ول لنا إ   يق  يعين مثالً  .لالهوته

 (( أسـف )  اليت أقامكم الروح القدس فيها أساقفة          احترزوا إذن ألنفسكم وجلميع الكنيسة     (:أساقفة أفسيوس 
   )احترزوا إذن ألنفسكم وجلميع الرعية اليت أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة اهللا اليت اقتناها بدمه

هوت لكن هنا  اهللا هنا ال.بب بسيط اهللا الذي اقتناها بدمه ليه قال اهللا اقتناها بدمه؟ لسهنا بيقول اهللا اقتناها بدمه، 
ليس أحد صعد من السماء إال الذي نزل        ( :نسب ما للناسوت لالهوت وهو بيتكلم عن صعد إىل السماء ونزل          

لي نـزل مـن     ، يعين ال  ماءلي نزل من الس   البن اإلنسان نسب إليه أنه صعد وهو        فهنا ا ) من السماء ابن اإلنسان   
  .اء هو الالهوتمسال

 هنا نسب اً فاالقتناء بدمه أن املسيح حبسب الطبيعة البشرية إذ     . اقتناها بدمه   يف نفس الوقت يقول كنيسة اهللا اليت      
  .هذا ما نقصده يا شيخ وسام. ناسوت لالهوت وما لالهوت للناسوتما لل

.. هي كلمة إجنليزية وليـست يونانيـة        .  معناها اخلضوع مش التدين    (subordinatism)  مسألة بقى عبارة  
  . معناها اخلضوع؟التدين ي حضرتك جبت منني معىن.نمعناها اخلضوع وليست التد
(συβορδινατισµ)اخلضوع دي كلمة إجنليزية وليست كلمة يونانية لكن معناها اخلضوعامعناه .  

  
أخلى نفسه أخذا صورة    ( : ظهر يف اجلسد وصار جسد فبيقول      االبنن  اخلضوع لسبب بسيط أل   .  ما هو اخلضوع  

  .) اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت، موت الصليبعبد صائرا يف شبه الناس وإذ وجد يف
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فوضع نفسه هنا بقى اخلضوع ملا خد صورة إنسان وضع نفسه أصبح خاضع حبسب الطبيعة اإلنسانية ، وضـع                   
 سيخضع لآلب، حبسب الطبيعة اإلنسانية ملا يقول االبنفلما نقول  . صبح خاضع حبسب الطبيعة اإلنسانية    نفسه وأ 

، ألن  يقصد حبسب الطبيعة اإلنـسانية    ) وال االبن (ين ، حبسب الطبيعة اإلنسانية ملا يقول عن الساعة          أيب أعظم م  
م عن نفسه كالعامل بكل لكألن املسيح يعرفها بالفعل ألن أتليس من سر التجسد أن يكشف عن علم هذه الساعة    

 هحمتاج وقـت عـشان أشـرح د        وطبعا   يفاملسيح عامل بكل ش   ) أنا هو الفاحص القلوب والكلى    ( بيقول   يءش
تكلم عـن  ، والدينونة هو  التاينكل تفصيالت ما قبل ايء التاين، وايء بالتفصيل لكن وشوف دليل أنه شرح       

 وهيكون معهم يف األبدية فيخفي علـيهم        ،لي هيجي وهيدين البشرية   ل وتكلم عن نفسه إن هو ا      ،نفسه كالديان 
 حسب كونه إنسان حسب بسبب اختاذه فاخلضوع هنا.  يوم الساعة لكن ليس من أسباب التجسد إعالن.الساعة

  .للطبيعة اإلنسانية
 مقطتفات من فالن وال عالن وال أسد رستم وال غريه ألن كل دي تعبريات               ذخملا نيجي عند أرجيانوس أحنا ال نأ      

   واحد ما هو ؟يءإال ش يءعتبار ال يعنيين ش الزم حتط يف اال، أقول حلضرتك حاجة؛، شوفأنا ال يعنيين. مبتورة
  . من كتابه يدي كتابه فلن أتكلم إال من كتابه وملا أجي أتكلم يف إما قاله هذا الشخص يف كتابه وأنا

ت املسيح حبسب إجنيل يوحنـا       يا عزيزي الفاضل تكلم عن الهو      : أوالً .ت تكلمت عن يوستينوس   حضرتك بدأ 
سـف  آ ، فقرات ألغسطينوس  أتعاىل نقر . إلنسانية من كتبه  سيح بالطبيعة ا   فاخلضوع بالنسبة له خضوع امل     .ناقالً

آب الكون له ابن وهو أيضاً لكونه كلمة اهللا         : "يه بيقول إ  76يف الفصل   .. )) وار مع   احل(( ليوستينوس يف كتابه    
  "املولود منه وهو إله
 اهللا وهو كلمته وبكـره  يسوع املسيح هو االبن الوحيد املولد من " :يف نفس الكتاب بيقول. املولود منه وهو إله   

  ".وقوته وقد صار إنسانا بإرادته ، املسيح لكونه اهللا موجودا قبل كل الدهور وقد خضع للوالدة وصار إنسانا
  .وقد خضع للوالدة وصار إنساناً (subordinatism) بقى الـ ههو د

 يف  .د منه وعلمنا هذه األشياء     الذي ول  االبنبيتكلم عن اآلب مع      " حنن نسجد له ونعبده   "  :قوليف فقرة تانية ي   
أي  " حنن نسجد له ونعبده ": هنا يقول،يقدم العبادة هللا وحده" أعبد اهللا وحده"  :نفس الفقرة يف فقرة تانية يقول

 يقول يف الديالوج . والدة النور من النور ،، الوالدة اللي هي والدة الكلمة     لد منه و.  الذي ولد منه   االبناآلب مع   
 ، كانوا بيـسموها أحيانـا مـذكرات الرسـل         .األناجيلأي  "  مكتوب يف مذكرات رسله    " :هيبرضه، بيقول إ  

أنه ابن اهللا، وألننا ندعوه االبن فقد أدركنا أنه ولد من اآلب قبل اخلالئق       " ومذكرات الرسل اليت نسميها أناجيل      
 "  املسيح إله ورب اجلنـود      يدعى مر العصيان الذي نتج بسبب احلياة،     بقوته وإرادته وصار من العذراء لكي يد      

  .نفس الديالوج
بيتكلم عن املسيح   " كرسيك يا اهللا إىل دهر الدهور      ":االبنيه عن    ويقول إ  8:1وبعدين يستشهد باآلية العربانني     

قال يسوع ليس أحد يعرف االبن إال اآلب وال اآلب إال االبن ومن أراد               ": وبعدين يستخدم العبارة   ،باعتباره اهللا 
يعلن له ألن اليهود مل يعرفوا من هو اآلب وال من هو االبن واآلن نقول كما قلنا سابقا كلمة اهللا هـو                      االبن أيه   

   " .ابنها
  . بالنسبة ليوستينوس ده

  .احنا طبعا حضرتك تكلمت عن يوستينوس وترتليان وأروجيانوس
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يه يف الكتاب   االبن يقول إ  فصيل عن   لي بتكلم فيه بالت   لادئ بتاعته وا  بيدي كتاب امل  ، أنا طبعا يف إ     أورجيانوس تعال
ومن مث يسوع املسيح الذي جاء وولد من اآلب قبل كل خليقة وكما أظهر               ":)املبادئ(؟ كتاب أورجيانس    األول

اآلب يف خلقه كل شيء إذ به كون كل شيء كذلك يف األزمنة األخرية فقد تأنس مماشيا نفسه وجتسد فيما كان                     
  "Principles" املبادئ كالم أورجيانوس يفه د"هو اهللا

كلمة اهللا يعلن عن اآلب الذي يعرفـه        : " ، يقول  كويس . عريب يدي ترمجة للي كان يف إ    بس الكتاب ا   .ه املبادئ آ
ليس هو من املخلوقات يستطيع أن يقترب اآلب إال من خالل مرسل، فال يعرف أحد اآلب إال االبن ومـن أراد       

  ."االبن أن يعلن له 
االبن ال خيتلف عن اآلب يف اجلوهر ، االبن مشترك مع اآلب يف اجلوهر ألن ما ينبثق أو "  :يهإيف فقرة تانية بيقول 
 هنا أورجيانوس بيـتكلم عـن املـسيح    اًإذ.  بكل تأكيدοµοωσιοςοµοωσιοςοµοωσιοςοµοωσιοςستخدم عبارة او ،"يولد من اجلوهر هو     

  .باعتباره اهللا.  اإللهباعتباره
يف البدء كان الكلمة عنـد اهللا اآلب، مل   "  :يهبيقول إ . نه ع لي حضرتك اقتبست من كالم ما قيل      ل لترتليان ا  تعال

  "يكن اآلب هو الذي عند الكلمة، فعلى الرغم من كون الكلمة هو اهللا إال أنه كان عند اهللا إذ هو إله من إله 
  .و االعتقادات اليت نقلت عن اآلباءيا عزيزي نصوص اآلباء، مش ما قيل أهذه 

تعلمنا أن االبن خـرج مـن اهللا   "  :يهبيقول إ. حنا يف ترتليان آه طبعا ما إ   .. ضرتك   ح يلتعاىل للعالمة ترتليان ال   
إذاً فهو ابن اهللا ويدعى اهللا ألجل وحده مع اآلب يف اجلوهر فحىت شعاع              . اآلب وخبروجه هذا قد ولد من اآلب      

اً تقـسيم يف اجلـوهر      الشمس عندما يقرب منا يظل متصال ا وتظل الشمس يف الشعاع ألنه منها فال يوجد إذ               
هكذا املسيح هو روح من روح وإله من إله مثل مشعة مضيئة توقد من مشعـة                . فالشعاع هو جمرد امتداد للشمس    

  مضيئة وهكذا يستمر 
باليونانية  ικονοµιαικονοµιαικονοµιαικονοµια ونؤمن حتت هذا التدبري أو كما نسميه -بيقول– نؤمن حقا انه يوجد إله واحد -يقول-

له، كلمته املولود منه، والذي به كل شيء كان وبغريه مل يكن شيء مما كان، ونؤمن أنه أنه يوجد أيضا ابن هلذا اإل   
أُرسل االبن من اآلب إىل عذراء وولد منها إله وإنسان ابن اإلنسان هو ابن اهللا ودعي باسم يسوع املسيح ونؤمن                    

ء وجلس عن ميني اآلب وسيأيت      أنه تأمل حبسب الكتب ومات ودفن وقام ثانيتا وسط اآلب ليسترد مكانه يف السما             
  ) "الرباقليط ( ليدين األحياء واألموات ونؤمن أنه أرسل الروح القدس 

  .خد وقت مش هايبدو أن أنا ؟هفاضل مخس دقائق مش كد
  

 الوقت اإلضـايف وال الوقـت        يف هكد ت اإلضايف ؟  وقإحنا يف ال  .. يهإ بقى نشوف آباء القرن األول قالوا        تعال
  ؟األصلي

 . دقائق فقط5طيب خالص أنا مش هاخد أكتر من . ت عدويل الوقت اإلضايف   قلنت  ا أ يل مخس دقائق م   أنت بتقو 
  .،  تعال يف القرن األول، تالميذ التالميذهوضح بس

 يا عزيزي الفاضل كتبت يف الفترة ما بني ةالدياديكي. ة الدياديكيلي كتبت مثالًلب ا  كتاب هو من أقدم الكت      أول
 لكن خلينا   .ري بكت 100 لكن هي بتترواح لقبل      100   لـ     60عا العلماء ألم  قالوا من        وطب . م 100 إىل   60

سـم التالميـذ    ا دول كانوا يعمدون املؤمنني اجلدد على        ة،مع الدقة التارخيية إىل أن يثبت العكس يف الدياديكي        
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 والروح القدس مبـاء     البنا وبعد ما تعلموا وبعد أن تعلموا كل ما سبق تعمدوا كما يلي باسم اآلب و               .القدوس
  .جاري

، االبن والروح القدس   يا عزيزي الفاضل إحنا نص قدمي خارج الكتاب املقدس من القرن األول باسم اآلب و               اًإذ
  . والروح القدساالبني هو عمدوهم باسم اآلب ولال
  

ـ ة برنابا يقـول إ ا طبعا األمساء كانت مكررة كتري، يف رسال      إمن ،يف رسالة برنابا وهو ليس برنابا الرسول       ه عـن  ي
، برنابا مسيحي من القرن األول من تالميذ الرسـل مـش برنابـا              املسيح؟ لو مل يأت املسيح لو مل يأت باجلسد        

لو مل يأت باجلسد ملا استطاع البشر أن ينظروا خالصهم إذ كانوا ال يستطيعون أن ينظروا إىل الشمس         : " الرسول
  "ن حيدقوا إليه إذا كان قد جاءهم من غري جسد؟اليت هي من أعمال الغري  فهل ميكنوا أ

  . أن يضع حداً خلطية أولئك الذين اضطهدوا أنبيائهمإذا كان ابن اهللا قد أتى باجلسد فألنه أراد
للمرة الثانية يظهر يسوع ال كابن البشر بل كابن اهللا ظهر بشكل بشري "بيشرح التجسد : يف فقرة تانية يقول إيه

املسيح هو ابن داوود، فإن داوود يسرع ويتنبأ قائالً، قال الرب لريب، اجلس عن مييين حـىت                 ومبا أنه سيقال بأن     
أضع أعدائك موطئاً لقدميك خوفاً من أن يسري اخلطاه فهم بنوة يسوع فهل رأيتم كيف يعطيه داوود اسم الرب                   

  "ال اسم االبن 
ل الرب لريب بطبقها على الـرب يـسوع         كد شرح قا   يعين دي وثيقة من القرن األول بتؤ       واضح يا شيخ وسام؟   

  .املسيح 
ي عاش لإغنطيوس تلميذ الرسول القديس بطرس والرسل ال. غنطيوسإعشان مطولش وخمدش وقت أكرب هكتفي ب

  . م107 لـ 35يف الفترة من 
ستشهد فكتب يف هذه    اُسف هو طبعا أنه     آ.  أنه كتب يف آخر عمره     ترض م مثال هنف   100 يعين كتب يعين حوايل   

 .ستشهدا كتب يف الطريق وهعشان كد. 107ي هي لسنة الال

" ، يف مقدمة رسالته إىل الرومـان        إيه، مثال يقول     مرة يف سبع رسائل    37 اهللا حوايل    ستخدم تعبري املسيح إله و    ا
نا حسب حمبة يسوع املسيح إهلنا سالما باسم يسوع املسيح إبن اهللا حتية ال شائبة فيها يف يسوع املسيح إهلنا و إهل                    

يسوع املسيح حق عاد إىل حضن أبيه ويسوع املسيح إهلنا وحنن إنه حال فينا وحنن ال ننكره وهو إهلنا الساكن فينا       
 بيودعهم بقى وهو بيستشهد يف رسالته        "وإهلنا كلنا يسوع املسيح أشكر يسوع املسيح إله ، املسيح إهلنا ، وداعا            

يا شيخ وسام ليس أقوى من ..  هذه الرسالة يف طريقة لالستشهادإىل بويل كاربوس يف إهلنا يسوع املسيح أنه كتب
 اهللا إنساناً" لقد صار اهللا إنساناً" شخص ذاهب إىل املوت وهو عمال يعلن للناس ألوهية املسيح بيقول 

 هو  هيقصد التجسد عشان كد    – إهلنا يسوع املسيح قد حبلت به مرمي حسب تدبري اهللا         ألن  لقد صار اهللا إنساناً     "
دعوين أقتدي بآالم إهلي يسوع املسيح الوحيد الذي خرج من آب واحد وكان معه واحدا              "، ابن اهللا     اإلنسان بنا

  .هلي مره يسوع املسيح إ37 وكرر "وعاد إليه واحداً
  .شكر األخ وسام ألسلوبه الراقي اللي استخدمه يف هذه احملاضرة أيف النهاية قبل األسئلة ال أملك إال أن

 أنا بشكر ألين أنـا      . خلصت ه أنا كد  .فريق األخ وسام انه خلونا عملنا مناظرة يف عشرات املواضيع          شكر أيضاً أ
ي بعـد األسـئلة     لل،  ألن حضرتك هتاخد الوقت ا       كتري بقدم شكر لو هتحسبه عليا يا أخ وسام يبقى تشكرين         
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  هتشكر فيه طبعاً
 ،ك يف املناظرة ، مش يفّ      أنك بتقدم رأي   ايزين شكر، ال شكر على واجب، لكن أحب أتأكد        حنا مش ع  إأو تقول   

 ثانية يا شـيخ وسـام       15 فبشكر الشيخ وسام ألن فعال       .املناظرة خلصت واحلكم للمستمع لكن يف األسلوب      
النهاية دلوقيت أنا بشكر األخ وسام وبشكر فريـق األخ          فعال يف   حوال بصوا يا مجاعة     األ على أي    .خدهم دقيقة 

 15 دي يا شيخ وسام؟ 5يه إ.. ، بشكر اجلميع وأمتىن     زموالتالي يف الغرفة أم     ل ا خوة املسلمني وسام ، بشكر األ   
 ثانية 15اعية و، ماستر هي دقيقة و، أما الشكر ده فال شكر على واجب، ال يا حبييب خمدش         ثانية حسب احلساب  

حبة بشكر  ، مب  مش عاوزين خنتلف   ، لكن يجي تشكر أو تقدم شكر براحتك حضرتك      ، ملا ت  حضرتك خدهم دقيقة  
 حنا، أنـا  إالفريق وأمتىن األخ وسام يستمر ذا األسلوب يف غرفته حبيث يبقى احلوار راقي ونتعشم بعد املناظرة                 

 نسيب احلكم للجمهور وياريـت أخـي   .ي عندهم لقدمت كل ما عندي وغريي األخ وسام وفريقه قدمه كل ال          
، األمور لهم انتصرنا وازمناسلمني وتقحني أو املسيقى تعبريات حبيث أن أنت توصل للموسام بالش نقعد نقول ب 

 إىل أبد اآلبـدين     ، ربنا يبارك يف اجلميع، له اد دائماً       اظرات األخرى دي مش واردة بينا عشان نقدر نكمل املن       
  .دمنايك مع اآلامل.. آمني ، خمدش شيخ وسام غري دقيقة واحدة بعد إذنك يعين 

  

ربع دقائق ونصف زيادة أنـا حـسبت        دت أ خ أ هو عشان احلق أنت   . أبونا يا   طيب بشكرك جداً  : مدير احلوار 
.  خدناهم زيادة ش بالك يف أربع دقايق ونص بالظبط للشيخ وسام إحنا      تدسك خمد ق. 15عشرين دقيقة حمسبتش    

شيخ وسام هياخد أربع دقائق ونـص       ل فا 15 حمسبتش من    .ين حسبت من عشرين دقيقة    تش بالك أل  دسك خمد ق
   .يخ وسام معاك أربع دقائق ونصوبس تفضل يا ش

  

 املناظرات ، أوالًايك يتكلم، ثواين قبل ما ياخد كذا مرة أخد املسقبل ما تديين الوقت، هو سعادة الق: األخ وسام
  . تامي فهو حمدد بالوقت أدي أول شيءه املناظرة فيه،مفيش حاجة يف املناظرات كد. ههاش كديمف

ملناظرة هنا عشان بس    حنا عاملني ا  إ ه عشان كد  هيف املناظرة كد    مفيش حاجة   أكمل، خليين) ! انتظر(ما يف حاجة    
  .هحنا عندنا مبيحصلش الكالم دإ، لكن سيه نرضي سعادة القإ

، ، ال مين وال منـه     يس هناك تعليق على املناظرة خالص      ل :، سعادة القمص قال   سعادة القمص خالف وعده   : اتنني
.. ، الفريق اللي معـاك       معاك لكالم وقاعد كل شوية يكرر الفريق اللي       سعادة القمص خالف ا    .التعليق للمستمع 

  !، وقاعد تقويل فريق معاك؟  الكل قلت مش هعلق وعلقت أنت أمامللي معايا؟فريق إيه ا !!؟ معايايه الليإفريق 
  لي معايا يف أمريكا ؟ فريق ايه؟ل، فريق مني الي معايا ؟ أنا قاعد يف أمريكافريق إيه ال

  !يه املشكلة حمضر ورق، حمضر املناظرة ؟إ.. ورق حمضره .. حمضر طبعاً أهو وطبعاً
  !مع بصراحةتاحلكم للمس.. فيعين أسلوب يعين 

خـد  .. سامعه مني؟ أنت كداب      لي قاعد معايا يف البيت؟    لفريق إيه اللي معايا؟ مني ا     ! هفريق إيه ، اللي فريق د     
ـ  .. أمام كل الغرفة تشغل التسجيل حد تكلم اهللا  أحتداك و ..  ومسعين صوت واحد بييت    هالتسجيل كد  ني مـدام م
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  !!؟ياراجل
، منظرك مش كويس  عيب يعين، عيب بصراحة  !يكية من الفريق ؟   املدام األمر ! يق إن شاء اهللا ؟    هي املدام من الفر   

  .غرفة خاصةا يف غرفتنا يا إما يف  املناظرة يا إم.خالص خيليين أناظر مع حضرتك هنا تاين  بصراحة ماهود. يعين
  .، إمنا أناظر معاك هنا مينفعشنعم متأسف

  ! سبحان اهللا العظيم؟، أنا هربتابينهروب مني يا .  يتريقيك األول قاعداطبعا األستاذ الفاضل أخد امل
  . بيك وسهالًأهالً،  يف غرفتنا أو يف غرفة حمايدة،لك أناظرك يف غرفة تانيةوبق

  .نصف دقائق و4حسب يل الـ إديين، ا. نرجع
 

 أنـا   (سعادة القمص بيقول على موضوع      ) من فمك أدينك   (ضهنرجع تاين للكالم وبر   .. طيب سعادة القمص    
  )كلمت العامل عالنية 

 .أحسب يل الوقت لو تكرمت أربع دقائق ونصف

  )أنا كلمت العامل عالنية ، أنا علمت كل حني يف امع ويف اهليكل ويف اخلفاء مل أتكلم بشيء(
ليم سري بل كان عالنية يف مجيع الناس يف كل العامل واألمـم      أن املسيح مل يكن له أي تع       " :مص بيقول سعادة الق 

  "وليس لفئة خاصة 
  فني يف اإلجنيل يسوع يقول أنا ناسوت والهوت ؟ سعادة القمص ، أنت جايب منني الناسوت والالهوت؟

ل مصطلحات مش موجودة يف اإلجنيل أنا عـاوز  ليه بتقو" املسيح ليس له تعليم سري  "فني؟ أنت سعادتك بتقول     
فـني   ؟ فني اهللا الكلمـة؟    االبنفني اهللا اآلب؟ فني اهللا        ليه بتستخدم مصطلحات مش موجودة يف اإلجنيل؟       .أفهم

  . نص من كالم املسيح ومن كالم التالميذ15أنا جبت حلضرتك أكتر من ؟ املصطلحات دي
لكن أين قال املسيح أنا . هذا استنتاج من عندك. ادتكا استنتاج سع، هذه من عندك أنت استنتاج الالهوت دهأيو

  .اهللا الظاهر يف اجلسد؟ ما يف نص
 .أين قال املسيح أنا إله تام وإنسان تام؟ ما يف نص

  . طبيعتني  طيبعة إنسانية وطبيعة الهوتيه؟ ما يف نصأين قال املسيح أنا يل
  .يف نص ؟ مااالبنأين قال املسيح أنا اهللا 

  . ما يف نص اهللا الكلمة ؟ين قال املسيح أناأ
  .أين تكلم املسيح عن اخلطية األصلية أساس عقيدة التجسد والفداء؟ ما يف نص

  19:4، املسيح بيؤكد أن اآلب هو اهللا إجنيل يوحنا اسبةباملن
ه كـالم   د،  ح بقولك املسي  يح يا أستاذ أثانسيوس عشان خاطري تعلموا الكتاب املقدس، تعلموه،         هذا كالم املس  

  ؟هذا كالم املسيح، مش عارفني جتيبوا نص من كالم املسيح. املسيح
نا عبدوا اهللا يف هـذا      أبائ() يا سيدي أرى أنك نيب     (: تقول له املرأة السامرية    19:3املسيح يقول يف إجنيل يوحنا      

  )اجلبل وأنتم تقولون إن أورشليم هي املكان الذي جيب أن نعبد اهللا فيه
  !ال متأسف. )يا سيدة، صدقيين تأيت ساعة وهي اآلن(: مسع ماذا قالا.. ح مسع رد املسا

  حضرة القمص؟ العبادة ملني يا.. تعبدون اآلب  )سيدة، ال يف أورشليم وال يف هذا اجلبل تعبدون اآلب يا( 
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  .ألفاظ مش موجودة يف اإلجنيل.  استنتاجاالبن والروح القدس؟ملاذا يسوع مل يقول العبادة لآلب و
 قالـه  ه هـل الكـالم د   سعادتك، سعادته األنبا مني؟ )ين وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس    ن يعبدو وباطالً ( 

  املسيح؟
عبد هللا  ..  عبد    )وحنن نعبد ما نعلم   ( املسيح عبد هللا    .. وحنن  )أنتم تعبدون ماال تعلمون، وحنن    ( مث يقول املسيح    

  .املسيح عبد لآلب. ، بيعبد اآلباآلب
تأيت ساعة وهي اآلن حني العابدون احلقيقيون يعبدون اآلب بالروح واحلق ألن اآلب طالب مثل هـؤالء                  ولكن(

  )العبيدين
 هو عبد لآلب، يسوع يقول النـاس   ه يسوع يقول أن   .يسوع يطلب العبادة لآلب   . يسوع يقول أن اآلب هو اهللا     

  . ويقول أن اآلب طالب الناس أن تعبده.تعبد اآلب
  ) ة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله احلق وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلتهوهذه هي احليا(

  .  ويسوع رسول اآلبن،ال إله إال اآلب
  28  15وخنتم مبا قاله الرسالة االوىل لكرونثوس 

  االبنأقنوم !! الديان خاضع لآلب االبنيوم القيامة ) مىت أخضع له الكل ، حينئذ(
  )فسه سيخضع للذي أخضع له الكل حىت يكون اهللا الكل يف الكلمىت أخضع له الكل، حينئذ األب ن(

   والهوتناسوتمسها ا مفيش حاجة س؟ ناسوت مني يا سعادة الق.سعادتك بتقول الناسوت معروف
  .ال لسه دقيقة يا أستاذ.. ص يسوع جيب يل ن

  سوت والهوت؟ ؟ فني النص يسوع قال أنا ناهفني النص د. جيب يل نص يسوع بيقول فيه ناسوت والهوت
  .فني؟ ما يف نص أين قال انا اهللا الظاهر يف اجلسد؟

  سعادة القص أهال وسهال بيك يا
  يا االبنوال  ) إما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم م أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االبن               (  :آه ونسى 
ألن اآلب  . د الذي يعلم علم الساعة هو اآلب      الوحي. س يا حضرة الق   االبن أقنوم   ..االبن ..االبن. سسعادة الق 

  .هو اهللا سبحانه وتعاىل
لنا مناظرة يف غرفتك    ، زي ما عم    املناظرة اجلاية تبقى يف غرفتنا      ونتفق إن شاء اهللا    ه،يك مع سعادتك كد   اتفضل امل 

 تـاب عـصمة الك  ( تناظر يف    حضرتك عندك استعداد  ) عصمة الكتاب املقدس  (إن شاء اهللا، وموضوع املناظرة      
 ؟؟) املقدس
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