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الناشرمقدمة

هي،القدسوالروحوالابنالآب،القدوسالثالوثعقيدةإن

ولحلبل،وتقويديثيف!رول!لعقيدةلحلالراسخالأساس

النيقاويالإيمانقانوقفسإنولذا.المسيحيةوالخبرةالحياة

الإعترافمرحز!انحيث،ثالوثيأجوهرهفي!انالقسطنطيني

أقانيمبينالجوهرذاتجؤالوحدأنيةإعلانحوليدوربالإيمان

ليستالئالوثالواحدالقهعقيدةأنبالذحرالبديرومن.الثالوث

وبالتالي،بنفسهالفهلناأعلنهاالتيالحقييقةهيبلبشر،إختراعمن

الممرفةهذهأنأي،البشريةوالح!مةبالمعرفةعلاقةلهاليستفهي

نألايم!نأنها!ماالثالوثعقيدةمصدرهيليستالبشرية

العقيدةهذءإلىيصلأنالإنسانيستطيعولاعليها.ح!مأتون

أعلنالذيهوفالفه،للإنسانأعطيتقدهيإذبنفسه()الحقيقة

قدالإعلانوهذأ،القدسالروحفيالمسيحبيسوعللإنسانبذاتهذاته

شر!ةوإلى،الثالوثالقهمععلاقةإلىيقودهلحيللإنسانأعطي

نحنشرحتنا..أمايوحنا:اق.يقول!ماالقدوسالثالوثحياةفي

هووهذا،القدسالروحفيا.المسيحيسوعإبنهومعالآبمعفهي

عقيدةعنالنيصيغريغوريوسق.يقولولذاالخلاصحمال

6.3الخلاصية"العقيدةأنهاالثالوث

ال!تابياللاهوتيالف!رلنايعرضا.بالثالوثالإيمان"او!تاب

الإيمانلقانونتقديمهخلالمنالأولىالقرونفيالجامعةلل!نبسة

عصرهافيالشرقيةالحنيسةآباءو!تاباتتداليمضوءجؤ

ا:4.ايو

7م

!2ل!..46)980ول.



.قوبالأخصالإس!ندرية!نيسةآباءدورمبرزأ،الذهبى

ب!ونهالقدوسالثالوثعقيدةوصياغةشرحفيالرسوليأثذاسيوس

".أقانيمثلاثة،واحد"جوهر

سلسلة:جؤالأول6"باناريون!تابهوال!تابوهذا

الأولى6العصورقيالمسيحيةعن"دراسات

منبتصريحالإنجليزيةالن!سخةعنال!تابهذاترجمةدفتوقد

الرفيعالأ!اديميللمسقوىونظرأوالنشر.الطبعحقوقمالك

فقد،ال!تابيتناولهالذيالموضوعأهميةإلىبالإضافة،للمؤلف

استغرقالذيالأمر،والمراجعةالترجمةقيالشديدالحرصتوخيها

والتقديرالش!رنقدمأنهناليفوتناولا.حاملةسنواتأربعطيلة

الترجمةأعمالفيصم!ماهمةمنقذمتهلمافؤادآمالللأستاذة

المراجمة.فيلمساهمتهالشهيدعبدنصحيوللد!تور

العمل.هذافييباركأنالفهنمدسأل

آمين.الأبدوإلىالآنوالسجودوال!!رامالمجدالقدوسوللثالوث

م7035نوفمبرا9-ش1724هاتور9

م325الأولالمسحونينيقيةمجمعتذحار

8م

الناشر



-ص!ر!،ل!
ك!أ4،!ل!1-ثا



بريندمبتونمعهدمديرما!وردجيمسد!توردعانيعندما

بعضءلقال!3!(!اقيءعلم5+"3ع5أ!هلمءحلمعكايهم!ايزء)+هوتيللاا

هذهأخصصأنالمناسبمنأنهوجدت،ام819عامالمحاضرات

الإيمانلقانونالآبائياللاهوتيالف!رلتقديمالمحاضرات

علىصياغتهتمتقدالقانونهذاو!ان.القسطنطيني-النيقاوي

الهي!لوضعتمحيثم335عامنيقيةمجمعجؤالأولى،مرحلتين

القسطنطينيةمجمعفيإضافيةفقراتإليهأدخلتتغ،لهالأساسي

التياللاهوتيةللقضايا!املىفهمإلىالوصولأجلمنم381عام

نيقية.تلتالتيسنةالخمسينخلالظهرت

:المحاضراتلهذهاخترتهاالتيالرئيسيةالموضوعاتومن

يرىلاومايرىماوالأرضالسماءخالقالآبالفهمعرفة-

المتجسدالابنالمسيحيسوعالرب-

الآبمنالمنبثقالمحيىالزب،القدسالروخ-

الرسولية.الجامعةالمقدسةالواحدةال!نيسة-

آباءآقوالضوءفيالموضوعاتلهذهشرحتقديمهوقصديو!اق

الإنجيلي"الإيمانوتوضيحاستجلاءفيانخرطواالذينال!نيسة

مفيد!تتبتقديمأجلمنوذلك،الرابعالقرنتلملأل"الرسولي

ماقراءةأعدت،للطباعةالحتيبهذاإعدادأثناءول!نللدارلمين.

العملهذاأنووجدت،فصلحلفيالعظامالآباءهؤلاء!تبه

أقدمحتىأولأ،البدايةفيلهخططتأ!برممايونأنيجب

الذيال!ثدفأحققلحيوثانيأ،أفضلىبصورةاللاهوتيف!رهم

والتداخلالتراربعضالقارئيجدوقد.العملىهذابدأتأجلهمن

لبعضإعادةو!ذلكال!تابهذافصوللبعضالعلميةالمادةفي

لتقديمذلكمنمفرلاأنهوجدتولنني،والاقتباساتالنصوص



بالثالوثالايمان

قإحيث،ال!تابموضوعاتمنموضوعل!لمتاملعرض

ف!ل:المتماسكالنيقاوياللاهوتيالفحرسماتأحدىهيهذه

عليها.ومؤثرةالأخرىبالعقائدبشدةمرتبطةلاهوتيةعقيد!ة

ذلك،بعدالحتابمنوالأخيرالأولالفصليناضافةتموهتد

ننظرأنعلينايجبوالذيوالعبادةللإيمانالعامالمفهوملتقديماالأول

والفصل،القسطنطيني-النيقاوياللاهوتيللف!ر!خلالهمن

ال!نيسةعقيدةعنومحددواضحشرحتقديمأجلمن!انالأخهبر

إيمانهافيالبدايةمنذفتضفنأحانماوهوالقدوسالىثالوثجؤ

عقيدةفهمازدادحينماوضوحأأ!ثربصورةعنهالتعبيرتمولرس

مجمعانعقادوأثناءقبلاللاهوتيالجدلسياقجؤالقدساللإغ

القسطنطينية.

الأوائل،اللاهوتيينالآباءأجعلأنحاولت،ال!تابحل!في

أن،باليونانية!تبواالذينالشرقيينالآباءمنحئ!موتقريبأ

وحان.متأخرةمصادرمنمادةأيأقحمأندونبأنفسهميتحد.ثوا

إلقاءهو،ال!تابهذافصولمنفصلى!لىفيالرئيس!هد

الف!رلبنيانتماسحأأعطتالتيالداخليةالروابطع!ىالضوء

صياغتهممرضفيوخاصة،الجاممةالأولىال!نيسةفياللاطوذي

التيالمشا!لبعضهناك!انتالواقعوقيالرابعالقرنخلال

المدخلفيالاختلافبسببوذلكالفحر،هذابناءآثناءتظه!

ول!ن،ال!بادوكالآباءومفهومأثماسيوسق.مفهومبينوالتؤجه

عامالقسطنطينيةمجمعفيإليهالتوصلأم!نالذيالعامالاتةإق

واحدأرسميأاعترافأوالغربالشرقفيالحنيسةأعطىقدم381

المسحوني.للإيمانأمعتهرر



-القسطنطينيالنيقاويالإيمانقانونأنبالذ!رالجديرومن

قذمحيث.الشرقيةلنيسةالجامعاللاهوتيالف!رثمرةحان

الحاسمةللنقاطدقيقأوتعبيرأشرحأ-باليونانية!تبوااوذين-الآباء

تحتالخافىوالفهمللتحريفتعرضتقد!انتوألتي/الإنجيلفي

!ان،الصددهذاوفي.المتهفنةواليهوديةال!فينيالف!رتتائيةتأثير

ال!نيسةإيمانفيالمتجسد""الابنالمسيحليسوعالمرحزيالوضع

أنهأووربأإلهأهو!انإذاعماالسؤالعلىبوضوحالإجابةيتطلب

بينالفاصلالخطهووأين،والإنسانالفهبينمتوسطمخلوقمجود

المسيحيسوعبينأو،المسيحوسموعالآبالفهوبين،والخليقةالقه

الذيالرئيسيالسؤالهوهذا!ان؟.العالموبينالمتجس!مدالفهابن

المسيحبألوهيةقاطعباعترافعليهأجابواوقد،نيصيةآباءواجهه

نيقيةبعدأخرىمرةظهرنفسهالسؤالولحنومخفص.!زب

الفهب!ونهوالابنالآبمعلهمسجودهوهل:القدسللروحبالنسبة

قوةأنهأمالجوهر(ذات)فيالآبمعواحدالابنجمثلمئلههووهل

الآحيدتم،نيقيةفيإعلانهتمماأقنجدوهنا؟.مخلوقةعقلاثية

الزبهوالقدسالروحأنليصيرواضحأ(القسطنطينية)فيعليه

.الأش!المنش!لىبأيالمخلوقاتإلىينتميلاوأنه،المحيي

نأأوضحقد،نيقيةمجمعفيأئخذالذيالحاسمالقرارإن

الحقيقةهيوالابنالآببينالأزليةالعلاقةاعتبرتقدالحنيسة

هوالمسيحيسوعلأن،الإلجيلفيشمئحلعليهايعتمدالتيادهظمى

أساسعدىوفقط.للبشريةذاتهعنالفريداللهإعلانمحتوىنفسه

نأينبغي،الوحيدابنهب!ونهالمسيحقي-طبيعتهعن-الفهأعلنهما

ونحنوبالبشر.بالعالمعلاقتهوعنالقهعنمصرفةحلىئفهم

خلالمنفقط،ودقيقةحقيقيهمعرفهالآبالفهنعرفأننستطيع



رثلثا؟اناإيخاا

عرفناهقدن!ونحينئذلأننا،معهالواحدالجوهرذاتلهالذيابنه

علاقةفيندخلأنعليناينبغيأنهأي،الإلهيةلطبيعتهوفقابالفهلجط

الربإقالمتجسد.ابفهالمسيحيسوعفيالآب(مع)أيمعهحميمة

والحقالطريقهوالأمواتمنوالقائمالمصلوبالفهأبنالمسيحيسيآ

تجسدفحقيقةالآب.إلىيصلأنأحديستطيعلاولجيره،والحياة

فيسواءوأعمالهالقهطرقل!ل()الرأسالبدايةهيصارتالفهابن

فهمنا!ليحىالذيالأساسأيضأأنها!ما،اءالفدأوالخلقق

المسيحيإيمانناو!لالإنجيلجوهرفإن،ولذا.والخلاصللخلق

والعملالجوهرذاتفيالوحدانيةعلاقةوأوليةمر!زيةعلىيعتمد

الآب.والفهالمسيحدبسوعبين

!مالحقيقةعلىالتأ!يدضرورةظهرتنيقيةمجمعو!عد

لملولأنه.لاهوتهلحقيقةبالنسبةالحالهو!ما،المسيحبشزية

طبيعتنابأخذء-المسيحيسوعفي-البشرنحنمعناواحدأالفهيصير

بالنسبةأثرأيالمسيحلعمل!انلما،لنفسه()ال!املةالبمث!!ية

وعقلأإنسانيةنفسأالمتجممتدالفهلابني!نلمودولخلاصنا.

نأ!ما.!املخلاصأوثداءلنا!اقلما،!املأنيأإنسصا

بل،*ثنائيبش!لى"الإنسان"فيجاءالفهابنأنيعنيلاالتجلممد

الإلهية"الواحدةبطبيمتهفهوهذاوعلى،إنسانأصارنهآبعنبمب

يتضحهناومن.والإنسانالفهبينالوحيدالشفيعهويحون6البشزية

بوجودهلآنه،لخلاصنامحوريأمرهيال!املةالمسيحبشزيةأق

يقذمأيضأبل،للإنسانالقهيقذمفقطليسفإنه،بينناال!امل

لفه.الإلنسمان

بشرىإنسانفبئحلالكلمةاقنومأنبمعنىأى+



واحدروحفيبأنهالجديدالعهدتعليمعلىالتطثيدهناوينبغي

منفقطلأنهالآب.لفهوصولأأعطيناقدالوحيدالابنوبواسطة

نأيمحننا،الابنوروحاللآبروح،القدسالروحشر!ةخلال

خلاصلأجل-وقيامتهوموتهبحياته-المسيح4أتصفيمانشترك

يوحدناالذيالقدسالروح!انولو.وتقديسهوتجديدءالإنسان

ما!لىوفيالمسيحجؤشر!تنال!انت،مخلوق!ائنهوبالمعحصيح

يدخلناأنيمحنهلنحينئذالأنهخلاصناإلىتؤديلالأجلناعمله

شيء(.أيمنهلنايفقلأقيم!نهولن،المسيحمعحقيقيةشو!ةص!

ألوهيةفإن،الهأليس-الابنروحأيضأهوالذي-الآبروح!انذاط

أيضأهذاإلىأضف،شكموضع!ذلكت!ونالابن!ألوهيةالآب

عضويتناو!ذلك،القدسوالروحوالابنالآببإسمالمعموديةصحة

جسدهيالتيالرسوليةالجامعةالمقدسةالوأحدةال!نيسةفي

الروحألوهيةجؤتش!كالتيالبدعأكيرت!هندماولذا.المسيح

مسحونيمجمعفيأخرىصرةال!نيسةاجتمعت،القدس

أيضأبلى!نيقيةإيمانقانونلتأحيدفقطليس،بالقسطنطينيه

التيتلكغرارعلىالقدسبالروحالإيمانتؤ!دعباراتلإضافة

المتجسد.الفهابنالمسيحبألوهيةالإيمانأ!دت

فهمطريقعنفقطأنه،الرابعالقرنفيلل!نيسةواضحأوصار

تعليمندركأننستطيع،القدوسالثالوثعقيدةأساسعلىالإنجيل

جوهرندركوأن،القدسوالروحالمسيحعنالجديدالعهدإنجيل

النيقاويالإيمانقانوقفإنولذا.والعبادةوالصلاةالخلاص

الاعترافمر!ز!انحيث،ثالوثيأجوهرهجؤحانالقسطنطيني

والفهالمسيحبينالجوهرذاتفيالوحدانيةإعلانحوليدوربالايمان

،كدسوروحوابن!آبلناذالهعنعلنأالإنجدل!ؤالفهلأن،الآب



بالثارثالايمان

هو""مانفسهوالخلاصيةأعمالهفينحوناالفههو""ماإنحيث

!ؤالقههو""ماو،قدسوروحوابن!آباللأزلىمنذذاته-جؤالفه

نحولاالفههو""مانفسهوقدسوروحوابن!آبالأزلمنذذاته

الصيفةصارتولذلك.القد!الروحفيبالابن(وخلاصهإعلانه)جؤ

عنالحديتفينيقيةبعدومانيقيةآباءاستخدمهاالتيالعامة

وذلك."القدسالروحفي،بالابن،الآلباامن1:الواحدوعملهالتالوث

بالفهالإنسانلعلاقةبالنسبةأما،بالإنسانالفهلعلا!ةبالنممهبة

!لههذاأنوبماالآب".إلى،بالابنالقدسما،الروح"فيفتضون

موضع!انتالقدسوالروحالابنإلوهيةأنلوينهارأنيمحتن

جؤالحنيسةآباءإصرارسببنفهمأننستطيعهفافمنشكا،

الايمانأساسعلىالحفاظعلىوالقسطنطينيةنيقيةمجصهي

المنقسم.غيرالواحدالثالوثالقدسوالروحوالابنبالآبالمسإجي

عنموجزةف!رةالآنلهنقدمأنللقارئالمفيدمنيحونوقد

يديه.بينالذيالتاب*هذافصولمضممون

المسئمالحققانونمع،والتقوىالإيمانأهميةالأولالفصلىيتتاولي

المقدسة،ال!تبلتفسير،(الرسولي)التسليمالرسلمنللحننيسة

الفهعنالتف!يروالحديثحيفيةجؤواللاهوتيينالآباءولم!م!اندة

الفحريحنولم.يسوعالمسيحفيالخلاصيةأعمالهلطبيمةوففا

الحقائقمنمجموعةمجردالبدايةمنذللحنيسةاللاهوتي

القهمعرفةأنبحيث،فيهامجسد"حق"حانوإنما،الإيمانية

معمتداخلةحلهاحانت،للإيماناليوميةاوطاعةمعوعبادته

الكئابمن68،؟،1.2،3،ا!فصولئرجمةعلىالكنابلهذاالعربيةالطبعةاقتهسرت"

من57.الفصلينترجمةاستبعدناوكد،القدوسالئالوثغيدةحولتدوروكلهاالأ!ملي،

والكنيسة.الخلاصهماآخرينموضوعينيعالجانواللذانالأصليالكئاب



إيريناوسق.علىالأولالضصلرئحزوقد.البعضبعضها

الواضحةبصمتهتركمنهما!لأدلأن،نجاصةبصفةوأوريجانوس

إطارفيفقطأنهايريناوسأوضحفقد.نيقيةقبلفا!نيسةعلى

!ودي!عة-الرسولىالتقليدجؤوالمتمثلالمسيفمءللحنيسةالإيمان

منفيهابما،بأمانهالمقدسةالتبنفسرأننممصتطيع-متجددة

أوريجانوسأ!د،جانبهومن.الإنجيلفيالمعلنالخلاصحقيقة

وتقويأوقورأف!رأالفهتجاهالإنسانف!ري!ونأنضرورةعلى

يم!نحتى،التقوىعلىروحيتدريبإلىيحتاجوهـذا،لائقأ

ضوءفيالمقدسالتابفيوالجديدالقديمالدهدينأسمفارتفسير

أساسهوهذا!انوقدالأسفار.هذهإليهاتشيرالتيالحقائق

صياغةفينيقيةآباءعليهاعتمدالذياللاهوتيوالحسالإيماق

الحنيسة.تاريخفيجديدةأعتبرمرحلةوالذي،الإيمانقانون

الآبالقهعنالعقائديبالتعليموالثالثالثانيالفصلانويختص

آباءمفهومعنأث!اسيوسق.عئروقد.وخالقآببونهلهومعرفتنا

نتعرفأنوحقتقوىأ!ثري!ونإنه"ا:بقولهالموضوعهذافينيقية

خلالمننسميهأنعن"الآب"وندعوءالابنخلالمنالفهعلى

)الآب(اللهنعرفأنأردنافإذا116.المخلوق"غيروندعوهفقطعمالهأ

حمالطبيعتهوفقأنمرفهأنيجبفإننا،ودقيقةمحددةبطريقة

شيئأيعطنالمفيهالذي،المتجسدابنهالمسيحيسوعهوفيأعلنها

هوب!ولنهالآبعنيعلنلمالمسيحوالسيد.ذاتهصميمبلذاتهعن

ئعطىالقدسالروحو!ؤبالمسيحونحن،الآبابنب!ونهبل،"آب"

أليهوديةعنوخلافأذأته.قيبالحقيقةهولماوفقأالآبإلىسبيلأ

نظرالمسيحيالإيمانفإن،للتسميةقابلغيربأنهالفهإلىونظرتها

الحلمةالمسيحيسوعفياسمأنفسهأعطىالذيهو4بوذاللهإلى



الثارثباالايمان

الذاتي!يانهفيالفهنعرفأننستطيعالمسيحفيأنفاحتى،الذاتي

المبدأهوالمسيحوالسيدقدس.وروحوابنآبب!ونهالداخلي

يصنعهزالوماصنعهوماالفهعنمعرفتتالحل)!يممف!اس()الرأ

منطلقمنيحونأنلابدللخلقالمسيحيالفهمفإنولذا،ال!ونفي

التيهيالابنفيالمملنةالفهأبوةلأن،بالآبالمتجسدالابنعلاهة

العحس.وليسالحلوضابطحخالقالفهنفهم!يفتحدد

واذاالمتجسد.الفهابنالمسيحعنالت!عليمالرابعالفصلوليعرض

الفهمفيوأوليأمرحزيأم!انأتحتلبالابنالآبعلاقةحاثت

علىبالتحديدي!عتمدشيءحلفإن،والإنجيلىوالعالملفهالمسببحي

يسوعهلبالآب.المتجسداللهابنالمسيحيسوعلعلاقةفهمناحيفية

هوالحونأنبهانقولىالتيالطريقةبنفسالله"من"هوالمسيح

وجودهفيعليهويعتمداللهمنمخلوقهوهلأي،الفه"جمر،6

إرادةعملنتيجةالوجودإلىجاءنفسهالفهابنهلواسمتمراريته؟

الجوهرذاتولهللآبابنب!ونهالفهجؤأزليأحائنهوأمااالله

القيالخليقةمثلليسهووبالتاليمعهالواحدةوالطبيعةالواحد

الفه؟.عنوطبيعتها!يانهافيتختليف

لأنماطسمحواإذاأنهموالقسطنطينيةنيقيةآباءأدرك،قد

المسيحبينتفصلأن-الموقتذلكثقافةجؤالسائدة-اوثنائيالف!ر

المسيحيالإيمانصميميهدمسوفذلكفإنالجوهر،!ؤالآبوالفه

ليس-مثلأالخطايامغفرة-فيالمسيحيفعلهماحاناذالأنهحله.

واذا.حقيقيةوليستلهاقيمةلاهنافالمغفرةإذن،الفهبفعلههاهو

محبتهفإن،بتجسدهبناليتحداتىالذيهو4ذاتالفهيحنلم

لمإذا،وأيضأ.الإطلاقعلىمحبةوليستبل،قاصرةت!ونحينفذ

فإن،الصليبعلىلأجلنابالجسدماتالذيهوذاتهالفهيحن
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فيواحدالمسيحيسوعي!نلمواذا.قيمةبلات!ونالمسيحذبيحة

ي!ونبل،القهنعرفلابالحقيقةفإننا،الآبالفهمعالجوهرذات

يسوعفصلفإنوه!ذا.المسيحوراءومخفيأغامضأإلهأعفدئذألفه

الإنجيلرسالةيجعلإنما،والعملالجوهرجؤ،الآبالفهعنالمسيح

معالواحدالجوهرذاتلهالمسيححانإنول!ن.وزائفةفارغة

بالنمسب!ة!برىأهميهلهيحونلأجلناوفعلهقالهما!لفإن،الفه

ابنالمسيحيسوعأنندركأنهناالضروريومنحلها.وللخليقةلنا

واحدإنسانيتهجهةمنوهو،الإنسانابنواحدآنيوفيأيضأهوالفه

اقعترفإن!ذلكالأمرينلمولو،معناوالطبيمةالجوهرذاتفي

منأساسبغيريحونوبيننابينهليصلالفهأقامهالذيال!بير

وبمعنىبالحقيقةشفيعأالمسيحيحونولحيالبشر.نحنجهتنا

الوقتنفسط!املأاثسانأيحوقأنلهلابد!ان،ال!لمة

وواقعيةحقيقةعلىالإيمانقانوقأ!دولذا.حاملإلهفيههوالذي

صار،خلاصناأجلومنأجلنامنفالفه:ال!املةالمسيحبشرلة

إنسانأ.

.القدسالروحعنالمقائديبالتعليمالخامسالفصلىويختص

الروحآوالآبوليستجسدالذيهوالفهابنأوالحلمةإنوحيث

مثلماالقدسالروحنعرفأننستطيعفقطبالابنفإنه،القدس

ئستمد،للآبمعرفتنامثل،القدسللروحفمعرفتناإذنالآلبا.نعرف

وت!ملتتممالقدسالروحعقيدةفإنوبالتالي،للابنممرفقنامن

مجمعوبعد.القدوسللثالوثمعرفتناوتعمقوالابنالآبعقيدة

الابنألوهيةإن!ارأن،عامةبصفةالأذهانفيمستقرأصار،نيصية

صياغةمنلابد!انولذا،القدسالروحألوهيةإن!ارضمنيأيعني

تمتالتيتلكغرارعلىالقدسالروحعنمحددةإيمانيةعبارات
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بالثارثالإيمان

ولم.القسطنطينيةمجمعجؤحدثماوهذا،للابنبالنسبةصياضكتها

وأ،فقطالمقدسال!تابعباواتمنالقدس!الروحعقيدةتتش!ل

أيضأبل،فقطللثالوثال!ني!ممةتمجيدفيافىستخدمةالصيغةمن

وفيالابنبواسطةلناذاتهعنإعلانهفيالمستقرةالفهمعرفةواقعمن

دليؤ!القدسالرو!بألوهيةالاعترافجاءوقد.الروحشر!ة

ومع.ذاتهالفهحضورنفسهوفيناحضورهأنوحقيقةالإلهيةطبيعته

عظمةأمامبالمهابةيملأنا-القدسالروح.جؤفيناالقهحضورأن

علينايطغىلاالمهيبالحضورهذاأنإلأ،بهينطقلاادذيجلااله

والروحولحيينا.ليساندناورقيقهادئبش!لفينايعملهـانما

الابنفيالآبإستملانإلىول!ن،نفسهإلىأنظارنايؤجهلاالقداس

الروحيأتي!ناالخمسينويومالتجسدخلالىمنلأنه،الآبفيوالاين

والروخوالابنالآببينالتيالداخليةالشر!ةعصصمنالقدس

نأأي.القدوسالثالوثوبينبينناوشر!ةوحدةلي!ؤن،القدس

منا،واحد!لمعشخصيإتحادفقطيحؤنلاادقدسالروح

خلالومن،المسيحوبين)!حل(بينناوشر!ةإتحادأيضأولحنن

الذيهوالقدسالروحفإن،هذاوعلى.القدوسالثالوثمعالمسيح

بالمسيحإياهافؤحدأ،وبق!ائهاحياتهاجؤال!نيسةوشمانديخلق

.الأرضعلىجسدهبحونها

عليهأتفقتمالتجميعالمحاولة!انتالأخيرالفصلى9!

ثلاثة،واحد"جوهرب!ونهالقدوسالثالوثعقيدةحولال!نيسة

الثالوثعنأتتاسيوسق.مفهومعلىأولأالضوءسلطناوقدأقانالما".

.قوحاق.ثالوثفيووحدةوحدةفيثالوثب!ونهالقدوس

)4؟لأهصلأهءهـ("الثيؤلوجيا"بينيعادلحانأنهفيمميئزأأئتاسيوس

الثالوثعقيدةوبين+وعبادتهالقهمعرفةهيمعناهاعمقفيوالتي-

12



ذاتفي"الوحدانيةمفهومهوذلمكإلىمدخلهو!ان،القدوس

هوأتتاسيوس.قو!ان.لوثلثاالأقانيم(هلم!ةالحه"كائاهالجوهر"

المتبادلةالداخليةالسنىأوالمتبادلألتامالتداخلىةعقيدقذمالذي

بعقيدةبعدفيماسميتوالتي،القدسوالروحوالابنالآببين

أثناسيوسق.فهم!ما.الأقانيمبينالمتبادل)الاحتواء(التواجد

داخلهفيالمتضفنالجوهرب!ونه)"،كاناه(""أوسياادمصطلح

فإنهكا!كاق+ق()،"6""هيبوسقاسيسادأما،الأقنوميةالعلاقات

.قبلىقالأساسهذاوعلى،الفهقيالمتبادلةالعلاقاتإلىيشير

*جوهرأي""لم!(،""كائاهلح"ئ!"،كاه+كاه+ئا5)يكاصيفةأثناسيوس

()الرأسالمبدأوحدةإلىنظروقد،"أقانيمثلاثة،واحد

نفسهاهيوأنهاتالوثجؤوحدةأنهاعلىاللهفيهس)كاأ?"7

تناولوقد.القدوسللثالوثالذيالمنقسمغيرالواحدالجوهرعقيدة

،الثالوثعقيدةشرحفيال!بادوكالآباءمساهمةأيضأالفصلهذا

للثلاثةالمميزةللخواصبالنسبةباسيليوسق.أ!ذهماخاصةوبصفة

حيانبإرجاعهالثالوثوحدةعلىالحفاظومحاولته،الإلمجةأقانيم

النزيزيغريغوريوسق.و!انالآب.أقنومإلىالقدسوالروحالابن

القسلسلف!رةمنالمفهومهذاعليهينطويماعلىتحفظاتله

.قمنوالاقترابالعودةإلىدفعهمما،الأقانيمبينوالتبعية

داخلالجوهريةالأزليةالعلاقاتعنأعمقبمفهومول!نأتتاسيوس

عنمبتعدأباسيليوسق.منديديموساقتربوبينما.القدوسالثالوث

لمفهومقوئاشرحأأبيفانوسق.قدم،الآب(جوهر)مننيقيةصيغة

بينالتيالجوهرذاتفيوالوحدانية،الثالوثالفهعنأث!اسيوسق.

غيرالواحدالقهجوهرداخل!ؤالمتساويةالاملةأقانيمالثلاثة

المنقسم.
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بالمماوثالإيمان

عنأبيفانيوسوق.أثناسيوسق.من!لقذمهالذيالتمليموهذا

والقسطنطينيالنيقاويالفهمعلييهئنيالذيلأساساصار،الله

تعبيراتفيصياغتهتمتوالذي؟الثالوثاللهووحدانيةالقدس(للرو

راسخة.لاهوتية

.م8791أدنبرة

14



الفصهـاكأول

بئؤ!ماأأرلإيمأن



وال!نفوىا!بمان

"...نؤمن":الجامعةالكتيسةلومنهكذا

الكنيسة*فينيقيةمجمعمكانة

ال!نيسةتاريخفيفريدآم!انأم325نيقيةمجمعيحتل

المس!وني"المجمعأو"والمقدسال!بير"المجمعباعتبارهالمسيحية

لها.رئيس!معياراللاحقةالمجامع!افةاتخذتهالذي،الحبيز

بش!لحمىقدنيقيةفيالآباءوضعهالذيالإيماققانونلأنوهذا

مما،للإنجيلمخزبتحرلفأيمنالجامعالرسوليالإيمانحاسم

وتثبيتها!لهاال!نيسةفروتوحيدضبطلىإالأمرآترقيدىأ

منذاتهعن!شفالآبالقهبأنألايمانفيفيهلبسلابش!لى

01واحدروحوجؤالمسيحيسوعابنهخلال

"الإيمانوبينالإنجيلنصبينالمجوهريالارتباطفإن!ذلك

بسيطةبطريقةنيقيةفيبوضوحظهرقد،3االلقديسينمرةائسقم

برهبة،بعدفيمانيقيةفيحدثماإلىئنظرصارإنهحتى،وموجزة

جؤللدهشةيدعوالذيالآمر،القدسالروحمنعملب!ونهووقار

وفيالآراء!بيرفيتباينمن-الوقتذلكفي-قائمأ!انماظل

ال!نيسةوصمودوبقاءالرابعالقرنانقضاءومع.الإيمانيةالصئغ

لبتهدد!ادتوالتي-الهراطقةقبلىمنالشرسةألهجماترغم

قانوني!زمأخذالتقليدفإن-عليهااؤتمنتالتيالإنجيليةالرسالة

الفيرالنسي"التحديدهوأنهعلىمتزايدةبصورةنيقيةإيمان

لعظيماثلحدا"وأ،أ(كليئ3!ء"كالهالم?لمهكهيزالموللم!لم)5للتغيير"بلىقا

المترجم.وضعمنالجانبيةالعناوين"

.2:18أف2

.3يهوذا
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اثارثباالايمان

بعدمباشرةيأتيوالذي،"3ال!نيسةحياةفيفيهرجمةلاالذي

نإبل4،والأثبياءالرسلفينفسهالمسيحوضعهالذيالواحدالأساس!

ولشار!هعليهويبنىالأساسذلكيخدم!ان،نفسهالإيمانقانون

.قأنيذحرومماللت!رار.غيرالقابلةطبيعتهفي-مابشحل-

لمجمعألافتتاحيةالجلسةرأسالذيالنزينزيغريغوردوس

حليدونيوسإلى!تب،أساقفة!رئيسم381عامالقسطنطينية

تعليمأينعتبرولننعتبرلمجانبنامنانحن1:يقولنزيفزاحهنةأحد

الهرطقةلهدمبنيقيةاجتمعواالذينالقديسينالآباءإيمانعلىمفضذل

،الإيمانهذاعننحيدولننحيدلاالفهبمعونةونحن،الأريويسية

1005القدسالروحبخصوصترحوهقدمام!قلين

عندما،السائدالتقليدعنئعفرالثزينزيغريغوريوسق.وفىمان

نيقية"مجمعذا!رأال!بيزاثناسيوسعن"عظتهفيتحدث

ب!ونهم""المختارينرجلأعشرولفانيةالثلاثمائةواجتماع"المقدس

رأىليمثلغريغوريوسق.!ان!ما06"االقدسالروحا.ؤحدهمقد

جؤالحاسمالدورأثناسيوسللقديسإعطائهفي،أيضأال!ثيرين

ترتيبفيبعدي!نلمأنهمنالرغموعلى:قالإذالمجمعأصكمال

لأن،المجمعأعضاءبينالأولالترتيباحتلأنهإلأ،الأساقفةصفوفي

للمنصب.به!انتالذيالقدربنفسللتمئز!انمتاالأفمللية

علىبلباقةأثماسيوسق.حافظ،للحقبقوةنطقالذيالفهو!رجل

علىاشتملتمليمأالثالوثعنبإخلاصعفمإذاللاهوتةوحده

أول3،+4).+هح".أكه*هح27.ح!3ل!05ولأكم!6د!"(ول،3عء،.*لمرك!9كاالهـة.لم*51،4ا!

ي!03.4لم*1هة،.ءي.56،55أكح!!،اا.كل+1.125..2.014.2.127.!115،

!و6.2ز4152.ز،+ح!ه*هأح،+ي.لم.لم?ع8131.2.

،،.2:02اف؟11-3:01كوا،

+ه!س!553ر.ثة*.ءى"ء..4ءلمح.201

+ه!!1.2653!اأ.ممه"14.12ز.كلء4لم،.!ءلمح120.1ةص!؟+،أح!040كل!أ+.لم،.لم?ع

51.2ز3،3ءإء!!ه!ر3.لمءى!،.لم901زل!ولولاكا!كه،5كا!4كم،.اكه*هح02.3.
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والنفروإلايمان

ولا،الوحدةداخلفيالنلاثةللأقانيمضياعبغيرةالأقنوميةالعلاقات

داخلأثماسيوسق.ظلبل.الثلاثةالأقانيمبينفيماللجوهرتقسيم

07!االرأيينلأحدالزائدةالممارضةأوالزائدالميلمتجنبأالتقوىحدود

للقديسينمرةالمسئمالإطان

يبت!روالمنيقيةمجمعفيالآباءألىيعتبرأثناسيوسماق.!ان

بالإيمانواعترفواالمقدسةالحتبروحتنقسواإنهمبلى،جديدأشيئأ

اسقطاع(أثناسيوسق.)أيأنهحتى،شديدةبدقةوالرسوليالإلهي

!لمة"إن:ويقولإفرلقياأساقفةإلىي!تبأن!ثيرةسنواتبعد

الأبدا"8،إلىباقيةالمس!ونينيقيةمجمعطريقعنجاءتالتيالرب

جديدأ،!شفأنيقيةلأساقفةأعطىقدالقهأقبهذايعنيينولم

-(بعدهمألمنبتسليمهموذلك،الفهيدجؤأداةفقط!انواإنهمبل

قد!انواألتيعينهاوهي،ذاتهاالفه!لمة-وأمينصادقبش!ل

يتعلقفيماالمقدسةا!تبفيالرسلتماليممنبأنفسهمقسفموها

الرسولي،التقليد!انالواقعوفي.القدسوالروحوالابنالآببالفه

أثتاسيوسللقديسبالنسبة،المقدسةال!تبجؤالمعطاةوالتعاليم

م!توبةسواء"للحقا.تقاليدعدةيوجدلاحيث،ت!مامأواحدأشيئأ

المقدسةال!تبفيالمتضفنالواحدالتقليدهوبل،محتوبةغيرأو

والذي،استفموهالذيالحقيقيال!نيسةإيمانوهو،بهاائمعترف

.قفهمه!ذا09أخرىمرةوشصفموءعليهيحافظواأنعليهم!ان

لأساقفة!تبلذلك،المس!ونينيقيةبمجمعالآباءعملأثناسيوس

لناائمعطىالسليمالإيمانإن"ا:يقوللهمالمجمعيخطابهفيإفريقيا

ك!7م+ه!ح*.ع!،.كاه،31.12،)4،حم5-333.91،013.

كلهـهـكاح!ث!34ألما.03لميرءالهـ13زمبمس!.6-4)-9أز?،.+ل!وكا5بم.439ز،.لم?يهـيه!64ز

4!..3ءكه.3328.1ز.كلى55ء.56

*ث!،ث!أطهـ319لما43لم4.لمء"،6زص!بمكل!.،6.2نج7-1.93.
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بال!ولأرثالابمان

الذينالآباءالتاليةللأجيالسفمهقد،الرسلأعلنهوالذيالمسيحمن

التساؤلىأتيروعندما00001العالمأنحاء!افةمننيقيةفياجتم!وا

أثناسيوسق.أصر،القدسالروحعنالتقليديالرسوليالتعليمحول

الاعتبارفيالجامعةال!نيسةوايماقوتعليمتقليدوضعضرورةعلى

عليهوحافظ،الرسلىوأعلنه،الربأعطاهالذيهذا،الىآدايةمن

يقولى:أن،نفسهعنيتحدتوهو،أئئاسيوسق.استطاعوقدالآباء.

فإني،التقليدبواسطةالآباءمنلناائمسفمالرسوليللإيمانا.طبقأ

هذاتعفمتهوماعثه.خارجأش!اءأيابتحاربدونالتقليدسق!متقد

ال!تبتقديمهو!انفالمهمالمقدسطة"."لل!تبوفقأسجلتهقد

012بأمانةالتقليدتناولإلىبالإضافة،وبإخلاصبدقةالمقدسة

أنهعلىنيقيةإيمانقانونإلىالإشارةدائمأث!اسيوسق.وحان

وتقليدالمقدسةلل!تبطبقأبنيقية"الآباءبهاعترفالذي"الإيمان

منالمسفم"الإيمانهوهوأنهعنهليقولو!ان،السليمالنعسة

!انتالإيمانقانونصياغةأناعتبروقدا.،رسلهبواسطةمخفصنا

المسحونيالمجمعبهقامومخلصأورعأإيمانيأعملأالأساس!جؤ

الفه"013حضرةفيباعتباره

الجامعةالكنيسةتؤمنهكذا

إلىالتوصلىأولأ:نيقيةمجمعلانعقادسببانهناك!انلصور

علىالحىوثانيأ،القيامةبعيدالاحتفاليومحولمس!ونياتفاق

51يلأكهـكا!ل!3ولأ5!4،.حصيا4أ.

11ولأكه!،لهطأول3يري!،.كاعكا28.1..33

31!،ل!"كهـ2ألا3?.3?ي!4م18ثم3انمم.+هح.43)8.ازه33.2م؟04ع!

ر.!لري.337.6.3بم،+4593نجي!44،،.3لم4بم،.كل!.7-4.ز،95ي!يرر.لمء،كل!3ز

ءما!05.*هح،.لم+ءكا؟أ?،.ح*أ.5

31ول!ث!(ولاكمةلما.ءلههـ3ءح.+كهـ.23،3بم!كا.ء!يهـ.!ءر81.5..1202،عء.+لم&،4.ي!

،.لم*ير،5.3"ير،.قيكهيرأمهء.كلى55.15ذ4.1.56-"62.5.61.1.93
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والقوىالإبمان

نوعأنإلأ،الحنيسةشناغمتخل!انتالتيالأريوسيةالهرطقة

-أثماسيوسق.أوضح!ما-حالة!لفيالمجمعاتخذهالذيالقرار

حسنأ*يبدوالآباء:!تب،القيامةلعيدفبالنسبةتمامأ.مختلفأ!ان

عام.اتفاقهناكي!ونأنحسنأيبدوبالفعل!انلأنهيلي"،ما

!تبوا:بلى،حسنأ"+يبدوي!تبوالمفإنهمللإيمانبالنسبةولحن

!انواإنماأنهمبذلكليؤ!دواالجاممة"،النيسةتومن"ه!ذا

هيبلجديدةليستآراءهمأنيبينواول!ي،بهيؤمنونبمايعترفون

بل،عندياتهممنا!تشافأي!نلم!تبوهماوأن،رسوليةتعاليم

آباءان،ذلكمنوالأ!ثربل-14الرسلبهعفممانفسههو!ان

هذهيقرأمن!لأنلدرجةشديدةبدقةالتعليمهذاعنعئروانيقية

بالمسيحوالإيماقألتقوىإلىتعيدهوأنلابدفإذها،بأمانةالنصوص

يأا.هالمقدسةال!تبفيعنهالمغلن؟،م!(ة+كااء*7)7كاام!لمغكال!

،للإيمان!راؤية!صياغةئفهمأنينبغينيقيةإيمانقانونأن

شتمالذيال!!انلأن،البسيطةالأولىالإنجيلمبادئحسب

إلىإيمالبمن،بالإيمانفقطتسليمهيم!نواحدةمرةلل!نيسة

من-نيقيةمجمعأنيرى!انأتتاسيوسق.آنالواضحومن016إيمان

حقققد-مس!ونيوبسلطانموجزبشحلبالإيماناعترافهخا،ل

ذ!رهوالذي،المجمعقبلنفسههوتصورءقد!انالذيالغرض

لاأ،ه""ةا(ت!،(7!ملحألحثل!ح،كاهـأ+ا.الإيمانساسعن"أبيانهفي

541ء+"ي،كهـأول3عء+ل!كه.،5زس!م3بم

51"،ول3!،لهأول3عء*لمرك!.،6ةءبمءعح?.2281،3-،13آ

61"،طهـ،لة3!ألا45"3ع.02.71.1،3ز?أد!اءلم4*.لم،61د6،08-77،!.
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بائالوثالإبمان

بدواسةمرتبطأ،17المقجسدالفهلابنالخلاصيالعملإدراكوهو

018لرسالتهاأعمقوليفهمالمقدسةال!تب

بالتقوىالإجمانعلاقة

الإيماقبينربطأنه،نيقيةمجمعلتوجهالممئزةالعلاماتومن

يعنيوالذي،لمغكالام!(141514ءلمغكاهءهـ/لتقوىاأوالخشوعوبين

الآببالفهيليقوالفر،والسلوكطعبادةور!اسلول!استخدام

والتقوىالإيمانبينالارتباطهذاو!اق.القدسوالروحوالابن

ال!نيسةف!ر!انحيث،للحياةمميزأمسيحيأطريقأ

لاالذيالقدوسالثالوثبختممختوم1407ةإة(/)كام!أ*ةءا(

بينأو،اللاهوتيوالتعليمالتقوىبينفصلهناكي!نفلمئمحر،،

الحتبلتفسير:موجهأالثابتالاهتمام!انحيث،والإيمانالمبادة

للمناقشةطرقولإتباعبوقارالمنطقولاستخدام،بوقارالمقدسمة

خارجتعليبموبغيرلفهاسر!حال!تدخليبفيرذلكىوفىبوقار.،

القه.تخصالتيالأمورفيأورقاراعن

الفهفيللثالوثالداخليةالملاقاتاللاهوتعلميتناولحينوحتى

فيسواءوالخشوعالتحفظعلىئصئرال!نيسةحانتنضم!4،

ينبغي!انإذ،المستخدمةاللغةفيأوالف!رصياغةقيأوالاسلوب

مثلالإلهيوالمجدالجلالصاحبوجهأمامبتقوىشيءيتمىأن

بشحلالفهعرشأماموجوههميغطونالذينالشاروبيميفعلىما

الفائقة.الفهبقداسةيليق

1؟أكهـ7أثع!6ل!كهول?،.ح+،3.91،بمء.كلرو!إيمأ!ي!ز.ث!هح،.!ل!64،12.4لة

03!أكام!ح5أ+كا.لمحح!ء.لم2.ر05

81"،طهـحم!!3أول3?ي،.ء.،غ1.6.
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والنقىالايمان

نيقية!!الآباءحفظهالذيالإجمان

إلىبالإضافة،الرسوليالتعليملمضموننيقيةمجمعآباءادراكإن

اسلوبظهورإلىممأأدتاقد،بالإيمانالاعترافجؤالإنجيليةالتقوى

هذاو!ان،ال!نيسةذهنعلىالدائمةبصمتهللتعبيرتركممتز

أعيدحيثم381عامالقسطنطينيةمجمسعفيللفايةواضحأالأمر

مما،النيقاويالإيمانقانونعلىوحاسمنهائيبش!لالتمأ!يد

فالت!عليمالممسيحي.العالمفيالأسمىالمس!ونيالإيمانقانونجعله

دفعوحرحةداخليةقوةفقطينللمنيقيةبمجمعالخاصاللاهودي

لل!نيسةالإنجيليةالأساساتضمنترشخولحنه،عصرهفيذاتي

التيالقاعدةصاربحيث،الرسوليةالجامعةالمقدسةالواحدة

فيعملهالت!مل-الآخرتلوالواحد+الأخرىالمجامعمنهاانطلقت

عشر.ولفانيةالشلاثمائة"مجمعإلىدائمأبالرجوع،اللاحقةالقرون

الرئيسالمحورأنهعلى،نيقيةإيمانلقانونئنظر!انوه!ذا

يؤدىإنجيليو!إعلان،للحنيسةالمتناميةالرسالةجؤوالمتحى

صياغةب!ونهأيضأإليهئنظرحان!ما،ب،لمسيحالايمانإلى

ئعتبر!مرلثمدأنيمحنلذلك،الإنجيلحقائقلحبرىتعليمبء

فيأنهأي.المقدسةوتفسيرالحتبقراءةفيسلطانوذوبهموثوق

علىالعزمال!نيسةعقدت،وبواسطتهالنيقاويالإيمانقانون

ل!يتسفمتهامقدسة!أمانة،الإيمانجوهرعلىوالحفاظالدفاع

تعطىأنتستطيعوبالتالي،إنجيليأمتاملةالآخرينلىإتسئمها

قصدهوهذاو!انالفه.91سرائرعلىو!التهاحسابالمله

إفريقياأساقفةالىخطابهجؤأثناسيوسق.أوضحهالذيالحنيسة

قانونأ،بنيقيةالآباءبهاصكترفالذيالإيمانفقط"لي!ن:قالعندما

ول5!ول!ثلأول!3.ء!!.ءيما.:كنلكفظر؟ا:4اكو91
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رثثايياالإيمان

أيضأةعنايقولأنالرسولىيستطيعحفى،بينىسا!يأ

شيء،!لفيتذحروننيأنحمعلىالإخوةأيها"فأصدحى

إليى"ا!..3سفمتها!ماالتعاليموتحفظون

...نومن

نصالجامعةال!نيسةبهاسقهلتالذي،ويتعبير"ائومن.."

هويهمها!انماأنأوضحتفإنها-م335عامنيقيةفي-اعشرافها

بالإيمانالالتزامإلىداعية،الأساسيةالإنجيلبحقائقتعترفأن

(للإيمان)قوانينمراسيموضعمجردمنأ!ثر،)نؤمن(

أوامرأو2ارسوليةقرارات!أنهاإطاعتهامطلوب)4+كاي!ة(

التيالدلالاتبعضنيقيةآباءقذمبالطبعول!ن032إمبرإطورية

!ما،استخدموهاالتيالمصطلحاتئفهمأنيجب!يفتوضح

اعتراففي)كا!د!هـكااءه("الفاصلةالحدود21إلىأيضأأش!اروا

ضلالإلىالمرءانحرفوإلأتعديهايجوزلاوالتي،الإيمان)قانون(

منعددأأيضأالآباءحددوقد033التناقضخطورةإلىأوالهرطقة

أجلمنئراعىأنيجبالتيال!نسية"القواعد"أو""الفوانين

وتوجيههاتعليمهاجؤ!لهاالحنيسةفيالوحدةعلىالحغماظ

"الناهيةا"الأوامرهذهأنغير024ال!نسيةالخدمةتنظيموقي،المنتظم

5(ولولأكم!6لة.3!4.!لم4لمأ05:كذلكانظر؟11:21فىوا2"

.4:ا6وكذلكبعدها؟وما518:2اعانهلر2

.71:7اعوكذلك؟201لوانهلر22

للكلمة:خاطئةترجمةهوالمتداولاللاتينيالعنوان-3!!!+ولأدا3عءى!لمفيء2333

حم?ثمل!!.ر5ولكار114أ)!ة!ءع33أى.!1.4-7.كذلكانظر.(ة"هـكاا!س")

استخدموقد.الكنسيةبالتاليباتيرتبط؟"ثانونمصطلحاسئخدامأصبح،نيقيةمجمعبعد24

انظر:.الرسلإلىترجعالتيالقوانينإلىليشيرالمصطلحهذاأئناسيو!.ق

"،طهـ3*،لهأول3.ء!.ىيم!،6.1ز.ء4الهـ.+هى.!،52+92ر13مز3أ+.لمو.!،156.3.
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والقوىالإيمالى

قانونلنص!ملحتيفقطوضعهاتمقد،الرسميةوالقواعد

!انوهذا.ذاتهالإيمانعنالتعبيرصلبجؤتدخلولم،الإيمان

الإيمانقانونسمةعلىالحفاظعلى!لهيفصبالآباءحرص

إلىال!نيسةاضطرتالذي،الخلاصيللإيمان"إنجيلي"!إعلان

ال!تبخلالمنإليهاوصلالذيالإلهيالحقمنبإلزاموضعه

المقدسة.

،الإطان،إلىالآباءنظرة

نيقيةمجمعأعطاهاالتيالقصوىالأولويةفإن،هناومن

تمثللأنها،للفاية!بيرةدلالةل!ثاحانتالنحوهذاعلى6"للإيمان

عقولهماستتارتحيث-ال!نيسةشعبفهمفيالجذريالقحول

الشخصيةالتحيزاتظلمةفيالأسرمنوتحررواالىيالفهبحقيقة

يحونأنمنتحولوهو-لهاأساسلاالتيوالأوهاموالتخمينات

الشخصي7"+غ()"هالبشرىالمنطقداخلفيالف!رمر!ز

)عنالفهإعلانفيهوالمر!زهذاي!ونأنإلى،القه!عن)الغريب

المتجسمد""حلمتهالمسيحيسوعفيتمالذيالمصالحةفعلوفي،(ذاته

بحقيقةالاستنارةهذء.المخلوقعالمنافيوالم!انالزمانحيزداخلى

ال!نيسة""إيمانجؤالراسخةالثقةوراءالسببهي!انتالفه

.وقد(والأمينةالثابتةالفهمحبةأدوحتهاقدالنيسةلأن،بالفه

،ا"3الإفجيلاحق"!لمةخلالمنالمحبةبهذهالنيسةأمس!ت

وهذهولقويها.الحنيسةيسندالدوامعلىحانذاتهالفهأن!ما

تعسإنما""للإيمان،نيقيةقانونأولاهاالتيالقصوىالأهمية

علىيقوملاللعقلاقتناعبأنه""الإيمانعنالراسخالآبائ!االف!ر

أ:ه.كو35
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انارثباالإيمان

الاقتناعوهذا،"موضوعي"أساسعلىبل6"شخصيمنظورأسال!ر،

الإقنوميةأوالموضوعية6الحقيقة7-نفسهحدودهمنأبعد-تسنده

يسوعفينفسهعنلناأعلن!ما،ذاتهلفهالتي)،؟كا!+كاق+ول(

الإنسانيتخذ4الايمان".فيبقولهذلكعنهيلاريق.ويعئر.المسييم

*،("026فىيؤءلمك!؟ولءالم)ن!!"ذاتهلفهاحيانأساسعلىموقفه

بالمحرفة"نلإطا"اقةعلا

إلىينظرون(باليونانيةحتبوا)الذين6"اليونانالآباءوحان

العقلرسوغأووقوفأنهاعلى،لم!احكاا+غ()7العلميةالمعرفة

اليقينالفهمأيضأأنهاوعلي،الموضوعيةالحقيقةعلى)كاهـاهلأ6،ة(

!انما!ثيرأ،المقدسال!تابمنالرأيهذاولتعضيدوالمؤ!د.

فلنتؤمنوالما.إنالسبعينيةالترجمةقيجاءبمايستشهدونالآباء

،بالإيمانأنهعلىيؤ!دون!انواحيث،27ااتثبتواا.فلنأوتفهموا"

منلأنه،ذواتتاعنمستقلةالحقيقةمعمبعاشرةعقولناتتلامس

للأشياء()البديهيالباطنيالإد!اكعقولناتتقبلالإيمانخلاأ!

هذهلتعرفوتتهيأتت!يف!ما،لذاتهاالشاهدةلقوتهاوتخضع

وعلىة،4،(.28)لأ"كائا؟بها()الخاصةالذاتيةطبيعتها!ؤالأشياء

!لترتحز،الحقيقةمعأالمباشر(الأساسيالاتصالمنالنوعهذا

62ولأا+لة،?33أيم.،لى.لم8

لأن؟الحقعنينتجا.والإيمان،.اليعء()3فييقولإيريناؤس.قنجدولن!لك7.9:إش27

فينؤمنونحن(.كائنةبالحقيقةهيالتيإاوالحقبقيةاطاشياهعلىيرتكزأويقفالإيصان

ا؟افيهابشدةوائقيننظل،حقيقيةاشياءفيوبالإيصانكاننة(،بالحقيفية)اوحقيقيةاشياء

(ولء+ءاحمه!.*ءأول3!.ثمهمم101ز.42.2ز2.4أزلاح3)أآه!.م!لىأيضأةانظر

..،4ح،4.5.ء،"،

:الإسكندريالفكرفي)5إكا!ا((""طبيعةمصطلحاستخدامانظر28

!كاحلا+هء"3ل!هلم،ىولإح*هء!+ه،،"ألم،7591،"124.9م247نن

طهـ3أكاح55"405"أس!ولأكهه!3ءلألاهريم3!د3!!+ه3ءلىلمءدير3"حك!ألمزيم"لمع

أك!ز!!ءكا+هلمه"لم!حع!+ول+!أ?لمزء!فىه!ءكهلم17691".65+
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والنفوىالإيمان

أيضأهوأنه!ما،أصيلصادقفهمويرسخىمؤ!دةمعرفة

فهمنالتعميقمحاولةول!لجديدبحثل!لىالصحيحالطريق

حلعلىتنطبقوالفهمالإيمانبينالعلاقةهـذهأنو!ماللأمور.

علىتحديدوبأ!ثربلالقدربففصتنطبقفهي(علميةمعرفة

علىقدرةل!لالمطلقوالمصدرالأساسهوالذي،لفهمعرفتتا

يقولأغسطينوسق.حانمثلما،92حقوحلوالإدرالثالمعرفة

يم!ننالينؤمنولننا،بهنؤمنمالفهمنسعىلا"نحن:دائمأ

كاا..نفهمأن

الف!رحسب""الإيمانأن،الآنواضحأي!ونأنينبغيإذن

غيرأوغيرمدو!ةعلاقةمننوعأي!نلم،النيقاوياللاهوتي

والفهمالمعرفةعملياتيتضمنإيمانأ!انبلى،الفهمعمفهومة

العقلتقبلفيللغاية)بديهي(فطرىطابعلهإيمانأ/والإدراك

للجنسلذاتهالفهإعلانفيال!امن"للتق"-مسئولبش!ل-

لذاته،الفهلشهادةالخلأقالتأثيرنتيجةفيناينشأفالإيمان.البشري

!ذلكينشأأنه!ما،"حلمته"جؤذاتهعنالقهول!شف

نقاومهاأننقدرلاوالتي،عليناالإلهة""الحقيقةلمطالب!استجابة

الطاعةشحلىالإيمانويأخذ3االضميرأوالعقلبمنطق

الفه،"!لمة"ءوندالدعوةالمنصتةلأه"+ول(33ا+5الحلد!ء،كاأ+

ذهنيقبولصميمهافيتتطلب،داخلناتتولدالتيالمعرفةأن!ما

32

92ح.مولأا!ة،?أء7*.،ح5حه5)ءأاكالاههكع!أ4-،

جدأ.مميزبشكلاللاهوتيةالمعرفةهيلارى.قيعوض،الأربعةالكتبهذهوفي

03لا!لاولأ(3،حولءع33أيم،.5.7،*/.*له.د!لأ!فى.6.929.27ز،9.04?."إلى،-"3ء

6.2.2ة?أ".ل!أ.لمكهعءول،ر48ؤ*/،.كه!3.188.11ز،.كلى.317012،.ء"ص!

3)ولأا+!،?.*أكا6.2.81.1،3م93.بم23ز634.1.4ز25.هبم6.ا3-61ة25.8.

.61:62؟5:أرو
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بالثالوثالإيمان

لهي،ل!ا،للحق،(+غ6!+لم!ه7!ع!!ل!ك!"!هـ4كام!،!)!يدراو!

033الحقهذاداخلفيعليهامغلقأوتصبح

يتشابك،فقطعينهاالطريقةبهذهحقأأنههيلاريق.أ!دوقد

أن!فسهم،الرسلحالةفيحدثقدماوهو()الإدراكوالفهمال!يمان

34،ااالداخلييقيفهممعمرةلأولسمعوهالذي"الحق""التحمعندما

الفه"ابنهوالمسيح"بأنالرسلىاعتوافعنهيلاريق.تحدثوحيم،

!ان35،ال!نيسةعليهابنيتالتي6الإيمان"صخرةهوذلكأنعلى

"الحق6علىبنيتال!نيسةلأن،موضوعيأفهمأالحقيقةلهذهفهم!

هذا،ذاتهحدفياعترافهمعلىوليس،الرسلبهاعترفالذيالإلهي

!انوبالطبعإيمانها.فيعليهتعتمدال!نيسةتزاللاالذي6"الرق

"للحق"وفهمهم""بالإيمانالرسلاعترافأنبهاائمسفمالأمورمن

نأينبغيولذا،الرسللناسفمهاالتيالمقدسةالحتبقيمحضوظ

الآناجيلىبرهانبواسطةفينافنطبعمنهجزءو!لالإيمان10إننقولىا

"036الرسلوتعليم

ذاتهعنيعلنالذيهواللة

يجبالذيما،ذاتهالفهمننتعلمأنلابدفإنناالأصر،نهاية!جؤ

!"037ذاتههوخلالهمنإلأئفهمأنيمحنلاالفه+لأنعنهنفت!رهأن

عليهبنىالذي،"رالحقنفسعلىيرتحزأنيجبإيمانناأن!ما

أقوالإلىنلجأحينماأننايعن!امما،وفهمهمإيمانهمالأولونالرسل

33س!بمحاعأولحول،.*ء)ول3،.يهمءكم2.2مم.116،نم3.8زا!ة4ول!لاول31أ،!ولعءءي03:لم

لمءألم.لملم54.12ز0634..

43أول)+ء،ءعأمم3*.،34.6زص!3حا"41.6.403.

53،+!)أولعء33.*أ،36.6بمبمح22.2نج2.6نجهكلة4،+،ع3!كلملاأصأمه31*!)ح3،

-ع.ل!.!+ث"!،ول،.ئ!لمول4!3دعلمهع(كهء!+3ء*ءدعكاعلم*3ءحكا?3،دع45.0،6981:

6.الإيمان"صخرةعلىتاسستأنهاتقولايضأهى6الرسوليةالجاصعةالكنيسة7إنحيث

63أ+ر!ءاعء،.+.ء22.2.3

ر7أول?،+!ا7.+302.5334
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والمووالإيمان

تشهدالذي""للحقمباشرةعقولنانخضعأنفعليناالمقدسال!تاب

نأيجبالمقدسال!ت!اب)ءلمءأ"(نصوصلأن،المقدسةال!تبله

بسببهاوالتيإليهاتشيرالتي)كاءقي(الحقائقأوالأمورضوءقيئفشر

تحققالأقوالهذهأنإذ،ألع!سوليسالأقوالهذه!تبت

ذاته،عنالفهشهادةتنقلعندمامنهاالمقصودالإلهيالغرض

الوحيدةبالطريقةفيهوالتفيربالفهالإيمانمنتمخنناوبالتالي

ومن038لنانفسهبهاهويقذمالتيالطريقةمعتتمشىوالتي،المتاحة

لقه،معرفتنافي"للإيمان"المعطاةالقصوىالأهميةأنيتضحهنا

يجعلناوذاتهعنهويعلن)حينالفهلدورالمطلقةالأفضليةتع!س

علىفيه)نعتمدالفهعنبشرىف!ر!لىعلىعنه(شيئأندرك

لتخدمالفهأوجدهاألتيالبشريةالوسائطعلىوحتىبل،ذواتنا(

093ذاتهعنإعلانه

للإالانالمزدوجالبحد

عنإعلانهفيالفهأوجبهبماواعبالتزامينشأالذيالإيمانإن

ف!ر!لىعلىالمطلقةالفهبأولويةوالمرتبط،المسيحيسوعفيذاته

فيهيطهرالأولالشق:شقينذاتسمةلهالإيمانهذا،عنهحديثأو

الحق"7أعلنهبمادقيقبش!لوملتزمومحددمقيدبأنهالإيمان

ذلكومع،المتجسد(الابنعلنهأبما)أي""الحلمةتجسدفيالإلهي

خلالىمنمحددوغيرمقيدغيربأنهالآخرالشقجؤالإيمانيطهر

فمنإذنمحدود.فهم!لتفوقوالتياللانهائيةالفهبحقيقةعلاقته

الفهحقيقةمنقوتهيستمدالذيالثابتاباليقينالإيمانيتميز،جانب

الإيمانهذاالآخرالجانبمنولحن،الإيمانهذا!ؤال!امنةذاته

63ي!أا،+ء?أمم3+.،45،41.4.،7ز25.8.

ر1119)س،?أ33+.،22761.6.1.بهما24،2+332م
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الثالوثأا!بمان

غيرالقهسرمعليستجيبالاتساعدائممفتوحمجالبوجوديتميز

التيالمزدوجةالقوةهيشكبلاوهذهئحد..4لاالتيوطبيعتهالمدرك

الإيماناعتراففيالواردةنع!+كااول()!حلم!هانومن"0!لمةفيت!من

أيضأتحىالتيوهي،القدسوالروحوالابنالآببالقهالنيقاوي

الاعترافهذاعباوالتا!لبهائفهمأنينبغيالتيالطرلقة

والقصرالتحديدم!حلتعنىالمزدوجةالقوةتلك(()القانون

قىعكله()!!قىءكأالمجالالساعبجانب،جههمنوللمء*ء(3317ى+ع)كة

.الإيمانيميزاناللذانهمامعأالأمرانوهذان،الأخرىالجهةمن

الحقعلىالمؤسسالإطاتفيوالالتزامالتع!يد

قانوقيمنع،اللضابطالآب،واحدبإلهبالايمانالتزامه،في

الإيماقيمنع!ما،الآبغيرالفهآخرإلهبأيالإيمان،نيقية()إيمان

ممامنه.المولودالوحيدابنهغيرالواحدالإلههذاعنآخرإعلانبأي

بإلهالإيمانبأن،بجزمالمقدسال!تابأ!دهعمابوضوحيعفر

يسوعبأنالإيمانوأن،أخرىآل!ثةأيةوجودإص!انيةيلنىواحاد

بأيةالآبلىإالوصوليستبعد"والحياةوالحق"الطريقهوالمسيح

في"حلمقه"تجسدفيذاتهالفهقذمهاالتيتلكضكيرأخرىطريثنة

الإقنومي!يانهفيالمسيحيسوع6هو"مافيأي،المسيحيسوع

الخاعى"

قد!انالإيمانأنلو،ه!ذاالأمريصبحأنالعسيرمنو!ان

القناعةعلى-موضوعيوغيرشمخصيوبش!ل-فقطتأسس

مؤس!دلىأنهمنالحالهو!ماوليس،البشرىللعقلالداخلية

المجسمة!-!ليأالملزمة-القه""حقيقةعلىموضوعيبشحلى

04ص!مس!ا+ء،ولحطداء*.7هكالمكهثهم.61.77.
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والنثوىالإبمان

الفريدالذاتيواتصالهالفرلدالذاتيالفهعطاءب!ونهالم!مصيح

لهذاغيرمشروطةطاعةوفيو!مخفص.!ربالبشرىبالجنس

الفهإلىمدخلأتبنىقدالمسيحيالإيمانأننجد،الإلهيالإعلان

معتقدأيبهيستبعدححمأصدروأ،بديلمدخلأيجانبأيطرح

أخرىادعاءاتأيبذلكرافضأ""للحقإقرارعليوصذق،منحرف

إيمانفيالجوهريالأمر!اقهناومن.باطلةإياهامعتبرأ

وفيالمسيحفيال!نيسةأدر!تهالذيالإلهي""الحقهو،ال!نيسة

وتحىتصرفتحتليسالحقهذافيه.تفرطولنولمإنجيله

محبةفيويثبتهايحررهاالذي(الحق)أيهوول!نه،ال!نيسة

بالقه،بايمانهاتعترفأنإلأتستطيعلاال!نيسةفإنولهذا،الفه

الخاص"الحقرفيويقينهابتصديقهابغيرتحفطوتقر،الفهأمام

بصميمبهترتبطالذيهوالحقهذاإنحيث،وانجيلهبالمم!يح

الواحد.المسيحجسد،ال!نيسةباعتبارها!يانها

،بالإيمانمسحونيأاعترافأ!اق،نيقيةمجمعفيحدثماإن

وبينالفهبينالمطلقةللوحدةالهراطقةإن!ارمواجهةقيالآباءأعلنه

النيقاويالايمانفقانون!المسيحيسوعشخصجؤذاتهعنإعلانه

بالتزاموتم،الفهحضوروفي،مجتمعةللحنيسةمهيبعمل!ان

الروحفيبالابنالآبمنالذيالإلهيبالإعلانالخاص""للحقتابت

وصحةالمسيحيةال!نيسةوجودصميمبأنتاموبإدرالؤ،القدس

للخطر.ممرضة!انتالإلهيللخلاصالداعيةالإنجيليةرسالتها

هومابين،والمملالجوهرفيالوحدةعلاقةهناكتنلمولو

المسيح،يسوعربنانعمةفينحوناهوماوبين-ذاتهفي-الآبالفه

منمفرغةءيهم!د!7!ء()كاي!اءامبالإنجيلىال!رازةلصارت

منمجردةالوسلإ،لم"!"!(تماليمول!انت،الخلاصيمضمونها
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باذألوثالإيمان

بعينهاهيالمسيحيسوعالربنعمة!انتإذال!ن.الإلهيةشرعيتها

والمعطيالإلهيةالعطيةيسوعالمسيحفي!انوإذا،ذاتهالفهنعمة

ت!رسأنإلأ-للإنجيلمنهاأمان!ة-لط!نيسةفليس،واحدهما

احتمالأيتستبعدوأنإيجابيبشحلالنعمةهذهلطخيدنفسها

بولسالقديسدعاالتيالحاسمةالقضيةهيهذهو!انت4آخر.ا

مهددين!انواحيث،الأولالقرنفيلمواجهتهاغلاطيةحنيسة

هوليسوالذيآخر""إنجيلإلىوتحولهالمسيحإنجيلتفسدبتعالي!

بغيرمايبشر!مأحد!انا.إنيقول!تبوولذلك،بالمرةإنجيلأ

اتبعهالذيالرسوليالنموذجهوهذاوحانأناثيما"042نلي!نقبلتم

عبارةالإيمانباعترافألحقواعندما،الحاسمموقفهمجؤنيقيةآباء

معواحدأالأزلمنذيحنلمالفهابنبأنيعفمونالذينهؤلاءتحرم

لببذلكفين!رون،للآبالذيعنمختلف6"جوهرلهبل،الآب

043ذاتهالجامعالإيماوخ

رأىالتي+الرئيسيةالعقائدعنعتئرقدنيقيةفمجمعإذز،

فيلاحقأبهالاعترافتم،إيمانقانونفي-الإنجيلحسبضرورتها

الداخليببنائهيستبعدالذيالقانونوهو،المالم!لفيال!نببسة

إعلانمقابلفي،(منحرفةعقليةلاستنتاجات)نتيجةبديلةعقيدةأية

يمنعالذيهوآخربمعنىأو،المسيحيسوعفيذاتهعنالوحيدالفه

"044"الحقعنهرطوقيرافان!أي

14ط!ث"!ههح!الما5،5ح*.كر.21.4،3:

خلالمنإلأالآبيعحلهماشيءيوجدولا؟الابنخلالمنئعطىإنمائعطىماالأنا

يقبلها".الذيلذاك)ومؤمنة(محفوظةالنعمةفإنولهذا؟الابن

.9:أغل2،

34"*ث!"ولأكم!ولفى،كل4.ءقىه.94،3.4،?!4قيء.،4.5.2"!!.4!!.،2،!ى.،كأة.6ز

!،+40،أححم!هك!إ+.لمحءلمء.،3.1؟01.5،6.2ء

44أول7+!اعءيملمري.،6أ.64-
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وائنوىالإيمان

للإالانوالمتسعالمفتوعالمجال

المقيدالوجهغير)أيذ!رناهأنسبقلماآخروجهوهثاك

ينبغيعماالنيقاويالإيمانقانونيعئربينمالأنه،(للإيمانوالمحدد

تجاهالفيسةلالتزامالمامالإطارداخل-بهنعترفأنعلينا

جاءقدهذا!لفإن-المسيحيسوعفيذاتهعنالفهإعلان6"حقيقة

تمما!لأنيعنيمما،لم!هئ!،كاا+()57"نومن"بلمةمسبوقأ

علىومرت!زأ""الإيماندائرةداخليقعالقانونهذافيإقراره

نأيم!نناما!لفوقتمامأتسموالتيلفهالموضوعية""الحقيقة

منمستمدالايمانهذاأنبما،وتحديدأعنها.نقولهأونفت!ره

هومامعيتطابقوالذي-فيهومؤسسالمسيحيسوعفيالفهإعلان

يم!نلما6"مفتوحأي!ونالإيمانفإن-الذاتيجوهرهفيأزليأالفه

ليقودنا،الابنباسمالآبمنائمرسلالمسيحروحخلالمن،ئعرفأن

صميمفيالمسيحيفالإيمانإذن"."للحقأعمقفهملىإالدوامعلى

لاالتيالستيقةالأعماقاستقصاءباستمراريحاولىطبيعته

منندر!هأنيمنمادائمأتفوقوالذي،"للحقفىتستقصى

إلىالش!لبهذايمتدالذيالإيمانأنغير؟لناالحقهذاإعلانات

مجالى"ذاترؤيةلهبأنبالضرورةيتسم،حدودبغير4ذاتمنأبعد

وهذاكله(قىعء!قىء!ولأثا،أءهمكهول)"لحة+هكأكا!"ومتسعمفتوح

آخر.شيءلىإيتحولأندونيختصرأنيمحنلاالإليمان

.قمن!ل"المفتوحالإيمانمجال"مفهومعلىأ!دوقد

منالآخرينالبارزينالقادةإلىبالإضافةهيلاريوق.أثناسيوس

!انأنهأثثاسيوسق.وأوضحألنيقاوي.اللاهوت!االفحرشارح!ا

معرفةآنوجد!لما،الفهلإدراكسعيهفيالأماملىإتقدم!لما

أنهلهبداعمايعئر!تابةأنيستطعولم،إدرا!هتفوقىالفه
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بالثالوثالإيمان

فيللحقيقةالعابرالظلعنب!ثيرحتىيقل!ان!تبهوما،يفهمه

وهدفبل،!لهالإيمانوموضوع،الثابتالوحيد!الأمر4.هذهنه

المسيحيسوعهوحان،بهثؤمنالذي""الحقآوالمقدسةالحتب

هذاخلالومنالمسيحفيذاتهعنالفريدالفهإمحلانفيلأنه،ذاته

وأيضأ،ذاتهالقه!يانحقيقةفيراسخأالإيمانيصبح،الإعاكصن

يفوقبماعلاقتهفييحتاجهالذي"المعياري"الضابطللإيمانيتوفم

لضمبقالذيهوالنوعهذامنإيمانأإن.46البشرىالإدراكطاقة

المعرفيالأساسيش!للأنه،تفسيرلاهوتيأوبحث!لولرشد

047صحيحةحجةل!لالقوةيعطىالذيالسلببم

أنهحقيقةتأ!يدهفيأثناسيوسق.منأقلىهيلاريق.ي!نويم

الضيقةالحدودداخلتحصرهلابطريقةالفهندركأنعلينابالإيمان

يمتدأنعليهالإيمانهذاإنبل،عنهنعبربهأونفهمهأنيه!ننالما

إذن048ذاتهإعلانعلىاللهقدرةسلطانتحتليونباسمرار

لأنه،"اللانهائية"منبنوعيتميز-طبيمتهصميمفي-بالفهفالإيمان

عنبإدرا!هلنايسمحمافإن،إدرا!نايفوق"!لى*الفهبينما

يخترقالايمانفإنوبذلك،"!حلا.هوعماينفصللانفسه

فهمعمليةصميمفيأنهيفسرماوهذا،لإدرا!ناالضيقةالحدود

الإدراكعنبالعجزنعترفيجعلناالإيمانفإن،الفهعن"شربء"

بش!لالبشرىالعقلقدراتالفهيفوقفبينماوهحذالفه.الحلى

ةحر!طريقعنئمرفأنيم!قذلكمنبالرغمفهو،لانهائي

54"،طهـ،كلة3ألا4.3لما+5+.،3-101.

كاه5كام!"أولألا+3.*هح4.ص،.512ز.58،35.28.3بمحا!!حل!+4أولس!535أولهمه

ثا(أ3أول!ءعألملم2+4ي!ء!*ءل!ا!ألمءحطلم"عه!،ل!هلمأو82،.60100بمم

74ي،طهـ!،ل!5أول3،?ألر.لم4ي7.لم،08.7-7

4؟ث!أ)/ررة،?أ!3+.7.13-61ز2681.6-1.3711-5.2--
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وال!تفوىإأيمان

لاالذيوسموهاللهلانهائيةعلىالمقلينفتححيث،إيمان"3

بالقهصلةلنات!ونالإيمانخلالمنآنهيعنىوهذا094يوصف

عنهنعئرآننستطيعمماآحثرنمرفآنمنتمثنابطريقة

خلالومنالإيمانفيوأنه،بال!لامأوبالأف!ارواضحبش!ل

نسعىالذي""الحقلأن،غورهيسبرلابحثفيبالفهننشغلالإيمان

ماوهذا،نهايتهإلىنصلآننستطيعلاماالعمقمنلهمعرفتهإلى

ه.ملائمةوافيةصيغةجؤلهمعرفتثاتحديدعلىقدرتنامنيقلل

"الحق"عن+بشريبكلام-للتعبيرالآباءدفحتالتيهياالرطقات

بهئنطقلاالذي

بلاوالمت!سع"المفتوحالمجالهذافيالمتضفنالمعرفيالمعنىإن

فيوذلك،نيقيةلاهوتي!اأمامتمامأواضحأحان،للإيمان"حدود

أبمدهوماإلىالإيمانخلالمنئحملاللاهوتيالبحثأنإدرا!هم

الصرئيةبالآشياءئعرفالذي-العاديللمنطقالقاص!رالنطاقمن

المباراتمنأبعدهوماإلىوحتى+المخلوقالواقعفيوالملموسة

الذيالإلهي""الحقإلىئحملآي،المقدسةال!تبفيالصرلحة

مجالأننجدولذاذاتها.علىاعتمادبفيرالعباراتتلكإليهتشير

البابصارحيث،خطيرةحالةظهورعليهترتبقد""المفتوحالإيمان

للوقارالمفتقرةالنظرياتأشحالمنش!لل!لمفتوحو!أنه

الحنيسةلاهوتئويستطعلم،عينهالسبب.اكاولهذاالسليموالمق!ير

عليهموجب،الفهإلىوصلاةورعدةخوففيبل،صامتينيظلواأن

البشريةاللغةإمحانياتبهتسمحماقدوعلى-للتعبيريسعواأن

94أول،!ا?.ءشح،21.8.1ز+0115.2

05،+ء)أول?لمري..6521زعءر.*فامم3زة1.3؟47153.01-44.)ز.37-24.12

15أول،+!ا!ء،.*،5.33-ا.53.3.012-أ
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بالثالوثالإيمان

إليه،المقدسةال!تبترشدهمالذيالإلهي""الحقعن+الضعي!ة

منأنماطلدخولالمدمرالأثرمقاومةلمجردذلك!انولووحتى

طريقةفيغيرالمتدين-والاعتباطيالتعسفي+الف!هـالبشرى

لنيقيةآباءوجدالذيالموقف!انبالتحديدهـذاالفه.""ممرفة

"هوموأووسيوس"مصطلحلاستخداماضطرواعندمافيهأنفس!م

ولاضحأواتعبيرأليعطواالمقدسال!تابخارجمنهلم!ه(إكائاه5الح

الحدثهذاوحان.والإنجيليةال!تابية""الحقيقةعنفيهلبس

بسببمضطرون"نحن:قالعندماهيلاريق.ذهنالخطيرفي

نتسلقوأن،فباحغيرهومانعمللأن،والمجدفينالهراطقةخطاءأ

أمورأنتناولوأن،بهائنطقلاالتيالأشياءعنئعتروأن،المرتفدات

الإيمانخلالمنالوصاياننفذأنعليناينبفيأنهومعمحظويىة.

،القدسالروحفيوفرحينمعهللابنوساجدينالآبعابدين،وحده

الحقائقللتعبيرعن،الضعيفةلغتناقدرةلتوسيعمض!طرونفنحن

نأالآخرينتجاوزاتبسببمجبرونأننا!ما،ئوصفلاالتي

!لاتمفينضعحينبالمخاطر،محفوفةمحاولةفينحننتجاوز

عدمإن...مقدسةبرهبةعقولنافيئتفظأنيجب!انمابشرى

تعينقدحيثوالمريبالخطيرالموقفهذاإلىجرتتا!دأمانتهم

عنالسماءوصفتهقدمماأبعدتذهبمحددةعباراتنضعأنعلينا

"053الأعماقجؤومخفيةللنايةساميةأمور

الإطانمعألتقوىأهمي!ة

أهميةالنيقاوياللاهوتيالف!رأولاهالذيالإيمانجاثبوإلم،

التيالأهميةنفسله-آخررئيسعنصرهناك!ان،قصوى

25ي!أا+له،?أمم3+.5.2.21.
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والئفىا!يمان

نأخذهأنعلينايجب-انفصالبفيرمعهومتداخلىبهومرتبطللإيمان

هـ(.غكا!ع!،4"ءلمغكال!أ"إم!لم"لتقوىا"وهولاأ،الاعتبارفييضأأ

والطاعةالعبادةداخلالتقوىأعمالمنعملهوذاتهحدفي!الإيمان

معالسليمةالعلاقةهيوالتقوى.وخضوعضعتوابللفهالمقدمة

وئش!لللمقلمميزأاتجاهأيعطىالذيالإيمانخلالمن،الفه

"053الإنجيلوحق"ل!لمةوفقأوألحياةالف!ر

الحيئالتقليدجؤالجوهريةالم!وناتتعتبرمنإذنالتقوى

المسيح.يسوعفيذاتهعنالفهبإعلانبالإيمانالملتزمةلل!نيسة

الذيالإنجيليالبناءإلى!ارهماينتميان""الحقومعرفةوالتقوى

".للقديسينمرةالمسفم"للإيمان

تؤجهالتيالقوةئش!لالتيهيالنوعهذامنالتيالتقوىإن

فهمنابتوجيهلهائشمحأنيجبالتيوهى،"اصحيحا"تعليم!ل

مضطرينن!ونحيث،"المفتوخ"الإيمانمجالجؤخاصةاللاهوتي

العباراتتتجاوز""الحقعنبعباراتوننطقمفاهيمنحؤنأن

المجالىهذاوفيلذلك.*المقدسةال!تبفيوردتالتيالصريحة

والذي،ئوصفلاالذيالفهسرالمقدسةالحتبتحوىحيث-بعينه

نحذرأنعليناينبغيفإنه-ذاتهعنإعلانهصميمفيحتىسرأيظل

فيسرأالفهأبقاءفيماوبغيرورعتوقيربلاالاقتحامفيالوقوعمن

الذاتي.الأزليجوهره

35ح3ل!.عا"ه370لأط،!!ه،ءلم"حولحقييلم1كاؤ3أ4ألمء+..يري!،ء!كاءلم+ه3لم"*ه*ه

أكمءلمل!،او727وله،ا"ءكه53ا"يا،3!ا+أ+4!كاول4،اأ،عص!أء"5)أءولأول4،،"05

9+75بم

الحياةهوكانولكن،عقيديةمقولاتمجرديكنلمللكنيسةالمرسلمنالمسثمالإيمانإن+

ماوهو،الإيمانهذاعليهالمؤسسالحقبحسبالتقويةالحياةاى،المسيحفيالجديدة

والتقوىالصحيحةالصعرفةطاكتكونالصحيحالإيصانففيإذن4.الإيمان"وديعةسمي

.انحرافأيمنالصحيحوالتعليمالسليمالإيمانبحفظتقومبدورهاالثقوىوهذه،السليمة
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بالئارثالابمان

الهـنسيالفكرفيالتقوى

اللاهوتيألف!رفيضحةوالجدها!ماغكالام!()4"م!لموالتقوى

الذي6"للحقالقويمالأرثوذ!سيالفهمإلىتشير!انت،النيقا!ي

أثرنضفيأنعليناويتعين.الرسلمنالمسفمةوالعبادةالإيمانفي

حيث،الجديدالدهدفيالرعويةالرسائلإلىالعودةخلالمنالتقوى

إليهبلئشار!انصاإلىمانوعأتدل!ل!ة""التقوى!انت

الذيوالعبادةالإيمان""طريقأيه!،الرسلأعمالسفرجؤ"الطريق10

يتألموا.أنلههـ(لابد!انأجلهمنالذيلمسيحااتبعواالذينميز

"لحق"معرفةأوللإيمانتجسيدأنها،للتقوىالممبزةالسمةوحانت

055بورعالقهخدمةفيوالعبادةالحياةاسلوبمعتطابتيفي،لإنجيلا

الثابتةالعلاقةعلىالشديدالتأ!يدهذا،هامةدلالةله!انومما

التأ!يدأي،"و"الحق"و"الإيمان"التقوى7بينوالمتبادلة()المتلازمة

"57الصحيح"التعليمعلىاو،ا.56التقوىحسبهوالذي+التعليمعلى

أساسعلىللإنجيلتحويفطلظهورحادفعل!ردجاءوالذلأب

!مرادف""التقوىاعئب!رتفبينما058عقليةوظنونخرافات

الإيمانلعدممرادفأالتقوىعدماعئبر،"و"الحسق""للإيدكان

لصراعوالنمطالاسلوبحددالذيهوالمباينهذاوحان،والضلال

الأولى.ثترونالأربعةمدىعلىالهراطقةمعال!تيسة

"السربينعلاقةمنالرسولبولسق.ذ!رهماأنالواضحومن

الذيال!تابيالنصهو!ان،التجسدوبين"للتقوىالعظيم

22:424:4.1.22؟23؟أ:99،9؟2؟اع4

أ.6؟3:أا:3،بط2ا؟أ؟3:ه؟تيتي52؟8.6:3؟4:7،ا؟2:2؟3:6ظ31

3:7.ئئ2أ:أ؟6:3؟تيول31"

2:ا.ا؟3ا:4:3،9؟تيأ؟ا:3تي6:32؟أقي

1:16.بط1:142"4:4؟تيتى62:كا-6؟4:7؟4؟اةأت!58
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وانفوىالإبمان

ي!تبالرسولو!ان.الأولىال!نيسةفيالتقوىفهمفيتحم

هو"الذيالقهبيتفييتصرفأنيجب!يفلئعزفهلتيموتيئوس

سرهوعظيموبالإجماع.وقاعدتهالحقعمود،الحيالله!نيسة

فيظهرالفه7(:ةش55"أم!لمم!كال!5)لاهإء!حكالالم!التقوى

بهأومن،الأممبينبه!رز،لملائةتراءىالروحقيتبرر،ألجسد

ال!تابي،النصهذافينجدجانبفمنالمجد"095فيزفعالعالمفي

وإلى،للإيمانالداخليالسرلىإالنفاذأنهاعلىئغتزفالتقوىأن

الجانبمنبينما،بالتجسد6لذاتهالفه"لإعلانالموضوعيةالحقيقة

تؤيدأنهاعلىال!نيسةعنالحديثالنصفيأيضأنجدالآخر

بطريقةالمعنىهذاعنعئرناوإذابه.وتتمسكالإلهي""الحق

فيوراسخمؤسسهو،ائمعلنالإلهي6"الحقأننقولفإنناع!سية

ماوبحسببهوئوقنئ!شنفمابحسب،المجتمعوفيالبشرحياة

التقوىإلىيدعوباسلوبوذلك،ال!نيسةبواسطةويعفمئعزف

العظيمالسرفإنال!تالي(النصهذا)وبحسبولذلكإليها.ويقود

صار،الخلاصيةونعمتهالمسيحيسوعقيجليأوالظاهرللتقوىالذي

مامعيتمشىماوهو،!قرينهاالحنيسةفيومتضفنأمجسدأ

المسيحنحومنالعظيمالسرأنهعلىبولسالقدبسإليهأشار

فيالخلاصيالفهإعلانفإنهذاوعلى.6.جسدههيالتيو!نيسته

ساهماقد،بإيمانالإعلانلهذاالرسلوفهموقبول،المسي!حيسوع

-""التدبيريالفهقصدوحسب.أنهحتى،ال!نيسةتأسيسفيمعأ

منالناسأيديمتناولفي،يسوعفياسئعلن!ما،6"الحقصار

أ+!ء!+*ا!.+إكا!ا09:ا:المثالسبيلوعلىأ؟أ-36:هائى95

5:32.أف6

93



بالثاوثالإيمان

لتقليدهمحيوبتواصل،بالإنجيلالخاصالرسلووعظتعليمحلاا!

التاريخ.عبرال!نيمسةفيالتقؤى"

هيأو"الإطانحسبالتقوى"حياةهيالمستمة"الإطان"ودبحة

الحق"حسبأوالإطانجوهرحسب"الحياة

ا.الايمان"اوديعةبألرعويةالرسائلتعنيهحانتمابالق!يدهذا

والدفاعلحفظهاالنيسةعليهااسقؤمفتادتي،أاول.لأهـكا!"ول(

عليهاستؤمنتالذي""الايمانإن6.االآخرينإلىتقوىفيونقلهاعنها

لناواستعلانهالمسيحبيسوعالإيمانهو،الأؤليمعناهفي،ال!لحيسة

ويشفنفسهيضمئرالذيالعملهذا،أجلنامنالخلاصيوعمله

يشيرالثانويمعناهقي""الإيمانأنغير.ال!نيسةداخلىففسهعن

منقولىهو!ما،والتقليدالرسوليةللرسالةالإنجيليالمضمون1إلى

"سرفيالاشتراكخلالومنالجديدالعهد!تابخلالمنإوينا

بذاتهالتعريففيالمسيحيستمرحيث،الحنيسةوسطفيالتق!ى"

لذلك.القدوسلروحهالمنيرةالقوةخلالمنالحنلاصيعملهوفي

الرسولي،والتعليمالرسوليةالشهادةعلىبالاعتمادففقط

)أي"الإيمان"لوديمةذ!رناهالذيالثانويالمعنىعلىوبالاعتماد

المسيحيسوعإلىدائمأويشيريعترفوالذي،(الإيمانحسبالحياة

الجوهرواقتناءفهممنعبرالتاريخالبشرتم!ن،ومخ!ص!رب

!لمةالبدايةمفذتعنيه!انتماوهو،للإيمانألعقيدي)المضمون(

الت!املداخلىفقطيحدثهذا!لفإن،حالأيةوعلى"."الوا؟يعة

الحي.النيسةتقليدفي"و"التقوى"و"الإيمان6"الحقبينالبنياني

ا:9؟غل3:6؟ا؟2:هتس2أ؟93،أة4:3؟ئي4؟2:2،ا؟أ:2تي62:.2!اتي61

؟أ404أ؟3:عب4:6؟اتي6:17؟روا:3؟أكو2ا:3؟5أ:23؟أاكو9!2:2،

أ:23..
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والتقوىالإيمان

-التاريخيالأرضيالش!لبحونهاأوالمسيحجسدب!ونها

العالم.جؤلوجوده

علىالإنجيليالتعليموتأثيرهذاعلاقةلتقديربمحاولةقمناوإذا

ندركأنعلىيساعدناسوفذلكفإق،النيقاوياللاهوتيالف!ر

الرسلعصربينماالفترةفيمنهالأولىالنيسةاستفادت!يف

.قمنحلفحرعلىمنع!سأنراهماوهو،نيقيةومجمع

أوريجينوس.والعلأمةإيريناؤس

إيريناؤس.قفكرفيالإجمانوديحة

الإنجيل""حقبوجودقويأإحساسأإيريناؤسق.لدى!انلقد

أيضألديهحانحما،للحنيسةالرسوليالأساسداخل)مجسمأ(

والمنقولللقديسينمرةائمسفمالإيمانبناءبطبيعةقويأإحساسأ

عميقأ،فهمأ"الإيمان*وديعةتعبيرفهموقد.الرسوليالتقليدبواسطة

الحقبل،عقائديةمقولاتمجموعةمجرديعتبرهاي!نفلم

باستمرارشبابهالل!نيسةيعيدالذي)ائمعاش(الموضوعيالإنجيلي

بالمصدرروابطهاتتجددوهذا.القدسالروح!وةخلالمن-

حياةأيضأئشلالإيماقوديعةأن!ما.ل!يانهاالخلأقى

الفهابنالمسيحلصورةوفقألت!ونورسالتهاالمتواصلةال!نيسة

ف!نيسةولذلك062فيهالمجسدالإلهي""الحقلنموذجوطبقأالمتجسد

مؤسسلأنه،اللإوام"علىوثابت"واحدإيماناستلمتالمسيحيسوع

26ول!413ولح.3.ل!أء034?يمح(4.،ألأ!اا7!لة،ك!ح81و،)37.كللم?3،أ5-..2107ر."

22نجم3،1.8.33".131نج2.044.،.6239.!همث!"ةكهول!4"!؟"اهما3*ه!كه،ص!+.!.

+،له+هس!ء،ا،+ح!30"س!،أهمع4(أ"1،ه!ك!دألملم"هرول3ثمءلم/؟ء3?لم!هلم،3891،

لا5،1.63.10"8-210.
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الثارثإالإيمان

أعطيالذيفيهالفهإعلانوعلى،غيرالمتغيرةالمسيححقيقةعلى

063وللحلواحدةمرة

عطمتهلأن،نصفهأوالقهندركأنالإطلاقعلىنستطيعلائناإ

علىالبشرقدرة-ئماسلابما-يفوقانالساميوجلالهالفائقة

انتهاكبغير-الفهأنغير.الذاتيةطبيعتهج!هو!ماووصفهمعرفته

منوذلك،لنامعروفأنفسهيجعلأناختارقد-الذاتيجو!هـهلسر

فيظهورهخلالمنإلينابهااقتربفائقوتنازلحبحر!ةخلال

المعرفةنطاقجؤنفسهجعلوهحذا،يسوعأ"سيحجؤالجسد

بينالموصلالطريقئمملالمسيحيسوعفإنالممنىوبهذا064البشوية

بين،وائمدزكائمدزكغيربين،والمرئيغيرالمرئيبين،والإنسانالقه

الاتحادخلالومنالمسيحيسوعففياذنوالمحدود.غيرالمحدود

بطريقةالقهنعرفأننستطيعفإننا،الحبفيممه6و"الشر!ة

حقيقةفيومستقرةمتبتةتحونالمعرفةهذهلأن،ومؤ!دةراسخة

.65الأزليالفه

الفه،روحبهيقومالذيالدوربدونممحنأالأمرهذاي!نولم

القدوسروحهالقه"عؤد"،خارلهومنالمسيحيسوعالربفيحيث

ألطبيعةهيأالوقتنفسوجؤ،البشريةالطبيعةفييسحنأن

القدسالروحعطيةخلالومن،القدسالروحلقبولالبشوية

336)!ولحلماح.3.447.3?الم.31.،لأ)1.5،."49ز41.3-..2،107."هافي3..1.11،

47."ز9.2،1.3".62.+0.4.4"بهح!02،3234..3"377بمم

لميء13ول!ولص!5،كر07""ءع1.103،4.31.2،03،"ء.282بم31.93.2ء".343بم34-04.12،

ه".358-934ز.38.3ابم.)2،07."ه13أنج،2.22.4."178ز+4.34.4.؟)ء-215

921

36اول!!ول!ع،3.ل!أ4!ر،.مم?ء11.3بملأ.)2،0.ء"43بم6.7،1.3."87نج،5310.6.4ز

51.11.4-،.د"1-16258ز.67.134.4-4."5122.12نج.16.4،."192،

،لمءكا!كل5ا،2-.د"133نن،2.27.5.!"8393

42



والؤىا!بمان

وبالتاليوالابنالآببينالمتبادلةالمعرفةعلاقةقينشاركأننستطيع

066ذاتهفيهولماوفقأالقهمعرفةفينشارك

.قفهمها!ما،القدسالروحجؤبالمسيحالفهمعالشر!ةوفي

اتحادهبواسطةبشرشاوشفاءبالمصالحةصارتوالتي-إيريناؤس

لأن،تحقيقهافيهامأدورأبالضرورةال!نيسةتأخذ-بجسدنا

روحهأعطىوقد،الإيصانوديمةعلىالفهائتمنهاالتيهيالحنيسة

وجميعالإنجيلخدمةالقهمنحناال!نيسةوفى،لل!نيسةالقدوس

.قاستطاعولذلكخلالها.منالروحيعملالتيالأخرىالوسائط

الفه،روحيوجدفهناكال!نيسةتوجد"حيثمايقولأنايرلناؤس

لأن:نعمةحلوتوجدال!نيسةتوجدفهناكالفهروحيوجدوحبنما

أنهاعلىالحنيسةإلىإيريناؤسق.أشاروبينما"067الحقهوالروح

إعلانأنعلىيؤكد!انأنهالأ،""للحقالراسخةالمعرفةمحان

المصدرهوالقدسالروحوفيالمسيحبواسطةذاتهعنالقه

واضحأ،هذاالقاطعتأ!يدهوجاء"للحق"068لمعرفتناالحقيقي

ب!ونهاالحنيسةعنبولسالقديس!لمةإلىوبالإشارة-عندما

21الحياةوروح"الإلنجيلعنبقصدتحفم-96ااوقاعدلتهالحق"عمود

وقاعدتها"ا:ال!نيسةعمود01أنهعلى

ه"طمكاأ5غة"لم!لأ"ءن!+كاأكام،،كاأكالألم!3أئ!6ةلاه،صلأغلألأكالاح

ول،4س5ول"لم!لآلل!لح.الح07

كا!أ،ثط!ء+حم7.41ب!.محم?"،73.2..4،1-لأ1051،.ء"3443-2.6،3342.لأ.2،10".

22نج18.1.3،.!29ز6،1.3.وح105ههنم2،1.23..5،1.114.70.10-."58-1

162ز.7،3.34.4."8120.12م

76ا+حعولء!3ر7.4ء4".3ء،2.107.83.3،".231.

86ث!س!413لاح.075"4..3!كاهم.38.3أ.2-.2،107."113بم.3153.4."261!هم

.102.5،.د"378بمم

.3:51اتى96

07أء!ولحعوليهـ،073"03ء"يلمد3.)11.1،لأ2.10،"..47
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بالثالوثاإيمانا

الإيمانإطارفيفقطأنهيعتقدإيريناؤس!،ن،أخرىناحيةومن

الرسولى،التقليدفيوالمتضقنال!نيسةعليهاستؤمنتالذ!؟

نأ،المقدسةال!تبقيالإلهيبالإعلانالخاصة""لل!لمةيم!ن

،التقوىعديمةأومتجاسرةتجاوزاتأوانحرافبدونبأمانةئضمئر

نأ-التبهذهفيالمخفيال!نز-ذاتهللمسيحيمحنوحينن!لب

071حقيقيةممرفةئعرف

للقديصبالنسبةالإنجيلي""ألحقأوالإلهي"الحق"معوفةإز(

ئعطىول!ن،منفصلبشم!لأومجردبش!لئعطىلاإيريناؤس

"الحق"هذاأنحيث،ال!نيسةداخلفيملموسواقعيبش!لى

تعليمخلالمنلل!نيسةائمسفماللإيمانإطارداخلئفهمأدظيجبا

المنفصلةغيروالعلاقةالوحدةفيفقطئفهمأنيجبوبالتالي،الرسل

)متضقنين(متحدينهممنل!لىالتقوىوحياةوالمبادةالإيمانمع

المعلن""الحقإيريناؤساعتبر!ا.وقد.جسدهفي!أعضاءالمسيحفي

"،الحق"جسمأسماهسكضويتر!يبأنهعلىالمقدسةال!تبفي

هذا)!أعضاءمتنوعةوممتقداتحقائقداخلهفيتتمايزوالذ"ثي

!املةوحدةأأي"متماسك"!لىت!ؤنول!نها،(الجسم

تنفصلأنوالمعتقداتالحقائقهذءلإحدىيم!نولا(متماس!ة

الحيالجسدلأطرأفيمعنلاأنه!مابالضبط،ال!لهذاعن

هذالوحدةتدميروتمزيقتسببأندونالجسدءشتففصلأن

.ق!ففالتيالأساسيةالمهمةفانذلكمنوبالرغم072الجسد

17ول!ءولء؟ا،073"ير،.كاح?.اوبر?ء!1،0751."أننا،15..".1.14+91.1.167،

.ءه79-08ز2.،9-7".274127-ز432-04.،ء33.9-8594ز1.3-5،لأ27.10

".ا02-ز8،3.3د!.131-3؟42.4-1.04ر"ء.23-8234ز54،35.4-".إ:6)-

264ز5.كللم?3،".313نج1.02.5م."773+

27لماح!+س!ع).3.ل!ء3.4?".31.1.1رلأ1051،."ء66نج8،1.1."8هفي45-04.2،

358-347.30.
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والئقىالايمان

داخلفيالمتضقنالنظامو!شفإظهار!انت،بهانفسهإيريناؤس

والتوافقالحقجسم21دالداخليالترتيبوتوضيح"الإيمان"وديعة

المسفم6الحق"قانونمعيتفقبماوذلك،"أعضائهبينالمتتاغم

ال!تبتفسيرفيمرشدأهذا!لليون،73المعموديةجؤبالتقليد

للرازةواضحأعرضأقذمقدإيريناؤسيحونثمومن.المقدسة

074"الهراطقةوضلالانحرافمواجهةجؤ)ءي!ع!ء(الرسولية

نشاطبوضوحيع!سإيرلناؤسق.عملى!اق،الصددهذاوفي

لتوضيحمحاولتهافيوالثالثالثانيالقرنينفيالعامال!نيسة

أسسعلىالقائمالخاصنظامهاضوءفيللإيمانالعقيديالمضصون

محددةصئغظهرتالمحاولةهذهسياقجؤإنهحيث،موضوعية

الإيمانقوانينش!ل-النهائيوضعهافي-أخذتالتيوهيللإيمان

الصيغهذهنفسهإيريناؤسق.بهاتناولالتيالطرلقةومن7.هالأولى

عقائديةافتراضاتت!نلمأنهايتضح،لاويمانالأوليةالقانونية

!انتبلللتفحير،"استنتاجي"منطقينظامخلالمنمعأمرتبطة

أساسهابفضل،لذاتهافائقةبصورةممأمنظومةإيمانيةتأ!يدات

عناللهإعلانبفضلوبالأحرى،الرسوليالإيمانص!وديمةالمشترك

منهتنبعوالذيالمتجسدالواحدالإلهي""الحق،المسيحيسوعقيذاته

لمللإيمانالقانونيةالصيغهذهفإنوبالتالي.الإنجيليةالحقائق!لى

الذيالأعلى""الحقذلكمنبل،منهانابعفيهاالذيالحقي!ن

إيريناؤسق.تحدثوبينماتنحصر.أيضأفيهوالذيإليهتشيرهي

1337ولح!ولح،5.لياب!!ر،.ص?".1107.14.1.1،.ء67زمح1.،02.1."879نجم3،1.

".39نج4،لهاول+ح+ا،*أ?7.كا!ة،.لم!ل!.ا

47لماحءول!313،!ري!07ء4ء.مم،9101ملأ051)،دد..09-4373.208-،9.د35-8342ز

3..1112،.2،107.ء65ز33.،8."1319بم،.يي!ءا.6-

.المقدسالكتابتفسيرفيالمنهجلهذامخالفمنهجاطقةللهركان8

1357ح!ولحول3،ير07ي!يلم.3!ء،2.1)1.107،د".59نج1.3بم9،2.107،4".2بمم52بهم

1.4،.9"461نجم1.35.4،".126نج5..102،ءفى.773نج7+?.،6.
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بالثالوثالإيمان

أنهإلأ،."الحق"قانونبمرلتبطةأنهاعلى)القانونية(الصيغتلكعن

هوإليهالرجوعيم!نالذيالمرحزأوالفعليالحققانونأنأوضبم

ئنظرالإيمانية)الصيغ(التأ!يداتهذهو!انت076ذاته""الحق

لذلكانتمائهاصحةبقدرذاتهافيضابطةقوةتملكأنهاعلى11إليها

عنمعرفتنا!لأنإذ،الأسمىلسلطانهخضوعهاوبقدر""الح!

الذيال!ثيرهناكلأنجزئيية+امعرفة0فقطهي)د!هلمهعءلم(الفه

مجردالتقوىعدميعتبرمنإنهبلبخشوعلهندعهأنلابدالفهيخصر،

"نوعفيليسالصيغهذهأهميةوتحمن77اقتحامهالتف!يرفي

إخضاعفيإسهامهافيبل،فيهاالمستخدمة"الصحيحةاللمات

فيلل!نيسةإرشادهاوفى،الإلهيالحقيستوجبهلماالحنيسةذهن

هذاعنوالدفاع،والإنجيلي"الرسوليألايمان81لحمايةرسالتها

".التقوى"لسروفقأللآخوينلتسفمه،عليهائتمنتالذيالإيماق

أوريجينوسفكرفيوالتقوىالحقهحرفة

اللاهوتيالبعد!شف!ؤ،إيريناؤسق.بهأسهملماالعرضهذا

بعرضت!ملتهإليي!حقاج،بالنيسةالخاص4الإيماناعتراففىد

الفهمجؤالنطاقالواسعةأوريجينوسمساهمةمنلبعضبىآخر

ال!نيسةعلىالبالغأترهله!انوالذي،والحتابياللاهوتي

نيقية.مجمعوحتى

جؤئضاهىلاإتجيليأودارسأفذاعالمأأوريجينوس!انلقد

فيففرطف!رصاحبلاهوتيأ!انول!نه،الأولىالحذيسة

3167!+4حول4،3ل!".ء?3.،14.2،".943.

عنالحقإلى"النفاذعنتكلمخدماطرحهاقدالاسكندرىكليمندسق.كانذائهاالنقطةوهذه

ثيهكم1675-هـاذاتهالحقداخلهنالحققانوناخذطريق

1377+حلا!3،4.د!4!ر.3?"،3.51.2بم07).1،هه.282نج14.2بحهم".853-934.
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وانقوىالايمان

منأبعدهوماإلىف!رهنقلىبضرورةويشعر-إخلاصهرغم-التأملى

تدلالتيالإلهةالحقائقإلىأي،الإنجيليةللأقوالالحرفيالمضمون

بأنالرأيإيريناؤسق.يشارك!انأنهورغم.الأقوالهذهعليها

النهايةفيهولفهمعرفتنافيإليهالاستناديمنالذيالمرجع

صئغأيةفيوليس،المسيحيسوعفيمعلنهو!صا+ذاته""الحق

منعملإيريناؤسق.وبخلافآنهإلآ-"78"للحقنحنلمعرفتنابشرية

عالمبينالأفلاطونيالفصلوهوللفحر،ثمائياطارخلال

لموعا(74،هـكاالحة3كاقلم!هالح(لمحسوسةاءشيالأا)تلحسئاا

،97لأ(لحة+،5هلم!كاة"الح(لعقلبائدركلتياءلأشياا1ز!اتلمدا

لدىالمدىبعيدةتداعياتالتف!ير،فيالثنائيالمنهجلهذاو!ان

فيماديةوالفيرالغيرمرئيةالأشياء11:بأققولهدرجةإليأوريجينوس

نسخفهيالأرضعلىوالماديةالمرئيةالأشياءأما،حقيقيةهيالسماء

أثرتوقدبذاتها".8.حقيقيةهيوليستالحقيقيةالأشياءتلكمن

وسائطأنهافرأى،المقدسةلل!تبفهمهفيبشدةهذهالنظروجهة

ئهيئبواسطتهاوالتي،الحسئاتعالمداخلىالإلهيةالمنايةوفرتها

الإعلانأسرارويغلفالبشرىبالضعفاتصالهالإلهي6"اللوغوس

حتىفقطوهذا،فهمهايسهلوأرقاماش!الص!ورةفيالإلهي

إلىالمؤمنةالعقوليرفعأن-(المقدسةال!تب1خلالهامن-يم!نه

العالمفيالإليهةأوالروحيةالحقائقفهمتستطيعحيثأعلىمستوى

.81عنهمالبميد(الحقائقالأمور)عالمالعقلاني

3087أ!ءول،!ءكل4مم+.،هعس!4م،6،2.1.

،:ذاته،لمحقاو،الذاتي،الحقبكونهالمسبحشتكلمقدأوريجهنوسوكان

*،*!.6.6،ءبما27..42.؟4!هح.يميح.لم.2.18

97!س!3حلأا)!أ،!"533!ول!!أا"،.+لى)28-25.ا*"أ.8.1

08،ث!س!!أ*"لم.لم+ءح2ز.ولهح،.لمءح376.311.7

18،ولح!أ"ه+لم.+له7،1.+لم،.لمل!ث!ل1015،+/و.لمولعء211..*لم،.3ءله1؟6.!.+هح

،.لمءح71.4،.ح"ح
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الثالوثبااإيمانإ

فيالموجودةالبشريةالمصطلحاتأنأوريجينوساعتقدولقد

1((كائا5)ياطبيعةتح!مها،المقدسال!تابفيالإلهيالوطي

أنهامجردوليست،المصطلحاتهذهعليهاتدلالتي6"الحقائق

هذهفإنهناومنكان!هـإ.)"5تقليديةبصورةفقطبهامتصلة

تفرضهلماالإيمانيالقبولخلالمنئفهمأنينبغيالمصطلحات

أفهيمنىمماالمفشر،عقلعلى""الحقائقتلك6+،"4،"!أ(ةظإ)

الإيماتيالقبولهذاأنجمنللتأ!ددقيقبحثفييذهمكأنلهلابد

أما،جهةمنهذا083الحقيقةمعبالفعليتفق(المصطلحاتالمماني

الروحيالتفسيرأنعلىأوريجينوسأصثرفقدالأخرىالجهةمن

وأنلابد،6"الحقائقلهذهالروحيةللطبيعةطبقأالمقدسةللتب

إلىالحرفيأو""الماديللمعنىأدنىمستوىمنالف!رقييعبم

الحقيقةتشرقحيثالسريأو""الروحيللمعنىأعلىمستوى

قدرإلىيحتاج)المبور(هذاأنإلأ.83لذاتهوالشاهدالدقلانيبنورها

هـ()"إءلد!5اللاهوتيةالبصيرةعليللعقلالروحيالتدريب!بيرمن

084الفهمعرفةمعيتنالسبالحإكالأهـكاأ"إص!هـ(الإلهيالحسمنونوع

مميزةسمة!انالروحيوالتدريباالدقيقالبحثبينالجمعهذا

هذاعليهاينطويالتيبالمخاطرعلمهرغم،لأورلجينوسجدأ

وبين"الحسي+الجسدي10الإنجيلبينللفصلىقادءوالذي،الات!ظه

وماا."الزمنيبالإنجيللئسمىمابينأو،الف!ري.ا-الروحي"االإنجيل

الفرقيوازيأنهأورلجينوساعتقدوالذي"،الأبدي10بالإنجيلئشمى

هـ302،+س!!ا.+هح،.لمءح2.1ر2413.39م.8642.19323.3.71.42ز2".4ز

54.5ز276..1.7هز?كل3أيم.،6.1.3.4

)303أ،ولح!!ء3ء،.+.).).انج3.31.ز2.2.2ز؟2.5.24.4.2ز2.7.2ز.2112.ابخ

.15.3ز.4.13-12.4.2بهم30.31ولء!أ5وله*أ"!س!45أأ؟5ول4ءث!كهأي!؟ثه؟3!*،ص!

"،س!ع!ولح،لةأول3!-ءم4.2.4.

3048،ولء!أ.*هح،.لمعء481.؟23.6ز347.ز?كل3،.*ج90101ة.14.4زهكهـ*لا

.!هع!.3.2
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والنفوىاإبمانا

منالعبدشلأخذعندما""التواضعحالةفيالمخفصمجيءبين

ظلالستفسحعندماالمستقبلىفيالمجدجؤالمسيحمجيءوبينأجلنا.،

"085الأبدي"للإنجيلالتيالمطلقةللحقائقالمجالالزمثي!!الإنجيل

هيفةأنهعلىالتاريخفيجاءالذيالمسيحاعتبار،هذاعنوينتج

إلىالأبدي""الحقينتقلفيهاوالذي،محددةزمنيةبفترةمشروطة

"الحق"هذامعرفةتتمأنبمجردول!ن،الساقطةالمخلوقات

086نسبيأوجودهي!ونسوف""التاريضيالوسيطذلكفإن،الأبدي

"التفسيرأهميةعلىأوريجينوستأ!يدورأءالسببهوهذاو!ان

قدوالذي،الفهنحوالروحي"الإحساس"غرسوعلي"المجازى

الزمني"-"التاريخيالإعلانوظلالقشؤراختراقعلىالمؤمنيساعد

فهمهايم!نوالتي"المرئية"غيرالأبديةالفهحقائقإلىوالوصول

بحلماتالتعبيرعنهايم!نولاومباشربسيطباسلوبفقط

مجالاوراءماإلى،الروحيللعقلالتأمليالامتدادهذا،87بشرية

والفلسفةالعلومبهاعملتالتيالحقيقةلمماييريخضعالذي+المعرفة

ذلكمنبالرغمول!ن،خطيرأأمرأشكبدون!ان-88اليونانية

فيالفهبرجالىارتبطلأنهوبالأخصبهمنبهرأأوريجينوسحان

موسىأو،السماويةالحبادةرائدصادقمل!يمثلىالفديمالعهد

علىالتلاميذباختبارارتبطحينأو،لوجهوجهأالفهمعتلمالذي

والتي،المجيدةاختباراتهعنبولسالقديس!تبهماأوالتجليجبل

نأالممنمنوالتيلفهالساميةالرؤيةمننوعإلىجميمهاتشير

098التعبيرتفوقالتيالصوفية"البصيرةأماممفتوحةتحون

3058أ،ولص!!*لم1،!ه..8.1-51ز.62،?كل*إقي.،6.24.8.6.3.ز31.3.4.

68حبم7+ح!أعهىلمءثلا.لملم،1.).34عحا!03+4يمممه.،814.0.1ر22؟0،1.3.02ء(ح.

3078أ!عول،ء!كلصمزيم.،31.3.4.

"5أعث!ء!،+هح.عح.لم،2.1ز23.8.

3098أولء!،+4*مم!.،24.31ؤ92-32.23.
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بالثارثالايمان

اللاهوتيلف!رهضمنأوريجينوسلاسلوبآخرجانبوثمة

الخياليالأسطوريللفحرالتحولضدالحمايةهـ()لأ"م!لأه"05

يساعدوالعبادةللإيمانممياريأإطارأوفرحما،)لأإءلأهصلأههـولله!(

الذيالحيوللتقليدللحياة!مر!زالفه""معرفةاجملعلى

يفرض!انالذيهوالآخر()الجانبوهذا،المظيمة"الل!ذيسة0

الدقيق""البتثيؤثرفيهالذيبالاسلوبيعملأنأ،ريجينوسعلى

المعرفةفىلمفهوموطبقأالآخر.علىمنهما!ل"التقوىعليو"التدريب

وهو،الإس!ندريةفيطويلأسادقدالذي)،لم!!مكالا+غ!"العلمية

كا!"،()7إكائا؟لطبيعةوفقأتونالتيهيالصخيحةالمعرفةأن

تطويرعلىأو!لجينوسر!زفقد،معرفتهتجريالذي.ءالشي

قد!مااللهطبيعةمعتمامأمتمشيةتحونالفهلمعرفةطريقة

لتنميةنفسههيأف!د؟بالتقوىتتسمطريقةأي،بنفسهلناأعلنها

،القدوسروحهوقوةالمسيحندمةعلىبالاعتمادالشخصيةالتقوى

إذنالفه.معرفةتلائمالتيالتقوىعليالعقليعؤدأنيستطيعحتى

الثالوث"مدرفةه!االدقيقممناهاج!والتي"الله+همرفةفإق

اللهابنالمسيحيسوعبواسطةئحددالتيالإلعة""التقو!ىو،القدول!"

الآخر،عليمتوقفمنهما!لىأناعتبرأوريجينوسقد،المتجسد

اللهغرفف!لما..9اللاهوتيالبحثتعميقأعملية(مجالجؤوذلك

مستوىزادو!لما،التقوىمستوىزاد!لمالطبيعتهوفقأبحق

بطبيعةتليقتقويةبصورةلقهمعرفتناإم!انيةزادت!لماالتقوى

قدرعلى6"الحقمننقتربأنهو"الهدففإنوعمومأ9الفه.ا

!وص!مرولس!!أكله+4،.ءولء.28.14

19،ول!!قه.+هح78.06.34.8.3،.لمءحز33.5ز.75.13.8.94.04.7
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والثفوىالايمان

صارتوه!ذا039.االتقوىلقاعدةطبقأايماننانش!لوأنالمستطاع

عمليأ.مت!افئين"الحقكانونو""التقوى

البالغاحترامهإطارفيويعمليفرأوريجينوس!الىولقد

اللذيناللهوحقالفهل!لمة"ال!هنوتي"وإخلاصهالمقدسةلل!تب

نأيجبأنهاأوريجينوسرأىوالتي،39التبهذهلناتنقلاهما

وفقأئضمئرأنيجب!ماالقدسالروحوحينتاخمنأنهاعلىئبحث

عمقمنلهاأنمناادرا!أووقورةورعةبطريقة..الإلهة"لسمقا

49.المشمرعللفهممجالأيدعلامماالبشرإدراكيفوقماالمعنى

والتأملالعميقةالدراسةتستلزمطبيمتهاصميمفيالمقدسةفالحتب

وريجينوسأأظهرهمابالضبطهووهذا،9هالشاقوالجهدوالصلاة

شهادةتشهدالتي،الإنجيليةالتفاسيرمنالضخمإنتاجهفينض!"

اللفويةتفاصيله!لفيبضميرحيللنصممالجتهعلىرائعة

لتوضيحالدؤوببحثهعلىأيضاتشهد!ما،الدقيقةوالنحوية

ول!نه،المعنىعلىتؤثرقدالتيالتارلخيةوالخلفياتالملابسات

بأ!ملهالحتابيالإلهيتأثيرالإعلانمدىلتوضيحأيضأسمى

تأثير!لمدى،ال!نيسةفيالمسيحيوالفهمالإيمانتقليدوى

ئفهمأنيم!نوبذلك،ال!تابفيفقرةو!لسفر!لعلىهذا

القصدضوءفينفسهاعنخارجأ-المستطاعبقدر-المقدسةال!قب

069الداخليوتواصلهاترابطهاجؤوأظهرتههياحتوتهالتيالإلهي

،302أولح!7عء!كل*..،45.1.

39أ"هح!،ول+4+&.،3.1.

9"ن!ه.ول!!?+،ممكل.،.14.)بم2.24..

39ذه،ولح!.كل!"4حح3.!ع،3ز.ء!ء.3لميهـي!،5-2.

69+هولح!،هح*.!ح.لم،11.7ز?كلأ3*.،كلء3،%ع4.24..97-ز5.3.4.
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اثالوثباالإيمان

منبإرادةالقدسالروحوحينتيجةهيالمقدسةال!تبأنوبما

قييت!لمالذيالفه""حلمةأنوبما،المسي!ح*يسوعوبواسمطةالآب

فإنلذلك،المسيحيسوعشخصفيتجسدقدالمقدسةال!تصب!ل

ل!افةالحا!مالمحوريشلىالذيهوذاتهالمسيحلحليسي

إلىأورلجينوسذهبوقد.المقدسلل!تابالصحيحةالتفسيرات

الطريقة.بهذء،الأناجيلىوحتى،المقدستفسيرال!تاببأنالقول

"قانونعلىالحفاظيعنى-"المسيح"فحروحضوروجودخلالمنأي

79،ااالرسوليالتعاقبمعمتمشيأالسماويةالمسيحيسوع!نيسة

للتقوىتعريفأللمسيحيينأعطىالذينفسههوالمسيحفيسوع

الجسد"فيالظاهرالعظيمالتقوىا.سرنفسههولأنه89الحقيقية

ال!ريمالفهتنازلبينالتلاقيحققنفسهخلالومننفسهفيوالذي

لناذاتهعناللهإعلانمن!لأبينأي،الفهإلىنحنواقترابناإليشا

الحق"7عنبحثحلففيإذن099لهوعبادتناللهنحنومعرفتنا

علىالطرقبىنحافظل!يأ!ثروأ!ثرنجاهدأنعلينايذبغي

"لف!رأمناءن!ونول!يومسيحه...االفهنحوالتقوىموقف

علىنحافظأنلابد*فإنناالمقدسةلل!تبتفسيرنا!لفيالمسييم"ا

9".أالتقوىقانون

القدسالروعفىبالابنالآبمنيكوناللهيععلهماكلأنحيث

3079،ول!!أ?،.ي،أم!مكل3.2.4زلمحعلم??2-از+لم،.كاء!.4-22.3

و308،ول!!أ.+ءح،.لمءح27.1ز.0ة.02.846.7.33.5.8173ز3?ء،.+أ!52.1.4ز

*لم،.+ممه.23.28

99،ث!!!"!ه!لم،.+ممه5.6بم!ء،.*ثمكل527.1.4ز.+هح،.لمءح.4.581.34.3.4.2ز

.2613.8ر.95

155،ولء!أعه!ءكل3+كا،.7.1.1.3

53151،ولص!!أ!ءكل31،.يم4.5.1ز2.6.2ز.3.3.323.17.1.3ز14.3.4زحمءلمء"3!.2/

4.3.3ز.42.2.4ز.15.3!4
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والتقىالإيمان

""التقوى!انت،لأوريجينوسهبالنسبةأنهنلاحظأنالمهمومن

المسيح6يسوع"بحسبأنهاعلىفقطليسوتتحددئعزف

المسيحيسوعخلالمن"نهاأبلئه،"،(لاهكالاأ7)لأة+كااهثر

بالآبالفريدةعلاقتهجهةمن،ف،ة(ئةهكالاأأفأة،كاام*6نفسه

الذي!هنتنا!رئيسبناالفريدةعلاقتهجهةمنوأيضأالفه!ابن

ويطهرنا،يشفينابذبيحتههووإذ021الآبنعبدخلالهومنفيه

هولأنه،الآبنعبد!مانمبدهنحنلذلك،الذاتب،الإلهيةبقدرته

!مامعناواحدالوقتنفسفيأيضأهولأنهولحنواحد.والآب

!هنةو!رئيسلنا"!وسيطلهنصلىفنحن،الآبمعواحدهو

التيوتشفماتتاوتوسلاتنارغباتنايقذمأنمنهطالبينو!شفيع"

بهاتحادفيونحنالآبنعبدفإنناوه!ذا،الآبإلىإليهنرفعها

ي!سوعفإن،!هنةو!رئيسالمتجسدالقهو!ابن.خلالهومن

وهذه-اللهلعبادةالنقيةالطريقةالبشريالجنسعزفقدالمسيح

0301الفهفيوفهمفاإيمانفايثبتبهاالتيالحقيقيةالتقوىهي

التيالآبعبادةعنأوريجينوس!تبهماأنفيهشكلاومما

الف!ريع!سإنما،المسيحفيهايتوسطوالتيالمسيحمر!زها

خدمتهاوجؤ،الحيالتقليدعلىالقائمإيمانهافيدلم!نيسةالسائد

بالتوقيرالمصحوبالانبهار!انحيث:البشريالجنسخلاصلأجل

فيالخلاصيةالفهأعماللأجلوالشمبيحوالش!ر،ألقهمعرفةفي

والفعل،القولفيالتقوىوأيضأ،وقيامقهوموتهالمسيحيسوعتجسد

ال!نيسةعبادة!ؤانفصالبغيروملتحمةمعأفضفرةهذه!لى

201!أ30،ث!حهء.يم.لمءح،4.5.3473ر46.7ز.318ز!ء..2.0130ز4.15.1713.1-

301،ذح!!ه+لم.ى!،331.،ر5.،34.2.*هح.لمءح،1.47.4.51.343،.79446

21.8م75.26زىءكل+أ3.،31..4.
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رثبالثاالايمان

وحاق0401والافخارستياالممموديةليتورجيةجؤذلكيتضححما

لائقة،بصورةعنهوالت!لموالتف!يرفيه،الفهاسمتقدييس

قدسوروحوابنحآبلذاتهالفهل!ثنفالعميقالتوقيرو!ذلك

بل-"المسيحي"للف!رالجوهريةالعلاماتمن!انت!لهاهذه

البصمةنتيجةوذلك"،النسي"للفحر-أوريجينوساعتقدو!ما

إعداد!ؤأوريجينوسشرعفعندمالذلك.عليهالرسلتر!هاالتي

الترتيبزيادةبقصد،للإيمانالأساسيةالمبادئعنمؤلفوطبع

وقاعدةمحددأ"خطأأولأوضع،المسيحيةالعقيدةفهمفيوالتنياغم

تعليمحدودداخلىيبقىأنينبغيالإيمانشرحأنوهى،"واض!حة

فيوذلك،الرسلمنتسفمته!مابالإجماععليهالمتفقال!نيسة

بالنظرولحن.للغايةضروريةالرسلاعتبرهاالتيالعقائدضوء

شعر،بعدفيماالرأيفيوالاختلافالخطأحدوثلاحقمال

وخلفيات"دوافعفيالبحثمنالمؤلدعليهيتعينأنهأوريجينوس

أملأ"بالمسيحالإيمانعنعظاتهمفيالرسلعنصدرتالتيالأقوال

يحددثمومن،المسيحيللإيمانالأوليةالقاعدةتأسيس!ؤ

وثابتمتماسكجسملبناءوذلك،المعلن""للحقالمنطقيةالارتباطات

منالآولحانوالذيهذامشروعهخلالوفي.ا.هالمسيحيةللعقيدة

منبهأوتىماب!لالإلهي""الحقلإدراكأوريجينوسسعى،نوعه

ا.صعوبةالأ!ثر"للنقاطبالنسبةخاصةيحرصو!ان،اخلاص

و!انالبرقاعدةأيالتقوىبقانونح!مهفييسترشدأنعلى

بالفهتليقأنهايشعرالتياللاهوتيةالمضاهيمباستخدامفقطيسصح

401ه،ولء!أم.!هح.لمءح،63.زه45.ز467.ز37.8ز75-.3?ء.-1302.6.114ز

*لم،.*لى.24.32*لار.لمءي!ل.314.11ححأ!33003،+ح!أأء4ءهـءلم"لم.به!

/يءب!أءلمح!ء3ء+3،ح،67س!.34!.لص!"ء3.3!0691،3."ه.64.62

؟ها53،ولء!أعءكل".يم؟3كل،لم?23ر3،زهابمحا4.4.ز.5.4.4
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والتفوىالايمان

الفائقةوطبيعتهاللهحيانويحتمهيتطلبهلماطبقأوالمصاغة

.كرالإدا

يخضعهالموالتي،المسبقةالفلسفيةافتراضاتهلشدةونتيجة

الحتابأعلنهبماالتزامهمنالرغموعلي-للنقدحافيةبصورة

عددفيالتقوىقاعدةتجاوزالتأمليأوريجينوسفحرفإن-المقدس

فحرمعتعليمهاصطدامإلىأدىمما،الحاسمةالنقاطمن

البحثبينبجمعه،أوريجينو!فإنذلكومع.الجامعةال!نيسة

مبدأمراعاةعلىوالإصرارالموضوعيةالإيمانلأسسالعلمي

،القدوسلوثلثاامعرفة!لمغكاهـ("إ5/هـغكا!ع!)كااحلملتقوىا

حيث،نيقيةبعدومافي/نيقيةاللاهوتيينعلىبالغتأثيرله!ان

بقانونبعدفيماغرفماهوبينهمفيماالمغالالمبدأأصبح

*ءلمإ0601!ا"قىء53-*!لمح3)نالم*ء"عالإيمان-قانونالتقوى

الإطانحفظفيالتقوىدور

الفهعنأف!اروتحرارأمرارأفذمت،ال!نيسةوعبرتاريخ

بديهيةبصورةال!نيسةرفضتهاوقدتوقير،وعدمتجاسرعنناتجة

الذيالعميقالاحترامهذا،وجلالهالفهلسرالمميقاحترامهابسبب

.والعبادةالصلاةبواسطةالإيماننسيجداخلونماتأسسقدحان

فترةجؤالأريوسيةالهرطقةبسببحدثمابالضبطهوهذاو!ان

فيالهرطقةهذهش!تحيث،الحنيسةتاريخمنحرجة

وبالتالي،مخلوقالابنأنعلىبإصرارهاالقدوسالثالوثوحدانية

3601ص!ح3!!ح"كههمهول4أول،حولأ!أ?لمكامم!ء.أ?لمءه3ءهألملمءلم+ك!لمء7ثأ

3،؟"3ء،ة:8يمء!ءلمح؟ي!+?ء3"ح!لمهـولءأ413كاكل?إلم?كاكاةرصر!!ل.902.8

ثح!ص!ك!ء-.!*ء53؟ء*ء"ءكاح3"ء3حولء455!3ءا!،ح"هح4+هممه3!هح"5333

ول4ألماأكاأاس!ول3،"!وله"أ4+لماهمولأحال48س!*لمكه.لم.كهكا?مهول.ع3،كر!4+!

حث!،*ول!كلأ*?3كلة3ثم؟ك!كلدلها?مهأ!ولاكهـ3ا،دلههـيهـ47917،."34هم

55



بالثاوثالإيمان

و!ان.الألوهيةفيالتضاربمننوعوإدخالالآبجوهرعنفصله

تنمإنماالتيالإهانةلتلكالشديدالفزعهوبنيقيةالأساقفةفعلرد

قدوهذا،الأريوسي)84ءلمغكا!("الورعو"عدم"التقوى"عدمعن

"بالتقوىتتسم"مجادلاتالبد!كةتلكضديقدمونجعلسهم

0701+كاأةة5!لح،اكارثعع!لمم!4"،)

يدؤنحاقعندمابأنهمصرأساقفةأثناسيوسأخبرق.وقد

نأعليهيتعين!ان،التقوىوالعديمةالمنحرفةالأربوسيينتعبيرات

يتمسكوأن،تمامأالاتجاءهذاعحسبالتفحيرجؤنفسهيطهر

وبالإشارة0801ا+(7!ا+ءكاللالحكاأءلم!ة)7"هلا4"التقوى"بذهن

ال!تابيالتعبيرغيراستخدامإلىاضطرنيقيةمجمعأنحقيقةإلى

"هوموأووسيوس"(المقدسالحتابفيليردلمالذي)أي

عنحديثهفيالمقدسال!تابيعنيهحاقمالشرحكائاههلم!ه(أ؟50

يهملاأنهأثناسيوسق.أوضح،الفه""منأوالفه""دأحابن(المسيح

+ذهنلهأنطالما!تابيغيرتعبيرأيستخدملمأوالمرءاستخدمإذا

أثناسيوسق.أوضح!ما،لآلمم!كالاع!(7!هم)7"75ءإةتقزي.ا

التحدثعنالبعد!لبعيدين!انوابنيقيةالآباءأنحقيقةأيضأ

وتقوىمتسابم..وبذهنبوقارعنهتحدثوافهمتوقير،بدونالمسيحعن

01للمسيحمحبةعنتن!إ

ول(ل!7لأة"للأةه4"!"4ا(ملأة"!5+كاا،كاو+غلمكااع!).901

دعاةمنال!نيسةوجالىبمضتجاسرعندما،لاحفةفترةوجؤ

إخضاععلىوتجرأوا،مخلوقالقدسالروحبأنالقولعلىالأزيوسية

701"،طهـ3!طهأد،3ءعححع!.133-3ز5م.كلىيمىحع.،1(كائلاطغ"،!ه+نمهةكا!5لم!كهأح

ةثئ!!مم!!حكا!)

التقوىءمبواسطةثضطهدالتياللتقوىعنأئناسيوسق.تكلموها

801ث!(ولاكل!ثد3لا.443كلع15.ح،.!ء4)3زبمح.12.9.4

3915!*ث"ولأول3،!ءللأكهيم.ر93.
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والقووالإبمان

الشاروبيم"ايبسطحيث-القدوسللثالوثالداخليةالملاقات

مضادةحججأأتتاسيوسقى.قذم،الوقحللفحص-ا.للتغطيةأجنحتهم

التقوىبروحهذايفعلوحاق،()الورعنيقيةأسلوببنفس

ئقتلأنيجبشفمأنسبقالذيفالتعليم.المسيححولالمتمر!زة

ا.بالتقوىيتسمف!ري"بنمطئشزحأنويجب،الإيمانبخبر

لاتبمجادوليس011كاللا(غآءلملئالم!كاالأهسلأ++ع!لم!5كاالالم451؟م!

للوقار.تفتقرلغوية

إلىتؤدىالإيماناطاعةأنعلىدائمأيصئرأثناسيوسق.و!ان

ألاتزانبفضلوذلك،الفهعنالتفحيروالتحدثفيشرعياسلوب

وإعطاءللفهممحاولة!لففيالفه.عبادةنتيجةيتولدالذيالداخلي

خشوعيانضباطهوالمطلوبي!ون،الإيمانأسرارعنتعبير

لله،دائمةصلاة"بواسطةالانسجامحالهإلىوصلللعقلىوترتيب

عرضيبش!لليسمقدمةوتضرعات،بالتقوىتتسمومعرفة

إلىالدخولي!ونأنيم!نه!ذا".للقلب!املبتسليمولحن

فيالآخرجىمنهما!لوالتقوىالإيمانفيهوالذي،الفه

:أختانوهما،مرتجطتانوالتقوىالإيمان)!لمتيئ!"!لأنلفهمعرفتنا

حقأفهوالتقوىيملكوقن،التقوىءكأينفصللابالفهيؤمنفمن

ااا.أايؤ!ا

ىأ*!لم(!اكاهم?ه-*ءلم)!ا"قى!!?ءمبدأنفسلعبوقد

،هيلاريق.فرفيهامأدورأ"الإيمانقانون-التقوى"قانون

التيالطريقةبالأ!ثرتزعجه!انتهيلاريق.فإنرأيناقدو!ما

أفحارهملإقحامللإيمان"المفتوحالمجال"الهراطقةبهااستغل

3115*!كاه!أولولأ،3"ير،.ممءكه.0217.1ز.4.4

11ث!!"،مهـ)43أ،كعلا،.كل!1أ-01901

57



بالثالوثالإيمان

علىالردفي.أيضأأقلقه!ما،القهمعرفةفيالوقحةالخاصة

لصياغة،أأرئوذحسي(مستقيملاهوتيف!رإلىالحاجة-الهراطقة

أمورعن-المقدسالحتابتصريحاتمنآبعد-محددةاعترافات

الوصف.تفوقالأساس!هي

نعتمدأنعليناينبغي،الظروفهذهفيأنههيلاريق.اعتقدوا

الذيالإيمانفيالمتضفن،لفهوالفهمالإدراكمنالنوعذلكعلى

الفهفيهايدخلناالتيالعبادةتلكعلىنعتمد!ما،بالعبادةيزداد

فإننا.113الابنخلالمنالآبإلىقدومأأعطيناقدأنناإذ،بنغسه

قاصرةتبقىفهي،القهعظمةعنلتعربلغتناتطويعحاولنامهما

وطبيعته!!يانه"الله"ماهيةعنالتعبيرفيلهاحدلابصووة

فيهاوالتححمتوجيههايم!نلغتتافانهذارغمول!نالسرهدية.

من،مناالفهيطلبهاالتيالرئيسيةالعبادةأعمالبواسطةجانبنامن

الإنجيل.جؤذاتهعنإعلانهخلالى

التقوىعلىمؤسسل!لإيمانبمفهومعملهيلاريق.فإنوه!ذا

لاالتيالفهبحقيقةبالإيمانتتسعألتيللتقوىوبمفهوم،الإنجيلية

هوندر!نصذقهأنعلينا*ينبفي:هيلاريق.يقولهذاوفيتستنضذ.

الأساسيةالطرقتحونأقهذهالعبادةلأعمالنسمحوأنونعبده

هيلاريق.ي!نلمالاسلوبوبهذاالفه"0113عنبهانتحيدثالتي

تمامأونتراجع،الإدراكالفائقالقهجلالىأمامذعرفينرتدأ"نيعني

أننايعني!انبالأحرىول!ن،)فقط(ألصامتالقلبيالتوقيرإلي

يفوقأنهندركبهاالتيبالطريقةفقط،الفهفينفحرأنيجب

نأيجبإذ،البش!مرىوال!لامالفحرإمانياتنهائيةلابصولم.ة

1211،أا+ة،?ةص3يم.،5!!02،8.

113ا1أا،+له?+ثم3.،01165.2
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والتقروالايمان

غيرالآبسرينحشففيهوالذي-الابنخلالمنلفهعبادتناثجعل

عنهنعئرماأوالإيمانقيبهنعترفما!لتححمالتيهي-المدرك

.قفيهسعى!ما،اللاهوتيالفحرلأن0114لاهوتيةصياغاتفي

دائمة،بصفةالصلاةمحويتشابكيمتزجأنلابد،نفسههيلاري

واحدبإلهواعترافناإيماثناعنللتمبيرمحاولاتناحلجؤأنهحتى

والرسلبالأنبياءتعلمناهقدماحسب-المسيحيسوعواحدورب،الآب

الفهم،فيونورأ،اللغة!ؤمعنىمننريدهمايهبناسوفالفهفإن-

اا.هللحقوأمانةواخلاصأ،التعبيروالعرضفيووقارأ

الرابع؟القرنفيالكنيسةفياللاهوتيةالبصيرةتشئلتكيف

بهايجبالتيالطريقةفيبعمقنفحص!نا،سبقما!لفي

ماإلىللعودةمحاولةفي،النيقاويالإيمانقانوقجذورفيالبحسث

صارحين،لل!نيسةالرسوليالتأسيسعندالأمورعليه!انت

)مجسمأ(مصاغأالقدسوالروحوالاب!الآببالفهالخلاصيالإيمان

هذافيهابدأالتيالطريقة!يؤنبحث!ناوأيضأالأبد.وإلىمرةفيها

إلىللوصولىطريقهفيوهواللاهوتيمحتواءعني!شفالإي!إن

جؤالعاملىالرشوليللتقليدالإنجيليبالأساسمسترشدأ،نيقيةقانون

وعبادتها+رسالتهاوجؤ-الأولىالقرونفيالجاممةأل!نيسةحياة

المقدسةلل!تبال!نيسةتفسيرطريقةفيالأساسهذااتضححيث

المسيحي.التعليمعنتمبيرهاطريقةوفي

الإيمانبونيتميزمتواصلأتقليدأالقرونهذهفيوجدناولقد

الخلأقثيرالتتحت،لبعمقمعأمضفرةوالعبادةوالفهموالققوى

التزامها!ؤ،ال!نيسةذهنفيانطبعتالتيالإنجيليةللقناعات

114أ+،+!ا!ء3ع،.+أ.8.2.2-3-01ا01

311ولأ)!ة،?33أيم.،83.1.
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لوثألئاإلإبمانا

وهذه.القدسالروحوفيالمتجسدالابنبواسطةذاتهعنالفهبإعلان

ظلت،المسيحمر!زهللعقلوترتيببتنسيقالمصحوبةالقناعات

خلالمنلل!نيسةالمتناميةوالشرحةالحياةداخلمعأوئغآىتتولد

الليتورجية.العبادةفيوالمشار!ةالمقدسةال!تبفيالمنقظمالتأملى

اللاهوتيةالبصيرةداخلهتش!لتالذيالقالب!ؤنالذيهووهذا

أ!نرصياغةتحديدفيساهمااللذان،بالتقوىيتصفالذيوالرأي

منال!نيسةالمسيحبهطالبماحدودداخلفيللمعتقداترسمية

وخدمة.طاعة

تحددتخاصططار،والتقوىللحياةعامفهمإطاربرزهناوهن

خلالها،ومنالمقدسةالمعموديةمننشأتالتيالمعتقداتفيه

تعبيرق.حدعلى"بالثالوثالإيمانجوهر!لفيهاو"المتضفن

الرجوعومع،المعياريوعملهالفهمهذاإطاروفي.116أثناسيوس

ال!نيسةفهمفإن،المقدسةالحتبفيالإلهيللإعلانالمستصر

فيحدثولذلك.ويتعمقيتسعأخذالإنجيلي""للحقوصياغتها

بفاءداخلىمتزايدتعمق،نيقيةقبلمافترةفيالج!امعةالحتيسة

الفهمفييتزايدأخذأنهمنبالرغموالذي،المسيحيالإيمانمفاهيم

الحنيسةلمعتقدات""المقدماتنطاقفييزالىلا!انأنهإلأوالدقة

الرسولى.الإيمانوديعةجؤالمتضمنةالنهائية

نيقيةمجمعفي"المحتنة"الحقيدةو"الداخلية"الحقيدةتطابق

صريحةصياغاتتظهربدأتعندماأنهبالذ!رالمجديرومن

ماعادةفإنها،الرسولىللإيماق6متحامل"!يانمننابعةللعقيدة

تزسخقدنجدهوهوما،6االنيسةا01عنعبارات"علىتحتوى!انت

611ولولول!"3ألا3،هكع+.12.433.4.
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واتقوىإلايمان

وهذا،ا.117نيقيةو*قانونالرسلى""قانوندالناضجةالصورة!ؤنهائيأ

ظلتفإنها،الرسميةالقوانينتبلؤرتعندماأنهحقيقةعنيعئر

الأساسجؤ"و"المجسمللإيمانالداخليالضمنيبالتر!يبمرتبطة

معيبةستصبحالقوانينهذه!انتوبالتالي،لل!نيسةالرسولى

العميقالت!املفإنوه!ذا.الارتباطهذامنخردتأنهالوللغاية

جوهربحسبالتيالداخليةالتقوية)الحياةالداخليةالعقيدةبين

لم(للإيمانالمحددةأالصياغةالمعلنةالصرلحةوالعقيدة(الإيمان

اعترافإلىتحويلهتمقدالتحاملهذاأنبلى،أبدأمنسيأي!ن

عبارةئدرجلمنفسهنيقيةمجمعفيأنهورغم.الجامعللإيمان!امل

الش!لإعطاءأنإلأ،الإيمانقانونفيالحنيسة!شصريحة

ماعلىاعتمدأنهمعروفأ!ان،للإيمانوالمحددالواضحالقانوني

بالبديهةعرفتطوما،الدوامعلىالجامعةادحنيسةبهتؤمن!انت

ل!فإن،الرسميةالصياغةمنالنوعهذات*لومن"حقا.0118أنه

تمقدللحنيسةالرسوليالتقليدفيالمضمر6الداخليالإيمان7جسم

الضابطةقوتهفيوشعالذي""النظاميبالش!لوإمدادهتدعيمه

مبدأعلىيعتمد!لههذاو!انورسالتها،ال!نيسةحياةداخلى

ال!نيسة،ميراثتضفنهالذي911ااالتقوىبحسبا!ق"معرفة

بواسطةالحفيسةذهنفيانطبعالذيبالفهالفطريوالإحسا!

إلهة-!مطية-معطاةبصيرةعلىأيضأاعتمد!ما؟الإلهيالإعلان

وهو،قدسوروحوابنآبب!ونهالفهفيالفائقةالعلاقاتلإدراك

التعبيرعنه.ينبفيمماأ!ثروالتعبدالسجودلهينبفيالذي

3711ءحس!؟،ءكام?عحىل!ولماءلم"!9لاس،3أء4ء4للألأ).!ع.!.!ع)الا،ءىللألممميلمح3أكه+ءألم

?ءكا"!،)059،".98زعه3أء!هلم4لمكاهكليرلم5هلم3وليكل7كاأأ.28.0،4.

12.الجامعة"الكنيسهباسمثكرتوالتينيفد4بقانونالحقتال!يالحرومإلىارجع118

ومابعدها.2:أا؟3أ:4:3،9؟تيا:13!تي6:32؟أتي
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الثأنيلفصلا

الألمحتوإئماأ""،أ



الآبإلىالسببل

،والأرضالسمواثخالقال!!ضابطآب،واحدبإلهالؤمن

اايرمىلاومايرىما

المسيعيةظ!وووقتالسائدة6"الثنائيةالنظرة

اليهوديةفيمر!زهامنالمسيحيةالنيسةامتدتعندما

!رازتهاواجهت،المتوسطالأبيضالبحرعالمإلى)بفلسطين(

الخاصالمتطرفالمذهبمنشديدةمعارضةبالإنجيلوتعليمها

حلىفيومنتشرأسائدأ!انوالذي،والعقلالجسدبين""بالتتائية

المذهبهذاأدىوقد.الرومانية-اليونانيةالحضارةجوانبمنجانب

الف!رأنماطعلىأثرمماقسمينإلىالإنسانيالاختبارتقسيمإلى

وقدسواء.حدعلىوالعلوموالفلسفةالدينمن!لفيالأساسية

لمعابينأفلاطوربهنادىالذيالحةلم!كاهـاءلد!ء(المصل!ان

ل!أوعا("كاقلم!5لحهـكاأ"7،ة1،(لمحسوسةاءشيالأا1تلحسئاا

لحهلم!كاقكا(دا7.0ة51(بالعقلئدركلتياءلأشيااألعقليةالمدز!اتا

عمليةفيتحىالذيهو-أيضأأرسطوعليهشذدوالذي-

،والفحرةالواقعالحدثوالتف!ير،العملىتمنحلبينالانفصال

المنظوروالروح!ا،المادي،فعلأموجودهوومايحدثأنيم!نما

بنىالذيالأساسهوهذاو!ان.والأبديالزمنيالمنطور،وغير

)الذيبال!ونياتالخاصالعلم-علميةبطرلقة+بطليموسعليه

منلأ!ثرالأوروبيالف!رعلىسادوالذي،ال!ون(فييبحث

!لىعلىسيطروالذي-هذا""الثنائيةمذهبعننتجوقدعام.ألف

والمان.الزمانفيالحاصلالواقععالممنالفهاستبعاد+ش!اء
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الثارثإالإيمان

نشأماسرعان،ا!لناغهذافيالمسيحيةبالبشارةلودفيوسكندما

بينوأيضأ،الدبريوالف!رالهلفينيالفرأنماطبينحادنزاع

علىيرتزالذي()7"م!لأه!لأههـولولالأسطوريالتفحيربأسلو

لذياهـ()لأ"ئ!لاه"05للاهوتيالتف!يراسلوبوأ،الإنساقعقلىا

ال!ت!ابيالتعليمعلى،خاصةبصفةتمئنوقد.نفسهاللهمر!زه

عنالمسيحيوالتعليم،التاريخفيالخلاصيوعملهالفهعنايةعن

إليهيستمعمنليجدأنالتعليملهذايم!نحتى-والفداءالتجسد

صراعفييدخلأن-تمامأصحيحبش!ليتأصلىأنيمحنوحتى

أللهتجاه""الثنائيةالنظرةعليهاترتحزالتيالاكنتراضاتمع

العاديغيرالترابطبسببالمش!لةهذهصعوبةازدادتو.والعالم

فقد.وال!فينيةاليهوديةفيبالفهالخاصةوالسموالتعاليمفاهيمبين

،والأرضالسمواتخالقالواحدبالفهاليهودمعالمسيحيينحلىآمن

اليهودية(جؤيظهر)الذيوالمخلوقالخالقبينالهائلالفارقول!ن

التي"الثنائيةرالترحيبةتأ!يدإلى،النواحيبعضجؤ،يميلى!ان

وأالآرسطوطاليأوالأفلاطونيسواء،اليونانيالف!ربهااتسم

الإس!ندري،الفيلسوففيلوتعاليمفيواضحأهذاوبدأ.الرواقي

إلىالآخرعنأحدهماالبعدحلبعيدانوالعالمالفهب،!عفمالذي

منمتوسطعالمخلالمنبينهماعلاقةلإيجادسعىأنهدرجة

الأنظمةفي!بيرةبدرجةالأمرهذاواتضح.المبهمةالأف!ار

اللهبين""الثنائيةاتسعتفيهاوالتي،بالغنوسيينالخاصةالأسطورية

فيالمقداروبنفسأيضأاتضح!ما.ضخمةهوةلتصبحوالعالم

المسيحيسوعألوهيةأن!رواالذينللأريوسيينالما!رة""الثنائية

إلىينتميوأنهبالطبيعة6"أزليأليسالفهابنأنواعتقدوا،الحقيقية
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الآبإلىالسببل

الفهبينالفاصلالخطمنالآخرالجانب!ؤتقعالتي،المخلوقات

.\المخلوقالعالموبين

"الثنائية"النظرةمواج!ةفيالكنيسةبهاضطلعتالذيالدور

والتي،""للثنائيةالسائدةالإفتراضاتمعال!نيسةصراعوجؤ

يتعئنأنهال!نيسةوجدت،رسالتهافهمتعوقأنالمم!نمن!ان

،هذاوبعملهاذاتها.الروماني-اليونانيالفرأسستفييرعليها

،المخلوقال!ونعنتمامأمختلفلمدخلالأساسال!فيسةوضعت

للنظام-عقليأمقبولى-علميتفسيرإلىألنهايةفيالوصولأجلمن

العالم.لهذاالأساسي

المفاهيمبناءلتغييروإعادة-النوعهذاخطيرمنعملاقتضىوقد

الستةالقرونمدىعلى،وشاقدؤوبذهنيبنشاطال!نيسةقيام-

هذاو!ان،الفربيةالحضارةعلىالدائمةبصمتهتركمما،الأولى

ال!رازةفيالأساسيةالتبشيريةال!نيسةمهمةلحسابالعملى

بينالمسيحيسوعبابنهالخلاصيةالفهمعرفةونشر،للعالمبالإنجيل

.الإيمانلجوهرواضحأفهمأالتاريخعبرالفهشعبواعطاء،الأمم

ومر!زيةأوليةعلىالحنيسةرئحزت،الرسوليللتقليدووفقأ

فيأبرزتهاوالتيالإنجيلفيعرفتهاالتي6والابنالآببين"العاوقة

شيء!لىئنيبالتحديدالعلاقةهذهأساسعلىلأنه،الإيمانقانون

الإنجيل.فيآخر

أنصاربين""الثنائيةالتفيرطرقتشتدبدأتعندماولذلك

وذلك-المسيحبألوهيةالايمانبتقويضوهذدت،الأريوسيةالهرطقة

فيال!نيسةاهتمت-الآبالفهوبينبينهالجوهريةالعلاقةبقطع

31!ح"أكهـ،لهكم!ألما،ثهءع!لو5.،46ز4لمكلء.ءدزيهـ.!ع،4بمآ

67



بالثارثالإيمار

الجوهرذاتجؤالوحدانيةعنومحدددقيقبيانبوضعنيقيةمجمع

الرئيسالمحورهو!انالأصرهذالأن،والآبالمتجسدالابنابين

الدرجةبنفس،بأ!نملهالإيماناعترافالنهايةفيعليهاعتمدالذي

نوليوسوفالحلى.2ضابطالآببالفهالإيماقعلىبهااعتمدالتي

موضوعإلىننتقلإذول!ننا،حينهجؤالموضوعبهذا!املأاهتمامأ

هذاصلةمسبقأنفترضانعليناالآلا"إلى"السبيلوهوالفصلىهذا

والآب.الابنبينالداخليةبالعلاقةالموضوع

الآبالفةإلىالمدخل

وحقتقوىأ!ثري!ون"إنه:أثماسيوسقى.قالهبماحديتتالنبدأ

مننسميهأنعن""الآبوندعوهالابنخلالىمنالفهعلىنتمرفأن

ثناسيوسأقى.وي!شف03ا"االمخلوقغير"وندعوهفقطعمالهأاخلال

الآب"علاقةمر!زلةعلىنيقيةمجمعتأ!يدالعبارةهذهفي

"بالمخلوقالخالق"علاقةعلىوأسبقيتها،!لهالإيمانفيبالابر،"

الع!س.وليس"بالابنالآب"علاقةضوءفيئفهمأنيجبوالتي

خلالصنآب*ب!ونهالفهإلىالمدخلأنأثناسيوسق.أوضح!ما

أعمالهخلالىمنإليهالمدخلمن،ودقةورعأأحثرسبيلهو،الابن

الورعفإنلذلك.غيرالمخلوقمصدرهاباعتبارهإليهوإرجاعهابتتبعها

يءالول432ألا،3يرلم،.ءلم4-4)4.1لمهممه.5.107!ح

3،ك!"أول3أول،3.*هح34143.:؟ئلإ(لالهكائاء5كاس!لم7هءس!6أكاكاهـ7طلأف،ش!ة7،إح!

ملحلأكالا77ة،هةص!7"ص!ل!،3،كالا!ال!إء7،كال!41*+كا!كا!غ!ال!يح7*ح

ةلم!7!للألأنق،للأ!غ7ه7،5،""75"!،!،م!لأنكلأة+ناكا7ه،،ل!لاف.)7مح1.ا،6

33زعء..3ءع!713أول،+-+ا!ء،.+إم!2!1..22.317زمح.8-6.2

الروحمنهومنبمقالابنمنهمولودابانهضمنيأ:تعنيإنما6"آببكونهلثهصرفتناان*

سيائى)كمائالوثبكونهلهمعرفثناتعنيلهومعرفئنائالوئيجوهرهفىاللهلأنه،القدس!!

بالاعترافيبداإذ،الإيمانفانونفىنراهالذكيالمنهجهووهذاالأخير(.الفصلفينكراا

المنبثقالقدسوالروحالآبهذامنالمولودبالابنالإيمانيعلنذلكبعدثمآبابكونهبالئه

أيضاالابهذامن
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الآبإلىال!ببل

والدقةلتقوىاأي،إع!لمغكائ!(4""،هـلأ"ةأ"إع!لحقوا

صيلةالأالممرفةفيممأيتلازمانهـ("إع!لمغكا!5كا،4لمصأء،ف)"إم!

ننتيهأنينبغيلذاأالمتجسد(04ابنهالمسيحيسوعخلالىمنلفه

المسيحواعتباراللاهوتية""الدقةبينالجمعأنباستمراوونذ!ر

اللاهوتيللف!رجدأالمميزةالسمةهو!انللإيمان"مر!زأ"

النيقاوي.

محرفتهإلىوالمدخل"ابنه"خلالمناللههحرفةإلىالمدخلبينابفرق

أعماله"خلالمن

إلىالمدخلينهذينبينالفرقأنبنيقيةاللاهوتيونأبرزوقد

منبينالفرقىهو،أعمالهخلالومنابنهخلالمنأي،الفهمعرفة

ويختلفالعدممن""صنعهقدوماالذأتيةطبيمتهمنالفه"ؤتده"

الفهعنونتحدثنف!رعندمافنحن.طبيعتهعن!املأاختلافأ

،"با!لبتدئالمبتدئغيرعلاقةأو"بالمخلوقالخالق"علاقةمنطورمن

عامةنفيبعباراتالقهعنونتحدثنف!رأنفقطنستطيعفإننا

المخلوقبينالتيغيرالمحدودةالمسافةبسببلأنه،وغامضة

وأ!ذاتهفيهولماوفقأاللهنعرفأننستطيعلافإننا،والخالق

بوصفه،عناالتامانفصالهفيفقطنعرفهبل،الإلهيةطبيعتهحسب

نفعلأنيم!ننالاالمدخلهذاومن.هالموصوفوغيروالمطلقالأبدي

التيأعمالهخلالمنالفهعنالتحدثمحاولةمنأ!ثرشيئأ

منةبئضحكما،،الأرئوذوكسيةتعنىكانتكاذء(لمغ)!إ5،ىالتقو،كلمةالنهاسيوس.قعند4

ىء3،*لوكهز?،03?لمزا.+هح،7.1،.ء4ز.5أ!.ءى،.ى+!2ز4لم،.3لم24ز4لم،لم+84

في:كما"الهرطقة"إلىئشيرلمغكاغ(ع!"8ولةغكا!أ!ه!!لم،ىالتفوعدم،كلمةكانتبينما

.+هح1.1.3.4!25.37بم81.2ز33.01.3أص!7ح.

ذاتهلناهوأعلنكصافقطاللهمعرفةتعنيإنماذاتهفىهولماوفقأأوذاتهفياللهمعرفةهـاق

قلس.وروحوابنكأبالأقنوميةالداخليةعلاثاتهفىمعرفتهأي

3أ+،+-!أ?،.+،كا63.23
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ائارثباالإيمان

بالفهيتملقماخلالمنأ!،""!لمتهوبواسطةبمشيئتهاوجدها

عنشيءأييعزفناأنالواقعفييستطيعلاالذيالأمر،"خارج"من

06الذاتيةطبيعتهفييشبهماذاأواللههوقن

أدهاله""خلالمناللةمحرفةإلىالمدخلخطورة

خلالمنالفهإلىالدخولخط)أيالف!ريالخطهذاإن

يفتقر-وهيلاريأثناسيوسالقديسينمن!لأصئر!ما-(أعماله

نفسيهماالاثنانأبعدوقد،)"م!لمأءول"(والضبطالدقةلىإتمامأ

الغنوسيباسيليدسنظريةعن+الأمرهذاجهةمن-حاسمةبصورة

أعلىالفهبأن،أفلاطوقتعبيرعلىمستندأعفمالذي،الإسندري

الفه"هو"ماعنشيئأنقولأننقدرلاأنناحتىالوجود!لمن

أوضحوقد07الفههو""ليسماعنشيئأنقولأنفقطنقدرول!ننا

عنإيجابيأشيئأنقولأننستطعلمإذاأنناالنزينزيلفوريوسغمق.

يأبدقةنقولأننقدرلاالحقيقةفينحنفبالتالي،الفه"هو"ما

أبدأيصحلافإنه،نيقيةلآباءوطبقأ08اللههو""ليسماعنشيء

جوفاء.سلبيةبمفاهيمالفهعنالتحكاث

السليمةالحلميةالطريقةإلىيفتقر6أعماله"خلالمناللةإلىالمدخ!

والدقبقة

منفقطبل،بالابنعلاقتهمدخلمنالآبنف!رفيلمااتوإ

سوفحتمأفإننا،المخلوقاتوبين!خالقبينهالضرقإظهارمدخ!،

المخلوقة،الفهأعمالأحدأنهعلىنفسهالابنالتف!يرفيإلىننتهي

عء363*،لة!أولألما3عءح!ي!.13،3لههـ.+هح..2.13؟و،22.2ح0،1

ث!(طهـ7كاحة3أولكه،?،!"?.ء2،برءع*لر؟.،43.

8حم+ه!ص!53*.عة،.3ء،.928زههـ!ثلىكهةولأيهـ،3ي!*هثم.،32*كازأ)،.+ءح

لها!+.ر01)5،ح!4هءأكحهكا!!،ل!اههم!كالأكله35لما3،?عءالمءالملم3.،41..
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الآبإلطالسبيل

غيربأسلوبوالتفحيرفيهالفهعنالتحدثإلىبالتالييقودنامما

ل!بعيدغيرشخصيبأسلوبوإنما،ذاتهالفهفيشخصيأمؤسس

حاولناإداثإلنا،دلكعلىوفضلأ09داته!القههو""ماعنالبمد

لنفإننا،"الفهعن"خارجمانقطةمنالفهمعرفةإلىالتوصل

فقطبواسطتهاوالتي-"الله"فينقطةأيمعالتعاملنستطيع

إلىحتمأسنرتدبل-الفهعنمفاهيمناونضبطنمتحنأقيمحننا

نريطأنحاولناإنوحتىالفه(.عنمعرفتنامنهاألأخذأنفسنا

غيرأنه)بقولناذواتفافيعليهنحنماوبينالقهلبينسلبيةبطريقة

بفوعأنفسناوضعتجنبأبدأنسقطيعفلن،..(غيرالمتغير،،المحدود

المطافنهايةجؤوهحذاالفه.عننقولهأونفحرلماحمقياسما

،ة،4"(لأة،لاهإةأ7ألالاهالشمخصيرأينالىإالاستنادسي!حون

اعتباطيبش!لعندياتنامننبتحرهأوفيهنف!رماإلىبالإضافة

والآب،الابنمن!لعنححمنايحؤنالذيهو،)7"507"+غ(

ا.بعملهالأريوسيونائهمماهوبالتحديدوهذا

إتباعهي،الطريقةبهذهالفهمعرفةإلىللتوصلمحاولةأيةإن

عنتمامأالبعيد(الشخصيالعنادمننوع)وهوالذاتيةللمشيئة

غيرعلميةطريقةبأنهاأيضأتتصفأنها!ما،م!كائ!(لألم)التقوى

الأسندريةوفيإ."ءكاةلألمالحدقي!قةوغيرهلم!يحكاا+غ(7أاولإ

والأسلوبالعلميللبحثالاهتماممنحبيرقدرأعطىالأخصعلنى

أمثالمسيحيينمف!رينعلىتأثيرهله!انماوهوالعلمي

فى،طهـ39!،ل!لازكه،+هح.كر.92،13-34ز?*/ر3."074-46.53

51؟كهـ5!*يولأ،3.+هح.1.143بمأ4م.3237بم.1.3.388.12ده35ة?يمللأكه،.51.

غهيئخيلوابان"،كاكا(7أ+غ)د!ولهاللهفييفكرونبانهمالأريوسيينائناسيوس.قاتهموقد

بصلة:للحقيقةتمتلأمعينةتصوراث

ء!ي*!.لمكاءه+.23.27نجير"ءع!كهء.،21فيهء*.4.غ،73.2.21.1ز2.4آ8بم

أر.36+هء.كل54.لم،7.2.
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رثلثا؟الإيمانا

قأهوالأسلوبهذاوأساسوأثناسيوس."وأناتوليوس!ليمندس

بطريقةئجرى"بحث"!كنناتجةتحونالدقيقةالعلميةالمعرفة

ئج!رىالتي6"الحقيقةة+"!ا()7"كائا؟طبيعةمعتمامأمتواكنقة

بالالقزامإليهالوصولىيتم""الحقيقةهذهعنئعرفماأنأي،بحثها

عرفلأيطبقأوليس،""الحقيقةهذهداخلوجوهرلأفعليأ!وبما

طبقأأي.الطريقةبهذهالأمورمعرفةإن7"كا(.)لا"كان!هـفاعتباطي

وواقعهاالأمورهذهحقيقةمعتتوافقالتيالمعرفةهي-لطبيعتها

لحديثوافيهاالتف!يريم!نوبالتالي،كا("+4)7"!م!هـلأصةف

إلىللتوصلالوحيدالطريقهووهذا)،لد!هـ،"ئه(012بحقعنها

مجالاتمنمجالأيجؤعلميةممرفةأوودقيقةحصقيةمعر!سة

التي""الحقيقةلمتطلباتبأمانةالعقلىقبولخلالىمنوذلك،البحث

عليه.تلح

لطبيعتهاطبقأفقطالأشياءنعرفبهوالذيالعلميالمدخلهذا

يوجدلاإنهوحيث،الفهمعرفةعلىأقوىبش!لينطبق،ل!ثاالممئؤة

الفهفإن،المخلوقالواقعجوهروبينالأزليالفهجوهربينتشايه

علميةمعرفةأيأردناإذالذلك013ذاتهخلالمنفقطمعرفتهيم!ن

!ما-الذاتيةلطييعتهنعطيأنفلابد،الفهعنوحقيقيةودقيقة

أقينبغيو!يف،نعرفهأنينبغي!يفتحددأن-لناأظهم-ذاته

11+.ع.++ه6ل!!ص!،ه؟هك!+5ثي؟ء.ءولأ?كهع!+لم?؟?لمي،يلم3عءا،7ع"3

?ء3،ءأ!هلم4ء.(ألأ؟.عأ!؟ح،،238679،13-223.9"ز?يلم3.لم*.ول*هءع.لم.!ع،

،7391."512مم923؟م255حهم

21يلىول!حه3أول3،+هح.كلوه.لم61،31.01.1نج9.2.

ولأ!حء!44؟ه?!ولأكيولكا!3)ح،الطبيعةمعيئمشىبماأوالطبيعة"بحسبتفكران

ولهل!حكا.4ول!ول3)حالطبيعةوراءفبماالثفكبرمحاولةوهممعالنفيضعلىهو

915زءم713.1.1..812مح!3ا!03"4ةكلى،.أح7.2زع!،.ىلمركه.54

)؟"ء،"أطهـأث!ةلما،3.*هحيهـ.021.3.؟4ء،.صعثا24.791ز5.2.س!بم03)*.+هح.إيمء!،

9ز.*هح4،.مم41.21.2عءز.03?ي!011
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يحدثمابالضبطوهذاعنه.نقولهأنينبغيوماذافيهنض!ر

المتجسد،ابنهالمسيحيسوعخلالمن!أبالفهإلىنقت!ربعندما

الواحدوالجوهرالواحدةالطبيعةنفسمنهوالابنلأن

لآبالاهوتملىء"إنىالآبمعلم!ة(،لأولا(5"كاهاهلم!ةكائاه)،15

وهوإلهمنإلههولأنه14ابأ!ملهاالفههووالابنالابن!يانهو

الآب.الفهإلىللوصولالوحيدالطريق

كآبنحرفهيجحلنالن"أعماله"خلالمناللةإلىالمدخل

نعرفهلنفإننامخلوقاتهخلالمنالقهلمعرفةنسمىعندماإننا

منأفضلنوقلنهذاوفي،"!خالق"فقطسنعرفهبل"!آب"

ابنهفي"!آب"الفهيعرفيمنول!ن15،()الوثنييناليونانيين

لأنه"!خالق"أيضأسيمرفهفإنه،خلالهومن"الفهحلمة7

شيء016!لخلققد"بال!لمة

اللهمعرفةالىدخودنا!ملاحظتهمايجبأمران

قدت!ونأنفلابدالفهنعرفأنحقأأردناإذاأنه:الأولالأمر

منحلفيالنقطةهذهت!ونبحيث،إليهللدخولىثقطةلناأعطيت

حصلناماهوبالتحديدوهذا!مخلوقات.نحن!يانناوفيذاتهالفه

خلالمنيتم"!آب"ذاتهعنالفهإعلانحيث،التجسدفيعليه

نصلأنالفهيعطيناوعندما،ابنهالمسيحيسوعجؤلناذاتهإعطائه

المحانظروفإطارفيهذايفعلفهوالصورةبهذهمعرفتهإلى

نفسوفيالبشر.نحننفهمهأنيم!نماحدودداخلأيوالزمان

المتجسدابنهفيذاقيعنالفهلنايعطيهاالتيالمعوفةفإن،الوقت

41ث!"ول3!!لةأول3+هح.ير.ء901زءبم3*011

51ءبم)!.5،!!4ءة3،كهول82ح57أ4حل!كاه53أ،ول!.+هحءح.لمر.42

61"أطهـ43،لهألا،3.*هحير.كا،33.1.
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بالممارثالإيمان

لقهالبشريفهمناحليحونوبالتاليذاتهالفهجؤمر!زهاي!ون

017الإلهيةلطبيعتهوفقأوضيبطهافحصهايمحنعنهتصوراتناو!ل

معرفتنافإن،الابنخلالمن"!آب"الفهإلىنقتربعندمالذلك

نا!ما،الفه!يانصميمفيقائمآساسهاي!ونالابنجؤللآب

أننابماو.الذاتيةطبيمتهفيبالحقيقةالفههوبماتتحددالمصرفةهذه

الذاتيةلطبيعتهوفقأالفهنعرفأنبالحقيقةنستطيعالمسيحيسوعجؤ

معأ.ودقيقةتقويةبطريقةثعوفهأنالممنمنفإننا،وابن!آب

يسوع!أي،الطريقةبهذهالآبنعرفيعندماأنه:الثانيالأمر

بطريقةيفوقأنهندركفإنثا،خلالهومنالمتجسدالابنالمسيح

الفهأننعرفإنناعنه.نقولهأوفيهنف!رأننقدرماحللانهائية

محدودغيرهو-الابنخلالمنإليهالسبيلأعطيناالذي-ذاتهالآب

القه"ان:هيلاريق.يقولو!ما،الإلهيةحقيقتهفيالإدراكويفوقي

من!لماتببعضنفهمهأننقدرلائحدلاوالذياللانهائي

نأبحقيقةنعترفالإيمان!ؤفإنناولذلك،18ااالبشريالحديث

الإلهيالموضوعهوالذي،الفهلإدراكغيرحفءنفسهالإيمان

لفه،الفعليإدرا!نافيونحن.91هيلاريق.تعبيرحدعلىللإيمان

أ!ثربحثيرنمرففنخن،نستوعبهأننستطيعلاأننامننتحضق

أ!ثرنختبرأونشعرأنناحمانعئر،أونستوعبأنفستطيعمما

ولكنهبالنهالإيمانمجردهوليسالخحصى،الإيمانصميما+ن12هيلار!ط:ق.ليقم17

ابنبكونهبالمسبحالإيمكولكنهبالمسيحالإيمانمجردهووليس،آببكونهبالإيملن

الثالوث)في)الآب(".اللهمنالمولودالخالقاللههوبانهبلالخليقةضمنلبسوبانهالله

(3؟2:6؟22:50؟3:ا؟أ:لأ

81أول،+كااعء،.+لمركد62!9ةزبمح?،،+أء3به!1.35.2في.2.4

)119)،-ا?33،.*أ-0116.2
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لاونحن..2!لماتأوأفحارفينصوغهأنيم!ننابحثيرمما

لأنه،لهمعرفتناداخلالقههوما!لونستوعبنحتويأننستطيع

.قيقولحماول!ن،المحدودةوتعريفاتنامفاهيمناحلىيتخطى

ذلكمعفهو،عقولناإدراكمنيفلت!ليتهفيالفهبينما:هيلاري

عننعرفهماأنغيرإدراحنا.حدودضمنذاتهمنشيئألنايترك

إلىيتجزأأنيمنلاالقهلأن،الفهمنجزءأليسبالطبعهو،الفه

الذي،"!له"القهجزئيةبصووةنعرفبالأحرىول!ننا،أجزاء

.البشريوحدليتاف!رناإطارداخلىندر!هأنيم!نمايفوق

نعرفهأنهي،ال!املةالفهممرفة"إن:ليقولهيلاريق.ويعود

إننا.نصفهأننستطيعلاإنناإلا،نجهلهأنينبفيلاأننامتيقنين

لأن،بوقارنعبدهأنوينبفي،ندر!هأنوينبغي،بهنؤمنأنينبغي

2له".اتعريفنامحلتحلأنيجبالتيهيالعبادةهذه

تحد،لاالتيالموصوفةغيرالفهحقيقةتجاهأمناءنحوقوه!ذا

فيودقيقةإيجابيةمعرفةلقهمعرفتناتجاهأيضأأمناءن!وق!ما

تليقبطريقةالقهنعرفأنتعنيالمعرفةوهذه.وبواسطتهالمسيحيسوع

نأأيضأتعنيوهي.بالتقوىوتتسمبهجديرةبطريقةأي،بالقهحقأ

لناأظهرت!ماطبيمتهتحددهاودقيقةحقيقيةبطريقةالفهنعرف

طبقأالفهمعوتوافقتعقولناتفتحتحفماوفقطالمتجسد.الابنفي

حلما،وعبادةوطاعةإيمانفيلهاستجبناو!لما،المعفنةلطبيعته

تلائمالتيالدقةمنبنوععنهونتحدثفيهنضرأناستطعنا

لبعضهاتنتميوالإتقانالتقوى،والدقةفالخشوع.الإليةطبيمته

فيوتتش!لتنشأالفهمعرفةدلأنالآخر،منها!لويحىالبعض

02أول،سا!ء،.+إء73-6.2ز45"(كهـبمول43أ،كملا4!رثي،.ي،5ا++ه!ء56لأ*،.33

053.لمءح.3

12أي!،++اءة،.ىإ7.233ز6م.16.2زا3-1.3ز.4امم،94-44.11عء،.*لمر96.3
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فصانةالمعرفةهذهوتظل،المعفنةطبيعتهتحددهماحممسبعقولنا

وه!ذا.والتقوى،والقداسة،والصلاة،العبادةاختبارداخلوقائمة

معأ!لهاهذه،واللاهوتيةالتقوية،والنظريةالعمليةالدناصرتمتزنم

022اللاهوتيةوالصياغةاللاهوتيالفهمفي،انفصيالبفير

بذاته""ذاتهيحزفناالذيهواللة

+إيريناؤسق.أشارحما-تدقيقأ!ثربصورةتحدثناوإذا

فلاوبالتالي،ذاتهيعرفالذيهوفقطالفهأننقولأننستطيع

!ائنوحدهالفهأنوبمافقط.الفهخلالمنإلأالفهمعرفةيم!ن

نأيستطيعالذيوحده!وفإنه،الذاتيةنهائيتهولاسرمديتهداخل

معيتتاسهبوبما،الفههومنمعتمامأتتفقبطريقةذاتهيعرف

نأحقأأردنافإذالذلك،الفهب!ونهطبيمتهيلائموبما!ينونته

يصدقهلابشل-المشعار!ةخلالمنفقطيتأتىفهذاالفهنعرف

معرفةنستطيعإنناأي023ذاتهعنالفهيمل!هاالتيالمعرفةفيا.عقل

لهالداخليةالعلاقاتفيمعهشرحةفيهوأدخلناإذافقط،الفه

عنلفهالتيالممرفةفيالمشار!ةوهذهقدس.وروحوابن!آب

الآبروحوبواسطةالفهابنتجسدخلالمنمم!نةصارت،نفسه

والابن.

القدسالروعوفيالمتجسدالابنخلالمن6"ذاتهئجزفنااللة

الحبيب،ابنهالمسيحيسوعفيذاتهأعطانا،التجسدفيالفهإن

جعلوبذلك،عينهاذأتهأعطانابلذاتهعنشيئأإلينايوصللموهو

22ث!ءحص!س!"3أحاءلا)"؟ههـكاح!5أول3،كهء!*!.لم.ه4?حم،1-447،لهيرلمأ!ل!لملم،ثيهم*أء

ثمأ،يملمإ"ء3ءلم6.1،1-

32ا!ولحمولح3،يرئ!أ4ء.3?،1.11.4-10،5!.2،"ء.851-3.62ص!!ا"+ح!"!هأ؟أأ

همأءع،1،لأبمل!.0.839،136.107*1،.890+
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العنصرةيوموجؤ"!آب".الإلهةلطبيعتهطبقألنامعروفأنف!سه

الابنوروحالآبروحبحونهالذي،الضدوسروحهعليناالفهس!ب

أدخل،المتجسدالابنالمسيحيسوعجؤأنهأيالمباشر.الفهحضورفهو

والابنالآبيعرفهاالتيالمتبادلةالممرفة،البشريوجودناجؤالفه

العلاقة!ؤشر!ةيعطيناالقدسالووحوفيللآخر،منهما!ل

التيالمعرفةفينشتركيجعلناوبذلك،والابنللابالتيالمتبادلة

يسوعخلالمنفإنهآخر،وبقعبير.البعضبعضهماعنوالابنللآب

034واحدروحفيالآبإلىسبيلأأعطيناالمتجسدالابنالمسيح

يسوعفيأعلنتوالتي،هذهبالآبالابنعلاقةإنقلناإذانبالخولا

للفحرالمر!زيةوالنقطةالقاعدةصارتقد،المتجسدالابنالمسيح

معرفةإلىالطريقفتحقدالابنتجسدلأن،!لهالنيقاوياللاهوتي

يأيفعلهأنالمم!نمني!نلمماوهو،ذاتهفيهولماوفقأالفه

لنفسهالبشريةطبيعتتاالقهابنأخذ،التجسدففيآخر.شيء

وبواسطة،"!إنسان"بينناجاءأنهحتىتمامأبهخاصةوجعلها

آخر،وبممنى"."!إلههوماعنلناحشف6"!إنسانبينناوجوده

البشرلةطبيمتنافيبنااتحد-الإلهيةطبيعتهعنليتخلىأندون-فإنه

فييحياها!انالتيالإلهيةبحياتهأنهلدرجة،!املتاملبش!ل

أعلنقد-البشريةالحياةهذهحقيقةب!امل-البشريةحياتناداخل

ول!نهللآب."حابن"الإلهةلحياتهالأعمقالسرمنشيئأ

قد،"الابن"بونهالذاتية!لبيعتهعنلناإعلانهجؤوبالتحديد

الآب،عنإيانامعفمأ،بال!لامفقطليس،6"الآبطبيعةلناأظهر

حياتتافيالمتجسد،الذاتيالآبابن-الأزلمنذهوحما-ب!ونهبل

بتجسدفقطأنهال!اسح"نيقية"!نيسةيقين!انولذا.البشرية

2:18.أف(2
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اثالوثباايإيمان

البشريفهمنانطاق!ؤالحقيقيةالفهمعوفةأدخلتقد،الابن

يحونللآبالابنمعرفةج!بمشار!تنافقطلأنه،إيجابيبش!لى

وبالتالي،الفههوومحورههدفهبالحقيقةالفهعنوحديثنافحرنجا

الذاتإخلاءأوالذاتتواضعمنعملوفي.إيجابيمحتوىلهي!ولى،

وليشار!ثاالمخلوقةطبييعتناليشار!ناا"لابنالفهتف،زل،لأجلنا

وإلى،الفهمعالشر!ةلىإذاتهفييرفعنال!ي،وجهلناضآلتنا

للابنمعروف"هوفالله.بالحقيقةذاتهفيهولماوفقأالفهمعرفة

له،يعلنأنالابنيريدوقنالابنإلأالآبيصرفأحدليسلأن،فقط

و!املةتامةمعرفةلهمنهما!لالآب.إلأالابنيعرفأحيدولا

أف!ارنافلنجعلالابنإلأالآبيعرفأحدلاأنهبماولذلك.بالآخم

يملنالذيالوحيدالأمينالشاهد-الابنأفحارمعمتوافقةالأبعن

الآب"035

بحونهاوالابنالآببينالمتبادلةالمعرفةعلىالتر!يزوهذا

شحلبأييقللأولينتقصأبدأيحنلم،لقهنحنلمعرفتناالأساس

الروحشر!ةخلالمنفقطلأنه،وعملهالقدسالروححقيقةمن

نشتركأنبالفملىنستطيعالابنبواسطةالآبمنلناائرسلىالقدلمد،

الآبالىدخولأئمطى(بالابن)أيبهوالذيبالآبألالبنعلاقةفي

الابنلعلاقةالدائمبالرجوعأنهمفهومأيصبحوه!ذا.نفسه

فهمهاال!نيسةصاغت-للإيمانمر!زي!محور-بالآبالداخلية

وقيامة،والنيسة،والخلاص،الخلقمثلالأخرىالأمورل!ل

الآتي.الدهروحياة،الأموات

علىوجودهافيومتوقفةاعتمادية)أيعرضية!ائناتنحنوإذ

وإدرا!نالوعيناالمحدودالنطاقداخلمحصورونفإننا،غيرها(

2وأ+،!ءا!ء،.*إغ6.23زآح.3012حة4س!"3أل!حلأا)2.34بمه
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يسوعالمسيحقيذاتهعناللهإعلانتأثيرتحتولحن،المخلوق

وتمتدوتشحوقدراتناعقولناتنفتح،الخلأقالقدوسروحهوعملى

تصيرأنإلى،المحدودنطاقهاب!ئي!رمنابمدهوماإلىأف!ارنا

القدسالروحإنه.26الإلهيهدفهامع-ماحدإلىالأقلعلى-متناسبة

منئم!نناوبالتالي،المسيحيسوعفيلناذاتهالقهإعطاءيحققالذي

الحقيقيةالمعرفةوهوألا،تمامأذواتنامنأبمدهوماوإدراكقبول

إيمانفييتحققماوهذاألمسيح.!يئبيننامتجسدأنفسهلله

الفهلإعلانالمطيعالخاشعوت!ريسهاوعبادتهاوتوقيرهاال!نيسة

صرةهيلاريق.قولنوردوهنا.القدسالروخوجؤبالابنذاتهعن

والتقوئ"027العبادةطريقعنإلأئعرفأنيمنلاالفهإن01أخري

القدسوبالروحالمسيحفيالقهمعالحميمةال!ثمر!ةبدلاقةأنهأي

والتأملوالعبادةالايمانبواسطةفيهاندخلوالتي-خلالهاومن

قدرعلى-ويتلاءميت!يفأنالبشريلعقلنايم!نفإنه-والسجود

،قدسوروحوابن!آبلطبيعتهوفقأالفهمعرفةمع-الإم!ان

فيبالحقيقةالفههولماوفقألهومحددةدقيقؤمعرفؤ!ؤندخلوبهذا

ذاتهءلناهوي!شفوحسبما،ذاته

فقط؟الهـتابيةالنصوصخلالمناللةنعرفأتينبغيهل

منالآبالفهإلىالسبيلىيعنيفيماأ!ثربتدقيقنبحثأنقبل

الدقةأنوهيهامةملاحظةنبديدعونا،واحدروحوفيالابنخلال

التفيرفيالأفقضيقالمملوبإتباعأبدأتعنيلاالمعرفةفي

الصحيحةالمعرفةلآنفقط.المقدسالحيقابمنالفهعنوالحديث

صففيالمقدسالتابآياتبترتيبئحتسبلااللهعنوالدقيقة

62ا1أ،+!ا?+إ33.،1.473081.1.

72ا،أ)،+-3?33+ة.،4422..

97



بالعمارثالإيمان

يتحددوبأنيتشلبأنلف!رنابالسماحول!ن،معأواحد

تعبيراتاعتبارلأن.الآياتهذهإليهتوجهناالذيالإلهي"بالحق"

إدرا!هايسهلأنهايمنيلا،إلهيةتأ!يداتبأنهاالمقدسال!تاب

"الحق"ضوءفيئض!ئرأنيجبأنهايعنيول!نالفور،علىوفهمها

وفقأئمتحنأنمنتلكلتفسيراتناأيضأيجب!ماإليهئشيرالذي

آياتتعنيهفيماالتف!يربتل!علينايتعينلذلك"."الحقلهذا

028المرجعيةتلكضوءفيالمقدسال!تاب

لناالمضدسال!تابإرشادجعانبأنطرحأنبالطبعيعنيلاوهذا

نرفضأننايعنيوإنما،الفهإعلانإليناأتىخلالهمنوالذي

نأفيرغبتنالمجرد،التابيةالتعبيراتنصبذ!رالا!تفاء

يحدثناوالذي،ذاتهالإلهي6"الحقعلىوحديثناتفيرنايستند

نقررأنعلينايتعينفإنههناومنال!تابية.التعبيراتهذهبواسطة

وأن،المقدسال!نتابأقوالىإرشادتحت""الحقعننقولهال!يماما

صحيحةت!ونبحيثتعبيراتنانصيغبهاألتيالحيفيةأيضأنحدد

بماالمعنىهذاعنأثناسيوسق.عئروقد.ذاته6"الحقمعومتناسبة

وذلك،المقدسةالأسفارأساسعلى"الدينيالحديث"حريةأسماه

"حقيقةإلى،حرفيأالأسفارهذهذ!رتهماوراءماإلىئعئرحين

مابلىعنهاللتعبيرونسعى-الأسفارتلكتنقلهاالتي-ذاتها6الفه

إلأهذافعلعلىنتجرأأونتجاسرلاونحن093ودقةصحةمنأوتينا

3.!ثيرةوبصلواتوالخشوعالحذردرجاتبأقصىيتسمبأسلمب

82لا"+5أولأد+!!!33.+أ،.13بمم

92"(طهـ!ولكمهألا53ح+.1،.09013

303!*ث!،كهـأول،3.+هح251،43.كهـزلم03ء101.3ز4لمءأكل!،.لم31).ح،!
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الآبإلطالسببل

كالشا،المقدسةالأسفارفيتردلممصطلعاتلصياكةالآباءاضطرار

تهذا6"الحقهذاوبإرشادالأسفاو،هذه!بالذي""اطقطماية

.قوأثناسيوسق.مثليخقيةلاهوتييفإن،سابقأذ!رناو!ما

الذيالموقفوخطورةبصعوبة!املةدرايةعلى!انوا،هيلاري

من"أبعد"محددةتأ!يداتلتقديماضطرواحيهطفيهؤضعوا

لمهذافإنذ!رواو!ما،المقدسةالأسفارفيالواردةالنصوص

ذاته+""الحقأنشعرواوقد.وصلاةرعدةجؤفقطإلأمم!نأي!ن

يقذمواأنيضطرهمالذيهو-المقدسالتابفيمعهتقابلواالذي

أجلمنقولهعليهميتعينأنهوجدوامادقيقةمصطلحاتفي

التشويهمنالمقدسةال!تبحمايةوبالتالي،للحقإخلاصهم

ماعنوهيلاريأثناسيوسالقديسانعثروقد3.االاعتباطيوالتفسير

صحيحأقعبيرأيعطوالأنالآباءسعىحينما،نيقيةمجمعفيحدث

عبرلملتحما-الإنجيليةالرسالةومضمونصميمعنودقيقأ

الداخليالجوهروأظهروا!شفواوهحذا-المقدسةالحتب

مفهومأنفسهالمقدسال!تابصميرضوئهفيالذيالإنجيلي""للحق

032لنالبالنسبةأ!ثر

الكتابيةللنصوصالحميقالف!مدلىيحتمدكانبنيقيةالآباءتحليم

وئني،العابدةال!نيسةقيالنيقاوياللاهوتيالفرتأسسوقد

اللاهوتيونبحثحيث:فيهوالتأملالمقدسال!تابشرحخلالمن

والمجديد،القديمبعهديه!لهالمقدسال!تابفيوالأساقفة

لفهممفاتيحواعتبروها،فببهمعينةفصوصعلىبشدةور!زوا

الإنجيلفيالأساسيةوالعلاقاتالووابطمنهاواستخلصوا،الإنجيلى

513!،لةث!أولألا،3?،.ممءع"91مم،+له)أي!عء،.ول.3ءأ-أ.012

23ولث!،،لة!3أول5و?للأكهيم.،5!11أا+!7?لل5ام.ر26بم88م
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بالنأرثالإيمان

شخلواثم،متماس!أبناءي!ونأنالمسيحيلإيمانهمتعطيالتي

ويدافعونالحمنيسةف!رب!ايوضحونولاهوتيةتفسيريةاداةمنها

وسي!وق033الرسلقبلمنعليهاائتمنواالتيالإيمانوديعةعر،بها

المفاتيحهذهمنبمضأفقطنتناولىأنالآقحديثنا!!افيأ

(.)المقاطع

ومنالإبنإلآالآبهوفنولاالآب،إلأالابنهوفنيحرفأحد"ليد!

.11لهيعلنأنالابنأراد

متىوالقديسلوقاالقديسسجلهاالتيربنال!لمات!انت

لا!ا:قالىحينالنيقاوياللاهوتيالحرفيجدأأساسيةأهمية

ولاالآبإلأالابنهوقنيعرفأحدوليسأبي.منإلىدفعفدشيء

!شفوقدله+.34يعلنأنالابنأرادومنالابنإلأالآبهوفن

والابن-الآببينالمتبادلةالمعرفةعلاقةأنالدقيقاللاهوتيالفحص

)الاحتواء(التواجدعلاقةأيضأتتضممن-لهاتعرضناأنسبقوالتي

الابنبينأيضأبلوالآبالأزليالابنبينفقطوليس،بينهماالمتبادل

الدائرةإلىالسبيلأعطيناأنناضمنيأيعنيوهذاوالآبت.""المتجسد

اتحادناخلالمنفقط،والابنالآببينالإلهةللمعرفةالخاصة

المعرفةمنمتبادلةعلاقةخلالمنفقطأي،لهومعرفتتابالمسيح

ور6لم!اأولولأكمه،3?حء"..323زكل?154،.ح4ة"4هله،07زا"4،.،ء(ءىح.)3

أ!مل!حهمس!لا،03".لمءح.3.112-3

فقراتوكانت+لم(..لملمأ).يهمهفيأثناسروسقايضأانظر11720مت012،2لو34

اثناسيوس:.قكئاباتفيوردتقد9:ا3.6384،.1:هأ.يوحناانجبلمن

.+هح.43ر.53.3م.1601نج!ء..3?لم.321زا!ء،.*لمي45زكاي،.:،ك!أء!،9

)3.!أح

انتانكاكما18(،.ا:4)يوفبئ"الحدالآبفية..والآبالابفيانافيتؤمنالستهـ11

(2123-:أ7)يوفيوأنتفيهمأنا...فيكوانافئالأبأيها
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الآبإلىالسبيل

حالتناقيأنهمنالرغمعلىوهذا،المتجسدالابنوبينبينناوالوجود

بالطبيعة.اتحادأوليسبالنعمةبالمشار!ةالاتحادهذاي!ون

عزؤهالمتجسداللهبابن""المعرفيالاتحادعلىالآحيدوهذا

التبنيعنالرسولبولسالقديستعاليمفيجاءمابشدةود!كمه

عنالرسوليوحناالقديستعاليمفيجاءماوأيضأ،بالمسيحوالاتحاد

للف!رفيالنسبةولذا.المسيحوبينبينناالمتبادلةالداخليةالس!نى

الآببينوالوجودالمعرفةفيالمتبادلةالعلاقةفإن،النيقاوياللاهوتي

لأنه،لفهنحنلمعرفت!ناالحيانيالأساسئشخلالمسيحيسوعوالرب

بش!ل-متأصلةالآبلفهمعرفتناتصيرخلالهاومنالعلاقةهذهجؤ

الاتحادخلالفمنإذن.نفسهالأزليالفه!يانفي+موضوعي

ذاته.فيهولماوفقأالفهمعرفةإلىالوصولأعطيناقد،بالمسيح

القدسالروحأننعرف،الأساسنفسعلىفإنناذلكإلىوبالإضافة

فيهو،الابنوروحالآبحروح،الابنبواسطةالآبمنيأتيناالذي

والوجودالممرفةفيمتبادلةعلاقةتوجدلأنه،الواحدالقهجوهرذات

الابنبينهي!ماوالابنالقدسالروحوبينوالآبالقدسالروحبين

بالابنإليهاسبيلأأعطيناالتيالآبالفهمعرفةفإنلذلك3والآب.ه

!آبذاته!ؤأزليأهولماوفقألفهمعرفةهي،القدسالروحوفي

زوالتمر!المسيححولالتمر!زي!ونوه!ذا036قدسوروحوابن

معأ.ومتزامنانمتطابقانالآب(1اللهحول

بلىآبهوب!ونهلمسالآبلعلنالابنأنهنانلاحظأنلناولابد

هو،الوحيدالابنبحونهالمسيحيسوعفإنوبالتحديدابن.ب!ونه

53حء3+ه!ء53،.عة*.330ا-8.)زه3،ة،)أ!ء.ءكهو.لم47.18،3ك!+ه!!3

لاك!/.33عء.ء3.(كا.7"ء،.يءحءي!س!4.،ألأول.ممالا،3!!س!ءأ.89.ء

63،لأول،ل!كه!أيا3.44.3ءكا،71.1ز!رلمهمم!7.،4،ح5،.،!!كهأا،ءعكلكا.لمك!.74.81،

ل!!ح!ه+*كه.،كاه.31.67ز71.52.
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رثالثا5الايمان

الذيالمتجسدالابنوهو،ونعرفهالآبمعنتقابلفيهالذيالملتقى

بنوتهفي)بالتب!ثي(نشتركيجملنابسأنالآبإلىالسبيليعطينا

الفهمعرفةصارتالمتجسد(الابنقي)أيوفيهللآب.)الطييعي!ة(

ويسوعالسماءفيالآببينالمتبادلةالعلاقةخلالمنمتجسدةالذاتية

الاشتراكئعطىأنيمحنالتيالعلاقةهذه،الأرضعلىالمسيح

الخاصةالدائرةت!ونوبذلك.بالمسيحألاتحادخلالمنفيها

المرضيالواقععالمجؤأدخلتقدوالابنالآببينللمعرفة()المنلقة

ممرفتتادائرةمعمابطريقةوتقاطعتالبشر،نحنإليهننقميالذي

نأيم!نناالمسيحفيأنهحتى-وللعالملبعضبدضنا+البشرية

ذاته.عنلفهالتيالمعرفةذاتفي-مابقدر-نشارك

متطابقتاقالابناللهومعرفةالآبالفهمعرفةتونوهحذا

إلىنأتيذلكوبعدأولأالآبنعرفلالأنناللغايةمهمأمراوهذ،معأ

فلوالآب.ممرفةإلىنأتيثمأولأالابننعرفنحنولا،الابنمعرفة

فرتناسنطبقحتمأل!نا،الفههوالمسيحبأنبالقناعةبدأناأننا

فهمناعلى-الشخصيةتصوراتناعلىتعتمدوالتي-الفهعنالمسبقة

وفقط،الآبابنب!ونهفقط:المسيحعرفناإذاول!ن،للمسيح

للمسيحمعرفتتاستتطابقفحينئدؤ،القهنعرفوبهفيهأنباعتبار

معرفةأيةفإنالح!الةهذهوجؤ،الآبلفهمعرفتنامعالمتجسدالابن

خلالمنجديدمنبناؤهاسئعادامتلا!هانذعيالقهعنمسبقة

نستطيعهذاضوءوفي.والابنالآببينالمتبادلةالمصرفةجؤمشار!تنا

الفورعلىلتلاميذهنفسهالمسيحالسيديطلنلملماذانفهمأن

إعلانهحينئذسيفهمون!انواإذ،اللهابنلبأنهصريحوبش!لى

ذلكمنبدلأول!ن،الفهعنائمسبقةأفارهمخلالمن،لهم

ومتواضعة،غيرواضحةبطريقةبالناسيلتقيأنالمسيحاختار
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نفسهعنإعلاتهيحدثحتى،ذاتهعنالإعلانعدمممعمدأ

.بالأعمالنفسهعنإعلانهمعبخطوةخطوةتدريجيأبالحلام

معالمسيحعلاقةشر!ةجؤالتلاميذأدخلعشدمافقط،ولذلك

الوقتنفسوفي،الابنخلالمنالآبهوقنمعرفةإلىأتوا،الآب

اللاهوتيالتعليموجدهنا!منالآب.خلالمنالابنهوقنمعرفة

ومنهجالدوسيتيين"منهجمنحلأرفضعليهيتعينأنهالنيقاوي

أسفل"من"ال!رشمتولوجيامدخلأي،المسيحفهمجؤالأبيونيين"

بحونهللمسيحمعرفتنالأن،"أعلىمن"ال!ريستولوجياومدخل

البعضبعضهمامعتتداخلانالآبلفهومعرفتناالمتجسدالفهابن

:يقولهيلاريق.أنفنجد،الأخرىمنهما!لوتحىمعأوتنشأن

خلالمنلهمآبهوالفهفإن،لهم!آببالفهيؤمنونالذين"!ل

الفه"037ابنهوالمسيحيممموعأنيعترفونبهالذيالإيماننفس

لااللةأمورأيضأهكذااللة..أعما!قحتىشيمكليفعصالروع"لأن

اللة".روعإلآأحديعرفطا

النيقاوياللاهوتيللف!رقصوىأهميةذو!انآخرنصولفة

علىيخطرولمأذنتسمعولمعينترلما.ما:بولسالقديسمنأخذ

لأن،بروحهلناالفهفأعلنهيحبونهللذينالفهأع!دهما/،إنسانلال

يعرفالناسمنقنلأنالقه.أعماقىحتىشيء!ليفحصالروح

لاالفهأمورأيضأه!ذافيه.الذيالإنساقروحإلأالإنساقأمور

جسدأيكنلم،المتجسداللهابن،المسيحجسدبانتنادكيبدعةهي(الخيالية)اكطالدوسيتية+

)خياليأ(وهميأجسدأكانأي،كذلكبداقدبلحقيقيأ

عليهحلعندماخاصةإلهيةلبنوةاللهاخئارهثدالإنسانيسوعبأنثقولبدعةهئالأبيونية"

انهيعثبروهولم،كمخلوقبلالابمنكمولودبهيؤ!نواولم،معموديتهفيالقدسالروح

فيه.اللهحلقدكنبىبالأحرىراوهبلإنسانشكلأخذالذيألنهص

و7ااأ،!ةا?7.+03.6.334!س!3ا!17.317.1.03!22ز.02.5
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بالثارثالايمان

ئؤخذأنيجب،اللاهوتيةالناحيةفمنالقه"038ووحالأأحديعرق!ا

والتيالأناجيلىم!نالمقتبسةالأخرىبالنصوصمقترنأالنصهذا

الآبعلىتقتصرالتيالابنمعرفةإلىالدخولىأقحقيقةتؤ!د

ممحنأصارقد،وحدهألابنعلىتقتصرالتيالآبومعرفة،وحداه

الروحالمسيحيعطيناحينمايحدثوهذا.الابنبواسطةلناومفتوحأ

الجوهرمنيأتيناوالذي،الابنوروحالآبروحهوالذي،القدس

.الأقدسللئالوث)الواحد(الداخلي

بقوةمريمالعذراءمنؤلدالمسيحيسوعانبما،أيضأو!ذلك

التيالبشريةالطبيعةفيبفيضالقدسالروخوقبلى،القدسالروح

الآنفهولذا،عناحفارةالأزليبالروحللآبذاتهوقذم،مناأخذها

مال!ي،القهأعماقيفحصالذي()القدسالروحنفسيعطينا

لذاته.الفهمعرفةفيبالحقيقةنشاركأن-الووحوفيبالروح-نستطيع

فيالقدسوالروحالمتجسدالابنبينالمتبادلةالعلاقةهذه،بسبب

إعطائناجهةمنوذلك-الآخرلنوالى""واسطةمنهما!ل!ون

وجدت-*الروحبواسطةالمسيحوإعطائناالمسيحبواسطةالووح

قالهماعلىتزيدأنعليهايتعينأنه!نيقيةبعدمافترة)فيالحنيسة

.القدسالروحعنمماثلةتعبيراتوتضيف،الابنعننيقيةآباء

عقيدةعنالابنعقيدةفصلمم!نأيعدلمأنهجليأصارقدوخان

ومن.الابنعقيدةعنالقدسالروحعقيدةفصلولا،القدسىالروح

الذيالفهحلمةهوالابنلأن،أولأالابنعقيدةتأتىالمعرفةجهة

القهنمرفأننستطيعلاأنناوبما(،الإنسانابنأوصارجسدأصار

.2:01اكو38

ليممااياخذاللمسيحمايعطينافينايحكحينماالذىالقدسالروحناخذالمسيحفيلأننا8

.11يعطيكملص
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"الحلمة"نفسخلالمنفقطفإننا،""حلمتهخلالمنإلأ

منولحنوالاب!ن.الآبنعرفحماالقدسالروحنعرفأننستطيع

خلالىمنإلآ6"الحلمةنفهمأنن!تطيعلانحن،أخرىجهة

جسدأ.6"الحلمةصاربواسطتهالذيذاتهالروحفيالمشارحة

بي".إلأالآبإلىيأتيأحدليس،واطياةواطقالطريقهو"أنا

يوحناالقديسسجلهاالتيالرب!لماتإلىأيضأالانقباءوينبغي

1193،بيإلأالآبإلىيأتيحدأليس،والحياةوالحقالطريقهو"أنا

!لجؤبحثواقد،الإلهةالمسيحلطبيعةرفضهمفيالأريوسيينلأن

وأالمخلوقةالابنطبيدةإلىتشيرنصوصأليجدواالمقدسال!تاب

منبنصفتلاعبوا،!عبدوضعهإلىلتشيرأوالآب()منرتبةالأقل

+الربالفه(:)!لمةاللوغوسإلىيشيرأنهعلىوفسروهالأمثالسضر

ئظهروال!يوذلك،"القدم"منذأعمالهأجلمنطرقهأولىقناني

.قولحن(.والخليقةالقه)بينمتوسطأمخلوقأ!انالقهابنأن

وف!مئروهالنصبهذاأمس!وابنيقيةاللاهوتيينوبقيةاتتاسيوس

لنصا1هذوليس-3ءأ03(ناهلم?نا!هلم3ولح3أح"صيمخلا"بمفهوم

منوخاصةالجديدالمهدمنأخرى!ثيرةنصوصمعولحنوحده

التيالبشريةالطبيعةأنئيينوالحيوذلك-العبرانيينإلىالرسالة

بدء()أو!أولبالفملالفهخلقهاقدالمتجسدالفهابنالمسيحليسوع

عنتمامأوبعيدأوهحذاخلاصنا.لأجلوأعمالهطريقه)ايلأءف(

أنهعلىنيقيةلاهوتيوأصر،!مبدالمسيحووضعالمخلوقيةرفض

14:6.يو6

8:22.أم04
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بالثالوثالايمان

وضعليجعل،قصدعنالأزليالفهابنتتازلقدنعمتهمحضمن

4يفدينا.ال!ي،هوبهخاصأعبوديتنا

الف!رقبلمنهائلتر!يز،التوجههذاعلىترتبوفند

والحياةوالحقالطريقهوالمسيحيسوعأنعلىالنيقاوياللاهوتي

فإنهالنحوهذاوعلى،43الآبإلىيأتيأنأحديقدرلابدونهوالذممب

الأ?ة(ألرأسهوبل،الفهطرقل!لالأءمف(مبدأفقطليس

بشريةتصبحوبذلكلفه.معرفتتائختبر!لبهالذي"الحا!م"

لمعرفةالمنطلقهي(معنىمنال!لمةلهذهما)وب!لالتامةالمسيبح

ولذاصادقأ.فهمأالمسيتيةالرسالةولفهمحقيقيةأصيلةمعرفةالقه

قد14ءل!أ(لحة!أالحه+لد!ءهـ7ةالرببشرية"إن:أتتاسيوسق.يقولى

نصلىفبها،خلاصناأجلمنلناإياهافظهرأ(طرقه)!أول،خلقت

الآب،الىيرجعناالذيالطريقهو(المسيح)أيلأنهالآبإلى

ا"043الرببشريةهيالتيمنظورةجسديةحقيقةهووالطرلق

الطبيعةأهميةالىموجهأ!انبنيقيةالرئي!سفالتر!يزإذن

وال!تي،لأجلثابهاوماتصئلبألتي،المتجسدالفهلابنالتيالبشوية

وما!انهما!لأي-السمواتإلىبهاوصعدالأمواتمنبهـاقام

للجنسوالخلاصيالإلهيالإعلانلتوصيللأجلناالمسيحصنعه

يضعالوحيدالابنلتدبيرتجسدالخلاصيالفهموهذا.البشري

لناخعلأنهحيث،لفهمعرفتنامر!زصميمفيالمسيحيسوع

معرفتنا!انت!لماوفقطالآب.الفهنعرفبهالذيالوحيدالسبيل

دقيقةمعرفةالمعرفةهذهصارت!لما،المسيحليسوعمطابقةلفه

في:8:22الأمئ!سفرلآيةالمطولالشرحانظرا"

أءول!ث!أوللما5،.*هح.43..82،12-8أول؟حبماء403!.ءكةإكل!،051

24بمح3!!،)أ?.كلكا،.لم8.3)7نجمأ47.8

34ث!أول!ول!3أول3،كلكأى.كا!كاعءلم4.
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الآبإلىالسببل

ال!املة،الصورةهوالمتجسدالابنالمسيحيسوعلأن،لفهوصحيحة

)ال!املالدقيقالختم10وهو،44للاهوتهالفريدة)؟هة"ل!(والهيئة

الآبلناينقلثيهالذي-4هأثناسيوسق.عتر!ما-الآبلفهألتام("

وحابن.بالفعلذاتهعنأعلنو!مابالحقيقةهو!ماذاتهمطرفة

صميمبل،الفهصورةفقطليسالمسيحيسوعفإن،المتجسدالفه

هوعليهوالتعرفبهفالالتقاءولذلك،لناذاتهتوصيلفيالفهحقيقة

046فيهوالآبالآبفيهولأنه،عليهوالتعرفالآببالفهالالتقاءنفسه

بقولهالمعنىهذاعنغرلغوويوس(ق.أخوه)أوباسيليوسق.عئروقد

الابنلأن،للآبهوللابنهوماو!ل،الابنفيئرىللآبما"حل

فإنذلكوعلى.ذاتهفيبجملتهالآبلهوالابنالآبفيهوبجملته

معرفةووجههيئةهو!انلو!ماالابنكاة+ئا(6)،إكاهأقنوم

"047الابنهيئةقيئعرفالآبالح"كاه+كاق+ق(أقنومو!ذلك،الآب

!يانهيالآبلاهوتهيئة"إنالدقيقأثماسيوستعبيرق.وفي

084االابنا

خلالومنالمسي!حفييأتيناالقدسالروحفإن،ذلكعنوفضلأ

)بالإضافةالقدسفالروحولذلك،لأجلناصنعهماحلىفيبشريته

الفحربنيانفيومحوريأهامأم!انأأعطىقد(الابنتجسدإلى

الذيالرئيسالأساسالابنتجسديعطينافبينما.المسيحياللاهوتي

خلالمنلناتنتقلىالمعرفةهذهفإن،لفهمعرفتناويحىئشحل

نحنالقدسالروحفيلأنه،القدسالروحبعملإلآتصلناولاالابن

44أثث!3"وللا،3.+هح..3.43-1715.01.6.3ز?،.+/ري2ءيهـز،.ءفىإكلع015س!م

ل!ءع+ه!*.ثة،ه.31.83.3نمل!3+ه!حا3لأ.53،*هح.+كأ!.،23..8

54ولأ"ح!34ولأ3،،،4!لملم.ه!لم.،5.،بم4-3.

464؟أول3ةولألا3ر.+هحوو..13.3.

74ك!/+3ء35!أكه،ا،.كلى.8.38

384!مم!ث"ولولا،3.*هح7.!3.34ص!.6
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الئالوثإالايمان

لموهحذاالآب.اللهفينشتركخلالهمنالتيالالبنجؤنشترك

المسيح(مر!زية)أيالمسيحالتمرحزحولىي!ن

يقللالنيقاويللاهوتيالف!رامثزلذيا(كا!اكا"حقىعءهلمأغلمنابم)د!لم

الفه!مر!زية)أيالقهحولىالتمر!زمنالأحوالمنحالبأي

نسميهأنيمحنماخدمبالأحرىبل،3لميم!ءه!ء3(يمأرد!إك!

،يغ?هكألمء!(ةءإءلم)د!لمالآب(مرحزية)أيالآبحولالتمر!ز

يأتيناالذيالآبلروحصريحأ!املأمحانأأعطىوبالتالي

!ماأخرىناحيةومن.الخلاصيعملهأساسوعلىالابنبواسطة

الروحعقيدةاعتبارعليناينبغيلافإنه،94مرارأأتتاسيوسق.أ!د

ولاالابنلالأنه،اللهبعقيدة(الخارج)منمتصلةمجردان!االقدلط

لنفس!ينتميانولحنهما،لفهإضافاتمجردهماالقدسالروح

ذاتهفيهوالذيالأقاني!االمثلثالفهب!ونهالأزليالواحدالفهجوهر

فيانقسامبغيرباملهالقدسوالروحب!املهوالابنباملهالآب

لناذاتهيعلنغيرمنقسم!املواحد!إلهفهوالجوهو،وحدانية

هقدس.وروحوابنحآب

وااللفينيةالي!وديةمواج!ةفياللةلمحرفةالمسيعياطدخلى

!آبلناأعلنالذي،اللهعنا"والرسولية"الإثجيليةالعقيدةهذه

محنونها!شفقد!ان،اهالقدسالروحوفيالابنبواسطة

الرابع،القرنمدارعلىاللاهوتييننيقيةآباءعنهاودافعالثالوثي

هؤلاءرسئخوقد.والهلفينيةاليهوديةمنحلىمواجهةفيوذلك

الفه،ووحدانيةبالثالوثالجامعالإيماق،الحنيسةفياللاهوتيون

394!*ثلولراأ03443ءكا!!5ءكلزيمول!4!أ!هه،أ?.كل3،.لم133..03.

و5ث!+ه!!3.لكه*،.?،ؤ4.1.1

15أول،+لةا?،.*لو361.3!حاة05?،.*،37.133ز22.2ز.35.57.1.4ز7/.7ز.4.8
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الآبإلىالسببل

تقليصإلىترمييهوديةاتجاهاتمن)الثالوثي(الإيمانهذاحافظين

سابليوس،طرلقةصكلىغيرمتمايزةوحدانيةإلىالأقانيمالثلاثة

الثلاثةالأقانيمبينالفصلىإلىتدعوهلفينيةاتجاهاتمنو!ذلك

053الأريوشونفعلمانحوعلىالطبائعواختلاف

لمعرفةالمتميزالمسيحيالمدخلهذاأهميةتقديرمننتم!نوسوف

والهلفينية.اليهوديةالمداخلوبينبينهالاختلافنبرزحين،الآبالقه

اليهوديةمحالإختلاف

المسيعيةللحقيدةالعبويالأصل

أصلها-فيعبريةهيالفهعننيقيةعقيدةأنفيهشكلامما

رفضفيتمامأيتضعوهذاأيضأ.سماتهاوجؤ-منهانحدرتالذي

التلاءميستطيعلاالفائقوسموهتعاليهجؤالفهبأنولقولنيقيةعقيدة

يتضح!ما،العالممعيتفاعللاوأنهطبيعتهغيرأضرىطبائعمع

التاريخفييتدخلالذيالفهوقداسةوحدانيةعلىتأ!يدها!ؤأيضأ

الله!لمةعلىتر!يزهاإلىبالإضافةهذاالبشر،خلاصأجلمن

والعهدالقديمالعهدجؤال!تابيالإعلانخلالمنوصلتتاالتي

الجديد.

للة(مسيحيآ-أعبويأخلاصيآف!مأكاتالنيقاويالتحليم

فهمأ-المحتملىاللاهوتيش!لهافي.نيقيةعقيدةو!انت

سائدأالفهمهذاصاروقد،لفهمسيحيأ(-)عبريأخلاصيأ

المتجسد،الابنالمسيحيسوعفيأنه:القاطعةبالحقيقةومح!ومأ

525/+ه!س!ع،.سك!لاه..3؟16.1837.1ز.3413.21ز8.34ز1.93157.38أزة43أ،أ

ثمه+.،.7124-ز?.ءكه.لمكار777.03.*ء+،6.9زكل!.،2.981بم0.12رنج2265.،

ل!+ه!ء!لا*3كه.،.+هح+ولى.،81.1م28.3..4ز.ءه.آءح،حع10..3،1ز!!.27.
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رثالثاةالإيمان

ويسوع،53البشريةخلاصليتممالعالمفيشخصيأالفهيتدخل

لناذاتهأعلنالذيوالابن/،ال!زليالحلمةالفهسوىهوليسالمسيح

وعلى.البشريةوحياتناالبشرىوجودناداخلمباشرةبصورة،وعم!

المتجسدبالحضورأنه،يقولواأننيقيةلاهوتيواستطاعالأساسهذا

ويصنعهيقولهشيءأيفإنبينناللهلحهكاءكا!د!()4إكالاهء4+

شخصقبلمن)وحصريأ(فقطوئصنعيخقالىصبحأ،الفه

العهدمفاهيمبقوةتتضحوه!نا،545*وحدالمسيح"غ()وله+لئ!كا!ء+

نأحتى،تمامأوتصيرمشخصنة،الفهههو!لمةالفهوجهعنالقديم

الآبالفهوسماعرؤيةهيهيتحونوسماعهالمسيحيسوعالربرؤية

لوجه.وجهأنفسه

المتجسد-الحلمةالمسيحيسوعفيإليناواقترابهنحوناوبتقدمه

أعمقمعرفةلناالفهفتح-بنفسهووحدهاالبشريةطبيعتتاأخذالذي

وأدخلنا،(ذاته)فيحامل)أقنومي(شخصي!يانذاتهأعماق

56،قدسوروحوابن!عآبممه""شخصيةحميمةشر!ةفي

والتي(:218)أففيالرسولبولس!لماتأخرىمرةولنتذ!ر

اليهود)أي!لينالنابه"الأننيقيةال!ثيرل!نيسةتعني!انت

3؟ك!+ه!ص!3كهلا*كه.ر.ممهءح،.لم.24حبم.7.ولاء33.3!أهلثا3أء*4*علم

"حء!3لم5لمأ!هكهع،0491،".6ة.

في:نرىكماال!اسيوسق.غدالمحببالتعبيرهوهذاكان54

?أ*ء.3.3!ح"3ه!.لم،يلم+هىءولأء.لم،243ممم!4ول.لأ.3اعحا33،.?أء.،،".46.بم

الروحفىبالابنالآبمنيتماللهيقولهأوبفعلهماكلكانالثجسدقبلانهنلاحظينيجب8

فيالممتعسدبالأبنالأبمنيتمالكهيقولهأويفعلهماكلصارالئجسدبعدولكنالقلممم!6

.العدسجالرو

.3161:مز،741:أخ662:هعد325،3:ل!55

،الثالوثاللهعنالمميزةالمسيحيةالمعرفةهذهبلورةمعفإنه-سنوىوكما-الحفيقةوفي56

القديم-العهدفيحتىولا-ثبلمنموجودأيكنلموالذى6،للشخصالحفيقىالمفهومبدأ

الإنسانى.الفكركلفياهميةاكثرليصبحينمو

29



الآبإلىالسبيل

نقضمصالحتهقبلىمنلأنه،الآب"إلىواحدروحفيقدومأ(والأمم

فياليهودعنالأمميفصلالذيالمتوسطالحاجزحائطالمسيح

شر!ةفيالأممأدمجوبذلك،العبادةفيالفهإلىوالاقترابالقدوم

بينالحجابغئرطريقأفتحأيضأول!نه،والخلاصالإلهيالإعلان

الدخولىإم!انيةالسواءعلىوالأمملليهودمعطيأوالبشرالفه

الآب.الفهحضرةإلىمباشرة

الي!وديالفهـرفياللهعنالتحليم

أنهعلىاليهوديةفيإليهئنظرالفهف!انالآخر،الجانبعلىأما

ضكيرأنهحما،تسميتهأووصفهمعهايمنلادرجةإلىجدأمتعال

طلبأيفإنولذلك،غيرالمتمايزة!يانهوحدانيةفيللمعوفةقابل

.التقوىبعدموئوصفشديدبفزعئرفضحان()الداخليةالفهلمعرفة

الداخلية،علاقاتهجؤلفهمعرفةاليهوديةالتعاليمفييوجدي!نولم

التياليهوديةمأزق!انهناومن-الخارجيةعلاقاتهقيفقطبل

الصحيحومنالهلفينية.الثنائيةأنواعمنبنوعتقترنبذلكصبحتأ

الفهإعلانعلىمؤل!سمة!انت)تاريخيأ(اليهوديةأننقولأنطبعأ

الذيالشعب،إسرائيلمعوحوار!كهدصورةفيذاتهعنالفريد

بأجمعه.البشريللجنسالإلهيللإعلانوسيلةأوأداةليوناختاره

بش!لئعرفي!نلمالقه،القديمإسرائيلشعبفعندلذلك

وبينمخلوق!غيربيفهالفرقبإبرازفقطأومنمزلمجرد

خلالمنوإيجابيخلاصيبش!لئعرف!انبل،المخلوقات

قأمنالرغموعلى.وفاديورب!خالقالعظيمةوأعماله!لمته

"وجهأالفهمعتحلمواأنهمقيكموسىمئلالإلهيالإعلانوسطاء
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رثلمماةاالإيمان

اختباراتلهم!انتالمزاميرو!ئابالأنبياءو!ذلك،57االوجه

ملءفيجسدأالفهيصير!لمةأنقبلأنهإلأ،الفهمعوعميقةمؤثرة

مثلالفهمعحميمةشخصيةعلاقةفيئدخلوالمالمؤمنينفإنالزمان

وروحوابن)!ابذاتهفيهو!مامباشرةعرفوهحينماحدثتالتي

المتجسد.الابنالمسيحيسوعفيمعروفأأصبحقد!ماأيقدس(،

اطسيعيةفياللةإلىالدخولى

الفهمعرفةفيالأساسية""الثورةنيقيةلاهوتيوأدركماوسرعان

خلالهمنالذي،المتجسدالابنالمسيحيسوعجؤحدثتالتي

طبيعتنا()بحسب!ناالذيننحنفإنناوالإنسانالفهبين!وسيط

آنهأي.إليهسبيلأبالفعلىوأعطينا،منهقريبينصرناالفهعنبعيدين

لنا،بالنسبةمغلقأالفهيعدلمالابن)كاأكالاهم"+(وظهوربتجسد

وروحوابن!ابالذاتي!يانهفينعرفهل!يلنانفسهفتحقا-بل

هوالقدسالروحوقيبالمسميحذاتهعنلناأعلنهقدمالأنقدسر،،

فيالدخوليم!نفاالآنفنخنولذا".ذاتهفيالفههو"مابالحقيقة

المحدودةإم!انياتناتمنعناأندونالفهمع""شخصيةشر!ة

مابفضلىوذلك،اللهعنطبيعتناابتعاديموقناأنودون!بشر

الوحيد،ابنهتجسدفي-خلاصناولأجلىلأجلنا-بمحبتهالفهصنعه

سا!نأذاتهالفهحضورهوالذيالقدوسروحهعطيةبفضلوأيضأ

الروحوفييسوعفبالمسيح،أمميينأويهودأ!نافسواءإذن.فينا

الفهونعرف،الحجابداخلىإلى-مابقدر-ندخلأقنستطيعالقدس

قدس.وروحوابنحآبالفائقلجوهرهالداخليةالملاقاتفي

ا.33:اخر5
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الآبإلىالسبيل

هومانعرفأننستطيعأننايمثيلاالطريقةبهذهالفهنمرفوأن

ت!وقمعرفةالفهنعرفأنأعطيناأننايعنيبل،58جوهرالله

منوهذا.نفسهالآزليالله-فيموضوعيوبش!لمباشرة-مؤسسة

يعنيهوماالقدوسالثالوثعقيدةتعنيهماهو،المعرفةعلمجهة

ضابطالآبالفهنعرفأنبالحقيقةيم!نناحيث:نيقيةإيماققانون

ويقينية.حقيقيةمعرفةال!ل

لأنها،اليهوديةعنالمسيحيةتختلفالجوهريةالنقطةهذهوعند

قيالفهندركأنمابقدرنستطيعأننا.تمامأمدهشةوبصورة-تعني

نيقيةلاهوتيفإن،هذامنالرغموعلى.الداخليةالذاتيةعلاقاته

التجرؤمنخوفهمجهةمنالحلمةتعنيهماب!ل"عبرانيين"ظلوا

يمشونأنهمدرايةعلى!انواضكامرواندهاشمهابةففي؟القهعلى

والإتضاعالخشوعالسيربمنتهىينبغيحيثمقدسةأرضعلى

التحفظمن!بيرأقدرأآنفسهمعلىيفرضواأنيشبفيوحيث

يغطونالمقدسينوالسيرافيمالشاروبيمحتى!انوإذا،والانضباط

البشر،بنويفعلىأنينبغيبالحريفع95،الفهحضرةفيوجوههم

ذاتهجؤهو!مايعرفوهنوأالفهينظرواأنيم!ن!يفإذ

مانحوعلىمم!نأصارقدمابالتحديدهوهذاأنغير؟،ويحيون

ي!ونأنوهو:التجسدفيالعجيبالفه4+كاهألإل!(الح؟كاهلمبتنازل

الوقتنفسقيولحنها،الإل!ثيةلطبيعتهوفقألفهدقيقةمعرفةلنا

خاشعة.معرفة

8؟5!ث!ث!،ولألما،3"4.+ءثم."ص!3?حعء"،.22،3،.+للأكه!ء.35

93(ول"ي43ألماث!،4"ءكه.كا،.71زء.م*3،.لملمييء.،6.
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الئارثإالإيمان

الهلفينيةمعالاختلاف

والمسيعيةااللفينيةبينالحلاقة

فيأنههارنكأدولفمؤلفهيقولى،ا.اتالمعتقد"اتاريخ!تابفي

إلىالهلفينيةدخلتالمسيحيةال!نيسةتاريخمنالأولىالقرون

لىإ!بيرةبدرجةيرجعالفضلوأن،جذريوبش!لبقوةالمسيحية

منذالإنجيلذونلقد..6المسيحية"تهفن"مفعفيأثناسيوسالقدببس

!بيربشحلالأولىال!نيسةعئرت!ما،اليونانيةباللغةالبداية

منبالرغمول!ن،اليونانيالف!ربأنماطوتعاليمها!كبادتهاعن

ش!اءحدثللمسيحيةجذري"تهفن"يحدثأنمنبدلأذلك!لى

قاماليونانيالف!رأشالمنالاستفادةأجلفمنتمامأ.مختلف

جذريةبصورةالألتنالىبتغييرهذهالمسيحياللاهوتيالف!ر

ال!ثلفينية.عنتمامأغرلبة!انتوأف!ارعقائدلنقلأدوالتوجعلها

الأف!ارتغييرفيالقويالأثرال!نيسةلرسالة!انالحقيقةوفي

ال!نيسةصياغةفترةطوالوذلك،التقليديةللهلفينيةالأسااسية

جوهرهجؤثالوثوبونه،واحدب!ونهالفهعن:المتميزةلعقيدتها

عقيدةعنو!ذلك،العدممنال!ونخالقوب!ونه،الأزلي

عقائدوعنالبشر،خلاصلأجلالفهمنشخصي!قدخلالتجسد

الف!رماومحأهممن!انولذا.والقيامةوالدينونةالإلهيةالعناية

الهلفينية،"تمسخن"بلىالمسيحية"تهفن"عدمهوالنيقاوياللاهوتي

للقديسخاصبشىمدينةالنيسة!انتالأمرهذاوجؤ

اتتاسيوس.

كا5لأ-طهـولهح!،حمةولط97إ+هلملميم،ءثم!هءلمه.!ولك!.!7981..111،107".49.1
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الآبإلمطالسبيل

فينيقيةلعقيدةالمدىالبعيدالأثرنتناولسوفالقادمالفصلىوفي

ئرى،لاومائرىماشيء!لخالقال!لحضابطلفهفهمنا

النيقاويالفحربينهامةاختلافاتثلاثعلىهناسنر!ؤولننا

وأ"الأيقونة:الآتي!ةالمصطلحاتلمفهومبالنسبةوذلكالهلفينيوالفر

لطاقة"اوأالفعلىو"لأة"()،5"اللمةو"ثئ!،إم!()7"لصورةا

لأءغلاغ(.5)كاا

وأ"الأيقونةلمصطلحالمسيعيوالف!مااللقينيالف!مبينالفرق

ثئ!،،5()7"الصورة

البصرحاسةأعطتأنهاالهلفينيةبهاتميزتالتيالأمورمنإن

أنماطمننمطنموإلىأدىمماالحواسبقيةعلىأولىأهمية

ويظهر"(61،"بصريثمط)أيالحاسةبهذهجوهرهفييتصلىالف!ر

اللمات،اليونانيةاللغةفيأنهحقيقةمنجليأذلك

و"نظرية"،)50ةإم!(شل"أو"هيئة)كان!ة"إ،""ف!رة

!مائرى.ماإلىتشيرأوللرؤيةأساليبإلى!لهاتشيرهـ!)كاأملد!5

حقيقيبش!لى-تصويرتمتبرحأنها!انتالأسماءأوال!لماتأن

والأسماء.ال!لماتهذهتمثلهلماأوعليهتدلأوتعنيهلما-اعتباريأو

تحدثأنهاعلىالبصرلعمليةاليونانيالتفسيرذلكإلىأضف

رؤيته.المرادالشيءإلىالعينمنيتجهالنورمنشعاعبواسطة

6"صورش!لفيالتف!سيرالذيطريقةأنالمصروفومن

لىإالناسبهاامتدقدوالتي+الهلفينيةفيالتي"صلألد!ة،ح(ةكأإحالحء7

فيبارزأدورألعبتقد-الأساطيرمستوىإلىأنفسهممنأبعدهوما

سواء.حدعلىوالدينالفلسفةمنحل

16محيلاأكلةولأكالا!ص!،3لمء!ءكهفيلمه،كاهح!579،1.".04
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وث؟الثاتاالايما

هذاعندللغاية!بيرأوالهلفينيةالمسيحيةبينالتباينو!اق

أنماطأنحيث،الف!ر(أساليبجهة)منالجوهريالمسقوى

الإيمانوطاعةالفه!لمةتح!مهاالتيالإنجيليالفضر

الخاصةالأنماطمعبشدةتتعارضلأه"4+فا!لح!حكاأ+63الحلن

النزاعفيأوجهإلىالتباينهذاوصلوقد.اليونانيةوالفلسفةبالديانة

المسيتية.البشارةلبتعتبروالتيبالابنالآبعلاقةحولالأريويسي

صورأنهاعلى""الابنو"الآب"مثلمصطلحاتنفهمأنعليناهلى

بش!لطبقناهاثمالبشريةعلاقاتنامنأخذتومرئيةحسئة

تطبيقتجنبنستطيع!يف،الحالةهذهفيالقه؟.علىأسطوري

!يفأو،القه*علىالمخلوقاتفيالذي"الجنس"نوعيةموضوع

علىعلاوةأيضأ"جد"أنهعلىالآبالتفحيرفيتجنبيمحننا

ابنأي!ونمنهونعرفهالذيالآباءمنالوحيدالنوعلأن،أبحونه

باستخدام)أيالطريقةبهذهالقهالتف!يرفيفإنوبالتاليآخر؟.لأب

إلىحتمأيؤديسوفعندي!اتتا(منخارجةلصورالمخلوقالمحتوى

ونصفه،الفهعلىالبشريةالصفاتفيهانخلعالألوهةعنتصورالت

062والوثنيةالآلهةتعددإلىالواقع!ؤوسيؤدي،الأشحالبتعددفيها

منذاتهلناهويعلن!ما+الفهفيمر!زهتفيرنا!انإذالحز،

!آبذاتههوفيلماوفقأسنعرفهفحينئدخ-المتجسدحلمتهخلالى(

المعيارنفسههووسيصبح،تقارنلاوبصورةتمامأفريدبش!ل

البشرية.والبنوةالأبوةيخصمالنفهمىإليهنرجعالذيالضابط

إدخ!اثرهامنكانلله،معرفتهمعلىالبشوبةالعلاقاتلتطبيقالأريوسيينمحاولةإن+

المعرفة.هذهعلىبلجنستتعلقالتيالأفكاربعض

26حبم!ث!،يلما!ولكحأولس!3،،ه!!+ص!طأكلهـمههولحاا،طهـم5ولأح،لأوله?كه4+ول،ول!5.!."ول

أ!!ول"3"أحه"ه!؟،ث!ء!أكأولحكلهث!ءس!اء4عمهأ،5!!ءولص!،.!ع-51.017-81.ء!3

03)4!+هولح.+هح.لمعح،1.8-817،ولس!أ"ء3ول3همح!ح،*!!ل!5،ء3ءكله5!!لىإ"،5

945451-،ح!4ءم07!لااح4ا،ش!"3عدألم?!ثمممهه4،لمكاممرههم0591.34.
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الآبإلىالسببل

بل،لهنموذجأالإنسانيجعللم"الفه:أثناسيوسق.يقولو!ما

)فبالتالي(وال!املالحقيقيالآبهووحدهالفهأنبمابالأحرى

السماء!ؤأبوة!لئسمىمنهلأن،لأبنائناآباءئسمىالرجالنحن

ل!تعزفالفهفيالفريدةوالبنوةالفرلدةفالأبوة"063الأرضوعلى

وقد.وفريدمطلقبش!لءيزالمع"(يزه!4قىه)3?لملأخرىامنهما

الأريوسيةلدعاويرفضهفيببلاغةالمعنىهذاعنأثناسيوسق.عئر

"بالضبطشيء:!لفهموأساسمر!زهوالإنسانبأننادتالتي

لانحن!ذلك،"للآب"أبهناكأننقولأننستطيعلاأننا!ما

"11064"للابنأخهناكأننقولأننسقطيع

ابنهفيوذلك+"الآب"باسملناذاتهعزفقدالفهأنوحقيقة

يجوزولانستطيعلاأنناتعنيإنما-وبواسطتهالمسيحيسوعالمتجسد

تتجاهلبطريقةالمعرفةهذهعنالتعبيرأوالفهلمعرفةنسعىأنلنا

يقرهمالمو"ابن"""أبالمصطلحينفإنلذلك.لذاتهتسميته

لفهمعرفتنافيضروريةوظيفةأعطاهماقدبل،فقطالإلهيالاعلان

والروحوالابنالآبباسمنعقدنحنالسببولهذا،معهواختبارنا

هواستجلائهنيقيةآباءعلىتعينالذيالأمر!انوقد.القدس

مصطلحيعنف!رناجؤوال!امنة""المخلوقةللصوريم!ن!يف

المصطلحات!لفيالحالهو!ما!يدوبالتأ-والبفوةالأبوة

علىتنطبقأن-المقدسال!تابفيالمستخدمةالبشريةوالمفاهيم

الذيالعبريالأصلىيظهرآخر،موضعأيمنأ!تروهنا6الفه.ه

336!!+ث!أطهـولأ،كههحى..231.43.رأممالايأ!*ءمععءولس!أ5!"ه.3.51:3ءحأثاص!

ءمهح4ءأول!4أكهحول33أهول،22-12.1.

!كطهـ؟4كالال!ةأكهلما،كه4ءءكا.مم،66.1.1+ولثها!05ل!3+ه!ح!*.ل!،.7.13.30.

جهةمنوتحليلها،الإنجيليةوالصور(القياسية)التشبيهاتالأصالةبهفامتالذقيالدورانظر65

أ+!-احء33،.+أ18.1.2بم6.2بممهيلارى:عندالمعرفةعلم
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لوثلما؟االإيمان

العهدفيالفهإعلانوأثرالنيقاوياللاهوتيالف!رمنهانحدر

منالثانيةالوصيةفيوخاصة-قاطعرفضمنيحتويهبماالقديم

العبادةجؤمامثل،لفهحسيوتصويررسملأي-رالعش!الوصايا

الساميالعالمفيوالجنسالطبيعةآلهةوالعشتاروثللبعليمالوثنية

التقليدهذامنال!نيسةأخذتهالذيالرئيسالمبدأو!ان.القديم

فيال!نيسةداخلباس!تمرارثابتأ!انوالذي-القديمالصتابي

.بشريتصور!لىتمامأيفوقالفهأنهو-القهإلىالخاشعاقترابها

التياللفينيةالضرة-الفهمعرفةإطارفي-ال!ني!سةرفضتلذلك

تمثلهاأوتعنيهاالتيللأشياء"محا!اة"تعتبر"الصور"بأنتقوا،

للاب(،محا!اةهيالبشريالأبصورةأنرفضت)وبالفإلي

التي"الصور"جميعبأنتقولالتيالعبريةالف!رةمحلهاووضعت

دونإليهتشيرالفهعنالقف!يروالحديثفيلائقةبط!يقةئستخدم

.66ممعلمعم!،(لم5يلم!ا7كالميلايلملمهوللمأؤ!ء7!يمالمة)يهم:تصورءنأ

القدسالروحعقيدةعنالحديثعندبعدفيماسنرىوحما

حتىأنه،.االابن!اصورةبأنهالقدسالروحعنأث!اسيوسقى.ومفهوم

ليسبطريقةالفهعلىتنطبقالإلهيالإعلانفيالمستخدمةالصور

ولامطلقبش!ليفوقالفهلأنعلمء!ءيئإ(3)كهلهتصولرأيفيها

الصور.لهذه)المخلوق!البشريالمحتوىأوالمضمون،نهافي

"ابن"و""آبمصطلحيالمسيحياللاهوتيالفروش!تخدم

عندما-ذاتهفيهوحماالفهعنالحديثفي-مناسصبأاستخدامأ

إلىفيهاتصويرلاوبطرلقةيشيراأنالمصطلحينلهذينيسمح

المتعاليبوضدهاالتيالعلاقاتهذه،الفهجوهرفيالآزليةالعلاقات

البشرىاللقكيرنتاجهوالذ!ما+

ك!كا!+5!!3،.عهلأء،.!م12.28نجم27.92)7،3.،33أس!.ص!
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الآبإل!السببل

بهيسمحماقدرعلى-يرشدثاالذيالأساستش!لغيرالمخلوق

البشر.جؤوالبنوةالأبوةمن!لعلاقاتلفهم-!بشرمستوانا

فيالقدسالروحوعنالمتجسدالابنعننيقيةتعاليمساهمتوقد

هوالمتجسدالابنالمسيحيسوع!ونلأن،العبريالمدخلهذاتدعيم

!افةاستبعادفيالبالغالأثرله!ان،معأوحقيقتهالفهصورة

المسيحيونأنمنوبدلأالفه.عنالأخرىالتصوراتأوالصور

الفريدالتجسيدهو!ان،القهعن!بشرنحننفتحرهلماتجسيدأ

)أوانع!اسيمثللاالتجسدأنأيالبشر.هيئةفيبينناذاتهلفه

هو"ماأنعحاسهوبل"إلهيهو"ماعلى6بشريهو"ما(تطبيق

التيالصخرةهوالتجسديحونوبهذا".بشريهو"ماعلى"إلهي

الناحيةمنأما،ناحيةمنهذا67الأساطير!لعليهاتحطمت

أقرهالذي()التطابقالتماثلفإن،بعدفيماسنرىو!ماالأخرى

ه"كائاههلم!ة()7الجوهرذاتفيالابنوحدانيةبيننيقيةلاهوتيو

()7ه،كائاههلم!ةالجوهرذأتجؤأيضأالقدسالروحوحدانيةوبين

الروحوفيبالابننحوناالآبالفه6هو"ماأنإظهارهمإطارفيوذلك-

المطابقةهذهأدتقد-ذاتهفيأزليأالفههو""مانفسهو،القدس

تحتويهماحسبالفهالتف!يرفيإلىالعودةمنالمؤمنينمنعإلى

التفيرفيمنمنعهموبالتالي،البشريةوالبفوةالأبوةعهنتصوراتهم

علىوعلاوةحسي.أوماديش!لبأيبالقهالخاصةوالبنوةالأبوة

هوالابنأنحقيقةعلىأثناسيوسق.تر!يزي!نلم،ذلك

أيضأبل،فقطالآبللاهوت()الفريدةالوحيدة)،5ةإص!(""الهيئة

آنهأوضحمما،الابنلئ!!ا،5()7""صورةهوالقدسالروحأنعلى

علىوأيضأفيهاتصويرلابطريقةالفهفينف!رأنعليناينبفي

76س!م.ع.*اءاحولح،4هلم!ول3ءثهملميمه؟!لمهء*ءر/ل!ءللا479،1.".85

101



بالثالوثالايمان

الف!رأعطىفقدول!ثذاالصور-68علىمعتمدةغيرعلاقماتأساس

بالضبطالقدسالروحلعقيدةمر!زيأموضعأالنيقاوياللاهوتي

منالمؤمنينعقولتنقيةعلىنساعدمما،الابنلعقبدةأعطى!ما

تشممصورش!لفيإلفهبالتفيرفيالخاصةالهلفينيةالعا!ة

096*البشرلةالصورمر!زيةعلىوتعتمد6"بالمحا!اة

التفحيربنمطالمسيحياللاهولتيالفحر"يتهفن"أنمنوبدلأ

البحرعالموفلسفةديانةفيالمستوطن"البصري-"التصويري

وال!تابية.العبريةلجذورهأمينأاللاهوتيالف!رهذاظل،المتوسط

"الكلمة"لمصطلعيالمسيعيوالف!مااللئينيالفصمبينالفرق

ل!(غلأم)"،5"لطاقةاأو"الفحلىوهـلأةصلأ!الح

يختصفيماالمسيحيةعلىال!فينيالفحرأثرعنماذاولحن

الطاقة"أولفعلاو"الحهلاة"("ال!لمة"مصطلحيئبمدلول

إلىأخرىمرةنعودالسؤالهذاعلىوللإجابة)4،علأمغكلغ(؟.

36!!ه"،طهـ6ولأ،3.*ءح..15.143ز!ء،.يلمللأي42!51يلههـز..3!2413.ز،+!)أول

?،.+إكا52.837.7.3ز6.01زلم+ه!س!!ل!،.سكه*،.ءه،433.31+!مء)أ!ك!ح

هطهـماكلرء،!لأ4،له!ء73أ*.،6،!!لاح!9801.37.

تشيربلالمحاكاةايضأتعنيلاوالتىالمسيحيالفكرفىالأيقونةمفهومإلى"-جع

ذلك:فئانظر،عليهملذلمنإلىمادبةوض!يرروحيةبطريقة

بمح5.عاهع730لا!،هحي!ء،?لملم،ك!ح!كاه/ل!1)،!!اول،وله،7491،".0911-151

ألئهفيالتفكيرمنعفيمركزىدورلهكانالفدسالروحعنالنبقاوياللاهوتىالفكرإذا

ناحيتين:منوذلك(المخلوقالبشريالتفكيرنتاجمنهيأالئيالتصويريةبالطريقة

فإذا،الإنسانفبمالتىأصورت!هما(مل!مياللهفيوالبنوةالأبوةكانثإذاأنهأظهرفقداولأه

الر!حانحينثذنفسرفكئف،الآبمعالجوهرذاتفىواحدهوالابناقنقولاناستطعنا

(والبنوةالأبوةصورى11الصورأنيعنيوهذامعهما،الجوهرذاتفىواحدهوأيضأالقدس

.المخلوقواقعهفيالانسانيعرفهماعنتمامأبعيدةه!اللهعنالحثيثفىش!تخدمالتي

الصحاكاة(تعنىالتيالصورةعنالبشركيمفهومنا)بحسبالآبصورةهوالابنكانلوؤ!انيأ

أنعللهناينبغيأنهلنابتضحوهكذا.الابنصورةهوإنهأيضأالقدسالروحعننفولالكيف

.الصورةلمعنىالبشرىمفهومنامنماخوذةغبرعلاقاتأساسعلىاللهفيانفكر
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الآبإلىالسبيل

ه،كائاهرز(5)؟هلأةولعنمفهومهلىإوخاصةق.أثناسيوس

ناللذا"لطاقةاوألفعلاو""لحلمةا"يأ،ه"كائاهل!(و)كاام!لأءغلاغ

الف!رنشأةلفضلأنهنجدوهناالفه..7أكائاه()4جوهرصميمفي

قد،اليونانيوالحديثالفحرمحيطفيوظهورهالمسيحياللاهوتي

الأساسية.الهلفينيةالأفارجؤهائلتعديلحدث

لىإالحهلأة"(""اللوغوسداليونانيالمفهومتحول،ناحيةفمن

عنالقديمالعهدمفهومداخلىباندماجهوذلك،مسيحيمفهوم

عند!انالذي""الحلمةعنالجديدالمهدومفهوم"الرب"!لمة

الف!رخلافوعلى.المسيحيسوعفيجسدأوصارالفهو!انالفه

بالحون،يختصأمعنوي(مجرد!مبدأباللوغوسالخاصاليوناني

فيحائنبأنهاللوغوسعنعترالمسيحياللاهوتيالف!رفإن

الابن.أقنومنفسههونهوأه"كائاهل!(لحلأة")،5ذاتهالقهجوهر

لأن،الإطلاقعلى(هلأهسلأيةالح6"حلمتهبدوني!ونلافالفه

!ائنمنهما!لىإنبلآخرشيئأو"جوهره"شيئأليسالقه"حلمة

الداخليجوهرهفيصامتأليسفالفهإذلىانفصالى.بغيرالآخرجؤ

وصار7.اوبليغمت!لمداخلهفيهو،ذلكمنالع!سعلىول!نه

الفه(جوهرفي!ينونته)أياللوغوسعن""الحيانيالمفهومهذا

لاتصالتجسيدأب!ونهالإلهيللإعلانالمسيحيالفهممئزماهو

اختلفت،الأساسهذاوعلى"حلمته"."فيبالبشربنفسهالله

جؤمر!زهاالتيالفهممرفةأي)ءخ!!ءلمهعءلم("الثيؤلوجيا"

07ع53س!!ع33حءولح53"3!لألأع5!كلة"؟ولول!أوله!حح3139س!ح.لمه?3+أ،.لم،ء*ه?!

".222بم226بمم233بهم

!يموليساللهوهوحليثأ،وليسكيانصوتأ،ويسحقبقةهوا.الكلمة:هيلاري.قيقول71

.(1ه:2،الثالوث)عنااالهوية

اللهإعلانهوالكلمةتجسدكانلمااللهجوهرفيكانن)اللوغوس(الكلمةيكنلملولأنه"

بالبشر.بنفسهالحقيقياللهوائصالللبشرنفسهعنالحقيقي
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الثالوثإالايمان

يأ(ءلمدلييهنأ!هلمء)"لميتولوجياا"عنأيدشطدختلافأا،"حلمته"

نفسو!ؤ072وتخيصلاتهاالبشريةالذاتفيمر!زهاالتيالفهمعرف!

بال!ائناتاللوغوسلعلاقةالعامالمفهومجذريأتعذلقدالوقت

،العدممنال!ونخلقعقيدةخلالىمنسنرى!ماوذلكالمخلوور"

منحهاقدبحلمقهالأشياء!لخلقهفيالفهبأنقناعةأنشأتوالت!ني

بها.خاصأإدراحأأو*اللوغوسفينصيبأ

وأ"الفعللتعبيرالمحونانيالمدلولأيضأتغير،الأضرىالناحيةومن

مفهومتأثيرتحت،مسيحيمدلولإلى)"ص!لأءغ!(6الطاقة

فبخلاف.والعنايةالخلقفيالحيالفهقدرةعنالمقدسالختاب

يتسمأنهعلىالفهإلىلينظر!انالذياللأرسطوطاليالف!ر

يحركوأنه4"ع!لأءغرز(7ثم!4؟كالأالح"اغيرالمتحركالثابت"باللفعل

إءلأ"،(73،لحفلما)لاه+لم!لئ!ءغ!االعالمرضكبة"حسبفقطال!،لم

ةوالحو!()الطاقةالفعلفيهبأنلفهأثناسيوسقى.نظرةجاءت

فالفهلحه"كاتاهد!(.!7غلأءغ)514ذاتطالفهجوهرصميمجؤدا-تليان

لأن،الإطلاقعلى)"ع!لأ"غد!(6طاقتهأو"فعلهبدونب!وقلا

لو!متلازمانفهماآخرشيئأ"و"جوهرهشيئأليسالفه"فمل"

27س!ع.اع10،!43أثه5لما5ث!أهولرءيلمكلءي!ع،58ح.

3،324الكلمةئجسد،44الولديينضدائناسيوسالقديمم!+

37س!ع.أك!،5،!ا"ه3."لمأ*.حع،.5117زكاه.لمء!لا،1كا!70.

":الجوهرفىالكانن(الطاقة)او،الفعلو"المجوهرفيالكائن"اللوغوسبينفرقهناك+

هوالابنأنمعناه"الجوهرفيالذى"اللوغوسوبالتالي،الابنأثنومنفسههو!اللوغوس+

معنااصل()يتويتحدثاللهفإنوبالتاليالواحد.لجوهرذاتفيالقدسوالروحالآبمع

.القدسالروحفياللوض!وس(1بالابن

أقنومأليسالفعلأنحيث،اخرمعنيفله،الجوهرفيالذى(الطاقةأأو"الفعلاما+

جووولأن،جوهرهصميمفيالكاننة-وحركتهونشاطهوفعله-اللهقلرةولكن)شخصأ(،

انفصلى.بغيرالآخرقىمنهماكلوكائنمئلارمانوفعلهالله
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الآبإلىالسبيل

فيخاملأليسفاللهابن.-انفصالبفيرالآخرفي!ائنمنهما

والعملوالنشاطالحرحةفإنذلكع!سعلىبلالداخليجوهره

القه.لجوهرالأزليةالطبيعةإلىينتمون

الفهممئزماهوالفهعنالدينامي!يالمضهومهذاو!ان

للجنسوفدائهعنايتهفي-الفهتفاعلأنهعلىللتجسدالمسيحي

نظرلذلكوالم!ان.الزمانفيشخصيةبصورةمتجسدآ-البشري

فيالآبالفهمعواحدأب!ونهالمسيحيسوعإلىالنيقاوياللاهوت

)غيرالفغالالحضورج!قدلأنه،أيضأ4"الجوهرفي!ما"الفمل"

ما!لفيأظهرأنه!ما،البشريالتاريخفيذاتهلقه(الخامل

البشر.نحو+ومحبةتنازلفي-الحرالقهتحرك،فعلهماو!لى!انه

وهي-ا،(هـل!كاهـلأإإ+لد!م)4للبشرالمخفصةالإليهةالمحبةهذهإن

العاملالفهحبعنللتعبيرأثناسيوسق.عندالمفضلةال!لمة

؟إيروس"أرسطوللمةتمامأالنقيضعلى!انت-نحونا)الفقال(

)لبصورتهالفهيؤثربهاالتيالرغبةتعنيوالتي،303!()؟لنأءغ

هذهعنأرسطومفهومظلففي.العالمص!أرسطو(فحرفيالخاملة

الخلقلفرةمجالهناكي!نلم،بالونلفهالخاملةالملاقة

الحيئالفهعنالمسيحيالمفهومأما،للزمانبدايةلأيأوعدممن

الأساسووضعالعدممنالأشياء!لخلقعقيدةأرسى!ضدالعامل

أيضأ.المخلوقللواقعبالنسبةللحرحةتمامأمختلفلمفهوم

اهلثينيةالمصطلعاتمنالاستفادةفياطسيحيالمن!ج

"اللوغوس:المتشابهينالممهومينمنحتى،واضحأالآنصبحأوقد

الطاقة!أأوالفعلو"إكائاهلأغ(5لحلأةولالجوهر")50فيال!ائن

الرابعالفصلفيأ59صفحةالحاشيةانظر"
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بالثارثالإيمان

استخدمبينمانهأ،إكائاهرز(5لحأ"كاءلأءن!ل!لجوهر"افيل!ائنا

ب!ثرةاليونانيةوالأف!ارالمصطلحاتالنيقاوياللاهوتيالف!ر

صياغةعادأأنهإلأ،المسيحيالإيمانومفاهيممضمونربطفي

وفقأ،تمامأأساس!امنوالأف!ارالمص!لحاتهذهوتشحيل

"الجوهر"مثللتعبيراتفصارت.المقدسلل!تابالخلأقللتأثير

لأءغللا()"إم!"قةلطااوألفعلا"وهلأة!لأ(الح"ل!لمةا"،()"إكائاه

تعنيه!انتعماتمامأمختلفةمعابالآبائياولموهوتيالف!رفي

فيآفهأي،والرواقيينوأرسطوأفلاطونفحرفيالتعبيراتهذه

فالف!رإذن.جذريةبصورة6يونانيتهاإلغاء"تمقدالحق!يقة

إلىالمقدسالتابمسيحيةتحولمنينشألمالنيقاوياللاهوتي

أنماطوتش!يلصياغةإعادةيمثلفهوالعحسعلىبل،الهلفينية

وتمنبالإنجيلجديرةأداةلتصيرالشائعةال!فينيالفضر

التالوتعقيدة-عنراسخةتعبيراتوإعطاء-توضيحصنالحفيسة

واحد.روحوفيبالابنإليهندخلالذيالآبالفهمعرفةفيالمتضضنة

منونقلهاتخصيصهاتمالتيالفحرأنماطفإن،شيء!لوفوق

فيدورهاإطارجؤالدامغالمسيحيالطابعأخذتقداليونانيةالتقا!ة

الدقة،معالتقوىاتحدتوه!ذا،وعبادتهالقدوسالثاووثفهم

لآباءاللاهوتيالمملفيانفصالبغير،الصحيحالتعليممعوالمبادة

الإيمانقانونالمسيحيللعالمقدمواالذينولاهوتييهاالنيسة

القسطنطيني.النيقاوي
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لثالثألفصلا

فأ

و،أ"3!ألفثافظ



ال!بطالضا.الحالق

،والأرضالسمواتخالقال!،ضابطآب،واحد"إله

ايرىال!ومايرىما

6"كآبلهمحرفتنامنئسثمد""!القللةمحرفتنا

فيوذلك،الفهلأبوةالأولنىالم!انةإعطاءنيقيةمجمعتعضدلقد

ال!لضابط،""الآبالفهواحدبإلهبالإيمانالمجمعاعتراف

لهمعرفتنامنئستمد6"!خالقلفهمعرفشنالأن،6و"الخالق

هيالآبمعرفةفإن،رأينا!ماول!نالع!س.وليس"!آب"*

الآب،معالواحدالجوهرذاتلهالذيابنهالمسيحيسوعمنمأخوذة

طبيعتهفيهو!ما(المسيحقي)أيفيهنفسهلناأعلنالآبلآن

التيالهامةعبارتهفيأثناسيوسأصزق.السببولهذا.الذاتية

منالفهعلىنتعرفأنوحقتقوىأ!ثري!ون"إنهبهااسترشدنا

فقطأعمالهخلالىمننسميهأنعن"الآب"وتدعوهالابنخلال

لفهفهمنافإن،ذلكوعلى)57+أك!لأف(".ا"المخلوق"غيروندعوه

خالقهوالفهلأن،الابنمنئستمدأنأيضأبالمثلينبغي!خالق

ومنأزليأالآبفيهوالذي"الحلصةبالابنالحلوصانعال!ل

"آبأ"القهيدعوقنإن31:أتتاسيوسق.ويؤخد.الذاتيةطبيعتهنفس

ابن،يوجدحيثأنهتمامأمدر!أ،الابنمنعليهيتمزف

الروحمنهومنبثقالابنمنهمولودآبأنهضمنياتعنيإنما6"آببكونهلنهمعرفتناإن،

سياتى)كماثالوثبكونهلهمعرفتناتعنىلهومعرفئتاثالوثىجوهرهفىاللهلأنه،المقدس

بالاعترافيبدأإذ،الإيمانقانونفينراهالذيالمنهجهووهذاالأخير(.الفصلفيذكره

المنبئقالقدسوالروحالأبهذامنالمولودبالأبنالإيمانيعلنذلكبعدئمآببكونهبالث!

أبضأ.الآبهذامن

ولأك!ه+4"،ولا،3،.هـ،الهـ.+هح.34.1
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بالثالوثالإيمان

خلقتقدالوجودإلىاتتالتيالأشياء!لت!وقفبالضرورة

هحذايسفونهفإنهم"المخلوق"غيرالفه()أييدعونهوعندمابالال!ن.

يعرفهمماأحترالابنيعرفونلافهموبذلكفصطأعمالهجهةمن

جهةمنيسقيهفإنه"آبأ"يدعوهقنولن(.)الوثنيوناليونانيون

اللى،صاثعبأنهيعترففإنهالحلمةيعرفهوهـاذ،6"!لمته

إذنالوجود"02إلىالأشياء!لأت!تاقد!بالحلمة)أيبهأقويفه!ا

بعلاقةتمامأمح!وم!خمالقالفهمفهومفإنأتتاسيوسق.فعند

الواحدوبالعمل،والابنالآببينالمقبادل)الاحتواء(والتواجدالتلازم

!ماالابنبدونقطيونلاالآبأنوبمالهما.الذيالمنفصلغير

بالابنيتمالآبيصنعهماف!ل،الآببدونيىنلاأيضأالابنأن

الآب.يصنعهمانفسههوي!ونالابنيصنعهماوى،خلالهوص

فبما،وحلمتهالفهبينللعلاقةبالنسبةئقالأقينبفيالشيءونفس

بدوني!ونلاالحلمةأن!ماحلمتهبدونقطي!ونلاالقهأن

وفيوبحلمتهحلمتهخلالمنالفهخلقهقدمخلوقشئف!ل،الفه

قصوىأهميةذات!انتالتيالنصوصمنوبالطبع03حلمقه

الأولىالإصحاحات،نيقيةلاهوتييو!لأثناسيوسللقديسبالنسبة

والتي،والعبرانيين!ولوسيأهلإلىوالرسالتينيوحناق.إنجيلمن

المتجسد.الحلمةالمسيحمر!زهاالتيالخلقعقيدةكنيهاقذمت

بنفس،!خالقنجالفهالخاصةنيقيةعقيدةهيلاريق.فممئروقد

الابن،اللهخلالمنالابالفهإدىوالدخولالفهأبوةعلىالتأ!يد

الصدد:هذافيأقوالهمنبمضوهذه

كاكاط،طهـ32ك!ولأ.43.*هح3.33.1!?!ءة.31-03
3!ولءاأ،ول3ولأ3بريهـ.+هح03ر13.2ولطهـبمم4ئجح..3ء!?ء.117بم
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ال!بطالضا.اطالمق

بل"الفه"!أظهرالذيللآبي!نلمالاستعلانأن"اتذ!ر-

"1104"آب-أظهرالذيلفه

الإيمانمجردهوليس،الخلاصيالإيمانمر!زصميما"إن-

ولنبالمسيحالايماقمجردهووليس،حاببالفهالإيمانبلبالفه

المولودالخالقالفهبحوثهبل!مخلوقليس،الفهحابنبهالإيمان

)الآب(1005الفهمن

في)فالآب(،للآبومنشأهأصلهفيمدين!لهالوجودإن11-

شيء"06مصدرىهووبالمسيحالمسيح

الفهعنئعتقدأوئقالما!لفإن،هيلاريللقديسبالنسبةإذن

ئنقلالتيالفه""أبوةبفهممح!ومأي!ونأنيجب"!خالق"

ولذلك،الحبيبابنهالمسيحيسوعوعملشخصخلالومنفي)إلينا!

ولا،محبةإلأي!ونأنيم!نلا+الله:يقولهيلاريق.نجد

هوفقن،يحسدلايحبقنأن(و)!ما:آبإلأي!ونأنيمحن

1107وبجملته*بحليتهآبهوآب

المتجسدالكلمةابنهخلالمنتهـون""!القللةمعرفتنا

بالابنالآبعلاقةومر!زيةأولولةمنظورمنالآنونستطيع

الحلمة-الابنخلالمنفقط،الآبإلىنأتيأنناحقيقةمنوأيضأ

الخالقبالقهالخاصةنيقيةلمقيدةعرضأنقذمأن-جسدأصارالذي

ا41أ،+13?.*31ع22.37.

أول3،!اءعأممع،.ى7.1.1

6أ+،لم+ءا?33،.*أ.6.2

"،كخالقاللهعنوئفكيرناكلامناكلتحكمالتىهيالفه"أبوةانهنايقصدهيلركطالقديس"

يحسدانيمكنلاكمحبةاللهأنوكما.المسيحفيذاتهعنلناأعلنكما؟"آبهواللهلأن

6"آبويفعلهيكونهماكلفيفهو،أب،اللهانبمافكنلك(،محبةحيننذيكونفلن)وإلأ

شىء.كلفىلنهفهمنامدخلهووهذا(،يخلقحينما)حتى

ول7أا+لة،ء!3سأ*.،9.ة01
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بالثارثا!يمان

وألل!لىالفه"ضبط"معنىنفهمأننقدرلاونحن.ال!لضابط

غامضةوتعميماتمجردةنظريةاحتمالاتخلالمن،""خالقكونه

الفهبهأتىقدفيمابالبحثأو،القهليسهوماعنبتخيلناوذلك-

منليسأنه،ذ!رنا!ماول!ن.نفسهعنمختلفأالوجودإلى

عنالفهإعلانخلالمننقطوإنما،)خليقته(الفهأعمالىخاو)!

منالمولودالمتجسدابنهالمسيحيسوعفي،لناذاتهالفههـاعطاء،ذاته

فهمأالفههوفننفهمأقنستطيعفإننا،الإلهيةالذاتيةطبيعقه

.!آبالذاتيةلطبيعتهوفقأ-الامحانقدرعلى-نعرفهوأنحقيقيآ

نأيم!ننا،فقطالطريقةوبنفسالأساسنفسعلىو!ذلك

لو!،والأرضالسماءخالقبونه،ال!لالضابطالفهنعرف

منيعملىوهومباشرةنصرفهعندماأي-يرىلاومايوىماالأشياء

السماءقيسلطانحلالآلبهحمنإليهذفعالذي،المسيحيسوعخلال

08الأوضوعلر(

أيضأيوجدفإنهوالابنالآببينوالطبيعةالجوهروحدةوبسبب

نأ!ما،الابنيصنعهالآبيصنعهفما،بينهماالفعلفيوحداة

فإنإذنالآب.9أعمالىأنهاعلىإليهائنظرأنينبغيالابنأعمال

تححمهأقيج!الخلأقوفعلهالقدرة!ليالفهلسيادةفهمنا

بشحلالمسيحأبوفهو-المسيحيسوعفي!آبلفهالفعليةمعرمنتنا

بحونهاللهأننتعفمهفاومن.المسيحخلالمننحنوأبونا،فريد

الل.ضابطالخالقفهواللىضابطالآب

فيلتكونالأيمانقانونفي"والأرض"السماءكلمتىتحريكتم،القسطنطينيةمجمعفي8

نيقية.قانونفيالابنعنالتيالعبارةضمنكانتانبعدوذلك،الحاليموضعها

ث!9أا+لة،ءعيأ331.،71.7،"أأثا3ع3!مولعحء15لهور"ه2271.5-.مح!ء33أيم.،48..
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ال!بطالضا.اطاؤ

"خالق"فطووالذا،كيانهصميمفي""آبهواللة

،المخلوقغير،الحلضابط،الأس!مىالواحداليانهوالفهإن

الأ?ئه(والمصدرالألأ+(الينبوع،المال!ليئ،ذاتيأالمتفي

ئمالأنحمىويم!نا..الأخرىالحائنا!لل)50"،أ"(والمسبب

جملعإنحدث،ال!لمةممنىب!لال!ائنوحدههوأنه

تسقمدأنهامنطلقمنفقط!ائناتهيالأخرىال!ائنات

المصدرهذاهوالفهفإن،ذلكومعا.اخليقتهبونهامنهأ!يانها(

هناومن،الأزلمنذللابنآبلأنهفقط،لل!ينونةالمطلقالينبوعأو

الفهنسميوعندما!إله.13الداخليةطبيعتهصميمفيينبوعفهو

على(ندلل)أو"انعنيوإنما،الفهصفاتإحدىنسميلافنحن"آب"

10013نه!ياصميم

لل!ائناتبالنسبةالينبوعهوالفهأنيمنيلابالمجعوهذا

الأزلي،للابنبالنسبةالينبوعهوبهاالتيالطرلقةبنفسالمخلوقة

منأزليأالابنؤتدقدالذيالآبهوي!نلمإنأنهيعنيوإنما

)منيحونأنيمنفلا،الذاتيكاغ(لحاق)،كاأكائاهجوهره

في+ء"،(لأهة75)مثمرأوأ،كلهعلأ("6ة)،أولود(سسالأا

وأللوجود!مصدرنعتبرهأنيم!نلابالتاليأو،14الذاتيجوهره

منأ!ثري!ونلنالحالةهذهفيلأنه،الإطلاقعلى!يانلأي

لأأأكم!،لهث!،طهـلا،3.+هح4.مم،54.2ز1.3ز.34زعء،.كا?!61؟?*لموكه،.46زكر"يه+.لم،5.

311ءحه!!ولعث!،ول،3!3.!ءص!،2.4نمأ1.5،

كائنة""ضيهربانهاثوصف،،المخلوق"غيرالوحيد""الكائناللهمععلاقتهافى،العخلولمحاتكانت

بمح53!أ،ولص!.+هح.لمءح،42.7نجءعكلأ3يلم.،101ر3!+كالالأولولأ،3.+هحء!الملم.لم،،2

0453ز?كاءى.71.

21ولا)أول!كهةأول3،ءغللأ3يم.،64مم

31ول،لأ!لهكةأول3،ء!ءعكا3.،22ز!بم?/ر+ى.،43!كاز4لهرءكهـ3/.8

41كا!!ث!،كلهـ3أول3،?"حع.51،3،هحيم.!ر.كا،41.1ز22..33ز66.3،س!بما.4.91،41"

.2.2،.?3

113



بالثارثالايمان

ولودهو(الأساس)فيالفهفلأنالل!ون.هفش!لأوصانعمجو؟

خالق.فهولذلك!يانهصميمفي

نأين!رونالذينأنعلىأثناسيوس.قإصرار!انهناومن

"!خالق"بهيؤمنواأنيم!نهملا"آب"هوال!لضابطالقه

"!كمالأ"بلال!انهلأة(75الح6"مولودبلالفها!ان"لو:فيقيمال

"016خلالهمنيعملىالذيمولودههوالابنلأن،لأءغ+دأة()؟ه"77

القدسالروع!بالابنالأشياءكلىيخلقالآب

الابن!يانأنبماأنهالأساسيأثناسيوسق.مفهوم!انولقد

الطبيعةذاتفيواحدأنهماوبما،الآبل!يانتمامأمطابقب!امله

عداماالابنعنيقالالآبعنيقالماف!ل،اللاهوتذاتوفي

هووبالحقيقةللآب"هوما!للها"الابن!انهـاذا6.17"آب)!ونه(

بحاملها!الفههوالابن!ان!ذا،للآب"الذي6"ال!لنفسه

هوي!ونفبالحقيقة،ه!لأة(5!أكا!5،"لأصلأ+ةع!هـ)وحماله.ا

ولا018الآبمعالوجور")اي!ءف(مبدأأوصلأبالتآ!يدأيضأ

،صولأأومصادرثلاثأواثنانهناكيونأنبالطبعيمحنن

آباء091ثلاثةآوأثنانهناكي!ونأنيم!نلاأنهحمابالضبط

فيأزليأوهم،انقسامبلاواحدهمالقد!لروحواوالابنفالأب

31ص!مث!س!س!53.اعهع750ركلط!"+اس!هول("!حهمح!3أ،!هول+أ3ن!ولكع!،لةث!،طهـ4أول51،

لم3،ا)ي!ءكامإ3،ورألمحعء،6291،71.107،د".54بم

61كل43،لة"4ولأ3يهـ.+هح.4.4.3بمح14.2ز.113م

71طهـأ"،لة!3أول5،3ح*.كر.ءر3.3-6،ءع+ل!رك!.،94.ع53أ"س!3!ةح"أولءأءاح5?

ل!+ه!س!3لالأ3،.كه.*هح،.+كا!4.381،لة،42س!.4س!!س!كالأ،3،)."691م64لة

222نج-+هح،.+لها!"026،0.11،4.3..3.لم*ار6ح!1717.4."ه433*مه33.أ

ا".الابنكيانهوالآبلاهوتملءكل".اق9:االآريوسيينضدفياثناسيوس.قإلىارمع8

بخلقالاباقحبث،القدسالروحأوالابنعنبمعزلليسولكنالوجودمصدرهوالآباق*

القدس.الروحفيبالابنشيءكل

381!ثد3"أولألما3.+هح.3*6.3ز1.4.

اوث!أكهـ3!ثهألما،3هح.ير.51.3،43!.314-"لههـز.ممعكه،8.2.1
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ال!بطالضا.لقالخا

الثالوثبونهم،الآخرفيمنهم!ل،متبادلأاحتواء(تواجد

!اواحدةورئاسةواحد"لاهوتهمول!ن،المباركالقدوس

الأقانيم،مثلثالفهأنأي"(لمما(002،يحةم!هكاإ4"إلم!)ابممف

المطلقالأ?ف(المبدأأوالرأسوحدىههو،المنقس!أغيرالثالوث

هوالواحدالإلهيالجوهرفإن،أخرىوبعبارةالأشياء.ل!لالواحد

الابنفيأيضأول!نالآبفيفقطليس،ال!مالو!لي!امل

،صلأة(،5)،ةم!هبأحملهلفهاهوأقنومف!ل.القدسالروحوفي

"021الأزلمنذالفههوما"!لهوأقنومو!ل

الخلأقالفعلفيوالوحدانيةالتمايزنفهمأنعليناالمعنىوبهذا

لأن،الإطلاقعلىالآخربدونللواحدليسوهو،وللابنللابالذي

الابنيصنعهشيءوأي،الابنجؤوهويصنمهالآبيصنعهشيءأي

فهي،للابنالأشياء!لالآبئعطي"فبينماالآب.فيوهويصنعه

لاتزالىفإنهاللابنالألثمياءهذهت!وقوحينما،الابنفيلهلاتزال

ضبطهيحفقفالآبولذلك،الآبلاهوتهوالابنلاهوتلأن،للآب

"لاالواقعوفي023"ابالابنةء+(75)7"إالإلهيوتدبيرهالأشياءل!لى

بالإبن"033إلأالآبيجريهشئيوجد

302!ولء؟(ولألما3فى+يرء4،.لم57ا-6أز.*هحله!..3.33.2.3أبما5زي!*.03لم14از+لمة.لملم

،.ييء5ز.كل*!،أءي!!!ا.4-

512!،له،لأولولأ،5?..3ءعلم،+2216نجةكل?4،.ء175زآ.*هح4،.مم.33.2،28.16.1

1.3+..3لمكهـ!44بممحلة03.كل*!أ!وزء4أم+لمأ.لملم،.ثمه.6

322!ول!ي"كهـأول3+هح.ار.كا6.3.3

32طهـث!أث!!5ولأ5،3ح+.21.3،34.
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بالثارثالإيمان

الوجودكلوهصدرأصلهوالقدسوالروعالابنمعالآب

ضابطالأسمىالواحدال!يانفإنه6"آبب!ونهفالف!إذن

معالذيالأزليالآبفهوالوجود.!لالألأ،+(نبعهوالذيالح!،

ذاتلهماواللذينلهالمساويين-الأزليالقدسوالروحالآزليالابن

ل!لىالإدراكالفائقالأ!لأء!ه(الأصلهو-معهالواحدالجوهر

تختلفوالتيسواء،حدعلىيرىلاومايرىما،المخلوقةالأشياء

""الابوحدههوالفهلأنو.طبيعتهعنالزائلةطبائعهاقيتمامأ

ل!لالإدراكوالفائقةغيرالمحدودة)كاأ+"4(والعلة-ال!لضابط

ضابط"الخالقفىب!ونهنعرفهأنيجبالذيفهو-الموجودات

القه،غيرمولودواحدبإلهنؤمن..نحن:اتتاسيوسق.ويقول.24الحل

وجودهالذي،يرىلاومايرىما،اللىخالق،الحلضابطالاب

جديربأسلوبأيضأهيلاريق.عنهعئرالإيمانوهذا،ذأته"35من

:قالحيثبالذ!ر

فيأنهإذ،وجودهابأصلىال!ائنالته!للهتدينالذيالآب"إنه

فهوآخر،شئ!لوبخلافألل.مصدرهووبالمسيحالمسيح

هذاليمتلكول!نهخارجهمنوجودهيستمدلاوهو.بذاته!ائن

يحتويهأنيم!نشيءلالأنهنهائيلاإنه.ذاتهوفيذاللهمنالوجلإد

وفي،محدودغيرلأنهمحانيحدهولاشيء.حليحتويهوول!نه

للخيالالعنانأطلق.الزمنخالقهولأنهالزمنمنأقدمهوأزليته

ومهما،هناكحاضرأتجدهولسوفالفهحدودأقصىهومالتخق!ن

اللانهائيةوأبعد.أبعدآفاقأدائمأفستجد)بخيالك(تمتدأنحاودت

)جؤالجهدهذابذلعلىالمقدرةأنتتمتلكصثلمامل!ههي

42ث!آكهـ5ءكلةألها5عءحء*01103

52"،طهـحة43أول،3.كل*ءز!ءإ-،01
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ال!!رالضا.الخال

نأيمنلنوجودهول!ن،تخذلكسوفال!لماتالتف!ير؟.

الوراءلىإالتاريخبصفحاتتمودأنأيضأولكئحصر(.)أوئحاط

تحديدعنالأرقامعجزتوإذا،الدوامعلىحاضرآتجدهفسوف

تتتقصلمالفهأزليةأنتجدفسوفإليهاتغلفلتالتيالعصورأقدم

فستجده6"!حلىالفهلتدركذهنكوتنهضئحفزأنحاول.بالمرة

هذاول!نلتدر!هشيئألكتركقد"!ل"فالفهمنك.يفلت

"ال!ل"تفقدفأنتوه!ذا6."!ليتهعنأبدأمنفصلغيرالشيء

حتىولايحونوقد،"ألجزء"مجردهويديكبينتبقىماطالما

بينمالأنه.تقسيمهمنتتم!نلن"!لي"معتقعامللأنك"الجؤء6

والفه،غيرمنقسمهو""ال!لفإنالتقسيممعنىيحمل"الجزء"

فالمقلإذن!ان.أينما""ب!ليتهحاضروهوم!ان!لفي!ائن

تأملهايم!ننقطةتوجدلاطالماالفهمستوىإلىالوصوليستطيعلا

صادقعرضهذاالأزلى.منذمل!ههيالآبديةأنوطالما،ذاتهخارج

غيرالفه:6"آبباسمعنهئعبرالذيالإدراكالفائقال!يانلسر

نأيمتمتناولنعترفيبه.ئنطقلاالذي،غيرالمحدود،المرئي

محاولتهفيفشلأنهالعقلوليعترف،تصفهأنتستطيعلاالحلمات

فإن،قلنا!ما،ذلكورغمالفه.لتعريفسعيهجؤوفشلىالفهلإدراك

وأقيدأيدونآبفهو:طبيعتهلىإيشيرما""الآباسمجؤلهالفه

البشر.يفعلمثلماخارجيمصدرمنالأبوةقوةيأخذلاوهو،شرط

للابنمعروفوهوبطبيعقه.أبدي،الدوامعلىباقب،مولودغيرهو

،01لهئعلنأنالابنيريدومن،الابنإلآالآبيعرفأحدا"لالأنفقط

تامةمعرفةلهمنهماحلالآب.إلآالابنيعرفأحدلاأنه!ما

الابن"إدلآالآبيعرفأحد"لاأنطالماولذلكبالآخر.وحاملة
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بالثالوثالايمان

الشاهد،الابن(أعلنهقد)مامعمتوافقةالآبعنأف!ارنافلنجعل

لنا"026الآبيعلنالذيالوحيدالأمين

الفهأنهيلاريق.يبئنبينما.لأنه،للفايةمفيدالنصهذا

ماثلانهائيةبصورةيفوق-بالابنلناوالمعروف-ال!لىالضابط

ذلكرغمصلاري(ق.أأيأنهإلأ،عنهبهنعشرأوندر!هأنيم!ن

ي!ونأنيجبالفهعننقولهأوفيهنف!رما!لأنيؤ!د

ومنالمتجسدالابنفيالآبإعلاىحدودداخلومححومآمقصورأ

لناقذمهالذيال!لضابطالفهقدرةعنالإعلانوهذا.27خلاله

معبالطبعيتعارض،القدسالروحوجؤالابنبواسطةبذاتهالفه

الأف!ارتلك،محدودةغيرمتجبرةقوىلفهتتسبالتيافحارنا

الفهإلىننسبهاثمالعالمهذافياختباراتنامننحننؤنهاالتي

فيظهرتوالتي-الإلهيةالقدرةلأق،اللانهائيةصفةنعطيهاأنبعد

نف!رأنجؤليسالأمر)إنتمامأ.مختلفنوعمنهي+المسيحيسو-م

يصزالولااللهفعلهفيمانفحرهـانما،الفهيفملهأنيمنفيمانحن

هيماعنشيئأنفهمأننستطيعوبهذا.المسيحيسوعخلالمنيفم!له

038الى!ضابطالإلهيةقدرتهبالحقيقة

والفداءالتجسدفيتجئت،وعنايته(الكلأضابطاللةقدرة

ش!اءأيمنأ!ثرهيلاري.قف!رعلىاستحوذالذيو!بما

تتازلهفيظهرتالتيالمذهلةالفهقدرةهو!ان،الصددهذافيآخر

وهذه،والضعيفةالمخلوقةالبشريةحدودداخلليصيرمتجسدأ

الأرضعلىلنفسهأرادهاالتيالمحتقرةحياتهفيأيضأظهرتالقدرة

62+أأ+لةر!ء3حلم+.6.27.

72ي!أا!ة،ء!33أيم.،091-31.1

82أ+،لم3كاا!ء+،صم3.،51.3-،ص!بمأ-21ز.332.
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ال!بطالضا.لاطا

الإنسانإلىوصولأالمذودفيالباحيالطفلمن،الجسدتواضعجؤ

هذهمثلفياللضابطالفهيصيرفأن.الصليبعلىالضعيف

هوماب!لالفههويظلبيفصالأجلناوألعوزوالفقرالصغرمنالحالة

مماوأبعدتوصفلاوعظمةقدرةعنينمعملفهو،أزليأعليه

نأتمامألنايتضحوبذلك093يدركأنوحدهالبشريللعقليم!ن

المسيح(عنالتعليم)أي"الخريستولوجي"من!لأ

ي!ونأنولابد-لهما(الخلاصعنالتعليم)أي"و"السوتيريولوجي

و!ؤ"ال!ل"!ضابطالفهلقدرةفهمنافيحاسمةأهمية-لهما

والفداء.الحنلقفيالمتميزلفعلهفهمنا

وأوضحهالنيقاويالتعليمهذاعلىالضوءأثناسيوسق.سفطوقد

)أوالرأسهوالثالوثيجوهرهفيبأنهالفهعنتحدثحيث،بشدة

)أوالرأسفهوالجوهو(ذاتقيواحد)بحونهالمسيحوبأن،(المبدأ

ناسوت"إن:الصددهذافيأثناسيوسق.ويقولالمتجسد.(المبدأ

مريم،العذراءمنخذهأالذية(ول،م!ة،14)50+ثل!ءهـ47الرب

الإلهي،)اي!ءئه((المبدأ)أوالرأساتخذهالذيالتدبيريالش!لهو

جؤويحفقالخليقةليدخلشخصيأالحلمةالفهابنتتازلفيوذلك

أما"."3ال!لضابطالآبالفهةم+(75)"إوتدبيرعملداخلها

هوالحلمةالفهابنبأننظرهموجهةيبرروافلي،الأريوسيون

فقد-الخلقجؤالإلهيالفاعلأنهمنالرغمعلى+الأساسقيمخلوق

"الرب)8:22(الأمث!اللسفرالسبعينيةالترجمةجؤوردماإلىلذوا

وبدلأ01031عمالهأأجلمنطريقه(مبدأ-)رأسأول()أوجدنيقناني

يسوعأنتعنيبأنهافشرها،الفقرةهذهأثناسيوسق.يرفضأنمن

92أولر-اعء،.*أمم273-24.2ز.02.3-4.9أ4ز.!همهح+،.ك!كل3.33.)54(

03ول!يأول43ولأ،3.كل*ى،ة?أ!ا4،يهء4

3)ق،(5،5لحل!كااىغعل!لالأ*ةقل!ةه47نةه+نائءكا!غنا!6)تاه
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لثالوثياالإيمان

بداية()أو!رأسالفهخلقهقد،الإنسانيةطبيعتهجؤالمسيح

ولقدلنا.وفدائهالقهعنايةأعمالىل!لأولو!فموذجايبمءة()7

إلههوالمتجسدالابنأنحقيقةترسيخعلىأولأألثناسيوسق.حرص

منالوجودإلىالمخلوق!اتحلأتتبهالذيوهوحقإلهمنحق

المبدأأوالرأسبونه)وذلكمعأوتتماسكتضوموفيه،العدم

يصيرأنقصدالابنأنذلكبعدأثناسيوسق.أوضحثم(032الإلهي

الخلاصيالفهعمليتمممال!يالعبدا!ش!ل.اقيإنسانأ

الخليقةبدايةأي،المخلوقالمبدأأوالرأسى)ب!ونهلناوالتبخديدي

(033لجديدةا

المخلوق?صه()(المبدأ)أوالوأسبينأئناسيوسق.يربطول!ي

المبدأ!أأوالرأسوبين-الإنسانيةطبيعتهفيالمسيحيسوعأي-

.اعتبرق،الفائقجوهرهفيالفههوالذيغيرالمخلوقى)ايمء"(

طبيعتهفي+المخلوق()أوالمبدأالرأسب!ونهالمسيحأنامميعو!أثنا

أنه!ما،الخليقةداخلجديدةلبداية""الأولىيعتبرإنما-الإنسانية

فإنه+القدسوالروحالآبمعالإلهي(المبدأ)أوالرأسبحونه-

بونهأنه:أولأ،يعنيوهذاكا04لخليقتهونعمتهالفهلعطاء"المحمدر"

هذاجؤوذلك-لأجلناالفهطرقل!لالأ?ف((المبدأ)أوالرأص

وظيفةلهالمتجسدالابنفإن-والزمانالمحانجؤالتدبيريالش!ل

فيبينناالفهاتخذهالذيالفعليالطريقهوناحيةفمن،شقينذاتنا

الذيالوحيدالطريقأيضأهوأخرىناحيةومن،لخلاصناتدبيره

الإلهي)اب!ءف((المبدأ)أوالرأسبحونه:ثانيأالآب.إلىفيهنمود

23طهـأ"ث!3!5أول53حيم.كر.34-81.23.

ر3"المهـحه4كهأول73هح+.ار.28-44.2،3.

3"ك!(ولكا!5أول3،??"31،3م
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ال!بطالضا.كالخا

نأيمم!نبهالذيوالوحيد،الخليقة!لمصدرهو)بالتالي(فإنه

.*وأعمالهالفهطرقجميعنفههـا

المسيح"حول"المتصر!زالمدخلىل!ثذاعسىفما

الل؟.وضابط!خالقلفهاعنيخبرناأن+!ءهلمكا!اكاءح(3لم)ءكا

!الدوامعلىخالقآيكنلماللهأولأ:

والخليتةالابنبينالتمييز

الوجود،!لينبوعهوبينماالآبالفهأنسبقفيماذ!رنالقد

الابن.ينبوعهوبهاالتيالطريقةبنفسللمخلوقاتينبوعأليسإنهإلأ

إله،من!إلهالواحدالفهجوهرداخلأزليأالآبمنمولودالابنلأن

منبواسطتهمخلوقةبلالفهمنمولودةليهستالمخلوقاتأنحينفي

الفهطبيعةمنمولودفالابنالقه.عنخارجأت!ونبذلكوهيالعدم

كاصلأييوجدولا،الآبمثلىمثلهالحه?كالاف!بدايةبلاوهو

ذاتفيالآبمعواحدلأنهالآبوبينبينهنوع(أيمنأو)زمني

أوجدتقدالمخلوقاتفإنالآخرالجانبعلىأما.وألطبيعةالجوهر

!املأاختلافأتختلفوهي،محددةبدايةولهااللهبإرادةالعدممن

هي،هناالمحوريةوالنقطةالفه.عنوالطبيعةالجوهرحيثمن

الفهمن)إم!كائا؟(بالطبيمةالابنولادةبينالمطلقوالتمييرالتفريق

بهالذيالإلهىالأ*ة(البدأ()اوالرأسهوالمسيحأنبسببانهيرىالماسيوس.قكان"

تجديدها،ولذايستطبعالذكطالوحيدهوبالتاليفإنه،العدممنوجودهاالمخلوقاتكلاعطيت

.الجديدةالخليقةلكل!الإنسانيةطبيعته)فىالمخلوق)أأ?ة(الواسهوليصيروتجسداتى

اللهأنالمعنىولكن،الخلقعلىالقدرة،الدوام"علىلدبهتكنلماللدانالمقصودليسبالطبع"

حيث،اللهمع"الدوام"علىموجودةتكنلمفالخليقة.الخلقلعملممارسأ"الدوام"علىيكنلم

والخليقة.ال!ةبينازومية(ضروريةع!ةئوجدلا

121



بالثارثالإيمان

وقد3.هلفهامن(ع!كالأصلأولهلم5هـ/)"م!كالأذحبالإرادةلمالعاخلقوبيهط

ماأنه،الرابعالقرنمنالأولىالعقودفيلل!نيسةجدأواضحأبات

جؤترتدأنيم!نال!نيسةفإنبوضوحالتمييزهذاتحديديقملم

الوثنية.إلىالأمرنهاية

والحالملئهوأريوسأورمجينوسمنكلىنظرةعننتجتالتياطشاكل

آباءواجهتالتيالمشاحلوراءي!منالذيالأمرهوهذاو!ان

!انتأريوستعاليمفيظهرتالتيالمزعجةالأف!ارلأن،نيقية

بينالفرقبخصوصأوريجانوسلدىالرؤيةوضوحعدمإلىتعود

داخلالأزليةالابنولادةبينأي،والخارجيةالداخليةالفهعلاقالت

حلمةأوالأزديالابنبواسطةال!ونخلقوبينالواحداللهجوهر

ب!وثهالقهيفحرفيأنأورلجينوسيستطعفلم103،الله

ظلفيإلآول(0،47)ءلد!،?كاال!لضابطأو"باندو!راطور"

)المخلوقة(الأشياءحلىمعلفهوأزليضروري(اقتران)أوتلاايم

نأينبفي!ان،لأوريجينوسبالنسبةفالخليقةولذاة،(.حماء+)4

منذممهموجودةوأنهاالقهلجوهرملازمةأنهاعلىإليهائنظر

037الأزل

قاطعةأسبقيةإعطاءفيالقصورهذازيادةعلىساعدومما

قأ،بالحونالخالقعلاقةعنبالابنالآبلملاقة(الزمن)خارج

ر33ص!حس!"(أ"س!(3احآهكلة*عاول.3ء34لأكاه!4!هءححث!+40"(!مه+.،كةححع.لم،31."

"أحلأهءكللا+حمهيمولح5،دلاه)أمه4أ""حه5"عولس!أحكللاهامه،!مح!حألألأل!..!.

،لاا)ح*مم!م!ءىللألمثم"ح5يمء.لمح،3م!?3."ء.902015بم3!*ث!"طهـ4،لهولأ،3.*هح

.كااكل.62-95.3

63.ك!153!ه7،لأطكهء"+اس!،5!!ولههمح3أ،حأولهت3أولأ!43!ةث!أكهـألها،51.كلهء.لم.،

".ة+93حء3ل!03احولهأ"كا!3ول4حدول?3،اكهه"ح3لمءلم?لملمهح،!م!/3ءلمول0751

،1)1."ه+47

ر307،ول!!أعء،.*؟3ء2.1بم.01س!س!3!"أ"+ع!!كممه?ثهك!هء3حلاكاث!إإ?3

يلا(حه"4أ030ماهثلا"لا3،ه!!!+س!4لا؟!؟أهأكعلا،!أ5ألمهيلملمءءح،ح.532.
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ال!بطالظ.لىاظ

"منالابنبولادةالخاصةالعقيدةمعيتفقلا!انأوريجينوس

يعتقدنهأابدوقدولغ(5!حلح"إكائاهئأه+كا!ألحةء6االآباجوهر

038الآبإرادةإلىيرجعإنماالحونوخلقالابنولادةمنحلأبأن

نظرةهيالأولى:أساسيتينمشحلتينحليتعين!انولذلك

الفهبينفيهاوخد)الذيالعالمبأزلية،الأحادية،الخاصةأوريجينوس

(تفوقأأوسمومبدأتقويضإلىأدتوالتي(الأزليةجهةمنوالعالم

لوحمالفه!الخارجيةالعلاقاتجعلتبذلكلأنها،الخليقةعلىالفه

الحقيقةتقويضإلىأيضأأدتحمالقه"،بالنسبةضرورية!انت

حانتتلكأوريجينوسنظرةلأنبالتجسدالخاضةالفريدةالتاريخية

مجردمنأ!فرالنهاية!ؤليستالتاريخيةالأحداثأنضمنأتعني

".الأزلي"للإنجيلمؤقتةرمزيةتصويرالت

لعلاقة6"الممائيةأريوسنظرةأنجؤفتمثلتالثانيةالمش!لةأما

الضلةقطعإلىأدتقد(والابنالآببينفيهافصل)التيبالعالمالقه

جوهرعليهايعتمدالتيوهيالآبواللهالمتجسدالابنبينالوجودية

اعتبرفيهاالتيأيضأأريوسنظرةإلىأدت!ما،!لهالإنجيل

الخالقة.بإرادتهالوجودإلىأحضرهاالتيالقهعمالأضمنالابن

الفهعلاقاتعلىلأريو!بالنسبةلفهالإنساقممرفةاقتصرتولذلك

الأولالمقامفي"خالقأ"لهبالنسبةالفه!انإذ،بالخليقةالخارجية

وليس6"آبأيحونفإنه""خالقلحونهفقطوأنه،""آبأوليس

الع!س.

083ق!حول،?ءأكاير.،6،2.1ز1،4.4،+"ءممه.،81.02.

الخارجيةالعحثاتاماالواحد،اللهجوهرداخلالأقنوصيةالعلاقاثهياللهفيالداخليةالعلقاث+

غه.خارجأهوطبكلاللهعحثاتفهي

الله.لوجودبالنسبةضروركطوجودهاأنبمعنى"

123



بالثارثالإيمان

منكلتحليميحصفيماالرسوليالإطانإيضاعفيأثناسيوس.دظدور

وأريوسأوريجي!نوس

أ!ترأتتاسيوسللقديسمدينةالنيسة!انت،أخرىومرة

فمنوالإنجيلي.الرسوليإيمانهاإيضاحفيآخرشخصأيمن

لقهبالنسبةوضرورتهالعالمأزليةفحرةأثناسيوسق.رفض،ناحية

يألهاليسفإنهاالوجودإلىأتتالتيالأشنياءلطبيعةوفقأأنهوأظهر

عنهخارجأهيبل،أوجد!ا()الذيخالقهامعالجوهر""قيشبه

093وإرادتهأللهنعمةعلىوجودهافيوتعتمدد!هـدئالحغ()داه+ئا4

الفصل!ذلكأثناسيوسق.رفض،أيضأأخرىناحيةومن

الف!رعلىأخد!ماالآبوجوهزالابنجوهربينالأريوبسي

نأفظهوأالجوهرذاتجؤالآبمعالابنبوحدانيةالخاصالنيقاوي

..4والخليقةالخالقبينالعلاقةمنالإلهيالجانبإلىينتميالابق

بالرفضيتعلقالآنموضوعنالأنبعدفيماالنقطةهذهنتناولوسوف

للعالمالمشتركالأزليالوجودلف!رةالحنيسة!جانب)منألحاسم

الفه.مع

الخليقة،أزليةعنأوريجينوستحليمتفسيرفيالأريوسيينأسلوب

لآرائ!ماثناسبوس.لقتفنيدو

"الفهبأنالادعاءجهةمنال!نيسةعلىشديدأالضفطو!ان

وقتفيعندهنئشألمالخلققدرةأنطالما"الدوامعلىخالقهو

تعاليمإلىالأريوسيونلب42فلوروفسيأوضح!اوهناا.ا"لاحق

قالوا:إذتمامأمختلفباستنتاجمنهاخرجواولحنهم،أوريجينوس

93ول،لةث!"كحةأول5ح5يم.الر02.1.3.

4كاي"،كلهـ50ولأ37عء،.+ل!كا.45

14"،ط!3!،لهولة،3.+هح.92:1.43.إم!ة(51+ي؟ش7"،كاف!ةه)،ةم!

24ك!.عاءهلأهكل!3،3اس!ص!3"!اهول،لأ3،حأ!ولكلهـ6له!حهأول31،ءه.حع؟.لم،".5هبم
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ال!طلفاا.اطاك

علىخالقهول!ثمبالنسبةالفهالأنأزليةالقهمخلوقات!لأنبما

نأقبلوجودلهاينلمبأنهاالقولفيالخطأهوفما،(الدوام

المنسوبة""الأزليةنوعمساواةأرادواالأريوسيينأنأي،تصدر؟*

تخصالتي6"الأزليةنوعمعاللهمنبالإرادةأوجدتالتيللمخلوقات

."!اقأنه:تقولالتيالشهيرةالسيئةعبارتهمضوءفيوذلك،الابن

ا"043!ائنأالابنفيهي!نلموقتهناك

بينتشابهأييوجدلابأنهأئناسيوسق.دفع،هذاعلىوردأ

وضعبينالفرقي!اجؤءبينهماالفرقوأن،"مخلوق"شيءو"ابن"

"شيءبينللغايةهائلىتفاوتهناكلأن،""الصانعووضع6"الأب

وبين6طبيعتهعنخاوج"!عملالفهبإرادةالعدممنآوجد6مخلوق

)الآب(6.القهجوهرمنالحقيقيالمولود"بالطبيعةهوالذي""الابن

فإن-تمامأالآبمثلمثلهأزليهوالذي+""الابنمعفبالمقا!نةإذن

مشتركوجودلهاليس(المولودةوغيرالمصنوعةالأشياء)أيالمخلوقات

.44الأزلمنذالفهمع

بفضلألفهأنآوضحأثناسيوسق.فإبئ،سبقفيمارآيناو!ما

خلقوقدبل-الخلقعلىالقدرةلهدائمأ!ان،الأزليةالذاتيةأبوته

،"آب"أبدأدائمأهوفالفه.الابنأبوهويزالولا!انلأنه-بالفعل

نفسهعنتمامأمختلفالشيءوهذا-العدممنشيئأيخلقأنول!ن

معهوموجودةاللهلجوهرملازمةالخليقةفإنوبالتاليالدوامعلىخالقاللهانأوريجينوسرأى

ولكن،أزليةخليقتهفكلالدوامعلىخالقهواللهانبماانهفرأواالأريومميونأماالأزلمنذ

أنهوبما.الخليقةمنأسبقكانالكةفإنوبالتاليبالإرادةخلقتالخليقةلأنهانسبيةالأزليةهذه

رغمالابنفكذلكالن!،منبالإرادةأوجدتإنهاحبثموجودةالخليقةفيهتكنلموقتهناككان

كاننأ.الابنفيهيكنلموقتضاككانانهإلأأزليأنه

4و3ءكلةثلىكهـ!ءثاألا3ر.+ءح،.مم!ر:5.1لأ(6507+ة65*قهلأ.)7!!3اكا05?

+للأد.،51،ء6ل!كاص!"حعهمأكل!ول013س!ول؟ء3ولأ3،ء،+،،!3040دأ+.لم!?لم.،41.ز

ط!4ع9"أأ،لةلا3،.مم?+،696.

44كاح!؟أطهـ3ألما5،+هح.21،3.4.و.
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بالثارثالإيمان

فيوداخليأزليهومابفضلعنهويصدربإرادتهيفعلهذلكفإن-

ف!ذايخلق!ونهلفها.فبالنسبةلذلكآب(.حونهبفضلى)أيذاته

""045"أوليأمرهوفهذاوالد!ونهأما6"ثانويأمر

دائيمألديهكانتاللةأتمنبالرغم،خالقأالدوامعل!اللةيكنلم!لماذا

الخلق؟علىالقدرة

الطبيعةبسببأنهأثناسيوسماق.أوضح،السؤالهذا!كلىوردأ

منذتوجدأنمم!نأيحنلم،للمخلوقات()الذاتيةالداظلية

يمنا.!يف:أثناسيوسق.ويقول.العدممنخلقتلأنها،الأزل

ذاتلهاتحونأن،ئخلقأنقبلموجودةتحنلمالتيللأشسياء

حانفإنه،عنهخارجأأشياءيخلقأنالفهوبقرار؟..046اللهمعالأزلية

التجسدإلىإشارةوفيواستقرارها.لوجودهاالصالحهومايعرف

نأقادرأ!انأنهمنالر!كمعلىالفهأنأثناسيوسق.آوضحأيضأ

إلأ،موسىأونوحأوآدمأياممنذالبدايةمنالذاتيحلمتهيرسل

نأراىلأنه،الزمانملءجاءأنإلىيرسلهلمذلكخلافعلىأنه

ايضأ:للمخلوقاتبالنسبةالأصرونفس!لها.الخليقةصالحهوهذا

صالحأحانهذاولأن،ذلكيفعلىأنأرادعندماالفهصنعهافقد

عنأعلنهوماوالفداءالخلقجؤالفهفعلهماضوءفيوفقطه017لها

الطرلقة.بهذهعنهنقحدلتأننستطيع،الأزليالإلهيقصدء

مدفإئهالدوامعدى6رأباللهحانبينماأنه،إذنالأمرفحقيقة

لمالخليقةأنمعناهليسوهذاصانمآ.أوخالقآالدوامعلىيحن

34،"ولولأكم!ول3.+هحور.!.2.2-

64"(ول3"،ركةألا،3.*هح!ر.92103.ز2..2

74،لهولط!كمهأول3،ح5+.4كاة92.1.؟

126



ال!بطالضا.اطالق

القهأنيعنيولحن،الوجودإلىبهايأتيأنقبلاللهفرفيتن

بدءأ.أعطاهاقدوبذلك،إرادلتهمنمحددبفعلالخليقةأوجدقد

اللةعناطديثفيالبشريةاللغةقصور

"عندما"و""قبلىو6"!انمثل!لماتأنتمامأالواضحمن

عندمامشا!للناتجلبوهي،بالزمنعلاقةلها!لهاو"بدء"

اللماتهذهتعنيهاالتيالزمنيةالعلاقاتلأن،اللهعنبهانتحدث

معينمعنىلهاي!ونالتعبيراتفهذه048الفهعنللحديثتصلحلاقد

الفهطبيعةتححمهاعندماأيالقهعنالحديثفيئستخدمعندما

الحديثفيتستخدمعندماتمامأآخرمعنىتحملىولحنها،الفريدة

094الزائلةبطبيعتهاالمخلوقاتعن

"...الفهخلقالبدء!افيأنهالمقدسالتابيخبرناعندمالذلك

لفعل!إلثطارةأولأ:ثلائينحوعلى"بدء"!لمةنفهمأنينبفيفإننا

وثانيأ،(الفعليالخلقعمليةيسبق)وهذاالخلقفيالله)قدرة(

وجودبداية)أي)كا!غ(أعمالهأيخلقهاالتيللأشياءحإشارة

الأعمالى!ابينمايقولأنأثماسيوسق.استطاعولذا(.المخلوقاتهذه

)أيالأعمالهذه"بدء"فإن،بدايةلوجودهاي!ون()المخلوقات

إدىحضورهايسبق(اللهفيالخدققدرةهوالذيومصدرهاأصلها

الذيالفهجؤفائقأومطلقبدءهناك،الخليقةبلإايةفقبلالوجود"..ه

أمرأالعدممنالعالمخلقةيجعلماوهذابغيربداية.اهأزليذاتههو

تمامأجديدأشيئأأنبسببفقطليسوهذا،للغايةومذهلأفحيرأ

4أثحة،لة"أطهـ8ثهلا.*ءحكد.13.112.13

94ث!؟ولكاه!ة3،ث!ولأ.*هحكهـ.مم،101أز،32.

05ث!أطهـ5!،ل!ألا،5.+هحكر03+.572.

313س!ع!3!حأس!ل!الا،كاه3أ)،ك!+.،6-5.
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بالثالوثالإيمان

وأعطاهبحلم!تهخلقهالذيلفهةحتىجديدأ-الوجودفيابتدأقد

صاوذاته"الحلمةأنبسببول!ن+ذاتهخارجوت!اصلأواقمأ

وذلك،52أثناسيوسق.قولحدعلى"بدايةلهاالتيللأشياءخالقأ

إدرا!ها.البشرعلىيصعبمابطريقةانحا

التجسد؟ضوءفيالحلقأثناسيوس.قفشركيف

،الدوامعلى""خالقأي!نولمالدوامعلى6"آبأ!اناللهإن

نفسومنأيضأ.""آبل!حونهبالإضافة""خالقهوالآنول!نه

إفسالنأ،صارالذيالأزليالابنعننتتدثأننستطيع،المنطلق

"المالمتأنسالإلههوالآنول!نهلفه""ابنأالدوامعلى!انفالابن

أجلنا"053منإنسانأصارول!نه،قبلاإنسانأي!ن

والتجسدالخلقأثفاسيوسق.اقرن!يفلنتأملهنالنتوقف،

أمامأنناندركأنعليناينبفي!ليهمافيأنهإظهارهفيوذلك،معأ

الفه.بإرادةوتمتسابقأموجودةتحنلمحاسمةجدليدةأعصال

-ال!ونخلقفإن،الدوامعلىي!ن"خالقأ"لمالفهإنفحيث

واقعأليحنل!ا)أيجديدأشيئأ!ان-الفه"عن"خارج!واقع

الفه"حلمةأوالفهابنإنوحيثلفه.بالنسبةقبل(فيماموبخودأ

ول!نهالدوامعلىمتجسدأيحنلمالأشياء!لخلقبهالذفي

يسوع!بنانفسهاللهفاتصالإذن،الزمانملءفيإنسانأصار

الكلالذكطاللهمعرفةعلىجديدأليسولكن،قبلفيماموجودأيكنلمانهبمعنىجديد+

أمامه.حاضر

323!ول!ث!أكهـألماكهأ"أ.ي!

35كهـث!،ءث!ء3ةولث!،+/أ.لملمه+-3.

الله"جوهرفيثغييويحدثلموبالتاكيد

الهـ.+ءح،.!م641-62.ز8.2زم12.2نجم.15.4حء3،+لا)أول?،.*ثم16.1،13

.ايكنهلممااخذولكنه،كانهماصبتغيرلماهواالنزينزى:غريغوريوس.قويقول

ك!عع!+ه،ملكة.،.31.93،30.
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ال!الضابط.الحألق

يعتبرشيئأ+الآبمعوالطبيعةالجوهرذاتفيواحدهوالذي-المسيح

للخلقصار،التجسدضوءفيالخلقبتفسيروهحذا.جديدأ

أأيأنهماإذ،الفهلطبيعةفهمناعلىرائعةتأثيراتمعأوالتجسد

لممايصنعأنفيا!ريةلهالفهبأنيخبرانناوالتجسد(الخلق

منذي!نهلمماي!ونأنفيأيضأالحريةوله،قبلمنيصنعه

هيئةجؤيتجسدأنوحتى،ال!لىضابطالخالقي!ونأن:الأزل

.الأزلمنذهو!ماالقههوهويظلبينما،المخلوقات

تمامأجديدأشيئأأتتعنيوالتي-هذهالعدممنالخلقعقيدةإن

هذهول!ن،اليونانيللفحرمغضبأأمرأشكبلا!انت-حدثقد

!لتاو!انتالتجس!د.بعقيدةبقوةمدعومة!انتالعقيدة

تصفالتياليونانيةالفلسفيةالمقولاتمعبشدةتتصادمانالعقيدتين

نأتيوهنا6.الخليقةمعتفاعله"عدموالجمود""و""بالحتميةالفه

الإعلانخلالمنيظهروالذي،الخلقلعقيدةبشدةالمميزالوضعإلى

القهخلق،إنسانأصارالذيالأزليالحلمةالفهابنبواسطة:بأنه

هذهوأن،يرىلاومايرىماوالأرضالسماءالحلضابطالآب

معأ.وئضبط!لهائحىالمسيحيسوعفيالخليقة

فق!لثفسههووجودهيكونأقيريدل!اللهثانيآ:

ذاتهخارجشيمعلىيحتمدولابذاتهكائناللة

لمول!نهالدوامعلى"آبأ"!انالفهأنموضوعتناولنالقد

حرلصينن!ونأنعليناذلكمعول!ن،""خالقأالدوامعلىي!ن

!ما،زمنيبشل"الدوامعلىالفه"!انعبارةنفهملاحتى

الدوامعلىحانالفه"إنقالالذيالنزينزيغريغوريوسق.حذرنا

6"!انلأن،الدوامعلىحائنهوبالأحرىأو،الدوامعلىوي!ون
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بالمارثالايمان

أأماللتنير،قابلةطبيعةلهماوزماننامنأجزاءهما"سي!ون"و

ابديا".54زليأ!ائنفهوالفه(

في!ائنالذيهو:الفهأقهي،هناالاهتماممحلالنقطةإن

ولذلك،غيرذاتهحقيقةأيعلىبتاتأمعقمدوغير،(بذاته)أوذاته

!لفوقنهائيلابش!لىومتعالي،خليقتهعنتمامأمستقلفهو

الذيالآبإن:بقولههيلاريق.ذلكعنعئرو!ماومحان.زماق

ال!ائناتهذهبخلاف،هو...بوجودهاال!ائنات!لىلهلتدين

يمتلكول!نهخارجهمنوجودهيستمدلاهو.بذاتهحائن،جميعها

نأيم!نشيءلالأنه،نهائيلاوهو.ذاتهوفيذاتهمنالوجودهذا

غيرلأنهمانيحدهولاشيء؟حلىيحتويهوول!فهيحتويه

إذن.ا.ههالزمنخالقهولأنهالزمنمنأقدمهوأزليتهوفي،محد،؟

ذاته،خارجشيءالىيحتاجلاوهوفائقةحريةذاتهفيلهاللهفإن

.الأخرىال!ائنات!لوربخالقهولأنه

واطيليقةاللةبين(أضروريةإلزاميةعلاتةتوحدلا

فبالنسبة،الأزلمنذ"آبأ"حونهبفضل""الخالقهوالفهوبمينما

بلبالطبيمةليس+لناأبأصارقداللهلأن:ذلكع!سالإمرلنا

منلنامعووففهوذلكمنوبالرغم056لناخالقأصاربعدما-بالنعمة

أنه!ما،"آب"!الأزلمنذذاتهفيهولماوفقأالخليقةخلال

057الخليقةعنبمعزلقدس"وروحوابن"آب!بالحقيقةمعروف

،المخلوقوالعالمالفهبين)ضرورية(إلزاميةعلاقةتوجدلاولذل!

ي!ونليغيرذاتهشيءمععلاقةإلىيحتاجالقه!انلو!ما

34+5!ح53،.س!*ه،.47.383،لة.3.45

35ا1أا،!ةعء33.+أ،.6.2

3!ورة"(ههـ56أكملا+95.2.43.*هح

73ه!!+حث!أطهـ،كم!3.!عص!،8ث2416.310.1.رعء.3ء14.2-1.3
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ال!بطالضا.اطاك

!ماالسببولهذا058اللضابطالآبالفهأي،ذاتهفيأزليأهوما

الفهأنف!رةالنيقاوياللاهوتيالف!ريقبللم،سابقأذ!رناقد

هذا،""آبأ!ونهإلىبالاضافةالدوامعلى""خالقأأيضأ!ان

الفهطبيعةمنينبعالخلقفعلبأنأقروانيقيةآباءأنمنبالرغم

الذاتيالقه!يانمنطلقفمنإذن.الأزليللابن""!ابالأزلية

عنينبغي!مانتحدثأنيمحننا،ال!لضابط!آبالأزلي

ممها.المستمرالقهتفاعلوعنالخليقة

الفائقوحبهصلاحهبسبب"الحدم"مناطليقةأوجداللة

ليسذاتهفيالفهفإن،يقولأنهيلاريقى.اعتادوحما

أؤليةشر!ةذاتهفيهوقدسوروحوابن!آبلأنه،"منمزلأ".95

قالقدإيرشاؤسق.!انهيلاريق.وقبلى.الشخصيوالوجودللحب

الداخليةالشر!ةفيتمامأذاتيأم!تضالفهأنمنالرغمعلىإثه

بلى،فقطلذاتههووجودهي!ونأقيريدلاأنهإلأ،ليانهالتي

وأعطاهالعدممنالوجودإلىالعالمأحضرقدوحرلةبتلقائية

نايم!نهعاقلةمخلوقة!طئناتفيهووضع،بهخاصأتحاملأ

نأومعبه.الخاصةالحبشر!ةفيمعهويشر!هايغمهمنيهبها

حاضرهوبل،خليقتهعنبممزلليسأنهإلأفائقةبصورةمتعالبالقه

فيالإلهةبعنايتهشخصيأيتدخلأنه!ما،عائقبلافيهاوعامل

البشر.06منخليقتهشئونوفيالعالمأحداث

5383+ه!ح.50!كما،!سلا!"+*534ء!ء!،يي8ز6لأول3ء،لهأول،3??ح.ص،22ز?

،.+للأى34زأول،سا?،.+.6.233،بمم72.9ز44.1+1

93أ+ر!ةا!ء،.+ل!و37،3?33،.*أ21.4..6).912ز.52.8.93.8.3.7

1306ولس!!يع،3يه.ل!أ"..3?يلم.71103.2.47.2.ء"367بم.136.2بم."823بم23-1.4بم

0.2،103"184ع-1334.4ه.3+63.4.212أبم."هنج4392،."?+3أابم
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الثالوثإالإيمان

فيالذيأفلاطوقتعليمإلىالانتباهوخهقدإيريناؤسق.و!ان

صلاحالىأشارقدالمالم؟الفهخلقالأساسمنلماذا:سؤالعلىرده

ل!سه،بصلاحهيحتفظأنمنبدلأوالذي،حص!دبلاالذيالقه

.61الخاصونظامهصلاحهخلالهمنيع!سل!يالعالم!ؤق

ذهنه-جؤواضحةأفلاطونو!لمات-أثناسيوسق.أرجعو!ذلك

،و!مالصلاح!لمصدرالفهأنحقيقةإلىالعالموجودسبمبا

أثناسيوسق.ول!ن.صنعهقدشيءأيعلىبالوجوديفثنلاوهو

وذلكمسيحيأتوضيحأالف!رةهذهأعطىإيرشاؤسق.مثل

يريدوأنه"العدم"منالأش!ياء!لخلقالفهأنعلىبالتأ!يد

التيتلكا((،)"إ+لد!ءهـ7كالاإللبشرمحبتهبسببالوجودللبشرية

بهالذي،المتجسدالذاتيالحلمةالمسيحيسوعفيللعالمهاأظهم

منوبدلأواقعيأ.!يانأوأعطيتالوجودإلىالأشياء!لأحضرت

أحضرها-ذاتهعنخارج!واقع-بالوجودالخليقةعلىالفهيفئنأن

عليهايغدقمال!يالمحض!رمهمنبواعزالوجودإلىبحريته

063حبه

محبتهوفحلاللةإرادةنتاجهيالحليقة

،"المسيح"مر!زيةخلالمنالخليقةسرفهمإلىالمدخلهذا

وكانالنيقاوي.اللاهوتيالف!رل!لالرئيسالأساسهو!ار،

يسوعقيذاتهعنهـاعلانهالحلمةتجسدجؤالواضحالفهتنازل

الذيالمنطلقهو-الأشياء!لىخلقتبهالذي-الحبيبابنهالمسيح

حقيقي!واقعللحونالمحيرالأصلىفينيقيةآباءتأملخلالهمن

16ولس!13ولص!073،4كاالر،.!عء"3.كامم!لمعولول144.،092.103"1به.125.4آ."به!1384

1.36.4،".492ةم!لم4"ه!3يي?ول"25!رع-3ه8.لمح9؟آ51،ء!ثم.3!أ4".3،،2.

326ءول!ي،ولولأ،3.+ءح،.لم*ء!4از!ء،.ى+أ3زمح.*هح،.!92.2.4
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ال!بطالضا.اطالى

ئفهم،وجودهواستمرارالعدممنالعالمخلقو!انالفه.عنخارج

المحبةهذه،غيرالمحدودةاللهمحبة-علىوقائم-مننابعأنهعلى

يريدالتيوهي،قدسوروحوابن!ابالأزلمنذذاتهالقههيألتي

منعملأ!ان،الفداءمثلمثلهفالخلق063فيهاخليقتهيشركأن

ابنهجؤظهرتوالتي،الشرحعلىتعلوال!تيالمحضةالفهنعمةأعمال

فيهحيث،"أعمالهلأجلطريقهأولالفه"قناهالذيالمتجسد

الخفيالسببعلىنستدلأننستطيع،الخلاصيعملهوبواسطة

خلق!يف:سؤالعلىللإجابةمحاولةأيةهناكتحنولم.64للخلق

حافيأ!انفقد،كاغ(؟تةه+لألم!الحه+لاةالعدممنال!ونالله

منهيالأشياء"جميعبئنالإيمانفيالمقدسال!تابتعليمإتباع4

الفه"منالذي"الت!وينهذاول!ن،"غ(356511)فأهع!هـلاالفه

يجب،النيصيغريفوريوسق.عنهعئر!ما،إكام!ل!لأ()فأهص!هـمماغ

الفهارادةمننتاجوانما،القهجوهرمنفيضأنهعلىليسئمهمأن

الأؤليوالمصدرالمبدأهيالفهمحبةصارتوه!ذا066محبتهوفعل

الخلق.عنالمسيحيالف!ر!لىفي

بصورةولا(أبالمصادفةجزافيةبصورةلا،الوجودإلىئخضرلمالخليقة

أوجوبية(إلزامية

ليستإنهابال!ون؟الفهعلاقةإلىننظرأنينبفيإذن!يف

نأقيالحريةلهحاثتفالفه.اصكتباطيةعلاقةهيولاضرورةعلاقة

36!5ءأ)،ثح!ول.،2.1ز5ءم!+هك!لا33.،ه.!م?لم.،5-!ءء!.ءلمد!3"ا!يلأث!9.64نجمة

ك!لم+ه!!2.3،!م،.غه،9.83؟545..ك!!س!ا!03،ك!اه!،ولحث!أولعء،.!ء312-13.

لم!3!ث!ث!،ولولأ5ر?،.ء+أ101+.+هح..65.14.2.43-6743.3.44ز.33.4

11:21أكو65

566!حع+هلألأ33.،.كل?ء"ها،لم.،23نج?4*.لمء.كاء3"!!لاح!64.-25149،

.!ه!حع.لم،5.حم3!!37ألا/435!أا،.كل!،.118.
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بالثالىثالابمان

والحون067العالميخلقالأفيأيضأالحريةلهوحانتالعالميخلق

+"كأ(الحة"،لمم!لملم!ل!ةقصددونأوبنفسهالوجودلىإيأتلم

حقيقةول!ن68،للعقلىمضادةجزافيةمصادفةنتاج!اقلو!ما

نأتعنيإنماالأزليححمتهأويحلمتهالح!ونخلققداللهأن

علىول!ن،سبب""بدوقالوجودإلىبهئؤتىولميتصؤرلمالعالم

قالحماالسببولهذا.96الإلهيللفحرمفهومأنتاجأ!انالعس

ئعتبرفيلا،الحلمةالابنبدون،المخلوقالىنفإن،أتفاسيوسق.

ال!ونفيالصحيحالآملول!نلنا.معروفأالفهليجعلى!افيذاته

نشأأالذيهوإذ،خلالهومنلأةول()،5اللوغوسجؤي!ونإنما

يتماسك(الحلمةفي)أيوفيه،المنطقينظامهعطاهوأالح!ون

.7معأبثباتال!ون

يأبسببالوجودإلىيأتلمال!ونفإن،أخرىجهةومن

بحريةصدرال!ونإنبل،!لا7الفه.اجوهرفيداخليإضطرار

علىمؤسسالحون(أأيوهو،ذاتهالقههيالتيالأزليةالمحبةمن

الذاتيا!تفائهجؤالفهأنمنألرغموعلى.المحبةهذءعلىالدوام

محبتهبسبببحريةخلقهأنهإلألل!ونمحتاجغيرالخامل

طبيعةفيمنطقيأأوليأأساسألل!ونأنلنعتبرأنيجبولذا،ونعمته

فيالإلهيالحبهذاظهورحانولقد.الفائقةمحبتهوفيالخئرةالفه

76أكل!س!احأ+ص!4.27زأ(،+،،لة..3ه3.7طهـز3أ14،3ح،3،.لمهكلير13ةأكم!،له،لأولبا،ا

.*هح.3*13.27؟ل!533!حلأ،.كةلاه..6.92.3

86كهـث!أحول!ء35!3،س!!ء.،6-52،22،02،61،9زء!5ء3.،21-31ز!!3أ)،كأ!+.7

5.1-7ةم5!!ه+*لا33.،5ح*.ول!+.،02.1.

96أ"!هءث!+ولأ،3ءكد،.لملهاير71.ز1301.4.1.1ز"ول،3،30!!+ع،.كا!س!701-13ازة

ماس!ولح!ول3،كر07!"37?1.2.2+10157،?.432نن938.2".172+

،2.47.2."367زم14.3.،1350.2.107نج.25.4ا،م."184نج.392،183.4."ز

،2.3.5.".18.15.326م.3"372ح!مكا!3أ،ا،.عح!+1-5.اهز6.427.2..5.3

7ولأكم!كه"أطهـ0"3?،.ء+،3ءكلزاا+أد.+هح..121.143-أكاى5أ+حول*ه170

"هول63لة91.1بم

17كايطأول3ولأ،3.!هء،.قي!ر.62-95.3
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ال!بطالضا.الخالى

دعاالذيهو،جسدأصارالذيالقهوحمةاللوغوسالمسيحيسوع

السببهذا،للتصورفائقلوجودءسببأللحونأنإدراكإلىالآباء

والروحوالابنالآبمحبةفي-ذاتهال!وقنطاقمنأبعد-مؤسس

وعملهالخالقالفهيدر!واأناللاهوتيونسعىفقدولذلك.القدس

،قدسوروحوابنحآبغيرالمنقسمالواحدوفعلهنشاطهضوءجؤ

.قأعلنوه!ذاالأشياء073جميعوفيهوبهمنهالذيواحدإله

!ما73ااالروحجؤبالحلصةالأشيياءجميعيخلقالآبا"أن:أتئاسيوس

الآبأعني،الفهأقولى"عندماقائلأالنزينؤيغريغوريوسق.أ!د

"074القدسوالروحوالابن

القدوسالثالوثمكالعلىخلقالكون

فيبالابنالآبمنالوجودإلىبالحقيقةأحضرقدال!ونإن

أسماهماوهذا،الثالوثمثالعلىي!وقبحيث،القدسالروح

لما.الفهخارجواقع-نظيرزمنيهو(")ال!ونأيامنافيباوث!ارل

نأآخربتعبيرأو+للابنآبهوالفهفيهوالذي،ذاتهاللهقيهو

ماحقأوهذا7.هالقدوسللثالوث..مخلوق)مماثل("مقابلهوالحون

ومثال(نيقيةبعدومانيقيةآباء!تابات!ؤوت!رارأمرارأنجده

ألعجائبالصانعغريغوريوسق.لسانعلىوردتالتيالإشارةذلك

الأخص،على،إيريناؤسق.و!ان12076لل!وقالمقدس"التدبيرعن

باعتبارهال!ونعنالمقدسال!تابتعليمبجلاءأوصحالذيهو

انظر:360:أارو8:6،كو722

)?ولححول3،لههـ.ل!ا"ءي/.?،1.34.4بم!2.10،".212به!*?.،3ة+أاثي،عء

،.+ةء36.83نج+ه!ع،ل!،.كه*..312.93،30!!أ،1عء.!كه..أ6.43

337!ث!ةث!؟ولولأ،3ي!ير.3ءكه.5.3

547+ه!ءع،.صك!*،03ءلأ8.8كة4.45.4

37*مم!ك!ا!!ثرة،ءءيي!هلم+ء!*ءولألملمئ!،725.9يلمحير3حيلمءاث!ه،ء3!..111.)،

+31."

67ل!!3!ه+،كللا*"+.،ي،لمه3*ء!!ثم،8.
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بالثارثاإبمانا

بتناغمويضبطهالدوامعلىالفهيصونهالذي،الصالحةالفهخلي!قة

ويش!لالفهمجديم!سالذيوهو،نفسهمععهدعلاقةفي

استخدمجانبهومن077للب!نمريةالفهمحبةقصدفيهيظهرالذيالمجال

"شيمفونية6و"تناغم"مثلىالموسيقىعالممنتعبيراتأثناسيوسق.

تعلنالتيالخليقةنظاموتناسقالرائعةالوحدةعنالتعبيرأجلمن

078وخالقهاربهاباعتبارهاللهوتمجد

نفسهالخالقجعلالتجسدتدبيرفيأنهاللاهوقيينإدراكومع

ذاتهالفهصبحأالقدسالروححلولفيوأنه،خليقتهمعواحدأ

ونظامها،!يانهاعلىمحافظأ.خليقتهحلجؤشطخصيأحاضرأ

لهمصبحتأ-أحداثهافيمباشؤبصورةالإليهةعنايتهوممارسأ

أساسعلىأقيمقدومح!انهبزمانه!لهاد!ونبأنالقناعة

تجذدقدالخليقةنظامأناعتباربضرورةشعروالقد097جديد

الله-قصدحمسب-ي!ونلحيالنحوهذاعلىالمسيحفيوتقذ!س

الفهفيتظهرالتيوال!مانةوالمودةللشرحةمخلوقأ)مماثلأ(مقابلأ

تعتمد!أنهاحماذاتهالفهثباتعلىتقومالخليقةلأن،ذاته

ل!إن8.القدوسلروحهالدائمالحضورعلىالمستمروجودها

لاالفهأنحقيقةفيهونمأء3(03يم3لمء!*)عال!ونوجودفيالمنطق

1377ولح4!إلاح،.ل!اكاالهـ"ع.22،3..3م10751"ء532.3بم1.73.2م0"42.3نج

2.43.2م.35693نج،367492.47.2م.2.113!هه".35حه.14.123م.2،103

ءه.+6.4،66."؟4.152-9118ر.ءه-172168ز،03-3.27.4."أ2-98ز!ه

1.34.4حه212."نجم.18.5ام+372."ه

6:الإلهية"النماذجعنالغنوسيةالبدعةأفكارمعيخططأنينبغيلأايأمروهذا

.لركا!رعءثم..7.2.3أحهم27.ءهبهمه.ءأ!

87أثمة،لهط(وللا،3.ىهح،.لم*ء!34بممحبميمءحار02:23!+ا!أهث!*ث!ثلا+!

+لأ"ول3ث!طءحء3أ!ها!.

397)+حص!!لا،3ا!.دم"يلمء!بم.،2.11،3،هكأ32.1،.33.

08حء3أ!كلهـ3،403*عه!!ث!س!ط،.!عكل!2.4ز2.6ز5-2.01ذ.2.183.12ز4،ل!

ث!+ح"ههأألما3يهـفىءاروللم.،7.4.1ز31.11.
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ال!بطالضا.الخالق

بقصدول!نه،بدونناي!ونأنيريدلاوأنه،وحدهيونأنيريد

بلامحيتهفيهيسب!مجالبذاتهوربطهال!ونخلققدوحرية

معه.بالشر!ةفيهنحننتمتعو!م!ان،تحفظ

العدممنالكونخلقالله:ثالثأ

مسيعي6"عبري-مف!ومهوالعدممنالكولنخلق

،طون!خالتيالفهإلىمؤجهالآنحتىتر!يزنا!انلقد

الخليقةطبيعةإلىالاهتماممنقدرأنعطيأنأيضألابدول!ننا

منبالخلقالخاصالصعبالمفهومإلىالأخصوعلىذاتها،

الونخلقالفهآنيعنيوالذي،ممالم?كاء(5*عءإقىلمن!)5العدم

لمبداية)أيمطلقةبدايةوأعطاه،العدممنو!مثسى!مادة

أساسهفيهوالمفهوموهذا.والزمنالوجودفيشيء(قبلهاين

..صنعالفهأنالقديمالدهدتعليممصدرهمسيحي-عبريمفهوم

صدىالتعليملهذاو!ان8،ااافيهاماو!لىوالبحر،والأرضالسماء

083الجديدالعهدفيأيضأقوي

السمواتالقهخلقالبدء"فيالت!وينسفرمنالافتتاحيةالآيةإن

ففصئلة،بصورةالعدممنالخلقمفهومفيهائذ!رلم"والأرض

لأن83،ضمنيأئمهمالمعنىهذا!اناليهوديالتفسيرجؤولن

السمواتخلقفيالفهعملىعنللحديثالمستخدمالعبريالفعل

9:6؟8:24؟نحاما؟4:3عا45:7؟إشا:4؟48أ:46،6ا:ا؟مزأ؟ل!25:أخر81

ا:9.يون

اعأ:ا؟وكفلكعبا:ا؟كوا:أ؟يوا:6؟.أ؟رؤ4:7روا؟ا:ه4:244،اع82

أ.2:ب؟،:هأف8:6؟كو2أ:36؟اروأ:28؟7

38،.!.ىأطه،15ءع.ء!كلي.كا!لم؟.8714ز?.كله،،"يريآيي.64،2826!ه13ةبمح

ول،3أولأثهيي،3،.لمءإء.5
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بالثاوثاإيمانا

للتديثعادةئشتخدمالذيوهو6(الإيهلأ"عاساه"يحنلموالأرض

طنماتغييرالأشياء.أوإنتاجأوصنع!ؤالفهأوعملالإنسانعملعن

الفعلىوهو)؟؟لأ("بارا"الممئزالفعل!انأسئخدمالذيالفعل

قدي!نلمتمامأجديدأشيئأليقدماللهيصنعهلمافقطالمخصص

وهذا84،ه!ذاإلأحدوثهالمصحنمني!نولمقبلمنحدلث

بأشياءالفهيصنعهعماللحديثإطلاقأئشتخدمب!نلمالفعل

"صتتغ"الفعلوبخلاف)؟؟"(6"خفقالفعلأنأي8قبل.همنموجويىة

في،حلمتهبواسطةوالأؤليالضريداللهعملإلىيشيرإنما،الإليهأ!(

إياهإعطائهوفي،الوجودإلىقبلمنموجودأي!نلمماإحضار

فصار"086آقرهو.ف!اناقالاأمامهوثباتأواقعأ

بوضوحتذ!راليهوديةالتاباتفيمسخلةشهادةأولوحانت

ولدييا"انظر:قالتم!ابيةأمإلىئنمسبالمدممنالخلقموضوع

الجميعخلقالفهأنفإعلمفي!اما!لرأيتوإذاوالأرضالسماءإلى

الجديدالعهدوفي087البشرجنسأوجدالطريقةوبنفسا!عدممن

وصارتمامأتزسخقدالعدممنال!ونخلقالفهبأنالإيمانحان

فيبوضوحالأمرلهذاذحرأولغيرأن،بهفسفمأبديهيأأمرا!

!تاب!ؤالأولالقرننهايةفيفقطؤجدالمسيحيةألتابات

تطورعلىال!بيرتأثيرهلهحانالنصوهذا،لهرماس""الراعي

خلقالذيواحدالفهبأنآمن،شيء!لىا.أول:المسيحيالفحعر

16:03.عد1؟34:0خر-4"

للأشياء:6"صنعهواللهعند""الخلقعملبينالواضحالتفريقانظر85

3ص!ح!أثمه،أ.كلح!+،7،1.حبم3!6لةث!أولولأ،3.+?،.ء12.24بم57.13277بم

6142حك؟3436جا؟911:19مز؟339مز86

?(..+4كاكل!.45.12!ءيمء،.*!811.1فيأوريجينوساثلبهسهاوكد،782:مك872

انظر:

11أ)+!،ء!33أيم.،61.4،حم!!3أ1،ء!.؟2.6.ولول54ءص!0314كالا)أ)حء4.213.
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ال!بطالضا.إطالق

حدأيضعوهو،المدممنالوجودإلىوأحضرهاورتبهاالأشياء!لى

نأواضحأيبدوهناومنئخد"088لاوحدههوأنهإلأالأشمياءل!ل

بهفعترفأأمرأصارقدالعدممنالأشياء!لخلقالفهبأنالإيمان

"098الإيمان"قانونضمن

قد5!لمء!كاء(*ع)هلم!ا"!اقىالعد-منالخلقف!رةوحانت

أناسبذلكيخبرنا!مااليونانيالفحرتاريخفيمراتعدةأثيرت

39لايرتيوسوديوجنيس9اوبلوتارخأرسطو.9مثالأمختلفين

مستتيل!أمبرزفضتول!نها29،امبيرل!وسوسي!سئس

ثيؤفيلوسأمثالىالأوئلالمسيحيونالمف!رونأما.49لذاتهومناقض

فقد8!وتاتيان79رستيدسوأ69الأثينيسثيثاغوراوأ9!يهالأنطا

والش!ل،المادةحيثمنالعدممنالحونخلقف!رةعلىصمموا

له!انتومماالوحيد.الواحدبالفهللإيمانأساسيأأمرأواعتبروها

الحقيقيةالإنطلاقلنقطةأن،المفحرينلهؤلاءبالنسبةالهامةدلالته

حملأ!+،3!ء!لا-كاهم،0101كاححا!كه5ثأإكما.،4.61.1،لة2س!+!)ح،أول8.1.

لأ+هح"!-لة*ء!ل.ي!،101ألثاأث!13!ث!حولح،5ار4.ل!أ.3!ءي/.41.51.1ول44.،2.34

.)75أ+-8815مثدلا22،103.4."31نج،.يي!ء.6-304"+س!!أعءعل3.*ألمكلءلم!ء3

3م33.زول!4ي!!+ول)اول!أ3ءع"ءكل03ءكه!.?ء+،31.

مهـ3ز،ءا،ه(3!ء،هلمءهء.2701.1نجو.21.3و8زمء،.لمءولز؟037501.01)ء

3!لماح04-أ!ل!31،!ا،ه4!،أح.طهـلأ؟ممة"هـ؟ص!،،4+أس!!س!ا41أ5*حأ"أولأ،51

وللم3ألمءلم3ع5أ!هلم?،05،1.71،".42.

عا،لما!ل!حط،ءع4+.3!ه?.،5.

!أ5+ح!ءكهء!كأأولول5،!2ءلم،!4.9.

3ولأ*ح3*س!"أ3أص!ول074.3"ء!لايلملم.،).35!ء3064حبم66.7م

بمح!"أ"عأ!)31هم9!آلىح3لا43!(أح6لأأ!.!ه+ح!سا.83.013.

انظر:،اليونانئالفكرفي"المطلق"البدءوجودفكرةعن

.طهـ،،34"كل!ص!ء!!أ!ءكا.!+أ+الملميروللم3للي!ثم.ءلم!تم!3ءع"!.هلم5كا!.!/كلهلم

ء+هكعءعلملمء4ء3ح،لمه+35لمثم4ي!أأكهءيم+ءلم3هلملم3همم!يم*،6891.

أ"هه!"+،ث!ولأ4ي!ير،.لملها8.1.4.1ز4.2ز411.ة011أزه31.11.

،3!*ه!!+ءثاأطهـ،.!عل!1.4بم.8-7

ول3أأ(43ح37هكلو،.لم41.م3.1

أ"!+حمة3.ءه،4بم.7
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الثارث1الايمان

عملهيحانت-99بالأخصأثيناغوراسأوضح!ما-الخلقلعقيدة

العصلهذافيلأن،الأمواتمنالمسيحيسوعإقامةجؤألعظيمالفه

،والموتالحياةعدىوسدطمانهالمطدقةاللهقوةفربدبشحلظهر!

معتمامأيتفقالتر!يز!ذاو!انوغيرالموجود.الموجود!لىوعلى

التيالخلقلعقيدةبالنسبةالصورةوي!مل،الجديدالعهدشهادة

..01نيقيةقبلماحنيسةفيترشختوالتي"المسيح"مرحزها

الحدممنالكونخلقعقيدةلف!مالآباءمدخلهوكانالتجسد

عنالسائدةالمفاهيمخطيرجؤضعفظهر،الرأبعالقرنأوائلجؤ

الفهعملوبينالأزليةالفهابنولادةبينالخلطنتيجةوذلك،""الخلق

الأساسيةالمش!لةهيوهذهالوجود.إلىالحونبإحضارالخلقفي

ميزالذيأثماسيوسق.تعاليمبمساعدةفيهانبتث!ناالتي

الذيالوجودهذا،العالموجودوبينالمطلقةالفه!ينونةبينبوضوح

.قفكوبذلك،الخالقةطرادتهالفه!لمةعلى!ليأاعتمادأيعتمد

فيالمتداخلةالف!رحنطوطبينالاشتباك،لل!نيسةاثناسيوس

ذلكأدىوقد،والعالموالمسيحالفهعن:وأريوسأوريجينوستعاليم

الابنعلاقةضوءفيو!خالق!آبلقهالممميحيالفهمتوضيحإلى

ذاتهالخالقالفه،المسيحلمجسوعفيأنهحقيقةول!نبالآب.المتجسد

أجبرتالحقيقةهذه،العالميفديليخليقتهمعواحدأصار

وجؤالعدممنالخلقمفهومفيعمقبأ!ثريفحصواأقاللاهوتيين

منأ!ثرأدركالذيهوأثماسيوسق.و!ان.المخلوقالوجودطبيمة

والحالةالطبيعةأوضحقنأولو!ان،الحقيقيةالقضاياماهيةغيرء

و9ولأث!ء+!!!مه3،ء!كله?.،3-3.

155كعلاث!+رهم3*ء!ةاه،حهأ!،ولص!!عءأءكل.يم،،لم?كاء4ةء!ولء3)ول،كهي!03074?"ر

51.072.107،1.4.3بمس!بم6.71.3ر".78؟ء54كالم.ح5يميلم.،21.8733.7،7.5.
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ال!الضاصل.اطالى

الفه.منلهائمعطىالمخلوقنظامهوأيضأ،المخلوقللواقع*الاعتمادية

النيسةلاهوتيئبعضومعهأثناسيوسق.علىنعتمدسوفولذلك

الوصولىأجلىمن،ال!لمةلتجسدالعميقةالمعانيلاستخراج،الأولى

وحريتها.وعقلاني!تهااعتصاديتهاجهةمنالفهلخليقةمسيحيفهمإلى

اللة!أعلىالخليقةإكمادلة.\

المخلوقةالطبيحةحقيقةأظ!رالتجسد

قد،"الوثنيين"ضدبعنواقلهعملىأولفيأثماسيوسق.!ان

عاوقةجهةمنالتجسديثيرهالذيالأساسيللسؤالبالفعلتعئزض

حدودتغييروبلابلاهوالذفيوالوحيدالواحدالمولود-الفه!لمة

والتيالعدممنالمخلوقةبالأشياء+وطبيعته!يانه!ؤتر!يبوبلا

وجدوقد.وطبيعتها!ياثهاجؤوالتر!يببالتفييروالمحدوديةتتسم

ذلكلأن،ذاتهالتجسدفيالسؤالهذاعلىالجوابأتتاسيوس!ا.

الذيهوالتجسد()فيالمخلوقةوالأشياءالحلمةبينالعجيبالاتحاد

حدقيإليهاالنظرعند-العدممنالمخلوقةالأشياءطبيعةأقأظهر

إلىمتجهةأيضأول!نها،للموتوقابلةضعيفةفقطليست+ذاتها

بحسبوالفناءللانحلالوعرضةمتواصلتفيرحالةفيأو،الزوال

منالمخلوقةالطبيعةالىننظرفعندما،ذلكومع.الذاتيةقوانينها

الطبيعةهذهأنسنجدوحنانهومحبتهال!املالقهص!لموحزاوية

فهيوبالتالي،القهل!لمةوالمدبرالخالقالفعلبواسطةقائمة

فبالحقيقةالمدم.إلىأخرىمرةالارتدادمنالإلهيةبالنعمةمحفوظة

غيرها.علىوجودهافيتعتمدبلبذائهاتوجدلاعرضيةكانناثأنهاتعنبماعتماديةكائنات،
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بالثالثالايمان

ماالليقوموبهالم!مميحفيأنهالرسولبولسالقديسعقمنا!ما

ايرى.الاوجمايرى

!تابهفيالأفحارهذهومناقشةعرضأتتاسيوسق.تابعوقد

سفرمنالأولىللآيةواضحةبصورةأشارحيث،"ال!لمة"تجسد

أيضأأشاروقد".والأرضالسمواتالفهخلقالبدء"فيالتين

أتقشتالعالمينأننفههـا"بالإيمان:3(:1)1العبرانيينإلىالرسالةلتعليم

.قف!ترهاوالتيظاهرهوممائرىمايتونلمحتىالفهبحلمة

فيذ!رناءالذيالنصجؤجاءالذيالنحونفسعلىأثناسيوس

013لهرماس"الراعي"!تاب

نأحقيقةبخصوصالوضوح!لواضحأأتناسيوسق.وحان

ما6"شيءمنال!ونخفقاللهأنتمنيلاالعدممنال!ونخلق

سابقشيءأيمنيخلقهلمالفهخلقهماوإنما،""العدمئسمى

!ليةتعتمدالخليقةأنبالأحرىيعنيإنماالعدممنفالخلق.بالصرة

استقرارولاثباتلهاليسوأنه،وتفضلهالفهإرادةعلىوجودهافي

الفهحلمةحضوربواسطةبسخاءلهائمنحمابدونالإطلاقعلى

بأنإيريناؤسق.تمليممعتمامأيتفقالف!روهذاالمستمر.وفعله

لأن،وإرادتهاللهقوةإلىئيسبأنينبغيالمخلوقةالأشياء!لىجوهر

0301القهحلمة!ؤقائمهوبلذاتهافيليسالمخلوقاتهذهأساس

إيجادفيالصعوبةبمضوأجهقدأتتاسيوسق.أنالواضحومن

لأنه،للمخلوقاتالتيالمحترةالطبيعةلوصفالسليمةاالناسبةاللغة

نأإلأ،الفهمنبهاخاصةحقيقةالمخلوقاتهذهفنحتبينما

151اا،كلهـع!ل!3أول،3.ءهح+ع!.لم،4أ-ولحس!3حمص!3س!ءولأ10013ء.51.1-ا!.

201"أكهـكعهطهولا3ءحأىء.3.مح?.3?ي!81.

13301ولء!ث!ح،5فى.ل!لم،.مم?ء51.1..1107بر."أ8!نج.12ة."125ز.12،ز.ه."

274نج2.47،2.ه"673م3.83..)2.07،."92نجث!المهـكالال!3ولأ،5.*هحكهـ03،

13.2.24.2؟.كل!،)4.1.
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ال!ص!الضا.اطال

الذي،العدمهاويةفوقمعلقأ!انلوحماظليوجودهااستمرار

قى.استخدموقدالفه.نعمةبواسطةمنهأحضرتقد!انت

للزوالالمتجهةالطبيعةعنليعترم(401ة+كالا5)حلمةأثناسيوس

المخلوقةللأشياءالتي،داخليأالمستقرةوغير

تبقىهذامنبالرغموالتي،،ة،أكلالأ()"،757!ةءلأ+

.قواستعار.ا.هللحلمةالإل!ثيالحضوربواسطةحقيقية!مخلوقات

لمع!لملم!ل!(601الحة"7!لمتيئاليونانيلفرامنثناسيوسأ

الأشياءضروريةعدمحقيقةعنليعئرهل!لم!ةصلأع!ةل!(701والح

!انالمخلوقاتهذهوجودأقف!رةرفضول!نه،المخلوقة

طبيعةعنالمفهوموهذأ0801غيرقصدعنأتتأنهاأوالصدفةبمحض

نصفهاعندمانقصده!بيرصابشليوضحالمخلوقات

.قبالتأ!يديعفيه!انماهذاأنالحقيقةوفي6.9.1"بالاعتمادية

تولدالمسيحيالفحرعلىالتجسدتأثيرظلفيلأنه،أئناسيوس

أنماطلمعطياتوفقأتفسيرهالممنمني!نلمتمامأجديدمفهوم

.التقليديالعلمانيالف!ر

اليونانيالفلرفيالإعتماديةمف!وم

وأ"الاعتماديةف!رةحانت،اليونانيةالعلومأوالفلسفةوفي

أنهأي،المحضةبالمصادفةشيءحدوثالمعنىجؤتطابق"العرضثة

401كالا*"(كهـولأثه،3.+!ح،.لم+ء!4از?،.ممءع!أأأ.+هح.231.43.حة28.4س!م

كاه3أأ،.+هح*ياى.ر23.2زل!!ء3+ه*.ع!،ه03ر2228..

501س!هـ!لهث!،يهـبم5اول،3.المء!ع+ء!،.لم493،لعه41ز?.?ع!117،.س!لمح

601ث!،وليلأ!5!أول3،!ءءي!حعء.59223ح+.!ر.24،63.1،0.21،3.ذءبم3.56.3س!ء

ل!03ل!!ص!3+هلأ*3ثه.،+هح.ول!+.،26.1.

701"،ول3ءكةأولكهه!يم.15.13.4ز623.ز*لا*!.88.-7336.

801طدول،له3!ولأ3،ء!!*ء.،ذ.!.3??"91،03رء!ل!و3يم.537.

أما"الإعتمادية7لئعنيألحهورد!ةء5ة+(:الكلمةشمتخدم،الحديئةاليونانيةالملغةفى901

*هء(.)لمأ!+ألم:اللائينيةللكلمةاليونانيالمقابلفهيأ"كامع"غ!س(:الكلمة
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بالئاوثالإيمان

ذلكإلىئنظر!انولذلك،المنطقيأوالضروريالمثميءع!س

ولأ)منطقي(عقلانينظامأيإلىيفتقرأنهعلىالعرضي!الشي

وبالتالي،الحقيقةتنقصهمؤقتمظهرمنأ!ثري!ونأنيعدو

الممنمنينولمتمامأوغيروارث!مستحيلأأمرأيعتبر!ان

الواقعفي!انبل،علميتفسيرأوعقلانيحديثأيفيإدراجه

للفحرالشديدةالمقاومةجاءتهناومنالشر.منيعتبرتوعأ

سائدأ!انلمانتيجة،""الاعتماديةالوجودطبيعةجهةمنالمسيحي

11ال!لاسي!ي..اليوناثيالفحرنماذجمن

اطسيعيالمف!ومفيالخليقةإعتمادية

أبدأ،السهلبالمفهومليس"الاعتماديةفىمفهومأنبهالمعترفومن

ال!ون.قدأنيعنيالعدممنال!ونخلقفإنرأيناقد!مالأنه

حقيقةلهول!ن+الفهعنتمامأمتميز!شيءالوجودإلىأحضر

يتضفنهماوهذا-الحقيقيالاستقلالمنقدرلهوبالتاليبهخاصة

بواسطةوتقوئالف!ريالاتجاههذاتأصلىوقد6."الاعتماديةمفهوم

قامت،ناحيةمنفبينما.خليقتهداخلالخالقالفهتجسدعقيدة

وال!ائنمخلوقالفيرال!ائنبينمطلقتمييزعلىالتجسدعقيدة

ال!املةالحقيقيةعلىأ!دتالأخرىالناحيةمنأنهاإلأ،المخلوق

لفه.بالنسبةحتىوأحداثهالماديللوجود

نأحقيقةفيت!من6"الاعتماديةمفهومصعوبةغيران

ذإ،اللهعدىممتمدةذاتهاهيدلخديقةالفهأعطاهاالتيالاستقلالية

":الذاتي"الحىمنبقدبىتمملبحيثالطبيمةصنعقدالفهأن

"ت!لقائيأ6ذاتهامنلفرهانوعبنفستأتي(الحيةال!ائنات)أيفهي

3011س!ص!له؟هول"!أا"هوله50،!ء4ع+3ءلم.كاهمكا!ل.ء*ه.ه3!ءلالمثملم،1109-31ز*/

أكهل!ي/كل?ءكاى!كا3أول5اأءأول3،ا+هحا*.ز*34ألم5.لم.01.107،53،".981.

144



ال!بطالضا.اطالى

سغينا!لماأننايمنيوهذاااالجديد.أالعهدذلكعنعئر!ما

خلالمنفقطذلكنفعلأنينبغيفإننا،الطبيعةوفهملإست!شاف

ا!تشافخلالومن،ذاتهافيفعليأهيحماالطبيعةفحص

فإنذلكورغمبها.الخاصةالداخليةوقوانينهاوت!وينهاعملياتها

الطبيعةاعتمادذاتههو،حقيقتهصميمقيهذاالطبيعةاستقلال

الاعقمادبينالمحيرالتداخلهذأو!ان.عليهتوقفهاأواللهعلى

جؤجدأعليناعسرة""الإعتماديةف!رةجعلالذيهووالاستضلال

نفسهيفشرأوبنفسهنفسهيعوللافال!ونعنها.التعبيروفيفهمها

ليسأيضأأنه!ما،ذاتهجؤداخليمبدأله!انلو!مابنفسه

وليسالفهعلىيمتمدفهووجودهجهةمنلأنه،خارجيمظهرمجرد

وهوبهخاصةوشرعيةحقيقيأواقعأالفهأعطاهوقد،ذاتهعلى

.القدوسوروحهالخالقحلمتهحضوربواسطةالدوامعلىيدعمها

وصارتلتلاشت،الخليقةمنالحضورذلكسحبالقهأنفرضولو

الجوهريةوحقيقتهال!ونمعنىفإنالأمرنهايةففيولذا0112عدمأ

ويحفظهيحبهالذيالفهفيأي،ال!ونهذاحدودوراءفيمات!من

ال!ونهذا،الحقيقيفبالمعنىإذن.الخاصةالإل!ثةبحقيقتهويطوقه

وحضوربقوةمتاطوأنه،"الفه"فيأنهعلىإليهئنظرأقيم!ن

.القدسوالروحالخالقالحلمة

"؟الحدممن"الخلقعقيدةأثناسيوس.قشعكيف

من"الخلقعقيدةفيإضافيأدورأالتجسدعقيدةلعبتلقد

غيرمستقروضعقي!انالعالمآنحشفتإذ،الآباءعند"العدم

4:28.مر

112ول3أ31أ4ح،3يرلم4،.لمول71.ز3!!أ،1،.*ع+.13م.14نج.15نج1.8زعء.كلكا،.لمكا

38-37.16ز.94.91
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بالثارثالإبمان

ل!يبذاتهيوحدهأنالابنالفهمنأستدعىمما،تمامأثابتوغير

.وينقذهيحفظه

.قحتابفيالرئيسيةالموضوعاتمنالأمرهذاو!ان

طبيعةموضوعأنفيهظهرحيث،؟ال!لمة"تجسدعنأتتاسمميوس

فمن.العمللهذا!تابتهأتتاءذهنهجؤ!ان6الاعتمادية"البشر

البشرلدىالوجودفيالطبيعيالقصورإلىأثناسيوسق.أشار،جهة

دعوتهمإلىأشارالأخرىالجمهةمنول!ن،ة+(لألم!إكالاأء)غ،هـ+

للبشرومحبتهالحلمة"حضوربواسطة5(،أة+5)يا"لألأالوجودلىإ

حضرواأقدالبشرأقوبما"إكالاهم"+(.إ"كاا(هـ7كاثا)كاأ+لد!ه

طبيعتهمبحسبفإنهم،اللهبنعمةالوجودعدتمحالةمنالوجودإلى

الفه،عنيبقعدوقعندماالوجودعدمحالةإلىويعودونيفنون

الفسادأوالعدمإلى)العودةالموتقانونتحتعندلئذويقمون

الوجودهذاداخلفيالحلمةتجسد!شفقد!ما(.الطبيعي

فصابةصبحتأقدالب!شريةالمخلوقاتأن()الاعتماديالعرضي

الطبيعيالفسادمنأ!فر،العمققيضاربآخر)?ههـيأ(بضمسال!

الأعمقالفسادوهذا،"الاعتمادية"العرضيةطبيعتهمعنالناتج

الذي()الإضافيالفسادهذايحنولم.113التامالفناءإلىبهميؤد!

التيال!ائناتحميعفيالذيالطبيعيالفسادذلكهوالبشرصابأ

هوولحنه-والموتللفناءقابليتهابسبب-محددةونهايةبدايةلها

لاالفسادوهذا،ضدهإلهيحىهناك!انوالذيسالش!فساد

لفهوالفدائيال!فاريالعملخلالمنإلأعليهالتفلبيمح!ن

اا.!انفسه

311طهـال3،،ل!أول3?،ء+.4بمم

3114ء!؟(ولولأ3،?.ء+أ،051-3
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ال!بطلضاا.اطال

تجسدوراءالسببهيالخليقةوتجديداستعادةعمليةو!انت

"العرضيةالضعيفةطبيعتنابأخذهالذي،الأزليوابنهالفه!لمة

الحائناتل!لالواحدوالمصدرالآصلوهو-لنفسه"الإعتمادية

ألفناءمنوجودنايحفظليذاتهإلىأصلنانقلفإنه-المخلوقة

المنترفةطبيعقنالنفسهأخذالوقتنفسوقي،(الموت)قانونوالعدم

(الموتححم)منلمديناحتىالخطيةلعنةذلكقيبماوالفاسدة

قأأدركالمسيتياللاهوتيالف!رأنأيش.ذاتهجؤ!يان!ناويجذد

الخليقةاتجاهنتيجةفسدقدللخليقة(الثابت)غيرالعرضيال!يان

عليهالتغلبمنلابد!انماوهو،أبالخطية(تدهيروجودهانحو

صؤرهاقدالذيالهدفنحوثانيةوتوجيههاالخليقةإنقاذأجلمن

وهو-ذاتهإلى()العرضي""الاعتماديوجودناوبنقل.لأجلهخالقها

معالمخلوقغيير،البشريمعالإلهي؟انفصالبغيرفيهاتحدالذي

وغايةوجودناصلأالمتجسدالابنالمسيحيسوعحفظفقد-المخلوق

بهذهالتجسدإلىبالنظروهذا.الأزليالذاتي!يانهفيوجودنا

عملئفلالتجسد()أيأنهعلىئفهمأنينبفيفإنه،الطريقة

ما،فبصورةإذنبالفه".6"الاعتماديةالخليقةعلاقةوئتقمالخلق

صمورةالموتسلطانتحتكان-أئناسيوس.قيؤكدكما-السقوطبعدالإنسانأنأي+

حكعوثانيأ،،للإنسانالعرضبةالطبيعةبسببالذيوالفسادت!الأ،أو:مزدوجة

.الإنسانوخطيةالشربسبباللهفررهالذىالموث

الخليقةأصلوتحويلالخلقلئكميكوذلك،العالماناثماءقبلمناللهذهنفيالتجسدكانلقد"

بالابن:اتحادناخلالىمندلهالتبنيوهوالأنسانخلقةهد!لتحقيق،إليهالاعتمادكط"7

فىالسماوياتف!روحيةبركةبكلباركناالذى،المسيحيسوعربناأبوالله"مبارك

في،المحبةفىقدامهلوموبلاقديسينلنكودتالعالمتاسلسفبلفطاخترناكما،المسيح

بدمهالمفداءلنافطمشبئنه...الذيمسرةحسبلنفسهالممميحليسوعللتبنيففعناسبق

1(.3-.:ا)أفنعمنههاغنىحسبالخطالاغران
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بالثالوثالإيمان

(بصنمروطة)أوعلىمت!وقفةالبدايةمنأنهاالخليقةاعتباريجب

0115التج!ممد

المنطفيونظامها*الخليقةعفلانية.2

الخليقةعقلأنيةمف!ومحلىتنطويالخليقةاعتمادية

أمرأوعرضيتهاالقه()علىالخليقة6"اعتماديةف!رة!انتإذا

الخليقةهذهعقلانيةف!رةفإن،اليونانيالعقلعلىالفهمصعب

العقيدةول!ن.صعوبةأ!ثرأمرأ!ان(المنطقينظامها)أو

في!انت"و"ا!كلتماديهالعدممنال!ونخلقعنالمسيحية

"اصكقمادية"لأن،""العقارنيةهذهمفهومتتضمنالحقيقة

والذي،الداخليالمنطقينظامهاجؤبالتحديدتظهرالخلميقة

الفائقةخالقها6"عقلانيةعلىيعتمدهوبل،نفسهئض!ثرلا

.الإدراك

السماءخلقالفهبأنإيمانهاقانونفيالنيسةاعترفتلذا9

هوومابالعقلىفدركهوما،ئرىلاومائرىماضوالأ،

إلىئحضرلملل!ونخلقتهفيفالفه.بالحسفلىرك

ونظامهال!ونش!لآيضأأوجدبلى،فقطال!ونمادةالوجود

منأيضأالفهأوجدهالبشريالعقلوحت!ا)المنطقي(،المعقول

.116العدم

3113!حع!ط"طهـس!س!3ولأ،5.+هح..72.43-63.2+7774ز.3833.3ب،33.4مء.+هح

،.،*ع!نج،04?،.ء+أصه!2وو44م.

قوانبنولها،عليهشميرومتكاملودكيقمنطقىداخلىنظاملهاانالخليقةبعقلانيةيفصد+

تحكمهامنظمة

611!5!أ1،!مح!+.،1.2ننل!+ه!!!ل!،ط!33.،هحثم.ير!يم.،22.1ز!ء.ءهيمهثهم.،

93.922،32.*?ءلمع7.دء3ح!!ول3.46،!ه1،!150،!25124.ح
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ال!بطالضا.الخال

الفائقةخالق!اعقلانيةمنئستمدالخليقلأعقلانية

هوالذيالخالقالله6"حلمةأن،التجسدفيظهرقد!اقوإذا

هوالمخلوقىغيرالأزليهلأة!لأه+ئاول(الحاتيالذلوحيدا"اللوغوس"

العقلانيةالأش!ال!لأنبالتاليتبينفقد،جسدأصارقدالذي

!ماوبالضبط.مخلوقةهيال!ونفيالمنتشرة()الأخرىلأة"()51

،المخلوقال!ياقوبينالمخلوقغيرالقه!يانبينتامتمييزهناكأن

و"عقلانية"المخلوقةغيرالفه""عقلانيةبينتاح!تمييؤهناك!ذلك

سواءمخلوقونورمخلوقغيرنوربينتمييزوهناك،المخلوقةالعالم

"النور"أو-المخلوقة""العقلانيةفإنذلكومعذهنيأ.أوماديأ!ان

منعليههيماعلىت!ونوهي،ذاتهالفهمنئشتمدإنما-المخلوق

منبدلأالذي،غيرالمخلوقالله6و"نور""عقلانيةجؤالمشار!ةخلال

"الاعتمادية"حقيقتهافييحفظهافإنه!يانهاوللغيعليهايطغىأن

منأنسهوجدقدأئناسيوسق.أنإدنعجبولا0117بهاالخاصة

)الأشياء"المدر!ات"عالمبيناليونانيةالثنائيةرفضعليهالواجب

!ؤبما،(المحسوسة)الأشياء6"الحشياتوعالم(بالعقلئدركالتي

وعن،لل!ونداخلي!مبدأالإلهي"اللوغوس":عنتعاليمهمذلك

لعقلانيةالصورا"وأ(لأةصلأع!+كاهـاهء)"هكا"+4""لمنطقاوربذ"

والمفاهيم،الأف!ارهذهمنوبدلأ0118الطبيمةجؤالحامنة"الأزلية

نأفظهرأوالخلي!قةالخالقبينالحتابيالتمييزأثثاسيوسق.قذم

الخلآقمصدرهإلىإرجاعهينبغيال!ونجؤالعقلانيالنظام!ل

!لهال!ونفنخقدالحلمةبواسطةلأنه،الفهحلمةأي

مساندتهعلىيداوم(الحلمة)أيوهو،المخلوقةالرائعة""عقلانيته

117!أكه!ا.*ع+1.6مم

811ث!أطهـ3،8ل!ةول3،هح+.+ع!.لم،53بمم4نجمه44س!46ز?.!?11،4،كل*!.

،.ج!ضأزبمص!.+ءحكل..16.3.3
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لوثلثا!انلايماا

ائمنظمالإلهياللوغو!فعلىوبفضل0911هذاوضعهفيوإبقائهللون

نظاميتغلغله!لهالمخلوقىالوجودفإن،ال!لوالشاملوالمت!املى

ربلفهالتيالإدراكالفائقة""العقلانيةعلىيعتمدواحد؟"عقلاني

!له..13المخلبىقىالوجوديفوقالذيالخليقة

اطلأقاللةلفحلىالدوامعلىمنفتحالمخلوقالهـوننظام

منلل!وقخلقتهفيالفهأنمنطلقمنالأمرهذانتأملدعونا

ماعادةالأف!ارهذهأيضأ.والم!انالزمانمعهخلققد،العدم

قدأنهامنبالرغم(باللاتينية!تب)الذيلأغسطينوسئنسب

القرنمنذ(باليونانيةائمدؤن)أياليونانياللاهوتيالتراثفيؤجدت

أغسطينوسوقتقبلىالأس!ندريةجؤمنتشرة!انتحيث،الثاني

عقيدةومع0131نضجهاقمامإلىهناكالأف!ارهذءب!ثيرووصلت

داخليحللمالربأن-أثماسيوسق.عتر!ما-تعنيالتيالتجسد

خلافيفيأنفسهمالمسيحيونوجد،123إنسانأصارقدهوبلىإنسان

عناليونانيةوالعلومالفلسفةفيطويلأسادتالتيالأفارمعحالم

وأأفلاطونيةإمامتنوعةصورفيظهرتوالتي،والم!انالزمان

)لهإكالاهءكا!(ظهوروواقعيةحقي!قةظلففي.رواقيةآوأرسطوتالية

وضععليهمأنالحنيسةآباءوجد،والم!انالزمانجؤالمتجسدالفه

ئستخدممنحسبعلتتوقفوالمانالزمانعنمتغايرةمفاهيم

!91ولأكعة،له،لأول،3.المهح..4.2.2،43!13مزء"عبمءل!،كيه!ء7ثالأياأ،.3.!?ء+ه"

23م

+ء؟أكهـ02)أكمةلما،3.*ءح،.لمىع!92بمم+34+0438حهم.46.44حبم.+هحا4،.مم

.1428.2

121.+ح،.ول!+ه+،!ص!،عء4ء33!+?يي+لاء+3ءححألملميلمهلى969ز4+!+أحص!1+"-!أ.ع

،أ+ه5م،طس!أول6+"أ!أهوله،"3س!!!+،،"حص!(ث!ه3كاأأولأذه51،ءثا!حث!أثهح!؟أ"هم3

ل!!!هءء3ع!ه!ها3كلط،"!عء!وليهم.!معكا!لمه/"ي!لممملمه"لمءهه*هلمأل!أةحلمء2.لم.ل!+،

-07.42".74791111..07(

221ث!،ول،لهكمهولأثه،هح*.!ر.03.3،3،ءبم444*لم.77.
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ل!ا!الضا.اطاؤ

بطريقةئطبقلفهفبالنسبةةمختلفةبطرقتطبيقهاويم!نمعه

ئطبقالمخلوقةلل!ائناتوبالنسبة،الفائقةطبيعتهمعتتوافق

وهحذا(.)العرضية""الاعتماديةطبيعتهممعتتمشىأخرىبطويقة

العالم،لهذاالمخلوقالنظامداخلأنهعلىالتأ!يدإلىالآبماءسعى

المدبرالفهلفعلىومتاحةفهيأة-م!انيةزمنيةتر!يباتتوجد

قانونعنتمامأجديدةمفاهيمإلىالآباءتوصل!ما،والخلأق

الحتميةأف!ارمنومتحررمنفتحتحوينذوتجعلهالطبيعة

الآباءلفهمووفقأ0133اليونانيالفحرقيسائدةحانتالتيوالقدرية

!تقابعلهمبالنسبةتعتبرالطبيعيةالقوانين!انت،الخلقلعقيدة

يأ.134الخالقالفهبأمرتقوم،الطبيعةفيثابتةو!تر!يباتمنظم

للآباءبالنسبة!انت(العقلانيةأنظمتها)أيالطبيعةقوانينأن

جؤالقوانينفهذهوأساسها.مصدرهاب!ونهالقهحلمةعلىتعتمد

لها)أي""عقلانيةوهي،وعرضية""اعتماديةأنظمةهيذأتهاحد

فيالفائق"العقلانية"أساسإلىتشيرلأنهافقط(منطقينظام

هذهثباتيقومالأساسهذاعلىإنهحيث،الخالقالفه"لوغوس"

0125عليهاوالإعتمادفيهاالثقةوإم!انيةالقوانين

الخليقةحميدة.3

الخليقةحريةمف!ومعل!تنطويالخليقةاعتمادية

فرةطياتهفييحمل،الخليقة""اعتماديةدالحاملالمفهومإن

تأقيلمأنها)أيجزافيةعلاقةهيليستبالىنالفهعلاقةأق

3(كهـ23!أثه،لةلما،5.+هح،.لم+ء!أأم.4193.32.28.26.

124كاه3،)أ،.ث!+2.4في1.5م5ز.1.95.8بهمك!+ه!س!3لأل!،.33.+هح،+ييأ!26.1.

3123!!،)أ".ك!ثرأ-3.0.8.1أءنمآ+2.9
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لثالوثباا!يمازا

وجودهاأن)أيالضرورةعلاقةليستأنها!ما،(الصدفةبمحض

نعمةحريةعنناتجةعلاكةهيطنما،لفه(بالنسبةضروريأي!نلم

حبهمنانطلاقأال!ونخلققداللهإنحيث،إرادتهوحريةالفه

قأو!ما)اللوغوس(0126الذاتي!لمتهعلىمعتمدأوجعلهالبعنت

علىالخليقة""عقلانيةاصكتمادمفهومعلىتنطويالخليقة""اعتمادية

علىال!وننظام""اعتماديةفإنألنمطنفسفملى،الفه""عقلانية

بالحاملتعتمدالتيالخليقة""حريةف!رةمعهاتحملالفهإرادة

بالضبط،!املةبحريةخليقتهعلىيبخللمفالفهالفه.""حريةعلئ

علىبل،نفسهعنمختلفةبحقيقةأوبوجود!علي!هايضئنلم!ما

في-مناسبةبصورة-أيضأتشاركأنخليقتهيمنحفهوالع!س

الفائقة.الخاصةحريته

الهـاملةاللةمجريةالوجودإلىاخضرتاطلالقة

نأفيالمطلقةالحريةله!انتالفهفإلى،وأشرناسبق،!ما

ألأالمم!نمن!انأن/ال!ونيعنيمما،يخلقهلاأوال!ونيخلق!

يخلقأنالفهعلىتحتمضرورةهناكت!نفلم،الإطلاقعلىئوجد

!انتإنألخليقةلوجودنهايةيضعأنالممنمنو!انشيء،أي

إلىموجودأالحوقي!ونبأنضرورةتوجدلالأنهمشيئتههيهذه

داخلوالاستقلالالاعتمادلبينالضريدالتداخلفإنوعليهالأبد.0137

جهةهنوأيضأالفهجهةمنإليهلئنظرأنيجب""الاعتماديةمفهوم

ينبغيفإنه،يؤ!دأنفلوروفس!يجورجاعتادو!ما.الخليقة

جهةمنأيتتائية":".اعتماديةمنطلقمنالأمرفينفرأنعلينا

الله؟إرادةهونفسهالمسيحيسوعانعل!تصميمهفىائناسيوس.قبالأخصانظر136

.+هح.كا*02.1ز24.227.2م6.3ممهبمح.+ءح4،.قي.63.3.31.2

127+!ي!أكهـ!مهأن3،.*هحيهـ.مم،21.ةز92.24.2بم
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ال!بطالضا.اظلث

قدمايصنعأنمضطرأالفهيحنلمإذالخلأقالحرالقهعملى

ماجهةمنوأيضأ،(العدممنالوجودجهةمنأاعتماديةصنعه

الشحلبهذايحدثألأالممحنمن!انوالذيبالفعلالفهأوجده

الوجود(0138ش!لجهةمن)اعتماديةالاطلاقعلىيحدثلاحتىأو

!انالخلقجؤوالسياديالحرالفهصكملأنبالطبعيعفيلاوهذا

ماوىالخليقةلأن،ش!لبأيجزافيأعملأأوعقلانيغيرعملأ

.913الإلهيومنطقهاسببهالهافيها

اليونانيالفكرفيالخليقةحرية

تمامأجديدأحان،ال!ونحريةفيالمسيحيالاعتقادهذا

عدمحتميةعنأف!ارتسصده!انتالذيالقديمللعالمبالنسبة

()ونشأةتحونمفهوتمبسببوذلك،الدالمأزليةوعنالطبيعةتفثر

ذات6القدر"عجلةف!رةظهوروراءهذاو!انالقه..13معالطبيعة

اليونانيالحلاسييالأدبفيانع!ستوالتيالعنيدةالطبيعة

"المعادلةف!رةظهوروراءأيضأهذا!ان!ما،القديموالروماني

فلسفتهم!لفيمنتشرةنجدهاوالتي"والعقلانيةالضرورةبين

وعلومهم.

الأولىال!نيسةقيالمسيحيةالعقيدةعنالمدافعونيتوانىولم

إلىالمسيحيةالنظرةأنحيفإظهارفي،الأثينيأثيناغوراسمثل

!كقولفيالجائرةالصلةحسرفيالفضللها!انوالخليقةالفه

!ان!ما،الحلعلىالمتسلطالمجهولالقدروبينالفهبينالناس

5821!53ءح3ع1ه353لأمم!كه،ا"+ءح+هحح"،همس!!3،ءاولهاول3!أ،+،طهـ"كاح!5ألا13،

لمكهولي!ء.ء!ثميلمء.773.0،2691.4هحلمءلمحمطءعلمء!3كلح!لم،120135،"!.84بم75ح!3

12و!43أ1،.كل!ول،45..ولكمة،ل!"لمأول3،قىهح.ير.13.2،3

وا5،ولء!أ53.*هح،.لمعح7.5ز،)31!!،.ك!!ر31.زءم
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بالعالوثاإيمان

للدرافةالخرافيةالسطوةمنتحويرهمجؤالفضصلأيضألها

.131وألتنحيم

الطبيحة؟حريةأوالهـون""حويةمف!ومنشأكيف

وتاريخه،العالمإلىالجديدةالنظرةمنشكبلاجاءالمفهومه!ا

الحلمة،بتجسد:بأنهنادتالتيالإنجيلرسالةمنتولدتوالتي

منالبشرجنسويحررليفديبنفسهجاءقدذاتهالخالقفإن

الفداءهذاأنغير0133والموتالفسادومنوالذنبالخطيةرباطات

حلىرأسهوالمسيحلأنجمعاء،ألخليقةعلىينطبقالتترروهذا

الأشياء،حلىخلقتقدفبواسطتهوغايتها.أصلهاوهو،الخليقة

قدالمسيحيسوعففيإذنالقه.معتتصالحخلالهومنتضوموفيه

هذهخلالومن،الخليقةوبينبينهجديدةعلاقةوأفنالفهأسسر(

الفائقةالقه6"حريةعلىمؤسسة""حرليةالخليقةأعطيتالعلاقة

.المحدودةوغير

أقوىالمسيحجؤبأسرهاالخليقةوتجديدالفداءصفهوموحان

!تبواالذينألاباءعند)أ!اليوناثيالآبائيالفحرب!ثيرفي

الذينالاباءعند)أياللاتينيالآبائيالف!رجؤعنه(باليونانية

بينالعميقةالمتبادلةالعلاقةبسببذلكوحان،(باللاتينية!تبوا

لآباءاللاهصوت!االفحرص!والخلقوالفدأءالتجسدعقائد

بسببأخرىجهةومن،جهةمنهذاو!بادو!ية.الإسحيندرية

بالمقلى(ئدركالتيالأشياء)أيالمدر!اتعالمبينالضارةالثنائية

.أوغسطينوس.قف!رفي(المحسوسةالأشياءأأيالحسياتوعالم

131،كمه"ه!!+!؟أول4-3.6،.!ءس!ز91.2.25.12.22.3.02..3!3!ءزأ!ء!3.3-أ03

حهير.*ء!لم.،ثي4ء!!!ء.همكد("!كحهأول5.

231طهـ؟"،لة،3أول3،هحير.4.قي،84.1بم16،65741.2+76-07،96-27ز4"كهـ+..7،1.
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ال!بطالضا.اظؤ

الأصلى-الخالقبذاتههوتجسدالذيأنحقيقةسادت،الشرقففي

والذي،عقلانيةول!لنظامولحلوجودل!لالمطلقوالمصدر

معناهوهذا-وقيامتهبموتهعليهوانتصرموتناداخلإلىبنفسهتغلفلى

الابنبالمسيح)!يانيأ(وجودهجهةمنمرتبط!لهال!ونأن

فيللمشار!ةذعيئقد!لهفالحونوبالتالي،والقائمالمتجسد

فيبدايتهأخذقدالونأن!ماوبالضبط.الخالق""حرية

سيأخذوالتجديدوالتقديسالفداءخلالىمنأيضأهحذا،الحلمة

فيه.ا!تماله

الفائقةخالق!احريةعلىتحتمدالحليقةحرية

هذهأقفبماهذه.الخليقة""حريةتعنيهفيمالنآملقليلألنتوقف

بالضرورةستونفإنها،""عرضي!ون""حريةهي""الحرية

غير""حريةأعطيتلولأنه.محدودة6"حريةوبالتاليعرضية""حرية

!ونولحن.بيتنتناقضعلىذلكلإنطوى""عرضيلعالممحدودة

أنهايعنيذلكفإنعرضية"حرية3هيالمخلوقالمالم6"حرية

بالفسبةتمثلوالتيلفهالتيالادراكالفائقة""الحريةبتلكمح!ومة

عرضية"حرية!ونهابحىعليهتعتمدالذيالحقيقيأساسهالها

بينالعجيبالتداخلىأخرىمرةنرىأيضأوهنا".اعتماديةأو

لوأنهغير"."الاعتماديةمفهومجؤوجدناهالذيوالاستقلالالاعتماد

ولو،وغيرالمحدودةاللانهائيةالفهبحريةفعلأمرتبطالحون!ان

فإن،الخلأقةالفهقوةعلىمستمرةبصورةمففتحأالحوق!ان

وأنالفه""حريةتعحسوأنلابدالخليقة؟"حريةأنيعنيهذا

وعلىالخاصةبطرلقتهانهائيةولامحدودةغير-مابصورة-ت!ون

الخليقةعلاقةبسببأنهأيبها.الخاصالمخلوقمستواها

غيرإمانياتالمخلوقال!ونجؤيوجدفإنه،بالئه""الاغتمادية
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بالثالوثالإيمان

6.الاعتمادية"مفهومفيجوهريمبدأوهذا،ولانهائيةمحدودة

منوغيرالمحددالمحيرالنوعبهذايتصفالحونأنوبسبب

عنعلميةا!تشافاتأيةنحققأننستطيعلافإننا،""الاعتمادية

وبسبب.الاستنتاجيةالمنطقيةالتف!يرأساليبطويقعنال!ون

فنحن-القهمنوالمؤلدة-لل!ونالمعطاةالحقيقيةالاستقلاليةقدر

لنقدمتجاربخلالمنفقط،الطبيعةأسرارعنث!شفأننقدر

نأدوننفسهاعنهيتخبرناالطبيعةندعثم،للطبيعةأسئلتنافيهأ

أسئلتنا.جؤالمخبةالمسبقةالافتراضاتعليهانفرض

ولذاالأمر،هذابالفملادركقدال!نيسةآباءمنالبمضو!ان

وأ6"المنطقيالف!رمننماذجأيةلفرضمعارضينحانوا

مستعدين!انواأنهمالقوليم!نولا0133الطبيعةعلىالإستنتاجي

ماول!ن،الطبيعةعن!افيأتعليمأيضعوالأنالمرحلةتلكجؤ

يجبالقهبحريةالمرتبطةعلاقتهافيالطبيعةأنهوبالفملأقروء

فقدحذلكلأنهاوبالتحديد0134ذاتهاحدفيغيرحاملةاعتبارها

ف!ل.الدوامعلىبهاتفاجئناوحريةوتلقائيةانفتاحأالفهمنحها

تتحدىوالتيالمفاجأةخاصيةنفسلهاالطبيعةفيوطرقهالفهأعمال

-هذهالطبيعة""حريةداخلقيأنهالآجانبنا.منتوقعاتأيةبها

يوجد-فائقةبصورةول!نالفه""حرلةفيبالطبعالحالىهو!ما

فيالوحيدالمفحرو!ان.عليهالاعتماديمحنمذهلوانتظامثبات

هذءبالفعلأدركقد-معرفتيحسب-الذيالأولىالضنيسة

فيلوبونوسيوحناهومعن!اذاتبصورةوطبقهاالحقيقة

أزليةعنوأرسطوأفلاطونآراءرفضعلىصئرأحيث،الإسحندري

133!.!.،!أكمهأ،*!كلر.،8.3.

رأ4ول؟+53!!،)أ2.3لح!+.2أبم
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ال!بطالضا.الخاؤ

نورإلىنظرفقد،13النورهطبيعةعنمميزةأف!اروتبنىبلالعالم

المخلو!اغيراللهلنورمخلوقانع!اسأنهعلىالمخدوقالون

تفيره.وعدمالقهبثبات+اعتماديةبصورة-مرتبطفهووبالتالي

الد*قةفيالطريقةبنفسنف!رأنبالتأ!يدعليناينبغيوه!ذا

المخلوقة.غيرالقه"و"حريةالمخلوقةال!ون""حريةبين

ثبات!ا؟معالخليقةحريةتستقيمكيف

الحلمةالمسيحيسوعفيذاتهعناللهإعلانخلالومنفيإنه

الحرية:بينالجمعهذامنشيئأندركأننستطيع،المتجسد

الطبيعةأحدات،عليهاالاعتمادوإم!انيةالطبيعةتلقائية،والثبات

أنغير.الطبيمةجؤالذيالدقيقوالنظامبهاالتنبؤيمحنلاالتي

تفيرهوعدمالمسيحيسوعمخبةعننفهمهماعلىيتوقفشيء!ل

طبيعةعنيعلنهما!انإذاوعما،ومخفص!ربوأمانته)ثباته(

خالقال!لضابطالآبالفهعنحقيقيهومابالفعلهوالقه

بينمطلقةأمانةعلاقةتوجدهلئرى.لاومائرىماوال!رضالسماء

جوهرهفي"اللههو"فنوبينالتجسدفي"ذاتهعنالفه"إعلان

المطلقةالأمانةمنالعلاقةهذهمثلهناك!انتفإذا؟.الأزليالذاتي

نممتهوفيالفاديةمحبته!ؤالمسيحفيسوعإذن،المطلقوالثبات

وت!املهاالخليقة""حريةعننفهمهلما"الإلهيالضمانهو،المحررة

وسلو!هاالطبيعينظامهافيحتىعليهاالاعت!مادوإم!انية

0136المادي

؟13ولهلأ"عا"ه،30+ه!ء.كله+قىيمأي!ر.12حهح!

محبتهفيئابتأكانوإذا(،المسيحيسوع)فيلناذائهعنإعلانهفيأمينأاللهكانإذالأنه"

عليها.والاعتمادووحدانيتهاالخليقةثباتيضمنالذىهوفهذالنا

136ولأ3أ(43ح،3ء!ر4ول.لمر4.1.أ**!وليهـ!!ثالها،5.+ءح4.ممر35.9.1بمم15نج

-6.2اهة36.3ز!ءحعء!..1433م!!ء.*للأكل!ر.2127زهح.ىهكلير.لم،1..5.112
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بالثالوثا!يمان

اللأهميةمدىنقذرأناليومعليناالسهلمني!ونلاوقد

عليها!انالتيالأولىلل!نيسةبالنسبةالاحتشافلهذاالعظمى

عقلانينظاملهباعتبارهلل!ونمترابطةصورةلت!وينتجاهدألى

ولا(الصدفةبمحض)أيجزافيأنظامأليسالنظاموهذا،بهخاص

ال!ونأقرغمول!ن،رجودء(المحتممن)أيضروريأنظامأ

الوجودإلىيأتيلاأقالمم!نمن!انحيث-طبيعتهقي""عرضي

معأنهإلأ-بالفعلهوعماتمامأمختلفأيحونأنأو،الاطلاقعلى

لعنايةمنفتحأيضأإنهللى،عليهالاعتمادويمنوثابتمستقرذلك

محبته.قصدإتمامفيالخالق

العهدإليهأشارلما-المسيحإنجيلىضوءفي-إظهارأهذا!لو!ان

هووبالتحديد،الفهيدمنجاءلأنه"حسن"بأنهالخلقعنالقديم

بينالجمعجؤبالفعلالمسيحيوننجحوقد.وحقيقتهت!املهفيحسن

وإم!انيةالخليقةمرونةبينوأيضأ،وثباتهاالخليقة""عرضية

علىدأبناوالذي-المخلوقللواقعأساسية!صفات،عليهاالادتماد

لأناسبالنسيبةالسهلىبالآمرهذاي!نولم"بالطبيمعة".تسميته

الطبيعةمعالفهتطابقأوارتباطحتميةمفهومعليهمتسيطر!افت

عالمأيالواقعيالونهذاأنف!رةأماعول"إ.3!7إكا)?وللمء+

!انتفقد،بهالخاصةووحدتهئباتهلهالماديوالوجودالحسيات

النظرةلهذهو!انتالحلاسيحية.للحضارةبالنسبةتمامأغريبة

التقليدجؤ-رأليناقد!ما-عميقةجذور،العالمعلىتمامأالجديدة

لل!ونالمسيحيالفهمفيالحاسمالعاملأنفيالفارقمع،اليهودي

المسيح.يسوعفيالفهمحبةثباتفييتمثلى!انالفهصنعهالذي

متصلةوهيالخلقعقيدةتظهرالأخير،التحليلففيولذلك

الذيالمسيحبيسوعلأنه،الجوهر"ذاتفي"الوحدانيةبمفهومبشدة
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ال!بطالظ.اظؤ

قانونقرر!ماشئ..،!لى"!انالآبمعالواحدالجوهرذاتله

.القادمالفصلفيسنتناولهماهوألهامالموضوعوهذا.بنيقيةالإيمان

915



الصاجلفصلا

لض،!301لنى،إ

قومماأ:لمبر،و"
ثصصثو
،صصر



فرشنورإله،منإله

الآبمنالمولود،الوحيداللهابن،المسيحيسوعواحدبرب"نؤمن

غيرمولودحق،إلهمنحقإلهنور،مننورالدهور،قبل!

5011شئبهكان!الذيالآب،حالواحدالجوهرذاتلهنحلوق،

الآبائياللأهوتيالفكرفي"بالآبالابن"علاقةأولئة

أنهورأينا،والابنالآببينالعلاقةالثانيالفص!لجؤتناولنالقد

معرفةإلىالدخولإمانيةأعطينا،فقطالعلاقةهذءداخلمن

الوحيدالابن-فقطالابنفيلأنه،ذاتهجؤبالحقيقةهولماوفقأالقه

بحيثلناذاتهالفهأظهرقد،المتجسدالفهوحلمة-الآبمنالمولود

،السياقهذاو!ؤ.الإلهيةلطبيعتهبالضبطوفضأنعرفهأننستطيع

اللاهوتعلممنو!لأ،الدقيقوالبحثالتقوىمنحلأأنوجدنا

الإدراكجؤمعآيساهمان،الأخرىوالعلومالقه(عن)اللام

والم!انالزمانجؤ-المسيحيسوعفيلنادةاتهعنالفهلإعلانالمنطقي

فيجذريتغييرمنالإدركهذايتطلبهفيما!ذلكوسماهمان-

التف!يرفيالمعتاداسلوبنا

الآبعلاقةداخلىمنفقطأنهحقيقةناقشنا،الثالثالفصلوجؤ

)بواسطةالآبالفهعملب!ونهاالخلقعمليةنفهمأنيمحننابالابن

منئفهمأنليبني""خالقأالفهف!ون(.القدسالووحوفيالابن

ابنهفيلأنه،الع!سوليس6"آبأالفه!ونواقعمنأومنظور

وماالابنيفعلهالآبلمعلهماإنالأشياء.!لخلقتقدوبواسطته

وطبيعةالخلقعمليةمن!لأفإنولذلكالآب.يفعلهالابنليفعله

تونالمنطلقهذاومن.المسيحيسوعمنظورمنفهمهايجبالخليقة

قائصة؟"الإعتماديةمفهوممنتتضفنهوماالمسيحيةفيالخلقعقيدة
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بالئالموثالايمان

هاتينمنطلئمنتف!يرنانبدأحينولذاالتجسد.عقيدةأسماسعلى

تغئرقدوالعالموالمسيحالفهعنمفهومناأننجدالعقيدتين

بال!املى.

بينالائنة-العلاقةوطبيعة-العلاقةعلىيعتمدلفيءف!لإذن

هذافيفإنناولذلكالآب.الفهوبينالمتجسدالابنالمسيحيسوع

الآتية:الأسئلةعلىالإجابةسنتناولالفصل

والآب؟الابنبينال!ائنةالعلاقةإلىننظرأنعلينايجبحيف-

هتلمنأرسلقدالمسيحأنيخبرناعندماالإنجيليعنيماذا-

الآب؟اللهمنوأنهالفهعندمنوأنه،الفه)بواسطة(

،الآبعنإعلانهفيذاتهالمسيحيسوعإلىننظرأقييبخيف-

؟الإعلانهذاعلىبالفعلىيمتمدشيءحلإنإذ

فيالآباءأوردهاالتيالعباراتبالفعلعليهاتجيب،الأسذلمةوهذه

تسليمناظلفيونحن.ا-القسطنطينيالنيقاويالإيماققانوق

يهمنامافإن،بالمخلوقالخالقعلاقةعلىبالابنالآبعلاقةبأولوية

دقيقبش!لبالآبالابنعلاقةنفهمأنينبغي!يفهوهنا

فيحدثتألتيوالالتباسالتاالأخطاءفيالوقوعنتفادىصتى،ومحدد

المسيتي.الإيمانوجوهرقلبتهددأن!ادتوالتي،الرابعالقرن

المسيحيسوعشخصج!ةمنمتناقضتالنبدعتان

بسببنشأتقدحانت،هذهالرابعالقرنمشا!لأنلاشك

وعالم(المحسوسة)الأشياءالحستاتعالمبينالحادةالثنائية

مطلعفيذ!رهاجاءوالتي-(بالمقلئدزكالتي)الأشياءائمدز!ات

منحقإله،نورمننوراله!إله،11عبارةعلىيحئوىالنيتاوكطالإيماناعترافنصكك1

.مكررةباعتبارهاإلهمنإلهعبارةحذفر(ىالقسطنطينيةمجمعولكن9،احقإله
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نورمنشر،إلهمنإله

!انماعلىتأثيرمنالثنائيةهذهأحدثقهماوبسبب-الثانيالضصل

والهلفيني.العبريللف!رمختلفةأنماطمنال!نيسةداتلفييوجد

جؤال!رازةشرعتحينالظهورفيالمشا!لهذهبدأتوقد

تمدبدأتحيثواليهوديةأورشليمجؤالأولىقاعدتهاخارجالانتشار

ظهرتماوسرعان.-الرومانيةالإغرلقيةالثقافةداخلفيجذورألها

منانطلاقأفقطليس،المسيحيسوعلتفسيرلصمرمتتاقضةمحاولات

المفهوممنطلقمنأيضأول!ن،المتباينوال!فينيالعبريالفحر

ظهرتثمومن.والعالمالفهبينالحادبالتتاقضالخاصالسائد

"الأبيونيين"بدعة:المسيحيسوعشخصجهةمنمتناقضتانبدعتان

تانهافصلتوقد.ه"(عحمم!لم)ح"لدوسيتيينا"عةوبدهء(أ+هأ)علم

شؤهتا-وبالتالي(المسيح)جؤوالناسوتاللاهوتبينالبدعتان

عنالجديدالعهدقذمهاالتيالصورةحمال-مختلفةبطرقوقسئمتا

يحبوهذامتأنس(.)إلهواحدآنيوقيمعأوإنسانأإلهأب!ونهالمسيح

الأولىالصورتمثللأنها،الانحرافاتهذهفيللنظرقليلأنتوقفأن

.الميلاديالرابعالقرنفيال!نيسةواجهتالتيللمشا!ل

لأبيونية"ا"لبدعةا

منالأوائلالمسيحيينمنجماعةبين""الأبيونيةالبدعةنشأتلقد

نواو!ا02أ"ء(قيهإ)يي"ءلفقراا"بئيفبون!انوايهوديصلأ

إليهةلبنؤةاللهاختارهقدالإنسانيسوعبأن:المسيحسريفسرون

23!حيا،أ"3ولثيول،3ءء..لم.ءيلمكللم7،!.،،48-47أولء!ولس!!،075?ء".ممعر1.22.1،

لأ1051،."122بم0،1.11.3لأ،1.51.3.430.2.10م."78م.52.4)بم."925م

5.)،3.."3لم6نملما"لأأهه!أول31لمءول..3?"34.7نج.19%5333،ولء!أعء3ء،.+أ

22.1.4ز.*هح.لم!ح.2از6561.5زحأير!أحولكهلمااس!ع*أ.لمءشاء.لمءه،36

+حال!)أ،كله"3?ء.!حيفي،33زأكا!غولعول،3أ+كا.لم?ء.لم،23.ئمز.224زاأأا+!،!ء

+أء3.،42.26.1.ز.048.7.37.،?*لمر*.،3ةبم05.أءعأ!"!ول،3.3?+.92م

حلهثه3،!كل!.،312.11.س!بماأ!ث!ألا،3،"كل.4ءلم.8ز*!كايلا،.38آ

165



بالثاوثا!يمان

بهيؤمنواولهـا،معموديته!القدسالروحعليهحلىعندماخاصة

صارالذيالفههوأنهيعتبروهولم،!مخلوقبلالآبمن!مولود

رفضوافقدوبالتاليفيه.الفهحلقد!نبيبالأحرىرأوهبل،إنسانأ

مفضتلين،والآبالمسيحبينداخلية!يانيةعلاقةأيةوجودفحرة

التيوهي،بينهماخارجيةمعنويةعلاقةوجودف!رةذلكعن

المسيانية.رسالتهالمسيحأتغبموجبها

أسفلىمنيتجهمدخلومن-المسيحعنالأبيونيالف!رسعىوقد

بطريقة،المسيحيسوعفيالفهحلولتفسير!يفيةإلى-*أعلىإلى

بحيثأيضأولحن،المسيحيالإيمانفيالفريدةبم!انتهتحتضظ

المسيحيسوعأنالأ.المطلقةووحدانيتهالفائقالفهسموذلكيمسلا

بينهاماب!ل-المخلوقاتصفوفضمنشكبلا!اقهؤلاءنظرفي

علىإليهالنظرالممنمني!نلمولذا-جذريفرقمنالفهوبين

الفهعملأونفسهالحقيقيالفهحضوراتيالتشخصهجؤيجسئد4أذ

هو(نظرهم)فيالمسيحيسوعي!نلموبالتماليالبشر.بينالخلاصي

فقط،"السماوي"الآبهوالإيمانمر!ز!انبل،الإيمانمر!نز

للجنستعاليمهفيدائمأالمسيحالآب(أإلىإليهيشيرحانالذيوهو

الفهعلاقةأنيرون!انواالبدعةهذءصحابأأنوبما.البشري

اليهوديةإلههولهمبالنسبةالفهظلفقد،هامشيةعلاقةهيبالعالم

عنهشيءأييعرفوابأنللبشريشمحلاالذي،المج!ولىالمخفي

نأالأبيونيونيقدرول!ي.الأزليالذاتي!يانهجؤهوحسبما

في-اضطروا،الإلهيوالفداءالإعلانعنفعلئةرسالةللعالميقذصوا

عاديأإنسانأكانباعئبرهللصسيحالبدعةهذهنظرةيشرحتعبيرهوأعلىإلىأسفلمدا،"

(.أعلى)إلىالحالةهذهإلىانثفلانهأيالمعحوديةفيدثهابنأأصبحثم(أسفل)ه!ن
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رشمندؤر،إلهمنإله

تناقضممااإلهيشخصمانحوعلىيعتبروهأن-للمسيحنظرتهم

المخلوقة.المسيحطبيعةعنالأمرأولجؤقالوءمامعبالطبع

سيننية6الدو،عةلبدا

فقد(الخيالية)أي6"الدوسيتيةتسمىالتيالأخرىالبدعةأما

تؤمنو!انتألروحانيالتفسيرفيتفرططوائفمناسمهاأحذت

قدبلحقيقيأجسدأي!نلم،المتجسدالقهابن،المسيحجسدأن

بالفعلهناكو!انت)خياليأ(03وهميأجسدأ!انأي،حذلكبدا

هذه!انتحيث،4الجديدالعهدفيوردتالدوسيتيةمنتحذيرات

علىانتشرتثموالثالثالثانيالقرنغنوسيىوسطسائدةالبدعة

أسفل-إلىأعلىمنيتجهمدخلىخلالومنذلك.بعدواسعنطاق

الثنائية-مفهومعلىوبالاعتماد-المسيحعنالدوسيتيالض!رسمى

تر!زبطريقة،المسيحيسوعفيإنسانأالفهصارتفسير!يفإلى

وعدمتغيرهوعدمالفهبثباتمساسبدونالإلهةحقيقتهعلىفقط

إلىنظرواأنهمالنتيجةو!اثتبالجسد.اتحادءرغمبالألمشعوره

غير)خيالي(وهمي!شيءبالألموشعورهالإنسانيةالمسيحطبيعة

صفةالإلخيللرسالةتف!يرهم()حسبيعطوالحيوذلك،حقيقي

إذن.والتاريخيةالموضوعيةالتجسدحقيقةقؤضواوبالتالي،المثالية

3اولأ،ءول!،75.ء!!.217-8زه7.لملمءمم9،3للأ!همكه،.*3أ.3-.75ز،.!م!4!ي)ازلال،ولأ،3

.3ءمم?.27لا!!+!513..ل!ء3.4?"،).1107.2.6.1،."391م371.3.م،2.107

.ء"86نن+2662.55.4.ءنن.2،13..?153بموللااهه"أول،3لمعول،.كا!ء"

-8.8ازا16.01ز،.مم!ء)طهـأ+ء+ءأح،.ث!،ء3أكه17.7ؤلاص!3ولأ؟ح،3.لمكهآ+،.لمءحء

21.6ز40ء+أمح!!هر.ص?كلر،271.5كلء.،.82?3)!35+،ثيأ)الما+س!?كاع*قيع

"ح3كهأ،لمكلاكا?ةا+.

.7يو2؟2ة4؟2:22يوأ4

أمنالمتعالاللهباعتبارهالعسيحإلىالدوسيتلونمدخليشرحتعبيرهواسفلإلىاعلىمن"

الوهمية-الحالةهذهفيوظهرل!ازلانهأىحقيقيغ!رجسدشكلفيظهرالذ!ط(أعلى

(.اسفل)إلى-الأهل

167



بالثالوثالإيمان

لإدخالالفهيديفيآداةإلأنظرهمفيي!نلمالحلمةفتجسد

يتحققعندماتتتهيالأداةهذهولحن،المالمجؤالإلهيالحق

إليهاتؤصلتالتيالصورةتلكأنفيهشكلاوممامنها.الغوض

إليهاالتوصلتمقد،أخرىجهةمن!انت،المسيحعنالدوسيتية

المسبقة.البشريةالأف!اروحسبالإنجيلتعليمعنبعيدأوتفسيرها

نقطةعنتبتعدأن-المسيحيخصفيما-الدوسيتيةاعتادتوهحذا

الافتراضاتإلىتميلو!انت،المسيحألوهية:وهيألاالبد،اية

المسيحألوهيةتعدوول!أ،الفهعلىوتطبئقهاالأسطوريةأوالبشرية

إلهيأ.ش!لأعليهاأضفوابشريةف!رة!ونهاعنلهمبالنسبة

البدعتين،!لتافيواضحأوجدلأخلطأهناكأننلاهـظوهنا

بينالتضادوبسبب،منهما!لجؤظهرتالتي""الثنائيةبسببلأنه

.هالأخرىفيالواحدةتتداخلأنلابد!ان،والخليقةالخالق

المتجسد"الهـلمةاللة"ابنهوالمسيعأتحقيقةأهمية

الأمربهاتنتهيقدالبدعتينهاتينمن!لأأنحقيقةو!انت

تبدألهـامنهما!لأأنصكلىدليلإنما،الأخرىبدأتحيثإلى

منالمولود-المسيحيسوعأن:الأساسيةالإنجيلحقيقةمنبالفعل

جاءالذياللههو+البنطيبيلاطسعهدجؤلمتأوالذيالعذراءمويم

أجلىمنانفصالبغيربناويتحدلناذاتهويعلنصمناليحون،بففسه

وضعفيالمسيحيسوعيقذملمالإنجيلأننجدهناومنخلاصنا.

جؤ!ماالاثنينبينيتأرجحولم،معهمشابهةأوالفهمعمقارنة

الإيمانكانونأنيعتبركانولكنه،الجدليةالأمورلهذهبالفعلمدركأألداسيوسقكان5

جميعا:ضدهاالحامىالحصنهوالنيقاوى

ح.مهح*.يهـ.41.21.2،8.1،3ز?ءي!.ءح،23.21ز?ىلل3.ر43زك!.4.مملم011،4

ء!033)!صلا!43374أ،ا7.ء!3.8ز4،له3!!،)أ،.كلى.1123.
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دؤرمنورإله،كأإله

الإنسانية""الإلهةحقيقته!ليةفيقذمهبل،المذ!ورتينالبدعتين

،الأساسهذاوعلى06إنسانأصارالذيالفهباعتبارهالمنقسمةغير

المباشر،الإيمانوهدف،والمخفصالربهوي!ونالمسيحيسوعفإن

الآب.معرفةيم!نلابغيرهالذي،الفهمنالمولودالوحيدوالابن

لنا،اللهيعلنأناستطاعلماالفههوالمسيحيسوعي!نلمفإذا

لم!اذا،فقطنفسهالفهخلالمنإلأالفهمعرفةنستطيحلالأننا

يخفصناأنمم!نأ!انلماانسانأالوقتنفسفيالمسيحي!ن

نأالفهيستطيعمعناواحدأ!ونهخلالمنفقطلأنه،البشر()نحن

الفعلي.البشريوجودناداخلمنخلاصنايتفم

الذيالقه:ب!ونهالمسيحبيسوعالايمانأنأوريجينوسأ!دوقد

الفه1،واحلوآلبفي"إنسان"و""الفهنفسههووأنهإنسانأصار

منذتسفمناهوقدالمقدسالتابتعليمإلىينتميإي!إنهوالمتأنس(

تلاميذتعليمعلىسيلرزف.ر.عفبوقد07الأولىال!نيسةنشأة

ا"منقائلأالمسيحالسيد)أقنوم!شخصبوحدةالخاصأوريجينوس

المسيعحيسوعوأقوالأعمالينسبونأوريجينوستلاميذأنالواضح

إلىأي-ذاتهالمتجسداللوغوسلىإ،بينهاتمييزوبدوق،حلها

علىتعئنوقدواحدا.08وقتفيوإنسانالفههوالذيالواحدالشخص

الإيمانهذابأنأوريجينوس!لامفيجاءمايرددأنأثناسيوسق.

ومن،البدايةمنذالجامعةال!نيسةوإيمانوتعليمتقليدهو!ان

وإله"إنسانهوالمسيحانعلى4:35(الأريوسيين)ضدفيأثناسيوس.قتأكيدانظر6

ولة(.57ة،قلما7فهـ7ةإ7لل!م757!أ!،750ة)تقلم!ةواحد(ا.ان)وفيمعأكامل

)ضدفىكولهكنلكوانظروالأبيونية.الدوسيتيةالبدعةمنكلضدهوالقولهذاويعئبر

11.الكلمةفىحتيقىوجسدالجسد،فيحتيقىإلهاهو0المسيحبأن41(3:الأربوسببن

307س!!أ،ول?كل3،.+أالم!34ءز.2.1أنجم2.6.2بم.س!(حمحأةول!أازكعلا،.يلم!ى-2.7

س!ص!(ألاكاة3!!كاأكهـاول3،عءيملمرد.،46.

ول8.لأ.3)ص!احم.033/يأء*4+علم،!ءلمهأ+إ3"ح،ك!ع92.3.049،1
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بالم!لوثالإيمان

ثانية-مرةإليهانشيرمهمةفقرةفي+أثصاسيوسف.تأ!يدجاءهنا

بهآمنتمابل،حسنأنهلهمبداماب!تبوا!المنيقيةأباءانعلى

ليبهيؤمنونحانوابمااعترفوافقدولذا،الجامعةال!نيسة

ماوأن،رسوليةءآراهيبلجديدةآراءليستآراءهـمأنيبينوا

بهعفمقدمانفسههوبلعندياتهممنا!تشافأيحنلم!تبوه

209لرسلىاا

الرئيسيةالإفجيليةالحقيقةتأحيدإعادةنيقيةمجمععلىوحان

ابنوأن،)المتجسد(الحلمةالفهابنهوالمسيحيسوعأنتعلنالتي

المجمحيتصدىحتىوذلك،المسيحيسوعهو)المتجسد(الحلمةالفه

ظهورتلتالتيالأخرىالبدعو!افةوالسابيليةالأريوسيةلتعاليم

وقد.الحنيسةإيمانسلامةتهددباتتوالتي،والدوسيتيةيونيةالأب

الفههوالمسيحيسوعبأنالإيمانفيالمساومةال!نيسة!فضيت

هناكت!ونفلابالفعلاللههوالمسيحيحنلمإذالأنه،المظئس

)فيي!نلمإذاوأيضأ،صنعهأوقالهما!لفيإلهيةحقبقةأي

صلةأيةلهالفهصنعهماي!ونفلابالفعلىإن!مر،نأهو(الوقتنضمرا

القضيةهذهلخصقدأثناسيوسق.و!انالبشر.ببنيخلاصية

بقوله:المتجسدللحلمةالإنسانيةوالأعمالالإلهيةبالأعمالالخاصة

رأيناوإذا،(الأعمالنوعي)أيمنهما!ليخصماإدر!نا"إذا

إيماننا!ؤحقعلىفنحون،"واحد"بهماقام!لاهماأنوفهمنا

بواسطة""إلهأغملىماإلىأحدنظرإذاولنأبدأ.نضئلولن

الجسدصفالتاإلىنظرإذاأو،الجسد)حقيقة(فأنحرالحلمة

شأنمنقفلبشريهومابسببأوبالجسدالحلمةقدومفأنح!ر

ولكلة"،طهـ39ألما،3!ء،.+لرك!5ز3حع?ر.!?لم5زي!و..3ء28.13ز44،.كالم!رأز.،يع

،.كل!71-4.2.!أءآحا!ول!*ص!اكلهـ405ح3مه6لة*!)ولأكه،4،.ء!أ-12.1زير

+"!3040،ء،أ+يلم.حءءلم.،3.1.
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دؤرءنور،إلهمنإله

الذياليهوديالخمرت!اجرمثليعدالإنسانهذامثلفإن،ال!لمة

الذيالوثنيمثلأو،عارأالصليبيعشبروسوفالنبيذمعالماءيخلط

الأريوسيينالفهلأعداءبالنسبةحدثماوهذا.حماقةال!رازةيعتبر

مخلوقأ،فاعتبروهللمخفصالإنسانيةالصفاتإلىنظرواالذين

ميلادهإن!ارالىفاضطروالل!لمةالإلهيةالأعمالإلىونظروا

يسوعبأنفالإيمانا".مانيأتباعمعئحشبونوبالتاليبالجسد

خلاصنا،ولأجللأجلناأإنسانأ(جسدأصاوالذيالفههوالمسيح

الذيهوذاتهالفه،المسيحفيلأن،""بألوهيتهأ!يدأإيمانأيتطلب

يسوعفيلأن""بإنسانيتهمساويأإيمانأيتطلبو!ذلك،إنسانأصاو

!انتفقدالأريوسيةأماله.خاصةالبشريةطبيعتناالفهجعلالمسيح

ضدوأذنبتوالخطأالحقبينخلطتحيث،ذلكمناونقيضعلى

سقطتلأنهاالخلاصيةالإنجيلرسالةوأفسدتالإنجيليالإيمانلب

واحد.آدبفيوالدوسيتيةالأبيونيةالبدعتينحلتافي

الآببالئهالمتجسدالابنعلأقةعنالدفاعفياللنيسةموقف

التاسعالأس!ندريةباباألحسندروسالباباأدركماوسرعان

الأمرأقللشكمجالأيدعلابماأظهرقدأريوستعليمأن،عشر"

يسوعبينالعلاقةطبيعةهو،والخلاصالإيمانموضوعفيالحاسم

الحنيسةعلىحانحيفإذنالآب.والفهالمتجسدالابنالمسيح

المسيحيسوعأقرنعندماالإنجيلىيعنيوماذا؟العلاقةهذهإلىالنظر

351!ث!ا"ولايا،3.*ءحار،.مم.35.3

4:3.أيوو(،السبعينيةأالترجمة:22أإش:فيالمقدسالكئابإلىيشيركانوقد

311ءحأ!ط!ءأءلأكه3دهطهـا*س!كلة3ء4ء3"+ءكهحلاكاه؟+ء،،ء33040أ+.لمح?.لم،

3.1،لأكاه،ل!!"(ولكا3أيا،3?،.!حمععلم35ز3حه،!3ح،3ك!أول.لم.لم?ع،1؟6.

5ح)!3ألا3،دة+.لم?علم.3.23.حهول3لا"7ا3!أ30؟هعأ443،طهـ،ا*!طه3!4هم

4،لةمصرءاطهـ!ق4!هااأ53*ولاحلا!ث!ح)!ءأأحعح)،3،،3ولأهءللأةأسول7

لأ+5ولك!"6"لم!ة،7"أولولس!1891.3.حبم"أححاكلة3!أأث!5ءح،!ولآهأ"لاث!ه3أول3هم

)ول43،له*س!أ!4أ35وللاكاةص!33+!؟"ولأكعهلما،3عء+ءكه.لمءيمة.

171



بالثالوثا!يمان

نأيجبالذيوما؟والخلاصبالإعلانالخاصةأعماله!لفيبالفه

لها؟.تحريفأوفهمسوءأيلتفاديالعلاقةهذهطبيعةعنيقالى

عندماالت!ساؤلاتهذءمثلعلىالإجابةعلىنيقيةآباءحرصوقد

الفهابنالمسيحيسوعواحد"وبرب:الإيماناعقرأفبصياغةقاموا

نمور،مننور،إلهمنإله،الآب(جوهر)منالآبمنالمولودالوحيد

معالواحدالجوهرذاتله،مخلوقغيرصولود،حقإلهمنحقإله

شئ".!ل!انبهالذي،هلم!ة(ه"كائاهلحلد!،)؟ء،"+الآ!

نأمؤداهقانونأ،الإيمانبإعترافالآباءألحقذلكعلىوعلاوة

فيهينلموقت"هناكأنيقولقن"!لتحرمالجامعةال!نيسة

إلى"أتىأنهأو،6ئولدأنقبل!ائنأيحنلم"أنهأو،"!ائنأالابن

أعنمختلفجوهرلهالفهابنأنليزعمأو،"العدممنالوجود

قدنيقيةمجمعوحان".للتغيروالتبدلقابلأو،مخلوقأنهأو،الآب(

يم!نهحتى،الدقيقللفحصوضعهاالتيالعباراتجميعأخضع

علىذلكساعدوقد.الرابعالقرنخلالالمتواصلالنقدمواجهة

مجمعأنحتى،الحنيسةوعقيدةإيمانوتطميقتأ!يد

الش!لوأعطاهالإيمانهذاتمامأقزأقداللاحقالقسطنطينية

المولودالوحيدالفهابنالمسيحيمموعواحد.اوبرب:!الآتيالنهائي

مولود،حقإلهمنحقالهنور،مننورالد!ور،!لقبلالآبمن

حل!انبهالذي،الآبمعالواحدالجوهرذاتله،مخلوقغير

هذهفي!بيرةأهميةذاتتمديلالتتطرألمأنهالملاحظومنشئ+.

التفيير!انوإنما،(نيقيةقيؤضعت)التيسابقتهاعنالعبارات

012الضروريغيرالتحوارتفاديلمجردالطفيف

21حبمص!ث"ح3!ح4ءص!؟أ4لا؟"ص!أ!اءألا41.3+ء.،02.1
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رشمنأل!،إلهمنإله

"وبرل!بعبارةالإيمانقانوقمنالثانيالمقطعنيقيةآباءبدأطذ

يسوعللربالمباشرةالعلاقةبذلكأظهروافقد،..المسيحيسوعواحد

،الأولالمقطعفيبهبدأواالذي...ا"ال!لضابطالآب"الفهبالمسيع

الآب،لفهبالنسبةأوالمسيحليسوعبالنسبةسواءأنهمبئنواوبالتالي

الآباءعئروه!ذاالواحد.الجوهرنفسإلىيشيرونحانوافإنما

المحتوىهذا،المسيحيخصفيماالجديدللعهدالحقيقيالمحتوىعن

فأنالآب.بالفهالإيمانمعتمامأيتطابقبالمسيحالإيمانفيهادتي

الآب"ألفهواحد"بإلهتؤمنأنهو"المسيحيسوعواحد"بربتؤمن

الآب.معمتطابقأإلهأبهوتعترف

معللمسيحالتيالفريدةالعلاقةهذهعنالإيمانقانونعئروقد

منالمولود،الوحيدالفه"ابنالمباراتبهذهالفهوحداتيةداخلالآب

و"ابن"مصطلحاوحان".ضكيرمخلوقمولود..الدهور!لقبلىأبيه

هوالابنلأن،الواحداللهجوهرداخلالتماينرإلىيشيرانإنما"آب"

نأبماول!ن013"ابن؟وليس""آبهووالآب،"آب"وليس"ابن"

هوالذي،للهوأحدابنفقطهناكي!وقفبالتالي،واحدإلههناك

فارقيوجدلالأنهالابنأبوأؤليأهوالآبأن!ماالآبابنأزليأ

العباراتهذه!لىمفادتجميعتموقدبينهما.نوعأيمنأوزمني

إكائاههلم!ة(*)؟5""هوموأووسيوسهوحليوافرحنرمصطلحفيمعأ

سابليوس:لبدعةرفضأيتضمنالتميبزهذاكان3!

"ول،له43ألا3،?1،لر5.،)6،س!بم?3*!.لمأءءالم.،5++هح.ير.63،4.3،3،

4.)!ه!ير!ير*.لمر3-11.6،هح*.2.4،3.4.

الشيءذاتويعني6؟هد!ة،هوموس:مفطعينمنصفةهو،أووسبوسهومو،مصطلح،

المعنىفيكون،الجوهريعنيوالذي"ماكاغه"اوسياو،ءوله(4*ءط،)!+!3الواحد

واحدارالآبمعالواحدالجوهرذاتله،:الآبمع"هومواووسيوسلمصطلحالكامل

مه(.حولهحه4ء"،+ء3"ولأس!كاع"(زرءيلأ)3ءث!(ءآالجوهرذاتفىالآبمع
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بالثالوثالإيمان

عنللتمبيروذلك146الآبمعالواحدالجوهرذات"لهأوالآبمع

عبارةاضافةوجاءت،الآبوالفهالمتجسدالابنبينالجوهروحدانية

معالابنارتباطعلىللتأ!يد..."شيء!ل!انبه"الذي

ا.هلخالقا

بالآبألابنعلأقةعنأريوسمف!وم

!ان،الإيمانقانونصياغةفيالتعبيراتهذهوباستخدامه

016عينيهأمام"تقواهو"عدمأريوسهرطقةيضعشكبلانيقيةمجمع

وفائقةوأزليةتمامأفريدةاللهطبي!ةأنلسبببأنهأريوسعفمفقد.

وأتمييزهأومعرفتهيمنلاالواحدالفهجوهرفإن،الإدراك

نأف!رةرفضيتضفنبالضرووة!انالتعليموهذا،معهالاتصال

ذاتها،الفهطبيعةنفسالأزلمنذلهآخرأقنومهوالحلمةأوالابن

للتقسيمقابلىالفهجوهرأنلأريوسبالنسبةيعني!انالأمرهذالأن

المبتدئغيرلمصدرا-"لآبا"غيرخرآ!يانكقجود017لتعدديةاأو

هذاي!ونأنلبشرطفقط،أريوسعندمقبول!ان-حقيقةلتل

بأنأريوسعفموه!ذا.العدممنالوجودإلىأحضرقدال!يان

41مم!أ؟"5ث!3"ه7ه"(س!4أ،30،+طحاأ*هولهه5أهول،،ء"3يالمكا!3ءولألم*ها.

لم?أ*عثيولء!كاءأءك!لم3ي!لمأع"لم-ج*?أوليمءح3ي،ءلمهكله+ألمممالميأءلم،ي!عءصمح11891،

6."ح(.4ل!!.+.3.)س!؟،له+ه+

1كاي"،كهـ35ولأ،3?ى!4..187.3بم?".+ل!و3512.3ز.*هح4،.كا901!م4له

09-14.3لمير.2.2-5،.غء3ءير

61طهث"كهـأكمةيا.43!كل!حكة.،31زعء03?!.1نج?+لري.،3ز*هء.ير.7.1.3"

!!3أ)،ء!.،22.25ححأ.

.وقفناسيوس.قمنكلكئاباتفيأريوسوخطاباتاكوالمنذكرتالتيالعقاطعأنظر7!

الكسندروس:والباباابيفانيوس

حس!43ءثاأحأ"!أ5+هثهولول3ألما،3لم?3ء؟أول3!حةث!أولألا،3?،.*للأكا1-615ز

.+هحير.ء،5.1ننءعء!".مم،61.!رءأكل!.ءي،21زطهـ3أول33،3ءول!لأكاأ

اولولكا!مص!74*حأولأثم!6لهث!"وللما،3!ء.*لي3ر،416،ل!01ولص!3ولأ؟ح،3أول

ص!9أول!ث!دألما،3كايم..3!.6.96حمثها!5!"أامم،3ولس!اءل!س!أأ!حمه4+"*عاولح3

وله،"ءولأ+4ث!س!عء5لأ،+"ء40ء!أ،أولي.لمءحححلم.،33.1*4كاهء!؟كاص!3،إ+كهلم.

ء?لم.،6.1.
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رومنفر،إلهمنإله

العدممنخلقبل،الآبمنأبالطبيعة(ليسالفهحلمةأوالفهابن

بأيي!ونلافإنه،!ابنلهالفهتبنيمنوبالرغم،الفهبإرادة

ذاتلهأولهمساولأأوالفهل!يان!افئالأشحالمنش!ل

أريوساعتقدألع!سعلىبل،)،5"كائاههلم!ة(الواحداللهجوهر

غريب-العدممنالمخلوقةالأخرىالأشياءحلمثلمثله-الابنبأن

نألأريوس()بالنسبةيعنيوهذا018الآبجوهرعنومختلفتمامأ

لاالابنفإنوبالتالي،للابنتمامأمدزكوغيرمعروفغيرالآب

لأنه،بالآبأصيلةحقيقيةمعرفة-ينقلأنأو-لهت!ونأنعيستطب

قدرته"معيتنالشاما"بقدرفقطولفهميعرفأنيم!ن(الابن)أي

ول!ن"مخلوقالحلمةبأنأريوساعتقدذلكوفوق!مخلوق.91

،الأعمال!أحدليسولحنعملوأنه،المخلوقاتمن!أحدوليس

الحلمةأنهذاومعنىالمواليدا"..2!أحدليسول!نمولودوأنه

اعتبروقد،والإنسانالقهبينمتوسطأمخلوقأرلوسأنظرفي!اق

أنهإلىبالإضافةهذاتمامأ.21مخلوقأهوولاتمامأإلهأهوليسأنه

أرلوسمفهومفإن،وتيئودوريتإبيفاثيوسمن!لىرأيبحسب

بأنهاعمقادهفيذلكوضحوقد،معيبأمفهومأ!انالمسبحلإثسانية

العاقلة،الإنسانيةالنفسمنمجردأجسدأالحلمةاتخذالتجسدفي

023الإنسانيةالنفسمحل(الحلمة)أينفسههوحلوقد

81كهـأكامولكم!ولأكه،ح5+.34.،5.1-ةزءع+لمركا.،51.

91"أكهـ3ءكةألا3،!."أ"،كه4ص!بمك!لة0ا4ي!كا!.حكلهة،)2.

302!!"أكهـ3"كل!ولأ،3.*هحكر..91.23،اد4?+لمإ".،61،هآ3ث!أأك!45أ،،أولهي!هول

ول3أول،5يأص!عءولاطهـ415،له*حع03

312!ط!؟أولولأ5كهـ.+هح.263-0324.2ز?.3ء!ي!24.8

22ص!9أ"!+!ألاغ،يريمء.،33زث!3س!7،س!3040ءثر.3!،1.5أ.حبملما!"،4،5أولكه،?ء*.

.!"143.4كلول،ك!1!968.8زولكاطأولأثمهلما،3ءو4يم،.لم،7!ءهـ"ل!+ه*،.سكة.ء!،

،5.151!!377،طهـ134+ه!ص!53لأ*3ر.كه.+هح،.*لا!،124.2س!!ء!له3ر،11

".365ز"أطهـ3!ث!ةولأ57.+هحكل4ه.لم،2.51.1.ر،71ز،أع!3040!"+كل!.،3.301حس!

!ا03،!"ص!7أ4س!ول5ح444ءلماح4لألا07!"!أ!54كلمه*أ؟عس!15)"ألماأ!ول3حث!أ5ول،

+ة!ملأملأهلاهـ7كااة7ص!كاأ*لم!"كاث!"ولءكا!لأ5ءقهط!ءم!كاا7كاالم!وله،791ر.
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بالأرثالابمان

الأريوسياالرطوقيالفهـرمناللنيسةموقف

أخطرهيالأريوسيةأناعتبروانيقيةآبماءأنفيعجبولا

إيمانجذورصميمجؤطعنتلأنها،الإطلاقعلالهرطقات

وعملهالمسيحألوهيةحقيقةحولالش!وكبإثارة:ال!نيسة

ردجاءوقد.إنسانيتهبحقيقةالمتعلضةالأمورعنناهيك،الخلاصي

مو!دين،فيهالبسلاوتحديداتوبتعبيراتوحاسمأقولأالآباءفعل

منمولودهو:الوحيدالفهابنالمسيحيسوعالربأنجؤإيمانهم

ذاتلهوأن،حقإلهمنحقإله،مخلوقغيروهو،الفهبوهرصميم

023الآبمعالواحدالجو!ر

!يفيةهينيقيةمجمعمناقشاتفيالحاسمةالنقطةو--،نت

،6الفه"من،6الفهعند"من،الفه""بواسطة:الإنجيليةالتعبيراتفهم

ئفهم+أنينبغيهلالم!تجسمد.الابنعنالحديثعنداستخدمتالتي

ابنهوالمتجسدالابنأنتعنيأنهاعلى+الأربوسيونادعى!ما

ابنأنهتعنيأنهاعلىثفهمهاأمب،لنعمة؟،إرادتهبعملفقطأالآب

الذاتيةطبيعتهمنأي،،ئ!(،!مكاآكائاه21جوهرهصميممن/1الآب

عفمحما-الآبجوهرصميممنفعلأالابن!اقإذالأنه!إله؟.

الآبلأن،"بجملتهالابنهوي!ونالآب!يان.!ىفإق+نيقيةآباء

ت!ونالأساسهذاوعلىبالآخر.الحه"ة"(خاصمنهما!لوالابن

إنهماحيث،الواحدالقهجوهرداخلجؤ!ائنةوالابنالآبعلاقة

بش!لالآخر(أيحتويالآخرفيمنهما!لويتواجدمتلازماق

الأزلمنذهوبالتحديدلأنهآبهوفالفهالأزلى.منذومطلق!امل

منذهوبالتحديدلأنهإلهمنإلههوالابنأيضأوبالمثل،الابنأبو

في:العباراتلهذهالثاسيوس.قلقسيرانظر23

ح!ل!ا"طهـ3ولأ،3،.!مى!?ء6نجملههـ.+هح.90103بهم?،.*دلكله4أبمم
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نورمننورإله،منإله

يأدونوالابنالآببينمطلقةأزليةتبادليةوهناكالآب.ابنالأزل

عئروقد034بينهماالمعرفةأوالزمنأوالوبودجؤفاصلآوفارق

الآبمنالابنولادةإن:بقولهذلكعنالنزينزيغريغوريوسق.

"ةمبتدأو"غيو،"سببيةو"غير،"زمنية"غيرولادةهي

للقديسلنسبةباأما(.25،،لل!لاة?ةثئالأ+إ"7ف،لح)،لنه?ةلاف

يتخطىأمرالآبمنالابنولادة!انتفقد،نيقيةوآباءأثناسيوس

الابن(ولادة)أيأنهاأحديتصورأنيجبولاالبشر.26إدراكولفوق

!ما+الفهقتلىمن"إرأدة"فعلبواسطةأوما""لحظةفيحدثتقد

لاعلاقةهيبل+27هـلوسابيوسأريوسمن!لبالفعلذلكتصور

.قيقولولذلك،القهفيالأزلمنذ!ائنة،والابنالآببينبهـائنطق

"038للابنآبالدوامعلىهو،الدوامعلىهوفيما"والفه:أثناسيوس

بالآبالابنعلاقةعنللتحبيرالآباءاتبحهالذيالمنطج

استخداممنأمامهممفرلاأنهنيقيةوآباءق.أثناسيوسأدركلقد

فهمهمعنللتعبيرالسعي!ؤ،الخليقةمنأصور(وتشبيهاتأمثلة

42لم!3ءا*ث!4ألا،3.+هح1.7.43ا.92-34زبم33223.2ز.3أنجم65منج13.4?

لمو3ى.،4أ-43زء!ءلمحمح03ر72.42.!كي!ا1،كلى.،11،2.25أا+لة،ء!شللأد.،52.

2؟س!،5+ه!ث!.كة،ه.110.3.3ص!أ،9.مء3.92نم4.1.13

كلويفوقبهينطقلاأمرهيا!بهن(،ابطةالولأدةطريقة"إن:باسيليوسق.يقول6!

كنلك:انظر!.كلى(.52)3"البشرىالفكرتخيلات

!3،أ)،هح.قيلا!قى.،.612!24ز5+ه!حع*.سكة،.892.30.

72ح.مح.3!أ4!،أءأل!ا*ع33"لملمء،!ء+،7791؟!د.62!922.

82"،ولول!3!ألما3،!س!5!4ع.،21،حبم02.ول013كهـ4ل!5أء5.،2ز

.قبشدهأيدهقدماهو،اللهفىكاننةأزليةعلاقاتبكونهاوالبنوةللأبوةالفهمهذاإن

51نرحيث-القدسالروحعلىبالطبعينطبقالوضعونفس-النزينزكيغريغوربوس

تقريبأالمعنىنفسنجدانايضأيمكنناكما،،اللاهولئية،عظاتهفىبوضوحذلكيشرح

الكبالوك؟الآباءبقيةعند

!ح-،ل!+ه*.ع!،.ءه،.192!ء02ز913..س!م3!!أا،53(أط3؟)3!طأهعكل!.،

4.38زيي4+ه!ح،ل!لألا،.33.+هحر.+كرى331.ز3.8ز2.9ز03ء4حع7.لم1.
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لثالوثا5اإيمانا

نقلبهاتمالتيال!يفيةهوالاسلوبهذالأن،بالآبالابنلعلا!ة

الأمثلةهذهأنومعالبشر.لغةخلالمن-لناالإلهيالإعلان

ينبغيلاأنهحتى-بالغرضتفيلاذاتهاحدفي)الصور(والتشمبيهات

جؤاسئخدمتقدذلكمنالرغموعلىأنهاإلأ-93فيهاالتمادي

محتواهامنأبعدإلىتشير!انتحيث،مبهرةبدقةالإل!ثيالإعلان

وهذا.03الداخليةالإل!ثةعلاقاتهعنالقهي!شفهماإلى،المحدود

ائمعطىللمعنىوفقأوالتشبيهاتالأمثلةهذهنفم!ئروأنلابدأننايعنيئ

العاموالإطارالشاملةالنظرةنطاقوفي،المقدسةالحتبفيلها

.31الإنجيليةللرسالة

نيقيةآباءاستطاع،أثناسيوسق.يقولحما،النحوهذاوعلى

"و"الشعاعلد!ا(()5"النور"بالخاصالإنجيليالمثالاستخدام

الآبالفه!ابنالمسيحعلاقةشرحفيليساعدهم)"لم!كا!لأن4+4(

الجسديأوالبشريالمفهومتطبيقتفاديإلىأدىمما33،وحلمته

...""!لمة،""ولادة،"مولود7،"ابن"،"أب"مثلل!لمات

لاالنورأنحماأنهأيضأالمثالهذاأوضح،ذلكإلىوبالإضافة

وأابنهبدونأبدأيونلاالآبفه!ذاشماعهبدونأبدأي!ون

منهماو!لواحدهماوالشعاعالنورأن!ماوبالضبط033!لمته

واحدهماوالابنالآبف!ذلكالآخر،عنغريبأومختلفغير

الجوهرذاتلهمابلالآخرعنغريبأومختلفغيرمن!ماو!ل

92ولأ؟ول!!كهأول3،+لم،لملم.هيم.،3.

و5طهـولح!3!أول3+لمز.لملمهثم.5-3.

)"؟!ل!7هءةده"!ه+(""أملالةبكونهاالإنجيليةالصورعنأثناسيوس.قصفهومإلىجعار

..3?ي!?21ز.*هح4،.مم21.زه.03-13.3.2زه?،.الملمري؟03،4442ءكه).)9م.حأح

ءعول(لم4!لأإ+4لملا!4ءالمء!*4لمه،"3،ل!هلم8291،هه.1ه+ه:المؤلفكتابإلىارجع31

23"،ولكا!!3اولكه،?.3?لم.2412-.

ر؟3ء،ل!ث!،طهـأول،3.+هح.241.43.ز!ء.3?!.27ز+لمي.،+!أء+ه.،25.
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دؤرمندؤرإله،منإله

البهاءب!ونهالفهابنف!ذلك،أزلينورهوالفهإنوحيثالواحد.

034نهايةأوبدايةبلاأزلينورنفسههوفإنهلفهالأزلي()الشعاع

المثالى(هذا)باستخداماستطاعواالآباءأنأثناسيوسق.ويضيف

لجونه:المسيحعنبثقةيتحدثواا.أن-إنجيليأسماسوصكلى-

الآببجوهرخاصوبونه،والطبيعيالحقيقيالآبابن

ذاتولهحقيقيإلهنفسههووأنه،.0"ة"(6،لآإكائاه4لح)لاه،ئا"

رسم-"هولأنه،الحقيقيالآبمع)،5"كائاههلم!ة(حدالوالجوهرا

!يانصورةوهو،نورمننوروهو،"الآبالح،كاهه+كاق+ئا(أقنوم

قانونفينيقيةآباءأدخل،المنطلقهذاومن3".هوقوتهالحقيقيةالآب

اله،نورمننور،إلهمن"إله:التحديدوجهعلىالعبارةهذهالإيمان

الملاقةطبيعةويحددوايؤضحوال!يوذلك،حق.اإلهمنحق

036والآبالمتجسدالابنبينالتيالفرلدة

علاقةعنتحئرالتيللفقراتالث!ائيةللصياغةالآباءتؤصلكيف

الإطان؟قانوتفيبالآبالابن

قدنيقيةمجمعأن،37أعمالهمنالعديدفيأتتاسوسق.ويخبرنا

للفقراتالنهائيةالصياغةإلىالتوصلأجلمنعنيفأجيادأجاهد

أولففي.متتاليةمراحلىعلىذلكتموقد،الإيمانقانونفيالحاسمة

وأ"الفه"منهوالابنأنصيغةعلىالأريوسيونوافقعفدماالأمر،

علىنيقيةآباءأصئر،نور"من"نورجؤجاء!ما"اللهعند"من

؟3!،ل!"(طهـ4ولأ،3!ء،.كاء!*24ز.ثمءبع4،.مم.33.2.2513.1زلهري!?.حكة!ر،.!ط!

13زب!4..3لم8.4

.الآبلأقنومالمطابقةالكاملةالصورةاى

و5طهـ6لأكلة43ألما53ح+.كر90103*أي،حءحآءعولحح(هي!!كا3ح*3.13.

63لههـلة30!ءأأءعأ،طعمما"3فيء!آطلملمهء"لمهلمول."لم3!رءإكهء!!!كاهملم+،3ءىلمرلم

ي/ح33أألمء*يلم3هيلم!ولءلم6291،.!"53حهما

373!ك!"أولألا،3?،.+دلأ335بم؟46عء.03?لم91نجم!4ر.كيو5بم
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بالممالوثالايمان

"الابجوهر،منتعنيأنهاعلىالفه"عند"منأو"الله"منتعريف

وتحديدلتوضيحوذلك6،ئ!(5!يملحكاأكائاه6ئأهم!كا!الحة

بصميمخاصالابنأنيعنيهذاو!اق.اللهداخلفيالملاقالتا

علىينطبقلاالذيالأمروهو-الآب"القه"منوأنه،الفهجوهر

إله.منإلههووأنه-المخلو!ات

مثيرموقف-وجؤويوسابيوسأرلوسأتباعتظاهرعندماولحين

نأنيقيةآباءأدرك،6الآبجوهر"منعبارةعلىبالموافقة-للدهشة

ئطئقأنفيهيم!ننحوعلىالعبارة!ذهسيفسرونالهراطقةهؤلاء

علىبلى"القه"أولاد!فقطليسخلقواالذينالبشرعلىأيضأ

أيةوإزالةباليقينالشكقطعالآباءقررولذلك".ومجدهالقه"صورة

الابنبأنالحاسماللاهوتيالتعبيرفآضافوا،الفهملسوءام!انية

،كائاههلم!ة(501فئ!+)؟ء،4+الآبمع"حدالوالجوهراذاتله"

القهجوهرداخلمساويإلههووالآبالابنمن!لأأنيعنيوالذي

يدحضالإيمانلقانونملحقأالآباءأضافالوقتنفسوفي038ا.لواحد

أعلنوبذلك،الآب(")عنمختلفآخرجوهر"منالابنبأقالاعتقاد

حلى!انتوالتيوالأريوسيةالسابيليةللهرطقتان4إدانفالمجمبع

.93الأخرىفيالتداخلىإلىتميلمنهما

آخرجوهرمنهوالابنأنيفيدتعليمأيالآباءرفضوه!ذا

وأقروا.اللهفيمشارحتهفقطخلالىمنالقهابنأثهأو،غيراالفه

الله،جوهرصميممنالابنأنلبسأيوبدونتمامأواضحبشرال

معهواحدلأنه،القههوالآببهالذيالنحونفسعلى،اللههووأنه

83وللالأك!لالةزول3،?*لمري.،14.

393ءع43!،)أ،.ء!.1125ز،.ءى.3214ءح0413،.ء!.36.236!!ممحه!!53أرا،.،لم!

.138بهمس!،ء.س!آي،ث!(طهـأثة،ثهيا.*هحلهر.653.3.ز33.4..3لملههـء4.4!م!.8
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نورمنشرإله،منإله

-الآبمع!املاتحادوقي-(الابنأأيوهو..أوفريدة!املةبصورة

هو"041"أناالقائلالفههوالأزلىمنذ!ان

الاستعاضة-بعدءومانيقيةمجمعفي-الأشخاصبعضحاولوقد

وهوخرآبمصطلحهلم!ة(إكائاه)،5"ووسيوسهوموأ"مصطلحعن

فقطهوالابنأنيعنيلذيواالحهإكائاهاهله!ة("أووسيوسهومي"

قدذاتهأثناسيوسق.!ان،الواقعوفي043للآبالجوهر"في"مشابه

حين)وذلك436الآب"يشبهالابنتدبيرأنالأحيانبعضجؤاستخدم

سرعانول!ن،(ورسمهالآبصورةب!ونهالابنعنيت!فمحان

يقصد!انلوحتىالمصطلحهذاعنأثناسيوسق.انصرفما

المشابهةلأن،اللآب(المطابقةالحيانيةالصورةهوالابنأنبالمشابهة

فإنحالأيةوعلىالجوهر،علىوليسوالعاداتالصفاتعلىتنطبق

!044التشابهصكدممنقدرأهناكأنضمنيأيعنيالتشابه

للآب""مشابهمصطلحأننيقيةآباءأمامواضحأأصبحهناومن

!لمةأو6"تمامأ!لمةإليهأضيفولوحتىلاهوتيأيعتبرحافيألا

نأورغمالتفسيرلسوءمساحةيعطيعندئذيزاللالأنه،"جوهريأ"

فييحملأنيم!ن(الحهإكائاهإهلم!ةلجوهر"افيلتشابها"مصطلح

الجوهر"ذاتفي"الوحدانيةمفهومالمطلقةصورته

04ول3!،ل!ث!3ألا?5437-48،.+لمرىز8-09..3لمكر"4

314!+!"،ولألما،3ر.+هحو،03أا.ابحهم.34+5302.18.14.12.2.06.46بم،56

.8261.95ز.3أم5م.2422.91.9بم.3327ز4.4ة?..3?322.4زه?

+لمرفى.،48347نجير.!حمريهـ"،4.ي!3.4ء82.1.3ز.22،+لمأ.لملمهثم.،4.ثا!ح41كه5

!س!!ل!+ه*،.ك!03ه!و.810.

24طهـولأكمةثدةي3،2?حعءلم..7023!ء.*لمر3،.9226.8!ث!،(أك!ك!ح3أ4!حة73م

25056414مس!3ث!+ح40"هأحكهأ+.لمءعحعلم.3.1.

334"*ث!،طلألا،غ.+هحيهـ.21.3.همئ!.046ز71.2بخ.11.3.4322،.6726.02ز

وء.ءفي،?،71،!رء.!ملم7،4ز!م.كل*!إعءأ!،01

يشبههلافالهوبالئاليالأموربعضفييشبههولكنتمامأ،!ليسانهتعنى6"هشابهلفظةأن"

)1(.واحدحرفهواليونانيينالمصطلحينبينالفرقانونل!حظ.اخرىأمورفي

كهلأله،لأولولأك!ة،5?+كلكه،.4ا!53زعء..3?*2زهبمءولأك!!!س!!3أثم!،ا7.ءى.3.8
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باذارثالإيمان

فالابن4الأخيرإاماستخدفضئللمجمعاأنإلأ،الحه"كائاههلم!ة(45

الآبالفهبجوهرخاصوهو،كائا؟()51بالطبيعةالآبمنمولود!

الذيالآبمعلم!ة(لأولا(5ايالواحدةالطبيعةذاتوله،لهومطا!ق

مجردالآبفييشاركلا(الابن)أيوهو.الأزلمنذذاتيأؤتذه

وجؤالجوهرفيالآبمعواحدو!ليأجوهريأهوبل،جةمشار

هوالآبلاهوتملء!لإن11:اقتاسيوسق.ويقول047ال!ي!نونة

بأ!مله"048الفههووالابن،الابن!يان

6"هوموأووسيوسمصطلحفيالمتضفنةالمحاني

منمأخوذأي!نلم""هوموأووسيوسمصطلحإنوحيث

آباءعلىتحتمفقد،نسبيأجديدأتعبيوأ!انبلالمقدسالحتاب

هووهذا094هيلاريق.قال!ماوالدقةالعنايةبمنتهىتفسيرهنيقية

..هالمجمعأعمالانتهاءبمجردعملهجؤنيقيةآباءشرعما

"هوموأووسيوس"مصطلحأن،ال!نيسةفيتمامأواضحأوصار

يحمل"تقني"لاهوتي!مصطلح،النحوهذاعلىاستخدامهتغقد

تغفقدهناومنالآب(.)مع"والطبيعةالجوهرذاتجؤ"واحدمعنى

4334،ل!6لأطهـولأ،3يهـ.+هح..1.213).426زه2.(7بم.3322ز1.3هبمأ.67،26.4

?ي!،ل!و3.،836.2ر47.14-54،عء.3?!..2302زير4أكل!ء3.،71؟اولالأكة،

ء!+لوي.!98زل!أع!!لألما/ثه!!5أ1،ءى.،3.9.3.8.حبم"أء3ولءولأ3،ء+03)ع،

.422.73!لاح3أامهلا3ءأ،+س!ا!3،.،ءح.8.14.1.17.4

64كهـ4؟54!ولأول،3.آحء؟ألأم!!(55ح!!كل!!"ل!كاكاه3أ)5+طهـمه،كايأكمهحه"(وللا،5!)ء

+لمركه.،4أز5!أ"هأث!ةول3،.كا?+ر22.37.

النورتشبيهفيمئضضنةوالآبالابنبينالتى""الكليةعلاقةأنيرىائناسيوس.قكاات47

(.+هح.43ر53.33.2ز!م?حأ،.ءيم)7ز*هح4+.كا3).6..والشعاع

(?!.!ء!لمبينهما.).25المتباللالئواجدعلاكةأيضايتضفقالتشبيههذاانيرىوكان

84ولكاأطهـث!هأكطا،5ح*.4.ء،3.3حآكهـ.ي!ءكهمم.،61.1،لة4.كل*ى!!عي!01.4

ك!))5"*(،كلم5يحط،ط*)ء)5"كلمن"كلىانهالابنشثيلحيث

4و.)9.75،.+ل!كه!ء7!)أول

05ااأ.84،.*للأ3?،7-4.4،.+أ33!ء،+ل!ا
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دؤرمنفىر،إلهعنإله

فيالمسيحيللإيمانودقيقمحددإعلانبمفابةليحونعليهالاعتماد

.اهالأريوسيةالهرطقةمواجهة

مصطلحأنأدر!وافنمقدمةفيأثلاسيوسق.!انوبالطبع

للآب،ال!املةالابنمساواةعنيعئرهوفيما،"هوموأووسيوس"

وأنه،الآبمعالواحدالجوهرذاتلهالابنأنمعنىيحملفإنه

الدقيقفالفهمإذنلم!ة(.الحلأولا،5""هوموفيسالطبيعةفيمعهحدوا

الآبمع"هوموأووسعيوس"النيقاوياللاهوتيللتعبيروالصحيح

جوهراتذله"(لابنا)نأ:يعنيإنما،(إكائاههلم!ة5لحفق+6"+)إم

لناأعلنالذيهوذاتهالفهأنأثناسيوسذ!رق.وقدتمامأ".الآب

الجوهرنفسهوالآبالقهمثلمثلهالمتجسدالابنوأن-وابن!آب

.قبهاعئرالتيتلكمنأقوىصياغةهناكت!نولم053ذاته

هوبأ!ملهالابن!يان"إنقالحينالمعنىذلكعنأثناسيوس

!يانهوالآبلاهوت"ملءوأن،الآب"ل!يانتمامأم!افئ

تمامأ،الواحدالفهنفسبالضرورة!ماوالآبفالابنإذن".كاهالابن

الآبهوما!لهوالابنأن-أثماسيوسق.يردد!ان!ما-لدرجة

"آب"054حونهعداما

بالضرورةيحونللابنانتقاصأيفإن،!ذلكالأمرأنوبما

إنارأي!ونالإل!ثةالابنلطبيعةإن!ارأيلأن،للآباذتقاصهو

إن!ارأيفإن،أيضأالمنطلقهذاومن.الأزلمنذ"آب"القهل!وق

هوداخلهفيالفهبأنالقولبمثابةي!ونالإلهي6"الحلمةلحقيقة

15حمأ؟"،!ول"3"هولث!"ح40أ،30ء،+،اث!ه+ولهه3أوله7،.كله،ى،.لم.ء!ا-51.

23كا!!"؟ول3أول،3?.*لمرد،54-94ز44..3ممه8.4

33كهـأ"!ل!كاكهأول3،ح5+.كر03+6،3.3ز1.4بمآ

45ثه!!ولأ؟!،لهثهأولثه،5حء.4.3،3.4زءعلر3يم.،94ز4ء.مملمير،8،حء،.53!حه+

*2!.،.ممء،11.03.
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بالثاوثالإيمان

و!ماكا!(055ا(0)50ححمةبدونأو،الحهلأه"!(حلمةبدوبئ

الابنيحرمفنفإن،الإنجيلفينفسهالمسيحيسوعالربعلم

نإحيث.أوسلهالذيالآبي!رملاالابني!رملاوقنالآبيحرم

"056"الأبوةعداماالآلبلفهما!للهالمتجسدالاب!ن

(إكائاههلم!ة5الح"ووسيوس"هوموأمصطلحفإنذلكعلىعلاوةو

أزليأالآبمنمولودالابن!انإذالأنههام.آخرمعنىعلىينطوي

بالإضافة6"هوموأووسيوسمصطلحكنإنإذن/اللاهوتجوهرداخ!ل

عنأيضأيعئرفإنه،والابنالآببينالوحدانيةعنيعئر!ونهلىإ

:باسيليوسق.ليقولو!ما.الوحدانيةهذءداخلىلبينهماالذيالتمايز

الواحدالجوهرذاتلهيحونأنأحدلأييم!نلاا!لأنه

الواحدالجوهرذاتلهيحونبل،نفسهمع6"هوموأووسيوس

المصطلحهذا!انفقدوه!ذا057آخرمع"هوموأووسيوس"

فيواحدهماوالابنالآبأنبينماأنهمعنىيحمل"ه!موأووسيوس"

بفيرتغييرهوالآبلأن،أزليأمتمايزانأيضأأنهماإلأالجوهر،ذات

الآب.وليسالابنبغيرتغييرهوألابنو!ذلك،الابنوديسالآب

منحلىضدمنيعأحصنأ"هوموأووسيوس"مصطلحصارلذلك

الذيالتوحيدمذهبضدأي-سواءحبعلىوالأريوسيةالسابيلية

التمايزإلىالإشارةوهذه"058الآلهة"تعددمذهبوضدين!مرالثالوث

مصطلحيتضقنهاوالتي،الواحداللاهوتجوهرداخلىالأرلي

تطبيقإلىنأتيعندماثانيةنقابلهاسوف،"هوموأووسيوس"

55ثه!كةث!(طهـ،ثملاز.*هح.!41.8.1،4مم81به24نم.322.2م16.42.3ب"2.4بم

14ز?.!ءعلم26،15?.لم*ءكه.المءأء2316زيهلم.3ء2.2.3
365!حةث!،كلهـأول،3،.فىهحكر.31.8.1.3بمم3ذزش!24.م32ز43.-ام35بم44زلههـب!

أكلع،.ء173ييهـز،.مملم874ي!و..3ء3.13زه2.3ز.ة.4

73أثع!!،1،،كلى.3.52

85أكع!ك!ولكهـلما+3عءح!!..233زلههـ.*هح..4.33ز،2.4!ء،.+لرو.4334ز43!أ،أ

ء!.،1.25+د!9أ"3،لةألا4،5يمء.4.67ز4+ء!م.،7.67،27.96.8.56.
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دؤرمننورإله،منإله

ومعه-م!نهماوهو،القدسالروحمعالمصطلحلنفسأتتاسيوسق.

توضي!حمن-القدسالووحعقيدةعندافعواالذينالآخرونالآباء

095الرالعالقرنفيالقدوسللثالولتألنيسةفهم

إبيفانيوسق.وصف،بسنتينالقسطنطينيةمجمعانعقادوقبل

تعتبروالتي-والآبالمتجسدالابنبينالجوهرذاتفيالو!دانية

ا"الإيمان"رباطأنهاعلى-النيقاويالإيمانقانونلب

ثبتقدمابالحقيقةوهذاف!(006ة7لم!كاح!،5ا+لحالحلد!ح+كاأ+

ذاتفيالوحدانيةأأيالمفهوملهذاحانحيث؟ال!نيسةفيصحته

للحتبتفسيرهمفيالمؤمنينإرلنمادفيالرئيسيالدورالجوهر!

فيو!ذلك،الإنجيلي""للحقفهمهموتأمينتوضيحوفي،المقدسة

المسيحي.للإيمانالمترابطالداخليالتر!يبإدراكمنتمرينهم

تلكنطاقجؤالجوهر"ذاتفي"الوحدانيةمفهومإلىنظرناوإذا

المسيحمر!زلةأ!ثرلعمقندركأننستطيعسوف،الأهمية

لقسطنطيني.النيقاويالإيماناقانونفي(وخ!?حهلميزعحلم3ن!ءكا)لي

هوموأووسيوس""لمصطلحالتفسيريةافىهمية:أولأ

(5لم!5كائاه5!،)

الرسولي""التفليدو6الرسولي"الإجمانبينالمتبادلةالحلاقة

"قانوقتوضيحكيهتمالذيالعصرهونيقيةعصر!انلقد

مضمونعنال!شفخلالمنوذلك،6"االإيمان"قاعدةأو"الحق

95ح5ء+!"أكهـبمألا3ر4لم،.!م!كر.42.3،27.1!كا!ر،.ل!اه!ه4ز"!ر،.لما،64ز.+هح

هكل4.لم،901-

06ولأ،ل!"هأهص!،73.حع*ير4.6زبمح،.مم!ء+.0796"يكهـةهم،!3?،!*ص.15.3

:الأولالفصلفي"الحققانون7عنإيريناؤس.قمفهومإلىارجع61

.لرءلههـ..3!ء+02،1.لأ1051ر."87بم5،1.1."881نج.18.2،.ء272ز04.2بم

."هؤ+3.347ا.5-.2،103.".02-7،11.32.."4أز.6.213م."ء38نجم
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بامثالوثالايمان

هوأيضأالعصرهذا!ان!ما.ثالوثيةصياغةفيالداخليالايمان

المستودعب!ونهاالمقدسةال!تببقانونيةالاعتراففيهتحققالذي

والأنبياء063الرسلنقلهالذيالإلهيالإعلانجتويالذي

لأن،المصادفةقبيلمنمعأالأمرينهذينتزامني!نولم

)أيالخاطئةالتعاليممواجهةفيالرسوليالإيمانوديعةتوضيح

عمليةمعبشدةومترابطمتداخلأمرهو،ائمسثلم(الإيمانعنالدفالح

الأسفاروتحديدتمييز)أيآخرتقليدأيعنالرسوليالتقليدتمييز

)الإيمانالحق4كانونبيندائمتفاعلهناكحانوقديية(.القانو

(.الرسولي)التقليدالمقدسةال!تب6و"قانون،ائشلم(الرشولي

هيفقط!انتالإلهيالإعلانتنقلىب!ونهاقبلتالتيفال!تب

و!ذلك،ائمشلم()الإيمانالحق"قانوق"معمتفقةجاءتألتيتلك

الذيذلكهوفقط!انأصيلرسولي!إيمانفبلالذيالإيمان

(.الرسولي)التقليدالمقبولةالمقدسةال!تبتماليممعمتفقأجاء

ال!نيسةأعطتهاالتيوالأؤليةالسلطة!انت،!لهذلكوأتتاء

سلطةمعهاضمنيأحملتقد-آخرإيمانأيعلى.الرسوليللإيمان

ال!املالاعترافحدثوقد.الرسوليةالمقدسةالحقبوأؤلية

هووتناغمهاالداخليترحيبهاأنؤجدحينفقط،المقدسةبالأسفار

الرسولي.الإيمانوديعةجؤالموجودوالتناغمالتر!يبنفسبالضبط

1.15.3،.973ز.38.3ابم.1390أبم2-57.4بمه!.نج5.2733،بمءلا!3.0أ:انج

.02.5أ؟.?4377+كانن،.!م?.6-أ

يمكنالذيالئقوى"كانونعنالأولالفصلفياوريجينوسمفهومإلىأيضاارجع

6:المعميح"فكردوفقأالمقدسةالكتبوتفسيرفهممنالكنيسة

كل?3،.+أبممح!3".2-ا4.5.1ز.2.6-4.3.3.23.17.1.3.2-2.2.43.5.3بم14.3.4بم

بم!ي!(ا.107.839!091.36")28-أ"الأيمان"وليعة؟للمؤلفانظر62
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نورمندؤرإله،منإله

صيغةواعطائهللإنجيلىالداخليالجوهربتوضيحنيقيةمجمعاهتمام

الإطاتقانونفير!ية

بنيقية"الآباءأنهو،ال!بير"المجمعفيتمامأجليأنراهماإن

فمن!ا063المقدسةالتبروختنفسواقد-أثناسيوسعئرق.!ما-

ال!تبتضفنتهالذيالأساسيالمعنىبتحديدالآباءاهـتم،ناحية

يسوعالربعلاقةيخصفيما+نصوصهامنالعديدقي-المقدسة

الداخليالجوهرفيألتعمقخلالمنذلكحققواوقد،بالآبالمسيح

نأأيضأالآباءاهتمامحاق،أخرىناحيةمنول!ن.للإنجيل

الفهابنب!ونهالمسيحبيسوعللإيمانومحددةدقيقةصياغةيقدموا

بالفهالحقيقيةعلاقتهطبيعةاستجلاءخلالمنوذلك،المتجسد

الإعلانخلالومن-الآباءأمامي!نلمالصددهذاوفيالآب.

ب!ونه،ال!املةالمسيحبألوهيةبإيمانهميشهدواأنإلأ-الإنجيلي

آباءتوصلهناومنالآب.معالواحدالجوهرذاتله،إلهمنإله

الفائقةالصيفةإلى-واللاهوتيةالتفسيريةجهودهمخلالومن-نيقية

الابن()أنيعنيلذيوا(كائاههلم!ة)،15"ووسيوس"هوموأ:الأهمية

أنهاإلىالصيغةهذهأهميةوترجعالآب".معالواحدالجوهرذات"له

والآبالمتجسدألابنبينالحيانيةالعلاقة،محددتعبيرفيقذمت

)وئرتط(لئفممئرضوئهاوفي،الجديدالعهدرسالةعليهائنئتوالتي

المختلفة.نصوصه

قيالمتضتمن7ة،ة(أ"هللمعنىنيقيةمجمعخضوعخلالومن

ألتقويللف!ر!ذلكخضوعهخلالومن،المقدسةالأسفار

7()،قهف!ريقينب!لىهووالذي-الرسوليء؟()!لم!،لاة

الداخليالبناءيوضحأنالمجمعاستطاع.يملأ!!الذيالمسيح

336ء+4"أولألما،3ءو..3لمكر.4
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بالثالوثالايمان

أعطىوبذلك،الإيمانقانونفيرسميةصيفةيعطيهوأنللإلنجيل

ف!رفيغيرمسبوقةوأؤليةسلطةالمقدسةللأسفارالمجمع

الرسولبولسورسائلالأناجيلحانتوباليقين064الجامعةال!نيسة

باعتبارهاالقديمالعهدبأسفاروألحقتغيررسميبش!لىفبلتقد

القانونيةالأسفار)قائمة(ول!ن،بهاومعترفمقبولةمقدسة!تبأ

فيعجبفلاإذن.نيقيةمجمعبعدإلأبالضبطتتحددلمبهاالمعترف

مفهومترسيخجؤالفضلإليهيرجعوالذي-أتتاسيوسق.ي!ونأن

بأوللهندينالذيهو-الحنيسةف!رفي6"هوموأووسيوساد

إللأة".بأنهاوائمعترفإليناائمشفمة،القانونية"للألم!فاومحددةقائمة

ينابيعهيالأسفارهذهإن11:بقولهذلكأتتاسيوسق.أوضحوقد

ال!لماتمنيمتلئأنيستطيعيعطشمنف!لولذلك،الخلاص

فلا.التقوىقانونيتضحوحدهاالأسفارهتهوفيفيها.التيالحئة

شيئأ"065مفهاينتقصأوشيئأإليهايضيفإنسانأيندم

نأ،إليناوصلتالتينيقيةمجمعجلساتوقائعمنويتضح

للتفسيرالأمرأولفيئشتخدم!ان"هوموأووسيوس"مصطلح

وتش!ل،ال!نيسةوعبادةإيمانداخلفيت!ؤنوأنه،والتوضيح

ال!نيسةليساعد،المسيحيسوعفيذاتهعنالفهإعلانثيرتأظلفي

وعباراتمفاهيم)4"ع!هـلأ"ف(وحقيقة)4"675!ة(معنىإدراكعلى

نطرأأنهأثناسيوسق.ويخبرنا.المقدسال!تاب()أمثلةوصور

الأسفارالأريوسيونبهوف!متراسقخدمهالذيالمراوغللأسلوب

تلوالواحدةالمقدسال!تابفقراتنيقيةباءآوضع،المقدسة

والفحصالدراسةتحت-والجديدالقديمارههدينمن.الأخرى

46طهـاحول4هول03+محطول37يهـلم*?لمكهءألما3..!3?لملمهكه!كهلم!ء!كاك!ءد3ءلملم،09"لألملأأأ4لول

كل!صأ07

30وليط6لهثم!أولثه،دء!لم.ءي.(هم763)،1.93-7زءبم!لما3!كاأيا4،3+كه.لم?ء.لم،41.62.4.
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نورمننور،إلهمنإله

فيهقيلتالذيالمجالالاعتبارفيالأخذمع،والمقارنةوالتدقيق

أسلوبو!ذلك،البحثقيدوالموضوعوالشخصوالم!انوادزمان

توضيحأجلمنذلكوحل،الحديثفيالممئزا!لقدسال!تاب

بحل-!شفأجلومن،النصوصلهذهوالصحيحالحقيقيالفهم

رفضوقد.66النصوصتلكتنقلهالذيالدقيئالممنى-مم!نةأمانة

علىالأريوسيونآقخمهاالتيوالماديةالأسطوريةالأف!ارالآباء

067إيمانيةوغيرغير!تابيةأفحارأواعتبروهاالمقدسةالنصوص

تردلممصطلعاتلاستخدام،الإطانعنتحبيرهمفي،الآباءاضطرلماذا

؟المقدساللتابفي

عباراتلاستخدامحيانأأمضطرينأثفسهمالآباءوجدلفور

"أوسيا"مثل(المقدسال!تابفيتردألمغيرحتابيةومصطلحات

جلأمنوذلك،(هله!ة)50"كائاه"ووسيوسهوموأ"و)"؟كائاه(

النصوص7س!إة()"إهمعنىعنوتحديددقةالتعبيربأقصى

المسيحيسوعبوحدانيةيختصفيمافاة(الحالم!74وقوتهاال!تابية

ال!تبعنخروجأيعدهذابأناتهامهموعندالآب.معالمنفصلةغير

منمأخوذةبعباراتالحقوشرحتوضيحبأنالآباءأقر،المقدسة

جهةمنالأفضلهو-آضرمصدرأيمنوليس-المقدسةالأسفار

ضلالبسبب+أجبرواذلكمنبالرغمول!نهم،والص!ةالدقة

ل!يجديدةمصطلحاتويش!لوايصيفواأن-الخاطئةالتفسيرات

هذايحمواول!يالسلي!ا،الإيماقأدسسوعلىالحقعلىيحافظوا

366!ول!؟،!أول،3.+ءحير03ر1؟55..28.344.2،جهم?.03ء!"1هم).22،14-و

ىل!وكلا?.،453-8ز4".ءلم9،4-4.4ب!عكه..82.3.ح.م)ءكه5"ء.ول!،.!!53-

4!4+!"!!01ص!"أ?03?ي!
76"أول،لةكمهأول3،?ءحءي!.،24زكر"كلعد!ء.،21.9.4نج!ءلمركهيم.،54.42.93ز

.*هح4.مم،8،1.1مم51..3337..12ب72.33..813م.حأس!
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بالثالوثالإيمان

فيماأهمفإن،أتتاسيوسق.أوضحو!ما068الفهمسوءمنالايمان

ال!تبفيوردتبعينهامصطلحاتأو!لماتهوليس!الموض!وع

إليهاتشيرالتيوالحقائقت!ل!هاالتيالم!،نيهومابقدر،المق!سة

.قعندالعامةالقاعدةو!افت096والمصطلحاتال!لماتهذه

البشر،عنالحديثجؤالتعبيراتئستخدمعندماأنه:أثناسيوس

فيئستخدمحينمعناهاعنتمامأيختلفبممنىثفه!اأنينبفيفإنها

وفائقأ،!ليأتمايزأالبشرعنيتمايزالفهلأر،اللهعنالحديث

يجب،الإنسانومعالفهمعالمصطلحاتنفسئستخدمفعندماولذلك

التفييرو!ان.07إليهتشيرمنلطبيعةوفقأمختلفأتفسيرأئفسرأن

تأثيرقوةتحت-المصطلحاتمفهوموفياللنةاستخدامفيحدثالذي

،هامتفسيريحمبدأورسخهأثناسيوسق.عنهعثرماهو+الإتجيل

طبيمةأأيطبيعتهمنتنتقصلا)5"م!غغصلأ(التعبيرات"إن:قالىحيث

إليهاالتعبيراتهذهتسحبالفهطبيعةفإنبالأحرىبلى،الفه(

بل،)"4؟كائاه(أل!ياناتتسبقلمالتعبيراتلأن.وتحولها

هذهعنتعثر)التيالتعبيراتجاءتثمأولأ!انتالحيانات

86ولءث!عطلأكم!لما،3!ءى!كا03ر81بم32ةولأا،+له?،.املمو1988.3.

مأخوذةكانت،اسئخثمتالتيالإنجيليةغيرالمصطلحاتأنائناسيوس.قاشاروقد

سابقينآباءمنبالفعل

ءع.ممح!لم،81.؟2،?+للأك!.،43زءم33+3!!س!.43!ءأ،3!ة*س!أولأأ4وله

هم!"ألما3ع53)كاأكالاه(4*)؟ه!ئاههلم!ة(حمهم!؟س!"(حأ،6للاهامه،!ح!ءألا

.كلهأح.لم،ء".23299-1!

96ول3!حهثلأول،3!ءحعي!03،)ة،12زعء*للأي.،.45،1493،.*هح.3.2.43زارء

..93/4زا،لم،.حعيإكل!.84زبمح44*ير،.لم.8

307!ا*"(ولأيا3?03?ث!1بمه

"و"يصنع"6"يخلقالأفعكعلىالأمرهذاينطبق

.كا??ء،!)ز?+ل!ركلا.،15.محاأأاثي،?*للأكه.ر71ز3!!أا،هحيم.+ي!ى.،

23.2زل!!!3ه3لأللاا.دك!،.9.02.30.

للمؤلفالهضأنظرا

،"3ءءولثي*!ء،،لمأء3لمهإكاو?أيمء"أقى3لم"3!لم?!مماءكطلمأك!ءحلأ"!ء3ه107،3.

079.1،25،"ء.644-864ز98-ا"،732-94ز1791،35.107،"فى.941-331.
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نورشنور،إلهمنإله

فهمناعلىالتفسيريالمبدأهذالينطبقولا7إليها(".اوتشيرال!يانات

أيضأيحىول!نه،فقطالمقدسال!تابوتعبيراتلمصط!حات

ولذلك.المقدسال!تابوتفسيرلشرحنحنبهانأتيالتيالتعبيرات

و"هوموأووسيوس")كاأكائاه("أوسيا"مثلمصطلحاتفإن

مجمعفيالفهعنالحديثفياستخدمتالتي،)،5"كائاههلأة(

ول!ن،اليونانيةالمراجعفيلهاالمعتادالمعنىبنفسئوظفلم،نيقية

المسيحيسوعفيذاتهعنالقهإعلانتأثيرتحتجديدأمدنىأعطيت

072جديدةأبعادأوأعطاهاالمصطلحاتهذهمعانيغئروالذي

"هوموأووسيوس"طصطلحالتفسيريالدور

ذات"لهالابنأن:النيقاويالتعبير!ان،المنظورهذاومن

ةادأيعتبر(ةهلم!إكائاه50فث!+)1ء+"+لآبامع"حدلواالجوهرا

هذابأنالتسليمومع.لاهوتيةأدأة!ونهإلىبالإضافةتفسيرية

الفحصمننشأ-قاطعألاهوتيأتعبيرأالبدايةئعتبرقيالتعبير!ان

وتمت،فيهالواردةالحديثوأنماطالمقدسالحتابلعباراتاددقيق

لنصليسومحافئةدقيقةبلغة)مضغوط(موجزش!لىجؤصياغته

تنقلهاالتيالحقيقةاوللمعنىوإنمابعينهاالمقدسال!تاب!لمات

استقراربمجردفإنهذلكمعول!ن+73ال!لماتهذهإليهاتشيرأو

بدأ،(الإدراكعلىالفحر)تساعدلاهوتيةالتعبير!أداةهذا

إيمانيوحأساس،المقدسةال!تبلفهم!مرشدأيضأيساهم

،أثناسيوسق.قولحدوعلى.المؤمنينتعليمعندإليهئرجعرئيسي

7)ول6لأح!،كهأول3،هح،تم.و.كا،3.2.حمء)03ك!3ح!ه+لأعه.،هكا.ر61.24ز

ل!ح!!ه+ك!لا3ك!.،5حيملم.+،"!.،73.1،ك!4ولأ)س،!ءأ33*.ر41.4.

لهمجمع"كلانالداسيوس.قاعلن،للمصطلحاثالمتنوعالاستخدامهذاضوءوفي72

ءه(3!.6ألا)45".الخاصةلغتهاسثخدامفيومنطقهأسبابه

7رطأول3!كل!ألا،3?،.كاحععي!)هبم24-02ز.+هحا،..02.13.+91.355مآ
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بالثالوثالإيمان

)الذياللاهوتيالإدراكهذامثلجؤتدخلعندماال!نيسة1فإن

علىقدميهاوضعتقدتحون،"هوموأوولمميوس"(مفهوميقدمه

التاليللجيلئ!سفمأنعلىقادرةوت!ون،الد،بتالرسوليالأساس

وأتحريفبدونالسابقالجيلمنتسفمقهقد!ماالصحيحالتعليم

قشويه.74

هذاعلىالحنيسة()!ؤ"هوموأووسيوس"ادمفهومتثبتأنوبعد

اتماطوتشحيلصياغةإعادةجؤأيضأالمفهومهذاساهم،النحو

نأفنجد.*سابقفصلىفيذحرنا!ما()اليونانيالهلفينيالف!ر

و"!بوستاسيس"فاه(6)كاأ""أوسيامثلالمصطلحاتبعضمعان!ا

نرجيا"!"ولأةصلأ(5الح6لوغوس"لكو!ذ+ئا(+كاقأ،إكاه

الاستخدامخلالىمنجذويةلتغييراتخضعتقد،)"ع!لأ"غرز(

واللاهوتي.التفسيريال!نيسةعملألمخاءوذلكفيهؤطضتالذي

الإنجيلرسالةضوءفيالمصطلحاتهذهممانيئقهمأنينبغيصبحوأ

نإ:حقيقةضوءجؤأي،لنقلها(المصطلحات)هذهاستخدمتال!تي

وواحدأإنسانأصارقد-الوجودلىالخالقالمصدرهولذيا10الفه

لماوفقأالآبإلىسبيلأالقدسالروحوفيبالابنلعطىلي،معنا

مع"الواحدالجوهرذات"لهتعبيرئعد!انهناومن.ذاتهجؤهو

عثرلأنه:وحاسمفذتعبيرنهأ50"كائاههلم!ة(فث!+أ؟ء+"+الآب

الحلمةخلالمن-وسطناوجؤ-نحوناالفههو""ماأنحقيقة!كن

نأأي"ةذاتهفيالفههو""مانفسبالحقيقةهو،جسدأصارالذي

وروخوابن!آب+الفائقلجوهرهالداخليةالعلاقاتجؤالقههو""ما

7"*ط"طهـ3!أيا،3?ع"حع.4.3.

.601صفحةإلى79صفحةمنالئانيالفصلإلىاربخع،

أوالروحالأبمع""هومواووسيوسهوبينناوحلجسدأصارالذيالكلمةكانإذالأنه"

ذاته.فيالله"هو"مادتمامأمطابقأيكوقلناأعلنهماكلفإن(،القد.س
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دؤرمندؤراإلهمنإله

نحووالخلاصيالإعلانيعملهفيالفههو""مانفسهو-قدس

075والم!انالزمانفيالبشر

ومصطلح()كاأكائاه،"أوسيالمصطلحاللاهوتيالمدلول

+نا(!كاةكا)،"6"هيبوستاسيس

الحالياللاهوتياستخدامهافيكائاه(141"أوسيا"!لمةتشير

تشيرلا)أيعليههوماحماببساطةليسول!ن،"الجوهر"إلى

هذاماهيةإلىتشيروإنما،(مجردةعامةصورةفيالجوهرإلى

"هيبوستاسيس6!لمةوتشير.الداخليةبحقيقتهيتعلقفيماالجوهر

بل!،المستقلوجودءفيليس،6"ألجوهرلىإكاق+ئا(3)،إكاه

برستيج،لشرحوطبقأالآخر(.نحو)الذيالأخريهدفهأوتوجهه

تعنيبينما،"الداخلي"مدلولهفيالجوهرتعني6"أوسيافإن

ذ!رهيتعئنومما"076الخارجي"مدلولهجؤالجوهر"هيبوستاسيس"

بالضرورةتحملاللاهوتيالاستخدامفيالمصطلحاتهذهأنأيضآ

ت!نلمماوهو)الأقنومي(،الشخصيالمفهومأوالممنىضمنيأ

اليونانيةاللغةفياسقخدأمهافيالمص!حاتتلكتتضفنه

(ةهلم!كائاه15ألح"ووسيوسهوموأ"فمصطلحإذن.سي!يةل!لاا

ففي،اللاهوتفيحائنة()أقنوميةشخصيةعلاقاتإلىيشير

متمايزمنهم!لالقدسوالروحوالابنالآب:الواحدالفهجوهر

جهةومن؟الواحدالجوهرذاتلهمجميعأوهمالآخرعنالحه"صلأ!(

اقنوميةعلاقةفيفإنه!أبالآخرمنهمحلعلاقة

357!ول!"،ولأولء3.*هحو..11.23ز1.3نن*ور،.?كه1.1-4).27هبم3هزم2.2نم1.3بم.6.4

67ل!.دأ.!،!ك!،أ!ص!،ء!"أء33ء*ءع+!3لم5ء..8.9،4391!،"هى+.ء!3،ةكه،لمء

،1ء!ولهء!.0ء168بم881م3ححا!،05.+.!ول!+ه+،ص!5هءي/حل!هلم+.

هح!ول*،حعألمءألم*ه،5791،".324حهح!!ول4يط"أس!40أ330لاياه3كه.يلم3عءكل+ءدسملمء

كهءممهك!3يلمح3كلهألم*أكهأءع?ءآك!5"لمءءلمعكاءى?.!مءيهملمهء4ء*ول.5لم769،1"ء.65+
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الثالوثإاإيمانا

يمحنوأ،لبعضابعضهممعولئا(يم"بمكاه،،ة+ق"إ،"يمكا!ألحة

الواحدالجوهرداخلأقنومية!يانيةعلاقةفيأن!مالقول

لروخواالابننيةاووحد،لحه+كا!كاق+للا*(.الحةكأ"،4+كا!+لح!

معالواحدالجوهرذاتلهماأنإلىتشيرإنماالجوهرذاتفيالقد!س

المطلقوتساويهماوحدتهماإلىتشير!ذلكأنها!ما،الآبالفه

الصيغةصارتوهذا.المنقسمغيرالواحدالجوهرهذاداخلمعه

"إلم!(،"؟كائاه+،يآءه+ئا،كا!كاهالحإم!"نيمقاأثلاثة،حدواجوهر"

.77القدوسالثالوثعنالتحدثعندمقبولةإيمانيةصيغة

اللاهوتيالفهمفيحدثالذيالتفييرنتذ!رأنيجبوهنا

أثناسيوسق.قذمهاالتيالتعبيراتتضفنتهمابفضل،الفهلجو!ر

لفعلىا"ول!(إكائاه50لأةولهالحلجوهر"افيئنل!االلوغوسا":عن

وقد،ه!كائاهلاغ(لحغد!)"م!لأمالجوهر"قيلحائنا(لطاقةاأوأ

فياللههو""ما!انفإذا*.سابقةمناسبةقيالقمبيراتلهذهتعزضنا

فإن،المتجسدوحلمتهابنهوفعللثطخصفيهو""مانفسهوذاته

!انعماتمامأمختلفبشحلئفههـأأنيجبالفه)!؟كائاه(جوهر

الجوهر"فيالائن"اللوغوس،لقهفبالنسبة.اليونانيالف!رفي

الجوهو"فيلحائنا(لطاقةاوأ)لفعلاو"؟همماكائاهل!(هلأةولالح

لفهاجوهرأقحقيقةعنيمئرانإنما،لحه"كائاهلأغ()كااسخلأءغل!

بل)سا!نأ(،خاملأأوصامتأليسأي،فعلبلاأوحلمةبلاليس

وبليغ،متحذلتجوهربونهفهمهينبغيالفهوجوهروفغال.بليغهو

الآخرفيمنهما!لوحيائنمتاوزمان"و"حلمتهالفه"جوهر"لأن

هو"حلمته"صميموالصلمةهو"جوهره"فصميم،انفصالبفير

الئاني.الفصلفىا301،40صفحةإلىارجع+
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فىرمنشرإله،منإد

،)ديناميي(فغالىجوهرهوالفهجوهرفإن،أيضأوبالمثلىالجوهر.

فيمنهما!لو!ائنمتلازمان"طاقتهأو"فعلهوألفه"جوهر"لأن

وفعلهجوهرهفيال!ائنفعلههوهوفجوهره،انفصدالبنيرالآخر

.-فعلهفيال!ائنجوهرههوهو

6"هوموأووسيوسمصطلحنيقيةآباءصاغوه!ذا

فيلخلاصياوعمله،ذاتهعنلفهاإعلانتأثيرتحت(إكائاههلم!ة5الح

وتعميقدعمفيبالفعلالمصطلحهذاساهموقد،المسيحيسوع

الفه.عنالمتميزةالمسيحيةالعقيدة

"هوموأووسيوسلمصطلحالإثجيليةالاهمية:ثانيآ

(ةلم!5كائاه!1،5

الإطانقانونعليهيدووالذيالمفصلىهو""هوموأووسيوسمف!وم

كلهالنيقاومد

نيقيةفيجرتالتيالمناقشاتأنالآنلديناواضحأصبحألقد

بأمورتختصالأساسجؤتنلم،هناكائجذتالتيوالقرارت

مثلىأنمنالرغمعلى،(الطبيعةوراءفيما)أيميتافي!زيقيةأوغيبية

بمعنيئعهمالأينبغي،بجوهرهوليسطلأداته()أوبافعالهمعنايتعاملاللهأنعنالحديثان*

الجوهرتمئلداخليةواحدة:واحدمركزلهمادانرتينمئلاللهوكاناللهفيئنائيةوجود

هذهمثلبهتوجدلااللهاقوحيثطاقئه(.)اواللهفعلتمثلالهالةمل!الأخرىوحولها

ولهماتمامأمئساويتيندائرئينكانهما(طاقته)اووفعلهاللهجوهرنملوأنفيمكننا،الئنانية

الكائنفعلههوهواللهجوهرفيكونتماما(البعضبعضهمافيكاثنتين)اىواحدمركز

هيمعنااللهعلاقةتبقىذلكمعولكن.فعلهفىالكائنجوهرههوهووفعلهجوهرهفى

توجدلأنه.خارجيةعلاثةأ!"+كاه!ح!ا!7لأ+هه،3!ه+ع7جالخارمنمشاركةعلاقة

وهناكفقط،القدسوالروحوالابنالآبيينالتىوهيالمجوهرفيشوكةعلكةهناك

علينا.القثسالروححلولملالتخارجيةشركةعلا!ة
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بالثارثالإجمان

!انتالتفسيرلةالمسائلمنوغيرها)الميتافيزلقية(القضاياهذه

محلالرئيسيالموضوعول!ن.المناقشاتتلكداخلمتضفنة

ذاتفيالآبوالفهالمسيحيسوعبينالوحدانيةهو!انالاهتصام

الرسالةصتةعلىتأثيرذلكومدىوالقولا،والفعلألجوهر

يخصفيماالحاسمالقراريقخذواأنالآباءعلىو!ان.الإنجيلية

نيقية.فيتمقدماهوبالفعلوهذا،الموضوعهذا

من.والقس!ينيةنيقيةمجمميفي-الأساسيالقصدو!ان

الأمينالالتزامهو،بهوالتمسك"هوموأووسيوس"مصطلحصياغة

اعترافوتقديم،ال!نيسةعليهاؤئمتتالذيالإنجيلىفيباءبما

الذيالأسمىالإلنجيلي6"الحقجوهرهفييحملبالإيمانرسمي

علىالهلفينيالف!رفرضمنوبدلأال!نيسة.عليهتألسممت

يم!نحتىال!ينية*المصطلحاتمعانيتعديلتم،78الإنجيل

وأتحريفاأيبلاالجديدالعهدإنجيلوشهادةتعليملخدمةدوظيف!ا

.ضلال

!ونههن6"هوموأووسيوسهصطلحتحؤل،النحوهذاوعلى

فحريمفهوميمثلىأصبحأنإلى،بسيطلفويمصطلحمجرد

وفقي!ونأنارادإذايقبلهأنإلأالورعالمقلىيستطيعلا(،!امل

المفصلىهوبذلك(المصطلح)هذاوصار.يسوعالمسيحفيائمعلنالحق

المفهومهوظلى!ما،حلهالنيقاويالإيمانقانونعليهيبدورالذي

فهمفيإليهعادتوطالما،النيسةعليهحافظتالذيالرئيسي

تأثيرإدراكهوالأولىبالدرجةهناليعنيناوما.الإنجيلبشارةوإعلان

7أثم!،له"،طهـ8يا،3عء،.+لمرك!5).

تحملأصبص-المسبحيالتعليمفياستخدامهاعند-الهللينيةالمصطلحاتهذهاناى"

الهلثينى.الفكرعنالتعبيرفيثستخدمكانتحينتحملهائكنلممعان!

691



!فمننورإله،منإله

خلالهمننستطيعوالذي،الإنجيلرسالةعلى"هوموأووسيوس"اد

أهميته.ون!تشفالمصطلحهذاعلىنحىأن

من"هوموأووسيوس"لمصطلحالإنجيليةالأهميةابرازويمحننا

ةالتساؤلاتهذءطرحخلال

ذاتفيوحدانيةهناكت!نلمإذايحدثأنيم!نالذيما-

الآب؟والفهالمسيحيسوعبينالجوهر

المسيحبينالقدرةوفيألجوهرفيوحدانيةهناكت!نلمطذا-

الربب!ونهللمسيحفهمناعلىتأثيرذلكهوف!،،)الآب(والله

عنتعلنالتيالإنجيللرسالةيحدثأنيمنوماذا،والمخفص

الخلاصية؟الفهمحبة

؟.ذاتهلفهلمعرفتنابالنسبةذلك!ليعنيوماذا-

..ال!ولالسؤالبصاقشةالآنولنبدآ

بينالجوهرذاتفيوحدانيةهناكتلنلمإذايحدثأنطكنالذيما

الآب؟واللةالمتجسدالإبن

"هوموأووسيوس"لمصطلحوالشاملةالرئيمثيةالأهميةأننجدهنا

وب!ونه،""اللههوالمسيحيسوعأنعلىالدامغتأ!يدهجؤت!من

جوهرذات!ؤ(ومطلقةمتطابضة)وبصورةالآبمعيشتركفهو""الفه

فهو،الآبمنالمولودالوحيدالابنوبونهالواحد.اللاهوت

الضريدالفهإعلانهوأنه!ما،بالاملاللهليانالتامالتجسيد

جسدأ.صارالذيالحلمةلأنهذاتهعن

زعم!ما-ألفههوالمسيحيسوعي!نلمإنآخر،جانبومن

يونوبالتالي،العدممنمخلوقأنهنعتبرأنعندئذفلابد-أريوس

بل،جوهرهعنتمامأو"مختلفأ"،()الخالقالفهعن""خارجأ

الفهأن-أريوسيؤحد!ان!ماءذلكعلىولترتب،عنه6و"غريبأ
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بالطألوثالإيمان

يقصد)وهنامخلوقيوجدلالأنه،معرفتهالإطلاقعلىيم!نلا

عنحقيقيةمعرفةإلىالتوصليستطيعمرتبتهعلتمهص،(المسيح

الفه.

جوهروبينالمتجسدالابنجوهوبيه!فصلناإذاأنهيعنيوهذا

مابينوحدافيةأيةتوجدأنهنقولأنعندئذنستطيعفلن،97الآب

لم!ذا.ذاتهالفهوبين(جالمسيح)الفهعنإعلانمنالإنجيل!دمه

المسيح،يسوعالربفي6هوما3نفسهوذاتهجؤالفههو""ماي!ن

)فيذاتهعنإعلانهمضمونوبينالفهبينتطابقهناكيحونفلن

الروحفيبالابنالآبإلىالوصولعندئذالبشريستطيعولن،(المسيح

الفهوسيون،الفهعنتامجهلفيحينئدؤوسن!ون.القدس

وأفيهنفحرأننستطيعفلا،تمامأومجهولأمب!مألنابالنسبة

عنه.نتحدث

عنمنفصلأالابنحانلو:بقولهذلكعنأثناسيوسق.عئروق!د

ل!ان،الفهفيالأزلمنذ!ائنأي!نلمالحلمةأنلوأوااالآب

يشعلانورمثلبالضبط-الحهلأه"ف(تمامأصامتأالفهجوهر

مثلوأ،(غ،مألحهلم!ضوبةبلاءاجودرضأوأ،لألم!()لألد!بخكأ+لد!؟

)50"كا!"(08خاويةحفرةأوشيء(منهينبعالاجافينبيع

!انلوأنههيباسيليوسق.يؤثحدهاالتيالأساسيةوألحقيقة

ولن8.االاطلاقعلىالقهعنمعرفةأيةللبشرحانلما،مخلوقأالابن

ألذي-البشريالفهمبعضإلأالحالةتلكفيال!نيسةلدىي!ويئ

وتقذمهاللهعلىتطبقهمالحي-اللهفيوليسالإنسانجؤمرصزه

97محمهـ"(كل!ثح!ألما5،?يملمو3.،54.

308!ول!ث!،كهـولأ،3.ءيهـ.+هء،9101ة.142.2ر،.م!،??ء.15س!بمل!..!،كعة!!ع!

يهـ،!*ءإ3ء+?لم.089،1،1107"..54

318!!أ)،.+هح.1،قى!.81.1+

891



نورمندؤر،إلهمنإله

!ثيوةحيانأفيأثناسيوسق.شارأوقد.زائف"إعلان"ش!لىفي

الذيالزائف""الإعلانمنالنوعهذافييتاجرونالهراطقةأنإلى

منبدلأ،الشخصيةلخيالاتهموفقأ"+"!ا()14707إ+غيبت!رونه

4+4"(087"ةإ)47ويدر!وهيتسفموهأمرأالإعلانهذايونأن

حيانه"فينفسهالفهيحنلمهـاذا.الموضوعيةالفهلحقيقةوفقأ

"الإعلانأهرجؤيعنيناماهوقدس(وروحوابن)!آب6الذاتي

بالميثولوجياانشغلناقدن!ونالحالةهذهفيفإننا،"الإلهي

وليسالأساطير،خلالىمنالفهمعرفةأي)4"لأه"ههـول"(

إذاوأيضأ.الحقيقيةاللاهوتيةالمعرفةآي)4إلأه"هع!هـ(بالثيؤلوجيا

لحلمرحزأنفسههوي!ونفلن،القهعنمنفصلأالمسديححان

صورةأو،القهيمثلزائلشخصمجردبل(المفرحة)البشارةالإنجيل

ادعى!ما-بالتأ!يدسيؤديهذاو!انغير،لافقطلهرمزية

"083و"صورهالفه"!لمات"منئحصىلاعددإلى-أريوس

)الذيالمسيحي!نلملو،إذننعبدهالذيالإلههذايحونوقن

الأمرأقفلوبنا؟الذاتيواتصالهلناالذاتيالقهإعلانهوبيننا(حل

ولم،لناذاتهئعلنبأقيعبألامنهوعندئذالفهي!ونألأ،!ذلك

نأنقولأنحتىيم!نأو،يسوعالمسيحقيوناذاتهلإظهاريتنازل

و!اقمعنا؟يصيرواحدأأنعنعجزتقدعندئلؤست!ونمحبته

وبالتالي6الوجودحيث"منعلاقةتوجدلاأنهبالتأ!يدسيعنيهذا

لنبالحقيقةأثناأي-أللهومحبةالمسيحمحبةبين"المعرفةحيث"من

يدعوماسنجدالمحسعلىبل،اللهمحبةعنإعلانأنجد

،يسوعالمسيحفيلنامحبتهأظهرالفهإنئقالبينمالأنه،للسضرية

328حع!"،5أ،!(آوله3ولهكلمأوللا73أ)!،+ءأول5!*ث!(ولولأ،3!ء*لر3.،51ز?

.3ءعكا.61ز4ي!كلع،.ءكا؟6.14.1

9!أ



لثالوثاةالإيمان

هذءنفس!وبالحقيقةيحونلن!الحالةهذء)جؤالمسيحأنإلأ

إ.ذاتهفيالمحبة

علىتتطويعليهايترتبوماالأف!ارهذهأننيقيةآباءرأىوقد

يسوعبالربالإيمانإنتقولالتيالإنجيلرسالةمعشديدتناقض

"هوموأووسيوس"تعبيرأدخلواولذلك.ذاتهبالقهالإيمانهوالمسيح

قدالفهأنجؤالعظمىالحقيقةعلىليؤ!دوا،الإيمانورتانونفي

ف!ل!هذاإعلانهمعتمامأواحدالفهوأن،التجسدفيذاتهلناأع!لن

بين"و"القول"و"الفعل"الجوهر"!ؤالوحدانيةعلىيمتمدشيء

هذهتنلموإنالآب.والفهالمتجسدالوحيدالابنالمسيحيسوع

الإنجيللفقد،وصادقأحقيقيآأمرأالجوهرذاتفيالوحدانية

المسيحجؤبناالذاتيواتصالهلناالذاتيالفهلإعلانالفعلي"الأالساس"

بشارة)أيإنجيلأيصيرالإنجيلىيجعلماهوالأساسوهذا،يس!ع

(.حقيقيةمفرحة

الواحد"الجوهرذات"لهتعبيرفإن،رأينا!ماذلكعلىوعلاوة

"أنابينالمطلقةالوحدانيةعنيعلئرإنماالآبمع1،ه،كائاههلم!ة(

ضابطالآببالفهالخاصةهو""أناويسوعبالربالخاصة"هو

نأفيهنستطيعألذيهوالمتجسدشخصهفيالفهابنلأن،الل

وفقأوحقيقيةدقيقةمعرفةونعرفه،ذاتهفيهولماوفقأالآبنعرف

الفههو""ماأن"هوموأووسيوس"مصطلحويؤ!د.الإلهيةلطييعته

فليسوبالتالي،المسيحيسوعفيهو""مانفسهوالأزلمنذذاتهفي

فقطهوبل،المسيحيسوعالوبعنبعيد(أمجهولآخرإلههناك

مننسمعهماوهذا.المسيحيسوعفيلنامعروفأصارقدالذي()الإله

الابنومعرفةالاب!نخلالمنالآبمعرفة"إنيقولحينأثناسيوسق.
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نورمنفىرإله،منإله

.ققالهماباسيليوسقى.ويرددتمامأ"83،الشيءنفسهماالآبمن

للآب،هوللابنهاو!ل،الابنفيئرىللآبما11!ل:أثناسيوس

وبذلك.ذاتهفيللآبهوما!لولهالآبفيهوبجملتهالابنلأن

نأحما،الآبمعرفةووجههيئةهو!انلو!ماالابنأقنومفإن

"084الابنهيئةفيئعزفالآبأقفوم

)تبعيأ(ينطبق"هوموأووسيو!6مصطلحأن،هنابالذحروجدير

هذاأنيعنيوهذاالآب.والقه"المتجسد"الابنبينالعلاقةعلى

أعلنهما!لأنوحقيقة،المسيح""بشريةحقيقةيؤحدالمصطلح

غيروحدانيةفيوهوتمقدإنماأجلنامنصنعهومالنا()المسيح

.ققالهماأهميةإلىسابقأأشرناوقد.الأزليالقهجوهرقيمنفصلة

الرباني-"الإنسانأوألرب""بشريةأواالتجسدالابنبأنأثناسيوس

)أوسرأيعتبر-ثناسيوسأق.تعبيرحدعلى-نايهم?"?نأقيلم+ءول

المسيحيالفهمجؤالأثرأ!برله!انمما،85لأجلناالفه*طرقأول(

نشيرأنلناولابد.ذاتهعنلناأعلنهقدوماذاتهفيهو""لماوفقألفه

المسيح،ارتباطفيتمن"هوموأووسيوس"مصطلحأهميةأنإلى

الآبابنبونهو!مالهبحقيقته،بشريتهو!مالحصيقة!ؤوهو

)إنسانية(بشرية!مالهوتمامأنعيهأنهناعلينايجبوما.الأزلي

في!املةبشريةبطبيعةاتحدالتجسد()فيالابنأنأي:المسيح

منودملحمنامنلحم،لناأخهوفالمسيحلذا،محددوم!اقزمان

الآبمعشريكهوالمتجسدألابنب!ونهأنه!ماوبالتحديد086دمنا

38كهـأ+كاه!ثمةآول5،3حيم.كر.28.2،3.

48!5!أ)،.كل!287..8محث!أوللا،لة3أول،3ح.المه2.3.4.)3.3.22.8م

.127صفحةالثالثوالفصل91،1،88صفحةالثانيالفصلإلىارجع8

هـ3!+ث!أولأكم!لا،3.ءكأء،ك!ء!أ!أوو4زعء،.?ء"13نج"ير،.ءكهأكلء17زكهـ.+هح،.مم

67،1.2-8.حأ!

68ط!"(حةكم!ألما4،5"كل!،حلم.،2-9،ح5يم.34.،63-03.4.
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!ثبالم!الإيمان

أيضأفحذلك،الأزلمنذالواحدةوالطبيمةالجوهرذاتفي

نأفعلأالمدهشومن.المخلوقةالبشريةوطبيعتتاحيانناشارحنا

مجوبوليس87،حإنسانبينناجاءذاتهالقهأقلنا!شفالإنجيل

!املأ.إنسانأصارنفسههوإنهبلىإنسانجؤسحنأوأق!امأنه

حلفييشار!نالأنه،لناذاتهويملن،بنايلتقيهووه!ذا

088والنفسوالعقلالجسدفي:البشريةوطبيعتناحيانذأ

سعىالتيالأؤليةالإنجيلحقائقإحدىهيهذءو!انت

بعيدةمسافةعلىالفهإبقاءعلىمنهمإصرارأإغفالهاإلىالأريوسيون

نأبماأنهمفادهاغريبةبف!رةنادوافقدولذا،الإنسانعنللغاية

اللهخلقفقد،الفهيدأوالمطلقالفهحضورتحتملىلااتالمخلو!

الخليقةبقيةأحضروبواسطتهاللوغوسخلالمنثم،أولأاللوغوبص

م!انةيحتلاللوغوسأناعتبرالأريوسيونولذلك098الوجودإلى

عندجدأنيقيةآباءانزعجوقد.والمالماللهبينمتوسطمخلوقودور

الهرطقةاستبعادعلىبالإجماعوصفموا،الأقوالتدكسماعهم

ذات"لهلتعبيرالأولالهدفهوهذاوحان-قاطعبش!لالأريوسية

وجهوجؤ009(هلم!ةإكاناه5لحلنا،+"+)"م"لآبامعحدلواالجوهرا

للإنفصال،الذيرقابل،الابنبفصلىالخاصةالانقساميةالنزعات

!7ث!أولكحهولءألاثه،*ءح.*.03.3،3.حبم

يسكنكانلوكماليسواحد(،آن)فيوإنسكاللهكانذقه،هو"إنهإبيفانيوس:.قيقول

..7!ء+(92.77)".بالكاملإنسانأصارنفسههوولكنهإنسانفي

حججعلىثمهء!لمهكليهـء3إولء3?ةلملمابوليناريوسضدائناسبوس.قرسالتايتحتو88

ككل.الإنسانخلاصعلىذلكواثرالكاملةالمسيحبشريةحقيقةعن!وية

ل!.ه.!3!!!!،أكهيرء"لم+كاهمأكلهلمم!ي،هحلمكليهـء3هألملم*ءيه!ء5891،3.

الحلة،هذهفينفسهاللوغوسيستطيعكيف؟التاليالسؤالأثناسيوسللقدبسكانوهنا81

الأريوسيين-رأى-حسبيضأهوكانلو،اللهيدأوالمطلقاللهحضورلححتملان

3!ولءي(كللألا،3جء،.3ءع*7يهم؟مخلوق

و5ول!"،ول43ولأ،5!ير؟.ءكهإ?.13
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شرشدؤرإله،منإله

الذيالله"ثوبوا.المسيحرداءا.مزقتالتيالذزعاتتلك-الآب"عن

رفضجؤالأثرأ!بر"هوموأووسيوس"لمصطلح!ان-"بفيرخياطه

المسيحطبيعةوحمالحقيقةعلىوالحفاظ،الفرثنائية

هذهوئعد019خلاصناوحقيقة!مالصكليهايتأسسالتي،الإنسانية

بينالجوهرذاتفيللوحدانيةفهمنافيخاصةأهميةذاتالنقطة

الخلقتربطالتيهيالوحدانيةهذءلأن-الآبوالفه"المتجسد"الابن

التيالحقيقيةالقاعدةهيالقهمحبةتحونحيث،معأوألفداء

الحقيقة-هذهقبولعدمفإنولذلك.الخلقموضوع!لعليهايوسو

لنظرةيعتبررفضأ-والفهالمسيحبينالجوهرذاتفيالوحدةأي

النهايةفييعتمد!ثميء!للأن،والفداءوالخلقألقهنحوالمسيحية

الجوهرذاتص!ووحدأنيتهالمتجسدالابنبشريةوحمالحقيقةءلمى

أللآب.الفهمع

بينوالحملألقدوةفيوحدانيةهناكتكنلملوبجدثأنطهـنماذا

؟الابواللةالمتجسدالابن

الجوهرذات"لهتعبيرأنسنجد،الفانيالسؤالإلىننتقلوحين

بوضوح!دأقد(ةهلم!إكائاه5لح+قد!)1ء+4+"لآبامعحدلواا

بل،الآبوجوهرالابنجوهربينفقطليسانفصالىوجودعدم

جؤالمسيحالسيدقالوحينالآب.القهوأعمالالابنأعمالىبينأيضا

يطابق!انفقد،ا.أعملوأناالآنحتىيعمل"أبي:يوحناق.إنجيل

صنعناالذي"هو:أثماسيوسق.ويقول.2!الخالقالقهوعملىعملهبين

نألناوليسوالحبيرة.منهاالصغيرةالأشياء!لصنع،بحلمته

39!أل!"أكهـ1ألا،3.ء!،.أ+ءلم4.4ة6.5ز،9015،.لم!44ءلهر2حهم

في:نر!كما،متكررةبصورة5:17()يوالآيةهذهيثتبسوننبفيةلاهوتبوكان29

ولأكع!ررة؟(طهـ،3*"،.لملم.ا+ه،أ"يهـز.ءكهأكلع،71أ.+هح4،.كا12.2بم،92.ءأح
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بالطألوثالايمان

لأن،الابنصنعهوذاكالآبصنعههذاإنونقولالخلبقةنقسم

يدهمثلىالحقيقيبصلمتهيعملالذيالواحدالفهصنعهال!ل

ورلا،الأشياءجميعمنهالذيالآب،واحدإله"لنابهال!لويخلق

بينفصلناإذاولن039الأشياء"!اجميعبهالذيالمسيحيسوعواحد

عنالابنعملىنفضلىبالتيالييجعلناسوفذلكفإن،والآبالابن

.4!المخلوقعملمستوىإلىالابنبعملينزلسوفلأنه،الآبعمل

و!لسلطان!للغاب،الفه!سههوالمسيحيسوعيحنلمفلو

الفههوي!نلمولوألبشر،لأجلىصنمهأوقالهشيءأيفيشرعية

نأاسشطاعلماالخالقهوي!نلمولو،!إلهيعملأناستطاعلما

يمن"لاأنهأتتاسيوسق.أ!د!ما9هالبشريةخلقةويعيديخفص

قط"069مخلوقأيخفصأنلمخلوق

فصلتلوأنهنقولأنلابد،الافتراضيسؤالناعلىفللإبإبةإذن

السماءخالقال!لضابطالآبالفهأعمالعنالمسيحي!مصوعأعمال

الإنجيلأساسلسقط،ئرىلاومائرىماالأشياءوحلوالآرض

الفهعملهوليسلأجلناالمسيحصنعهماأناعتبرناولوحله.

الفه""ابنبفقبقدإنس!انعملهوفقطبلإنسانأصارالذي

لاالمسيحل!ان-البشرمنللآخرينخدمتهمقابلله!محافأة-

تمامأعاجزأولحانللبشر،الخلاصيةالفه)،،م?(نممةيجس!

يسوع!اناإذ،المقابلو!هـ(079الح؟كالاأهولهم!ليهلتأاصكملعن

فإنه،الآبالفهعن""المملفيولاالجوهر"رفيلاينفصللاالمسيح

39،له،لأولأكمةلما،3!ء،.كاء!"،7س!اح.38.30-6ححح"6لل!3?.03ءع"1+9.+ىح

لههـ.910103ز13.2ز.934.3ز?،.*للأثه،35.ءإح

349ء!كالأكهـأكهولرءع*دلأكه.،.46

و3ث!ةث!أول45كهراألههـ*هح.2.23أبمم.392!ا56ننء4،.ثهممل.33

69ولث!،!كل!3أول3،كاالر!رعءلم.،8.

79لالأولكاحة3ألا573ح*.كرء.،83.6.1-3و3-4427.
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دؤرمننورإله،منإله

وتدبيرهالمتجسدحضورهوجؤ-"و"بالعمل"بالجوهو"ي!ونبالتالي

نأف!ماوهحذا089البشريللجنسذاتهألقهإعطاءهو-الخلاصي

هوذاتهألفهأنيؤ!د6الآبمعالواحدالجوهرذات"لهتعبير

ديؤ!أيضأالتعبيرهذافإن،"المسيحيسوع"فيإعلانه""مضمون

يسوع"فيالخلاصيةنعمته(مضمون)أومحتوىهوذاتهالفهأن

واحدهماالنممةوعطيةالنعمةفعطي:المسيحيسوعففي"099المسيح

يعملالذيهوذاتهالفهإلأي!ونلاوبالمسيحالمسيحفيلأو،تمامأ!

01خلاصنا.ولأجللأجلنا

اللاهوتيالفحر-جؤاس!ئخدمالذيالمميزالمصطلحو!ان

البشريللجنسذاتهالفهإعطاءللتعبيرعن-باليونانيةالمدؤنالآبائي

لمفالمسيح)5"كاثد!ئ!هـ(0101"التألههو:القدسالروحوفيبالمسيح

ولهوال!مالبالتمامالفهذاتههوبل،الفهجؤيشتركلأنهإلهأي!ن

وحضوره،الإلهةحقيقتهوبفضلالآب.معالواحدالجوهرذات

الإلهيبفعلهالشمرفييمملفهو،البشريالجنسداتلىالمتجسد

19

89"أطهـحة43ولأ،3عء.كاءعء25.11ز.*هح.43..96.2بم.1545م75بم4لم4،.أول7.

الذيالنورانكما،الابنفيالآبمن،الواحدةالنعمةنفسا.هي:أثناسيو!ق.يقول

".الشعاعخلكلمنتثحققالشمسإضاءةأنوكصاواحد،هووللشعاعللشمس

3!يءولول(ولأ،3.!هح،.ء113.4زبمح05)!.3)13

مافصليمكنولالأجلنا،بشريتهجسدفيعملهماكلهيالمسيحيسوعربنانعمةإن

بينالعملفىوحدانيةهناكانوبما.نفسهالمسيحعنالعسيح()نعمةالمسيحعمله

فإنبينهما(الجوهرذاتفيالوحدانيةبسبب)ونلكالآبواللهالمتجسدالابنالمسبح

تمامأ.واحدهماالآب()اللهالنعمةوفعطي(المسيحفيلناالئي)العطيةالنعمة

ا"6لأولأكه!،لةلما،3?،.مم?!14ز.+ءح،.ءير.9316.1م05ز12.3بم

للقمصوافنوم"طبيعةاكتابافي،،التالهلمصطلحالأرئوذكسىالمفهومحشرانظر

سبتمبرطبعةسبورلتج)مارجرجسبيشوكطالأنبانيافةمراجعةملطييعقوبتاثرس

26(.صفحةأ879

كانبالتاكبدأنهإلأ،اثناسيوس.قكتابكفيحرفيايردلممالحإكاو؟غهـ(التالهمصطلحأنرغمأ

نحن"يؤلفامالكيإنسانأ،صار.القد)ر!ث"ه+ه!هـ(:يؤلهللفعلاستخدامهفىمتضمدأ

ة،قكاما2"!لأكلاهـ7للاكالأ+لنأم"7الأهـ،آس!ل!ع5+هتهـأهـ،هول)س.!ص!أءول.،.54
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بالثالوثالإيمان

النعمة،خلالمنفيهيشتر!عونإياهمجاعلأ،فائقةبطريقةالشالق

التأليهمصطلحفإنوه!ذاالفه.فييشتر!ونوبهذا

ألفعللوصمفستخدمأقدالح"كاثد!غهـ(التألهأوألحإكالا(ه+هم!هـ(

بغيرالإلهيجوهرهيلازمالذيالفعلذلك،المتجسد*لفهالفويد

فعله.فيال!ائنجوهرههوأوجوهرهفيال!ائنفعلهفهو:انفصالى

بهألذيالفريدالفهفعلىهوالمتجسدشخصهفيالمسبحفيسوع

الخلاصعلىنحصللانحنالحالبطبيمةول!ن،ونتجددنخلصر،

وشر!اءبهمتحدينن!ونأندونالمسيحعملبواسطةالدجديدأو

هـ(5)،إكا!؟ه+هالتأليهعنمفهوصه!أنيقيةلاهوتئوبنىقد9فيه.

ال!تببأن،3(:ه01)يوحناإنجيلفيالربقولعلىمعتمدين

حلمة"إليهمصار)ت(الذينأولئك)"هم!هـ(لهةآ.دعتهمقدالمقدسة

أنهمرغمالذينأولئكإلىيشيرهذاأنالآباءفهموقدالفه"0201

فيهم.الخالقفعلهبواسطة"للحلمةشر!اءصارواقدمخلوقون

وحدهوهو،حقإلهمنحقإله،ةم!ه()5الفههووحدهفالمسيح

وعالممحدودغيرسيصبحالإنسكأنأبدأيعنيلاالآباءعند"الإنسان"تاليهمفهوما!ن

الشركةانتهاءمعناههذالأن،جوهرهيغيرأوالمخلوفةالإنسانطبيعةيلغيولاش!يء،بكل

الكهمعبالشركةالإنسانخلقةخحابةتحقيقيعنيولكنه.واللهالإنسانبينالتىننسها

،للإنسانبالنسبة"آخر،الدوامعلىسيظلواللهالأبديةالحياةنعمةونوالبهوالاتحاد

انناا"ورغمالداسيوس:ق.بقولهذاوفي.الخالقاللهمنصالقيالمخلوقالإنسكوسيظل

اللهسئرقدكمابل،كلمتهاوالحقبقيالإلهصرليسالهة،نصيرنلكومع،الأرضسنبشر

.(391:الأريوسيين)ضد"النعمةهذهوهبناالذي

حلالذىاللوغوسإلىتشيرأنهاعلىالايةهذهفيال!ه""كلمةفشرقد(ئناينعيوسق.كان

ا:93(.الأريوسيين)ضدبيننامتجسدأ.

هح(ول.3.4ر9.31!كهـة.!لم4!71الدلسيوس.قانظر-01:53يو

لأنه،)يكةلم!كاا،ط!ا((ةلإستنارا"بمفهومعميذ،اهذهـ(كالأأهث!ح)،!"التاليه"مفهوموكاق

النورهوبلفوريشهدأنهممردوليس6نورمنونورإلهمنإلههوالمسيحا!حيث

انظر؟ومؤله.إلهيفعلبالحقيقةتكونلناإنلرتهفبن،الحقيقي

3!+64لولألما،3ءكلععلم03ر23بم.المهحير..4313..14.2ز33.+125ز.814ز*كر

،.ممءثا9101بم،03.!أح
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دؤرمندؤرإله،عنإله

ليهي"التأ"فعلهبواسطةولحن،للآبالحقيقيصنالاب

المنطلقهذاومن،فيهلفهبناءأوصرناتبنيناتم،الح"كالاأه+هم!هـ(

روحهونورنحمةقبلواقدبالمسيحالإتحادخلالمنالذينأولئكفإن

)!أهم!هـ(0301"لهةآ"أنهمعنهمئقالالقدوس

المتجسدالابنعلى"هوموأووسيوس"لمصطلحتطبيقهموفي

مخلوقانهفحرةقاطعأرفضأنيقيةآباءرفض،الفهوحلمة

إليهالنظرينبنيأنهرأوابالأحرىبلى،(والإنسانالفه)بينمتوسط

القههوب!ونهوذلك،الحلمةتعنيهماب!لوسيطأنهعلى

جوهرهفيوهوذاتهالفه،المتجسدالابنففيواحد.آدبفيهـانسان

ذاته-ويعلنذاتهيعطيليوذلك،إنسانأليصيرتنازلقد،الأزوي

مفهومتطبيقهمعندالطريقةوبنفسللبشرلة.+ذاتهمنجزءأوليس

قاطعأرفضأالآباءرفض،النعمةعطيةعلى"هوموأووسيوس"اد

علىبلى،والإنسانالفهبينمخلوقمجالهيالنممةأنف!رة

المتجسد،ابفهجؤلناذاللهالقهإعطاءهيالنعمةأناعتبرواالعحس

بغيرواحدهماوالعطيةائمعطيالمتجسد(الابنفيأأيفيهوالذي

مائعطىنحنالابنخلال*من:أثناسيوسويقولىق..401انفصال

تمنمحفوظةفالنعمةلذلك،لالالنإلأشيئأيعمللافالآب،ئعطى

301ولث!أ!لهكمةألما3،ح5*.4!.،73.6179.1-46،34-05ز07-36.95735174.2،

67،47-87ز91،71.3-493،43،52-35.0ز33.4-3.63!!!)03ء!ءلمحع03،

41،?*للأكه.،5)؟لهر44ءي!لم.،4زيهـ!3ءكا.،42.1.

فخدئمالمسيحماتكماا.لأنه:أثناسيوشق.كتبا(2:9-.)فيلبىعلىتعليقهوفي401

للنعمةيمكنلكيوذلدكبهه،دانمألهكانماكانسانأخذانهغهقيلفبلملو،كانسان

للحصوليسعىحئىجسدأباخذهشينأمنهيئتقصلمالكلمةلأنإلينا.تصلانالمعطاه

بل(،الخاص)جسدهاخذهفدما)+كا!هه+هءهـغ(ألهقدهوبالأحرىلكن،النعمةعلى

"،البشرىلجنسعلى)التاليه(العطيةبهذه!غ!)07"كاأ!دأنعمانههذامنوالأكئر

.+ءح(ير..42.1.3بمح96.2ز)04-93.3
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بالمأوثالايمان

تح!مهالذيالعطاءمنالنمطهذاظلوفي.اعليها!ا.هيحصلى

هبةت!ونأنيم!نلاالنعمةفإن،والابنالآببينالتيالوحدانية

لئعطىمنه"للانتقال"قابلةأوالفهعنللإنفصال"ا"قابل!ةإلهية

وأ"مؤلهأ"مابصورةيصيرالإنسانبفضلهاالتيوهي،للإنسان

،،016إليهأ

التيالطريقةبنضدلىنفهمهاأنينبفيالمسيحليسوعربذ،نعمةإن

النيقاويالإيمانقانونعئر!ماالذيالقدسالروححقيقةبهانفهم

هذهأثناسيوسق.أ!دوقدالمحيئ"."الربهو،عنهالقسطنطيني

:قالإذسرابيونإلىرسائلهفيخاصةوبصفة!ثيرةمراتالنقطة

لىإينتميلاوهو،الدوامبغيرتغييرعطىهوهوالقدسالروحا"إن

فيه"07"اتشتركالأشياء!لأنرغمفيهيشتر!ونالذينطبي!"

المسيحفيلناذاتهالفه"إعط!اء"هيالنعمةلأن،النممةأيضأ!ذلك

الفهعن(المسيح)أيفصلهبالحريأو،فصلهايم!نولا،يسوع

الفهمعالجوهرذات!ؤواحدلأنه،الأش!المنلثمم!لبأي

عنأبدأفصلهيم!نلاالنعمةجؤلناذأتهالفهعطاءوإ"0801"المعطي

51؟كهـث!،،لةكم!ألا3،!هح.21.3،3.4.

تعنيالنعمةهذهنوالفإن،لمسيحعنفصلهايمكنلأالمسيحيسوعربنافعمةانوحيث"

.القدسالروحفيالآبمنيئموهذاعنه(،بعيدأأمرأليستالأنهاذاتهالمسيحفيالاشتراك

نعمةنوالبصبحفبالئلي،القدسوالروحالآبمعالجوهرذاتفيواحدهوالمسيحا،نوحيف

الأقلس!.الئالوثشركةأيالالهةالطبيعةشركةهوهوالمسيحا!سوعربنا

اوالتألط""التللهمفهوملتفسيرللنعمةالضعيفالصعنىهذا-ا!أسفمع-يستخثمماكثيرا61؟

!4:ابط)2"الإلهيةالطبيعةشركاءاالأيةإلىالإشارةفيوذلكولهءهـ،لمحاكاثدأغ!(50،إأ؟إ

.*ه!(،.ء4+2417.2يم.وبوضوحبشدةألماسيوس.قرفضهماهوالأمروهذا-

ابنانحقيقةإلىالإشارةمعء4(،.لم!ء4)4فى4:ابط2لحيةأئناسيوس.قاستخدامانظر

نفسه،إل!هـ+"صلأ+(لأدهكاآ715إكا!شلأ؟المخطيء"نسلناندسفدفإنهانسانأ،صاربفونهالله

مقلعما6"جنسأنكونأنيمكنماحتى

701!ث!مولثمهألا4.3ي!.!ع3،ا!27.

801كا!!ث!،كلهـ3ألما،3ءحالهـ.يم.كا،.812ة.13،م13+25-9324بم6.4م

258



دؤرمننورإله،منإله

.قويقول.القدوسللثالوثالذيالواحدوالفعلالواحدالجوهر

بغيرذاتهفيواحدالمباركالقدوسا"الثالوث:ذلكقيأتتاسيوس

والروح!لمتهيتضمنذلكفإن،الآبئذ!روعندما.انقسام

جؤهوالآبفإن،الابنئذ!روعندما.الابنفيهوالذيالقدسا

منواحدةثعمةتوجدلأنه.الح!لمةخارجليسالقدسوالروحالابن

ليؤئحداثناسيوسق.ويعود011901القدسالروحفيبالابنتتحققالآب

الثالوث!ئعطىإنما،ئعطىالتيوالمطيةالنعمة"هذء:أخرىمرة

المعطاهالفعمةأنو!ماألقدس.الروحفيبالابنالآبمن،القدوس

فيإلأالعطيةفيشر!ةلنات!ونلافإنه،بالابنالآبمنهيلنا

ونممةالآبمحبةلناتون،فيهنشتركحينمالأننا.القدسالروح

"".ذاتهالقدسالروحوشر!ةالابن

أعمالفيتمامأتتضح.إنجيليةأهمية6رهوموأووسيوسولمصطلح

البشريةوفداءوالمصالحةوالغفرانالشفاءمثلىالخلاصيةالمسيح

حلأنعلىيم!نمابأقصىأئحدالمصطلحهذالأن،الساقطة

التامةوالشر!ةالمنفصلةغيرالوحدةعلاقةنتيجةتصتالأعمالهذه

موضوعأهميةت!من!ماالآب.والفهالمسيحيسوعبينالاملة

الفعلفيالوحدانيةعلىالقاطعتأ!يدهفيالح"كالا!أه+هءهـ(التأليه

المسيحعمالىأيجعلمما،والآبالابنلبينالبوهرقي!ما

ولأجل"دلأجلناذاتهالفهأعمالنفسهاهيالإنجيل!الخلاصية

منالأعمالىهذهتأثيروشرعيةمدىينحشفوهذاخارصنا".

الابالقهيستطيعالتيتلكهيالأعمالهذءأنعلىالإصرارخلال

وهاثلىول3!ث!3ألما.3"4عكا..1413.ز؟م.5.3

3115!+،لأولألما3ركاالر،.!لم!كر.03.1
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بالثارثالإيمان

لاومايرىماوالأرضالسماءخالقال!لىضابطب!ونه-وح!ه

يعملها.أن-يرى

منالإنجيلنفرغفإننا-نيقيةآباءرأى!ما-الأساسهذاوبدون

وفاعليةقيمةتحونماذا:المثالسبيلوعلى.الخلاصيجوهره

المسيحأنلوالخطاةلأحدالمسيعالسيدقالهاالتيالغفران!لمة

يغفرأنيستطيعالذيهووحدهاللهلأن،مخلوقمجرد!اق

هذهيفعللمالخاطيءحانلو!مابالفعليغفرهاوهو-الخطايا

!لماتت!نلمفلوأنهالحق!يقةأيضأ؟.!يانهويجددبل-الخطية

المفه!يانعلىمؤسسةالفافرةمحبتهوأعمالالمسيحيسوع

معنى.أوأثرأيلها!انلما،وحقيقته

تونوماذا؟،للبشريةوفدائهالمسيحالسيدآلامعنماذاثم

لوأي،القهعنمنفصلأ!انعليهالذيالمسيحأقلوالصليبغاقي

عنهتمامأبعيدوالفهمخلوقمجرد!انالصليبعلىوهوا"سيحأن

لمماالفداءيت!أنمم!نأ!ان!يف؟.الإلهي!يالنهفيومن!عزلأ

يسوعفيإليناأتىالذيهو-الفائقوتحننهحيهفي+ذاتهاللهيحن

خلاصنا؟!أجلىمنبهخاصأوموتناوخطاياناطبيعتنالييجملالمسيح

الطويلجدالهجؤأثناسيوسق.طرحهالذيالسؤالىهوهذاوحان

الأزلياللهابناتخذالمسيحيسوعفيأنهأظهرحيث،الأريوسيينمع

وذلكواحد(،آدب)فيوذبيحة!اهنأليصيربالتحديد6العبد"شيل

فيشكأدنىنيقيةآباءلدىي!نولم0111لأجلناالخلاصيتدبيرهفي

أعماقفي-نفسهالفهعملىهو!انالصليبعلىالمسيحموتأن

حدتمافيحونوإلآ،خلاصناأجلمن-المخلوقادبشريوجودنا

311ءول!ي(ههـ)أ،ك!لمايهـ.*ءح..4.13أبي95+ام7.2بمم!75683بم13.3جمم56بم6.!بم

64لة3حس!حلاا)!أ?"3ثا؟3؟ثلاولطهـع،ل!ز.+هحكلار1.0،5ص!ا01
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!فمننورإله،كأإله

النزينزيغريغوريوسق.عئروقد.فائدةأومعنىأيبلاالصليبعلى

هيهذه...مصلوب"الفه:الضمحعيدفيعظةفيالمعنىهذاعن

نحيالحييموتإله،يت!جسدإلهإلىحاجةفي!فالقد"."الممجزة

متنالأننامعهثانيةقمناوقدنتطهر،حتىمد4متناقدف!لفانحن.

يحونالفداءفهذاإذق010113معهقمنالأننامعهتمخدناوقدمعه.

الحقالإله،المتجسدالابني!نلملو،تمامأمضمونهمنمفرغأ

الصليب.علىلأجلناوماتتألمالذيهو،الحقالإلهمن

فيالمسيحالسيديأتيعندماللبشريةالنهائيالممديرعنماذأثم

التف!يرفيي!ون!يف؟والأمواتالأحياءليدينالثاثيمجيئه

حق،إلهمنحقإله،نورمننورهوالمسيحيدمروعي!نلملوذلك

ولنألخليقة؟.بقيةمعالعالمهذأعنيرحلزاذلى!يانمجردبلى

سي!ونلبل،لم!شقبلنا!فيلأالحالةهذهفيالمسيحالسإدي!ون

لناومجهولمستبدإلهملاقاةهوالنهايةجؤثرجوهأقيم!نما!ل

أعلنه.قد!انماب!لأوالمسيحبيسوعلهةعلا!ولا،تمامأ

الجسد،الظاهرفيالفههوالمسيح!انإذاالوضعهوماول!ن

الوسيطفهوهذاوبحى-العالمدينونةعاتقهعلىأخذقدالذي

هذاالأخير؟113اليومفيالناسجميعألفهيدينوبه-والإنسانالفهبين

لمصطلحلأن،الفي!قاويالايمانقانونيوضحهماهوبالتحديد

يؤحدلأنه،الإلهةللديفونةفهمناقيالبالغيره3تأ"هوموأووسيوس

دئانوالفهالمسيحيسوعبيننوعأيمنمسافةأوفاصليوجدلاأنه

حتىلأنه،تمامأواحدةهيالقهودينونةالمسيحفدينونة!له.العالم

112ل!كله!!ع،م.لك!،..3ه28.45نم!م4ثها5أكاأ..22.4

6311لأولكعهحةأيا،3هح.يم*ءك!.4771ز?4.ءيز،2هم65زقىلم،.لملمهيم.،2،*هح..43،

95.1زم.1314.2..7696ز6.4نج.*هح،.لمهكللهر1101زص!معء+أ.حلمعيهـ.+هء،03

22ؤ4،له3!كه.ثم.زءثو،-ءبر!ء.26
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بالثاوثا!يمان

فيتمامأواحدهماالمتجسدوالابنالآبالفهفإنالأخيرةالدينونةفي

الإيمانقانونجعلتالتيالأسبابأحدهووهذا.العملوفيالجوهر

بلأبدأيزوللنالتجسدلأن،انقضاء"لمل!ه"ليسالمسيحأنيؤخد

.114الآبدينأبدإلىوسيبقىسيدوم

الكنيسةقي""هوموأووسيوسلمصطلحالمعوويةالمكانة

ما!لفيبدقةالتأملفيالعظامال!نيسةآباءشرعوعندما

،)50"كائاههلل!ة(""هوموأووسيوستعبيرعلىيترتبأنيم!ن

عمابثيرتزيدمعابطياتهفييحملالتعبيرهذاأنا!تشفوا

وسرعار.الإيمانقانونفيواستخدامهصياغتهوقتفدر!أ!ان

،التقوىأوالمسيحيةأرثوذ!سيةر!يزةالتعبيرهوهذاصارما

صريحأ"إن!ارأالخلاصوسالةأنر"!قنيرفضهقنوصار

نأ،هذامنأ!ئرهومابلاا.هالنيسيغريغوريوسق.قال!ما

التيالداخليةالعلاقةدلالةإزاءوالدهشةالاذبهارغمرهمقدالآباء

بالنسبةالعلاقةهذهتعنيوماذا،الحيالقهبجوهرالمتجسدللاد!ن

داخلمتضفنةاعتبارهاينبفيوالتي،!لهاالمسيحالسيدلحياة

صارفما.القدوسللثالوثالتيالمتبادلى)الاحتواء(التواجدعلإقات

ولأجللأجلناوصنعهوقالهاختبرهوما،تجسدهفيالفهابنفيه

بهوخاصأالفهداخلفيأنهوفعتئرأ،الفهجؤمؤسسأ!ان،خلإصنا

عاشالذيمريمالعذراءابنيسوعأن،!لههذامنوالأدهشتمامأ.

ذاتهالفهإلأهوي!نلم،منا!واحدبيننا!املةلبشرلةحياة

إلىينتمي-الأبدوإلىالوقتنفسوفي-وهـو،إنسانأصارقدالذي

3114!طة"أكهـحء3ألا،3.*هح،.43)42.م

115+ه!!!ك!لا*،33.+هء،.*كاى.151ز5بم.12.2
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نورشنورإله،صإله

قدال!نيسةآباءأنفيإذنعجبولا.116اللاهوتجوهرعمق

توهجالذيالإيمانهذاصحةعلىالحفاظأجلمنبشدةجاهدوا

المؤمنينلدىقناعةوئدمما،نيقيةفيال!فيسةذ!شفيبقوةنوره

القه.منبالحقيقةحانالمجمعهذافيحدثمابأن

بنيقية،6"هوموأووسيوسمصطلحصياغةإلىالتوصلأثناءوفي

خطوةتمتفقد،الأولىال!نيسةف!رجؤجوهريأمرحدث

التقليدخطنفسوفي،الإنجيلىفهمفيأعمقمستوىنحوحاس!ة

لإعلانمنهاطاعةعنهتتراجعأنلل!نيسةيم!نلاالذيالرس!ولي

لاحدثأالخطوةهذه!انتوقد.يسوعالمسيحفيالخلاصيالقه

نستدلىأنويم!ننا.المسيحياللاهوتيالف!رتاريخ!فيهرجعة

الخشبيةالألغازلمبةجؤنفعلهماإلىنظوناإذاتمقدماأهميةعلى

علىيتعينصغيرةقطعمنالمؤلفةالأحجيةأي*!3-!أ!،9ول)ءام!2

المتناثرةالقطعنرتبفنحنما.صورةتشلبحيثيرتبهاأنالمرء

نجدفلنتفحي!هاأعدناوإذا،المطلوبالش!لمنهايظهرحتى

عملنستطيعلاول!ننا.أخرىمرةترتيبهاإعادةفي!بيرةصعوبة

شيئألأن،الأولىالمرةفيإليهاتوصلناالتيالصورةتذ!ربدونهذا

علىيؤثرالذيوهو،إلغاؤهيتعذروالذا!رةالعقلجؤصهـثقدما

الم!ؤنالأصليالمتاملىالشحلإلىللرجوعالتاليةالمحاولات!ل

المختلفة.القطعمن

وذأحرةعقلفيالنوعهذامن"ئمحى"لنحدثوقعوقد

ذاتتحولنقطةهذاو!ان،م325عامنيقيةمجمعفيال!نيسة

مفهومتأ!دوعندماعنه.رجوعلاالفهمفيوتطور!برىأهمية

116ح!3حح!53ل!)ا!أكاح!"(ول3الما،3.+هح..76746.1.43-6.3.96.2-أ35-03ؤ

1.4حهم36-33ز!4ء!،.لمح؟09-5
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بالثارثالايمان

صياغتهوتمت،والآبالمتجسدالابنبينالجوهرذاتجؤالوحدانية

هذا!ان،هلم!ة(ه،كان!هالح"هوموأووسيوس"مصطلحفيبوضوح

نقلته!ماالإنجيللترابطأعمقإدراكنحوالأمامإلىعملاقةخطوة

ال!نيسة،فيالمفهومهذاإلىالوصولوبمجردالرسلى.!تاباتإليذا

للإيمانالإنجيليالمضمونلأن،عنهالتراجعالممحنمنلمح!نلم

وباقي.دأئمبش!لال!نيسةذهنفيوتأمينهحفظهتم!د!ان

المجمعخلالجاءتالتيالفهحلمة"إن:أثناسليمسق.قالىو!ما

110117الأبدإلىتدومبنيقيةا!لس!وني

بالآب،الأؤليالابنعلاقةعلىينطبق"أووسيوس"هومومصطلح

بالآباطتجسدالابنعلاقةعلىبالتاليوينسعب

عليهاينطويالتيال!برىالأهمية،الفصلىهذافيتناولنالقد

ذاتجؤللوحدانيةوتأ!يدءتوضيحهفي""هوموأووسيوسمصطلح

حقيقةبتوضيحاهتممناوقدالآب.والفهالمسيحيسوعبينالجوهر

ل!في-المسيعيسوعفيالفههو""ماأنوهيألا،هامةإن!لجلية

جوهرهفيالفههو""مانفسهو-نحوناالخلاصيوعملهإعلانه

مفهومانوهيالحقيقةلهذهآخوجانبيوجدول!ن.الذاتي

فقطليسينطبقالجوهر،ذات!ؤالوحدانيةأي""هوموأووسيوس

على-أشرناحما-أيضأبل،والآبالأزليالابنبينالعلاقةعلمى

نأعلينا!انولذا،والآبالمتجسدالابنالمسيحيسوعبينالعلاقة

السؤالهذاطرحوقد.المسيحبشريةجهةمنهذايمنيهفيمانبحث

.قرسالةصننرىحمانيقيةمجمععقبفورأال!نيسةفي

!انإذا،يسوعالرببشريةعنوماذا:إبحتيشىإلىأثناسيوس

64711لهث!"ول،كهلا،5!*.3لم4..2

214



دؤرمننور6إلهشإله

فيابرئيسيةالم!انةهذء"هوموأووسيوس"مفهومنعطيأنعلينا

يسوعأن،نقولىفإننا-ذ!رناحما-شكوبلاوفرنا؟إيماننا

الجوهرذاتله-البشريةطبيعتهوتمام-مالفيوهو-المسيح

،والإنسانالفهبينالوحيدالوسيطهووبونه،الآبمعالواحد

الوقتنفسفيأنه!ماإنسانمن!املأإنم!صانأي!ونأنفلابد

إله.منإله
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ممم!*الخألفصلا

أإرث!ؤليئ،ح!ر1أ

الأصليالكئابفيلسالسالفصلهوالفصلهذافى



الأزليالروح

الآب!منالمنبثق،الحييالربالفدس،بالروح(أنؤمن"و

الأنبياء11فيالناطق،والابنالآبحونمجدهلهنسجد

القدسالروععننيقيةمجمعش!ادة

فيالقدسالروحعنم325عامنيقيةمجمع!ؤالآباءت!فملقد

"نؤمن:الإيمانقالنونمنالأخيرةالجملةوهيفقطواحدةجملة

بوضوحأبوزتأنهاإلأالعبارةهذهقصرورغم+.القدسبالروح

الإلهيةالقدسالروحطبيعةعلىالجديدالعهدإنجيلتأ!يد

ومن،الإيم!انوهدفموضوعهووالابنالآبمعوالذي،والأقنومية

،القد!الروحففي.الخلاصوثنالالمسيحبيسوعنؤمنوفيهخلاله

إعجازيةبطريقةوعاملأ،وسطنافيمباشرةحاضرأيحونذاللهالفه

ب!ونهذاتهعنالقهيعلنالقد!الروحخلالومن،خلاصناأجلمن

يفعلهما!لى(مضمون)أومحتويهويحوننفسهالفهأنإذ،"رب"

وأ،إلهيشيءمجردليسالقدسفالروحإلينا.ينقلهأولناالروح

عطيةأوالفهعنبعيدأيتمعملهوولا،منهبنبعثبالفهشبيهشيء

فينا،مباشرةيمملذاتهالفهالقدسالروخفيدلأن،نفسهعنمنفصلة

نإحيث،ذاتهالأيعطينالافهوالقدوسروحهالفهبهطيناوعندما

الإيمانقانونفينجدولذلك،اواحدهماالروحوعطيةالروحفمطى

وبالابنبالآببالإيماناقترقالقدسبالروحالإيمانأنالنيقاوي

02واحدوربواحدبإلهإيمانباعتباره

حه"أطهـا43أوليهـ،3.43ء3173.هزأ،لة"أ"ك!لا،5..3?+.7.74

والابنالابمنكلمع!،نؤمنلفعلالئلاثىالاستخدامعلىإبيفانيوس.قئركيزانظر2

.03?+25.73ز14.74ة4!ء3!!أ!ا!.كلى6.236.:الإيمانقانونفيالقدسوالروح
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وثبالم!إلايمان

القدسالروععنالمقدساللتابش!ادة

الإلهةالروحطبيعةعنالبدايةمنذبوضوحالرسلشهدولقد

""القدسبلقبتفردهخلالمنوذلك،6"الربب!عونهوالأقنومية

أفلأ(6)يرا""قادوشالعبريةلل!لمة!ترجمة()القدوسأيالأة(5الح

طبيعةعقللتخدثالقديمالمهدأسفارفيأستخدمتقد!إنتالتي

"قدوس:منهئدنىلاالذيوجلالهمجدهوعن/الإدراكالفالئقةالفه

نأنجدولذا"ء3الأرض!لملءمجده،الجنودربقدوسقدوس

إلىللإشارةإلثصعياءسفر!أستخدمتأف!(7)برا"متادوش"!لمة

عملهعنالتعبيرفيوخاصة،ا.إسرائيل"قدوسباعتبارءالرب

ال!لمةهذهأستخدمت!ما،4شعبهوتاريخحياةفيالخلاصي

ا!05القدس"الروخبوصفهالفهروحإلىللإشارةأخرىأحيانفيأيضأ

ئضتاهى،لاوالتيالفرلدةالروحلطبيعةنظرأأنهفيهشكلاومما

اليونانية(إلىالسبمينيةترجمته)فيالقديمالعهدمن!لأفإن

شيوعأالأ!ثراليونانيةال!لصةيستخدمالمالجديدوالعهـد

نسبيأالنادرةاللمةاستخدامقضئلابلىالحةءعإ("يروس"

الخاصالفائقوالتمئزالقداسةعنللتعبيرالحه،لأف(""أجيوس

عنيعتو!ان"القدسالروح12مصطلحفإنولذلك،بالألوهية

الفائق.وعلوهسموهجؤ6"للروححلولهوالروححلولبأناكالإدا

عنللتمبيرالمستخدمةالعبريةالحلمة!انت،ذلكعلىوعلاوة

الذيالأمروهو،ودينامييمحددمعنىتحملأ؟(61وؤح"7الووح

إلخ.2:7؟20؟:أ9؟4:هاألاايضأانظر6:3؟إدث!،

؟أ31:أ؟اة03أ؟23،23،!72:9؟7؟ا:6؟2أ؟أ:02،57أ؟24،5:9ا:4؟إلثر،

94:7؟ا!47:448:7؟ا؟أ14.43:3:45؟ا؟04:2502،16،04:4؟37:23؟

.2ه2:أيوا؟3:4أع6:96؟يو؟3؟ة4لوأ:24؟مر06:9؟15.؟54:ه

ا.51:أأ؟مز63:هإلئر،
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الأزليالووح

ألتي)"لم!فلال!لم("بنفما"أليونانيةالحلمةبالنسبة!ذلكيحنلم

ربطعندماولذلك06القديماليونانيوالأدبالف!رفيئستخدم

قصدفقدمعأ(فلأأ6؟ا)و*قدسا.(أ؟6)*روح"!لمتييملقدالعهدا

روحهحضورأنوالىالقدير،الحياللهإلىبوضوحالإشارةبذلك

الشخصيالحضورهوأثهعلىالحالفيئفهمآنيجبالقدوس

الإلهيةالقوةلبعضانبعالتهوليسالقهروحانلفه.والفغالالحقيقي

شئونهم،ومعالبشرمعنفسهالفهتقابلىهوبل،الفه!نالمنفصلة

مباشرةبصورةهـلعملوقداستهالإلهيةبقوتهالفهيؤثرحيث

منالفهروحعنا!لفهومهذاجدأتأ!دوقد.حياتهمفي"و"شخصية

عملهفيالفه"روح"والفه""حلمةبينالحميمةالعلاقةخلال

تعليممتزماهيالعبريةالنظرةهذهو!انت07والخلاصيالإعلاني

إلىالفهوصولباعتباره،القدسالروحعنالجديدالع!دإنجيل

جاذبأ،حلمتهبواسطةالحياةواعطائهموفدائهملتقديسهمالبشر

القداسةإلىثنظرو!ما08نفسهمعلوجهوجهأالشر!ةالىإياهم

والجديد-القديمالعهدينفي.أالآب(اللهمندحلالفائقةوالطبيعة

أيضأف!ذلك،والسجودالعبادةلهماوئقدم،المسيعيسوعوالرب

العبادةنفسيسقوجبالمقدسةالذاتيةطبيعتهبفضللذيا،الفهروح

القدوس-ذاتهالفهإلأي!ونلاالقدسالروحفيلأقوالسجود.

"نفس-(و،ريح"حرفيأتعني،العبريةمثلمللها)كالار!س(،بنفما،اليونانيةالكلمة6

أبقيقدانهنجد،اليونانيايأدبفيللكلمةالأصليالصدىهذاخفلتبينماولكن"،نفخة

عا3،8:يوفيكماللكلمةالإنجبلىالإستخدامفىوبالتاليالمعبريةفىكبيرحدإلىعليه

+ه!ء+حلأيم!.3.33ه!.لمءح.2ايضأ:أنظر؟أ2:

2؟61؟63:7-ا؟95:اا:أ؟42:أ؟44:3؟48:6اإش7

8حع!.لأ.ثاكلد"ءأ41،،!45حءول+لط4ا1أ!!وله)34!3!كههولحط4أء5

"ص!ا+له3ي4،،4!!*يه?لههكاير"ع،4591أكهـ!11)،".591به4+!ول.أ.ح.

،وله3ءول"3ءه-لللم!9،أإء.5،38911ء06-10.
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اإلع!لوثالايمان

بهميجتمع،شعبهمعشخصيةبصورةحاضرأ-ال!لالضابط

مدهم.ويتحدث

القدسالروجعقيدة:أولأ

الكنيسةفيللهالثالوثيالفهمواحقمال

الكنيسةفيوالابنالآببحقيدةالقدسالروععقيدةعلاقة

تمليممعمتمشيأالقدسبالروحنيقيةآباءإلمان!انلىقد

وبرب...واحدبإله"نؤمن:قائليناعترفواحينماالمقدسال!تاب

نأبذلكأ!دواقدحيث"،القدسوبالروح...المسيحيسوعواحد

طبقأ،القدوسالثالوثإطارداخلجؤهوالقدسبالروحالإيمان

والروحوالابنالآبةالواحدبالاسمتتمالتيالمقدسةالمعموديةلطقس

.قذلكعنعشروحماالرسلى.منلهمالمسفمللإيمانوطبقأ،القدس

وبأن،تسفمناهاالتيبالأح!امئعفدبأنملتزمون"اننا:باسميليوس

الواضحالتأ!يدفإقإذن00.9بهاتمفدناالتيبالأح!امإيماننانعلن

أظهرقد،الإيمانقانونجؤالقدسبالروخالخاصةالعبارةعلى

الثالوثلعقيدةموحزيةأعطىأنه!ما،لفهالحنيسةفهم!مال

وأنه،روحأنهالفهعنالجديدالعهدإنجيلتعليمإنوحيث.القدوس

الأزليالفهجوهرطبيعةلأق-روحب!ونهلهوئشجدبالحقيقةئعرف

نفهمأنعليناينبغيفلذلك+قدسروحأوابنأوآبسواءروح:أنه

المتبادلةالداخليةعلاقاتهموج!ذاتهمفيالقدسوالروحوالابنالآلب

فقط.روحيةبطريقة

5!!9أ،3.1250.1.كل!
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الأزليالروح

الآبلعقيدةبالنسبةالقدسالروحعقيدةتأثيرنفهمأنويم!ننا

هوالمسيحأقا.وبينما:أث!اسيوسق.قالهاالتيالمبارةمنوالابن

"الصورة"أولوحيدا"الش!ل"أوةالوحيدالحهة"ئ!("لهئةا"

""صورةأو)50ة"ت!(""هيفطهوالروحفإن،الآبللاهوتالوحيدة

بعض!حيرأيحونقدالابن""صورةهوالروحبأنوالقولا"..الابن

والابنالآبإنوحيث،صورةبلانفسهالروحأنندركأنإلىالشيء

ي!ونأنفيتعين،"الواحدةالطبيعةذاتلهمالقدسوالروح

بطرلقةالقدوسالثالوثداخلالمتبادلةعلاقاتهموفيفيهمتف!يرنا

.قويقولكرعلمع!ءيهمإ(012)3فيهاتصويرولاتمامأوروحيةفائقة

نستخدمانعليناالفه(معتعاملنا)في:الصددهذافيإبيفانيوس

فقطونراهحلمتهحلالمنفقطنعرفهلأننا،أعيننامنبدلأآذاننا

الحيالفه!لمة،بالمسيحفقطوئبرفروح""القهلأن،13بالذهن

اشرناوقدالمثظور.14غيرلفهالوحيدة6"الصورةأوالوحيدة"و"الهيئة

مصطلحييستخدمعندماالإلهيالوحيأنإلىالثانيالفصلفي

المصطلحينهذيننف!رفيأنيجبفإننا،الفه"و"ابن"آب"

وبدون،فيهاتصويرلابطريقةوالابنالآبإلىيشيرانب!ونهما

منش!لىأيأوالمخلوقة(الأمثلة)أوالصورمننوعأيإقحام

01!س!3.+هح4،.مم.16.3هزء03.4ء91013نج3ءأ!4،كملاوللأ?+،33ر.11.5.2،

ثي4له"+مه!!+43حول3ءع!ء*،).31.
11بمحأعلأحامهص!ل،403!،.لمأ:3.6

انفصالوبلاجوهريأينتمونالواحدالقدسوالروحالواحد،والابنالواحد،"الآب

(1..البعضبعضهميخصون)اوالبعضلبعضهم

21س!بمص!ول3س!طأول5،?ء?لم."لمهء.لم،21.1ة،ل!ء!ه+*دك!.،ه.721.82،4.24،3

.38.2.92-ه17ز.337.31زأكع!!،ا7.*هول111،ازعلاح0353!لهر،.2ءح11011،

91زأثي"أه!لا،3.3!4+.5.07.

31"ص!"أأكلةلى4،3+.قيء،8-4.07.

41حبم!.5+كاه!أكهـكمهأول3،هء+.34ه!ألملم+ءكههر!5.53!ا/ل(7501.82أ؟*"ح13

لا)أولء4،لأ!4ةهـلةلأولهأ،4وله43!)أر3ه+أثمللألمأ011
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الثالىثباالإيمان

أذهاننافيمعأنربطأنهوالمقصودبلا.هالماديالف!رأش!ال

نأنستطيعوهذا،القدسبالروحالابنوصورة،بالابنالآبصورة

روحيةبطريقةاللاهوتإلىالبشريةعلاقاتنامنمأخوذةنشيربصرور

016بشريةماديةبطريقةوليس

مع)،ه"كائاههلم!ة(6هوموأووسيوس"ادمفهومتطبيقوحان

نيقيةمجمعىبينالتيالفترةخلال-فيالقدسالروح

بالضبطالفهجوهرذاتلهالالبنأنيعنيإنما-17والقسطنطينية

لهالقدسالروحأنو!ذلك،القدسللروحبالنسبةالحالىهو!ما

تطبيقو!ان.للابنبالنسبةالحالهو!مابالضبطالفهجوهرذات

لقدسالروحامعإكائاههلم!ة(5الح6ووسيوس"هوموأادمفهوم

الروحألوهيةعلىالتامالتأ!يدمنذلكتضفنهمامعبالطبع-

مفهومأعمقبشحلتدركأنعلىال!نيسةساعدقد-القدس

معالمتجسدللابنالتيكائاههلم!ة(15الحالجوهر"ذاتفيالوحدانية"

وهحذا.القدوسالئالوثداخلالجوهريةالعلاقاتوحذلك،الآب

داخلمن!املىبوضوحالقدسالروحعقيدةعنالتعبيراحقمل

فيراسخأمحانأالعقيدةهذهواحتلت،بالثالوثال!نيسةإليمان

018الابنلعقيدةبالنسبةالحالهو!مابالضبط،الحنيسةذهن

331!ءث!،طهـ!ه3!أولكه،ءح*.يهـ3.،1.)12،5ة!ءعي!حصم.،24،?ولللك!.،42!5!.

س!3س!!43أ)،+هح.ى!ا!.،61.2ز!ء.،يلم3.،784،51ك!س!!+ه!لالا33.،هحيم.

+ول!.ر611.ر4زأ"لاولل!3،4?.كل3.لمكا،.57

":"روحوانه6"نوراللهانمفهومفىمئضعنأكان)!3ء*33!لمء!ءيهمأ(اللهتصويرعدمإن

بمء3!الولولأك!ة.3"34ج..303،91.1.3!!أ،1?.ءي،.لمكه.6447ز

"مم!أ؟ه،لةألما3،.ء!ء+،50.7،س!(ء.

الله:في(انثىاونكر)اىللجنسنوعوجودعنسخيفتفكيرأييمنعقدهذاو16

+ه!!،5،.عة*..3ء.7.31

71حمأية"!أ"ل!لما"3،.ح+ار.9646.7بخ1.3ءكاهم.7196م32بم،6.74.!،ع

381ءح!أ4لاولأثملا،ء!33أ+.،6.2+لامص!"أ"!لهث!أولك!،كايمء3.،51.37بمم42بم43مك!4

ح5ءهأح)4لاا،ءطا!+هح!أ،4،يامهولآهث!"مح!،!ولس!"حء+ه،،+ولا*أ5،،41-1.74.
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الأزليالروح

الإطانقانولقفي،"نؤمنلفحلالكلاثيالاستخدا!وراءمناالدف

النيقاوي

فيالأساسيةالنقطةهذهعلىأ!دقدأثناسيوسق.و!ان

فيوذلك+إليهالإلثطارةسبقوالذي-م936عامالمجمميخطابه

،القدسالروحلألوهيةوإنارهمالأريوسيينأنصافلتعاليمتعرضه

هرطقة،!لبالحقيقةقفتحقد،هذانيقيةمج!ع!الأن:قالحيث

ولدعونهالقدسالروحعلىيجذفونالذينأولئكيحبطأنه!ما

الفورعلىأضافوابالابنالإيمانعنحديتفمبعدالآباءلأنمخلوقأ.

بالثالوثوال!املالأمينباعترافهمل!ي،"القدسبالروح"ونؤمن

ال!نيسةوتعليمالمسيحلإيمانالدقيقالش!ليملنونالقدوس

نأمسيحيلأييمحنولا-وللجميعلىالواضحفمن.الجاممة

ضابطالآب؟واحدبإلهبلىبمخلوقينؤمنلاأننا-هذاجؤشكيسص،وره

المسيحيسوعواحدوبرب،ئرىلاومائرىماشيء!لخالقال!لى

ال!املالثالوثفيئعرفواحداله:واحدقدسوبروح،الوحيدابنه

)بالقه("091بالإلوهةنتحدوفيه،نعتمد)باسمه(بهالذي،القدوس

لم،نيقيةمجمعفيأنهإبيفانيوس.2وق.باسيليوسق.ذ!روقد

حياةمدىعلىلأنه،القدسللروحبالنسبةجدالأيهناكي!ن

بالآبمرتبطأابقدسالروح!ان:وايمانهاوتسبحتهاالني!سة

ال!نيسة!تقذمه)الذيوالتمجيدالعبادةفياثفصالبغيروالابن

021والتجديدطخلاصالإلهيالمصدرهوالقدسالروحأنباعتبار

31

391!+لهث!أولولأ3ر03.44لم!ر11زحء3"يه+4،.لم3ز4،لهأ،ل!"هاد!ول،3..3ءكايم.34.73

302!!،)أكل!.،3226.2.931.521.ز.كل!4ءءفيإكل!،.2238.زأ*"ز"!يا،3

4.174.+?3.

:للثالوثئقدمالذي"أد!(أمألأه"ه!هةالواحدالتمجيدعلىالتركبزهذاكانهناومن

ل!9أدث!ح!ألما4.5*ء.،42،ء+عمم.،8،3.62ز57.65،33192.96ز41.47ز67.

لمءولء4،.لمأره03.21ز.كلكرىرأعي!+،17.س!،ء
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بالثالوثالإيمان

أتتاسيوسق.رفض،م035عامبعدالخلافتفخرحينماول!ن

ال!لامهذاأنواعتبر،مخلوقىالقدسالرو!بأنالقائلالادعاء

المعموديةسروبهدمالقدوسالثالوثيضمثملأنهالإيمانأسسيقؤض

الحنيسةتقليدإلىفقطليممىذلكفيأثماسيوسق.واستند.المقدلهمة

هذافيالمتضفندرال!تابيالرسوليالتعليمإلىأيضأبل،الجامعة

لشرحه(أثناسيوسق.)أينفسهحرسقد!انوالذي،التقليد

أنه،لاحقوقتفيالنزينزيغريغوريوسقى.قالوحما022وتوضيحه

!ان،الابنوعنالآبعنواضحةمعرفةالفهأعطاناأنبمدفقط

الروحألوهيةعنمعرفتناتصبحأنذاتهعناللهإعلانتدبيرفي

نأأيضأيتضحوأن،جلئةمعرفةال!نيسةفيالسا!نالقدس

لثلاثةمقدمةهي،القدسالروحوالفهالابنوالفهالآبللهعبادنمنا

033واحدولاهوتأقاني!

الثالوثلحقيدةاللنيسةفطمفيساهمتالتيالكتابيةالنصوص

!لهاللحنيسةالقائمالمسيعأعطاهاالتيالوصيةو!انت

تعفدأنهي-الحنيسةتقليدفيقصوىأهميةذات!انتوالتمب+

.قبحسبالإنجيلفيجاء!ما+القدسوالروخوالابنالآبباسم

نهرفينفسهالمسيحممموديةجؤحدثماإلىاستتادأوذلك-متى

أنهمعلنأالروحعليهونزل،الحبيبابنهأنهالآبعلنأعندماالأردق

أهميةذاتنصوصثلاثةهفاك!انت،الجديدادحهدوفيالمسييح.

الرسوليالإيمانصلبفيالنصوصتلكدخلتوقد،خاصةلاهوتية

اللاهوتيالفرداخلمضمونهاوتجلى،والتقليدوالطبادةوالتعليم

هي:النصوصوهذء.الأولىللنيسة

2كايث!(طهـ32أول.43لم03ءكه.3101-3زبمحص!9أ9أ،لةول،كاول.ء+65،4ص!!.3ء4ول.ا2+74.

32ك!+ه!ء3،م.لكة،ه.3..28-26.34
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الأزليالروح

والابنالآبا.باسم(:2891)متقيوردت!ماالمعموديةصيغة.ا

ا..القدسلروحوا

يسوعربنانعمة1(:134)2!وفيوردت!ماالرسوليةالبر!ة20

جميعى+.معالقدسالروحوشر!ة،الفهومحبة،المسيح

قي!ثيرأنوقشتوالتي-6(:124ا!وأمنالمأخوذةالفقرة30

وأنواعواحد.الروخولحنموجودةمواهبا.فأنواع:الأولىال!نيسة

الفهول!نموجودةأعمالوأنواعواحد.الرلبولحنموجودةجذم

الل".فيال!ليعملالذيواحد

سبقهوقد-المعاصروقتنافيشميدتلودويجحارلنظرناوللفت

القرنفيوديديموسالنزينزيغريفوريوسق.من!لذلكقي

الذيالترتيبفيتتوعهناك،الثلاثةالنصوصتلكفيأنهإلى-لرابعا

نأوحقيقة034"القدسالروحو""و"الابن""الآبمن!لبهذ!ر

الترتيب()فيأولأد"!رقد"القدسالروحو""و"الابن"الآب"من!ل

!ؤأستخدمالذيالترتيبأنإلىيشيرإنما،النصوصهذهأحدفي

الإلهة.أقانيمالثلاثةبينال!املةالمساواةمنينتقصلامنهاأي

أولأ،الآبئذ!رالمعموديةطقسوجؤال!نسيةألليتورجيافيفبينما

فيسادتوالتي-الإنجيلىفيالمذ!ورةالرسوليةالبر!ةفيأنهلنجد

رذ!يأتي-2!ولمانهأوس!ارشارأ!ماالرشلىبمدماعصر

فيمتضمنأ!انالقدسالروحوالفهالآببالفهالإيمانلأنأولأالابن

أبناءحياةقيأنهبيد،ومخئص!ربالمسيحبيسوعالإيمان

عملعلىالمباشرالتر!يز!ان،الروحيةتررمتهموفيال!نيسة

فيالتتوعبهذااعترفأتتاسيوسق.أنورغم.القدسالروحومواهب

42!.سأ.36ح!فىأ،،4.ءه،ح.!،"2.9)5مص!3حل!3+ه!ح*.سكه،.3ه.4،31.63،ل!

!أ4*لاول،3عء*،33.،81.1.

2؟05)الاحول،كلحه3ء!ل!رلم"حلمدأمم+ء؟هح33!لميمد+هة.
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بالثالوثالايمان

المسيحية،والحياةالمسيتيللإيمانلفهمهوفقأالأقانيمذ!رك!ترتب

فيذ!رالذيالترتيبعنالثالولثاأقانيمترتيبتغييرمنحذرأنهالأ

سابليوس.26هرطقةمواجهةفيوذلك،المقدسةالمعموديةصيغة

!انالجديدالعهدفيالقدوسالثالوثعنأخرىشواهدوهناك

نيقينةقبلمافترةفياللاهوتيالف!رنموع!لمىالتأثيرمنقدرلها

يلي:ماالشواهدهذهأهمومن،37نيقيةبعدوما

لذلك.شهودجميعأونحنالفهأقامههذا"فيسوع-33(::232)أغا.

هذاسحب،الآبمنالقدسالروحموعدوأخذالفهبيميناوتفعوإذ

ا..وتسمعونهتبصرونهالآنأنتمالذي

جؤالسابقالآباللهعلمبمقتضىالمختارين...."إلى:3(:اأبط)3.

النعمةلىلت!ثر.المسيحيسوعدمورشللطاعةالووحتقدببس

.امالسلاوا

ل!الفهنش!وأنلنافينبغينحنوأما111(:-3:134تس3021

مناختار!مالفهأنالربمنالمحبوبونالاخوةأيهالأجلىحين

دعا!مالذيالأصر.الحقوتصديقالروحبتقديسللخلاصالبدء

".المسيحيسوعربنامجدلاقتناءبإنجيلناإليه

واحدروحفيقدومأحلينالنا(المسيح)يسوعبه"لأن(::218أأف40

ا.الآبالىإ

رجاءجؤأيضأدعيتم!ماواحدوروحواحد..جسد-6(::44أأف50

وآبإله.واحدةمعموديةواحدإيمانواحدربالواحد.دعوقى

ل!لولن!لحم.و!وبال!لالحلىعلىالذيلل!لواحد

".المسيحهبةقياسحسبالنممةأعطيتمناواحد

62ولثل!!3أول45!ء5.435.ول031!كم!أ1،!ى.،3.521.

372ءح!.كأ.3ح!"أ4،،كله.ءألم.،هه.902بم612+
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الأزليالروح

صياغتهقبلوخبرت!االكنيسمةعبادةكبمستفرآكانبالكالوثالإطان

وألقسطنطينيةنيقيةمجمحيئفي

بواسطةتسفمناهاالتيالإنجيلتعاليمأنالنصوصتلكوتبين

والروحوالابنبالآبالراسخالإيمانتعلن!انتالرسوليالتقليد

أسسهاالتيال!نيسةخبرةقياستقرالذيالايمانوهو،القدس

منلديناالمتبقيةالأولىالتسابيحفي،هذاعلىالدليلونجد.المسيح

!ؤلفها"المجدبا!رتسبحة:مثلالرسوليالعيصربعدمافترة

المخطوطةجؤؤجدتالتيكا!ةه(ل!لح"ه+كاألياق)فث!50...ا"الأعالي

وقد،(*ء"هح4يزء*ءلمإء4قي)!ولالمقدسلل!تابالإس!فدرانية

الساطع"النورالمساءتسبحةو!ذلك،المزامير"بسفرملحقةؤجدت

.قذ!رهماالتي،لد!كا!لأةء4"،لح"؟لأئمهأ؟،!ةة"المقدسللمجد

أيضأتتضح!ما6.92القدسالروح"عن!تابهفيباسيليوس

ترجعأخرى!عتاباتمنال!نيسةفيالثالوثيةالنظرةهذهعمومية

3.اللأولىالعصورإلى

الآبعنالإنجيلية()التعاليمالشهادةأننيقيةآباءوجدوقد

الفهلجوهرثالوثيأفهمأبالفعلتتضفن،القدسوالروحوالابن

،الثالوثعقيدةعنبعيدةفهمهايمنلاالشهادةوهذهالواحد.

28
...الأعاليفيلنهالمجد11.لميهكلير(:،.لمدثمءح)47.7فىوردثالتيالشمبحةايضاانظر

)رجعا.أالإلهالربالقدسحوالرو،المسيحيسوعربناالوحيدوابنه،الكلضابطالآبالله

!.3?+(..74)).0فيإبيفانيوس.قإلىكذلك

392!!،)أ?.كلكه،.لمكا.73

ر5ثهعح،ءالم?ءأء.17،أ!ول!أألا،3+!4!لأ.،أر.أزه!.ءلمثم.ءلمفى!3.41،4زأكهولل!ولأ

يلال!ممة،عكلير.لمه،65،16.31.6.1ز،5!؟ه!4+عاا،ول،.!ءك!.2412.0.16ز

ولح!+!مأ،5.لأ"ير.!?ءر!.2بمم10751،ء.9+ه1.3ب!.1034.،2"ء.22بحهم

.4أم.9ء146نجم،1.53.4.ء26انجأ.02.5بم.!هؤ77نج،.يكل?5نج

59"أي!ل!اول3،.،كههءير.!ء!م12.8.3،3ؤإعهأكايأ،لالة?33*أ.ر7،!6)92م

الاولء+ا.6ل!أ.لر344!،.!لحه،5-2ةبم11+.03،25.حأحز،ولح!+هعءكل3،.+أ

.75.3.1ةم2.4نج.2.2.22.6ذ.413.4.8.5.3نج.3.14ز+لم،.+مم!6.2ز،17.6.ح"!
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بالثاوثالإيمان

ونمتالجديدللعهدوصادقىأمينتفسيرعننشأتالتيالعقيدةتلك

هناومن.البدايةمنذالإلنجيليةوخبرتهاالليتورجيةال!نيسةحياة!ؤ

وديعةتتضفنه!انتمااستجلاءبالفعلتمقدأنهالقوليم!ننا

ذإ،"هوموأووسيوس"مصطلحصياضكةخلالمن3الأساسيةالإيمان

تقوموالتيوالآبالابنبينالجوهريةالعلاقةوإظهارتوضيحتمقد

على"هوموأووسيوس"مفهومنفسوبتطبيق.الإنجيلرسالةعليه!ا

والابنالآبمعالجوهرذاتجؤوحدانيتهعنللتعبير-القدسالروح

ذهنفيبشدةوترشخا!تملىقدي!ونلفهالنالوثيالضهمفإق-

طياتهفييحملالجوهرذاتجؤالوحدانيةمفهوموحان.الحنيسة

داخلالإلهيةأقانيمللثلاثةالمتبادل)الاحتواء(التواجدمفهومأيضأ

تم"هوموأووسيوس"ادمفهومبواسطةوه!ذا032الواحدالفهجوهر

جؤحدثوالذي-قدسوروحوابنحآبذاتهعنالفهإعلانتتبع

"لماوفقأالفهمعرفةإلىخلالهمنبالفعلالحنيسةودخلت-التجسد

.33الأزليالذاتيجوهرءجؤأقنوميأالقههو"

القدسالروعوعقيدةالابنعقيدةبينالمتبادلألتلازم

ضدالمستمرةالحربظلوجؤ،نيقيةمجمعأعضابوجؤ

اللاهوتيةالتدخلاتبعضوجودنتيجةقائمةظلتوالتي-الأريوسية

إلوهيةان!ارأنواضحأصبحأ+الفترةتلك!ؤالسياسيينللقادة

للكتاباللائينية!الترجمةفيؤجدتالئيالحاشيةوراءالقصدهوكانبلتاكيدهذا31

همالسماءفييشهدونالذيناق12وهي:56:ايوعلى6الفولجاتابوالمعروفةالمقدس

الأرضفييشهدونوالذينواحد.همالئلائةوهؤلاء،القدسوالروحوالكلمةالآب،*اللة

واحد".فيهمالثلائةلاهوهؤ،والدموالماءالووح،ثلاطةهم

323حءولأطهث!!مهأول3،يهـ4ع5حمهـ.(.72ز1.3،573.2-!"أ"!ث!ألما3رمم?+.،6.36.

1.56+21.47ز2.67ز33.76زء*ى.لم!4أ،41.

33ولولأكمهح!ث!م،3.+?".1.343بممأ!!"أ"5لا.5*4،.ح.7-67.9012ء1872ز،.!ء4ول

.62ا،+9.64ز02.73.11.72ز.19.74امم3.76زه22.77ز+ه!س!!ل!،.ث!*"053

2167.92ةه1.13هة،.لمء"ءكر.5!!لا.11936،،.كلء.58..68.43.30
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الأزليالروح

وتعاليم!سالةلأن،القدسالروحلإلوهيةإن!ارعليهيترتبالابن

حتى،جدأمتلاحمبش!لمعأالقدسوالروحالابنقذمتلإنجيلا

الاعتوافمعهيحمل!اقالحاملةالابنبإلوهيةالاعترافأن

ال!املة.القدسالروحبإلوهية

6"الربب!ونهالقدسبالروحالتقليديللإيمانلابد!انولذلك

بالننسبةحدثبماأس!وة،المناسبةاللاهوتيةالصباغةئعطىأنمن

الروحعقيدةتأ!يدوراءالسبب-ماحدإلى-يفسروهذا،للابن

السياقهذأجؤالأولويةوحانت.34الابنعقيدةمنانطلاقأالقدس

وفيالمسيحخلالمنلفهوعبادتهاوصلاتهاال!نيسةلإيمان،أيضأ

نأأي-الدائمتسبيحهاش!لىعلىانع!سوالذي،القدسق"الروح

واحد.روحوفيبالمسيحالآبلىإللدخول!انتالأولوية

نيقيةبعدماعقيدةمنالجانبهذاباسيليوسق.لناأوضحوقد

التيالفترةفياللاهوتيونقامحيث354،القدسالروح"عن!تابهفي

عليهوفتفقأمستقرأ!انلماقانونيةصياغةبوضع،نيقيةتلت

للابنبالنسبةنيقيةآلباءفعلمثلمابالضبط-لقدساللروحبالنسبة

وفاعليتهالإنجيلىحقيقةانواضحأصارقدإذ-الآببالفهعلاكتتهفي

الابنبينوالفعلالجوهرذاتفيالوحدانيةعلىفقطتعتمدلا

والفعلالجوهرذاتفيالوحدانيةعلىأيضأبل،الآبللهواالمتجسد

!يرلسق.عفمولذلكوالآب.الابنمنو!لالقدسالروحبين

،القدسبالروحأيضأا"آمنوا:قائلأالعمادطالبيالأورشليمي

43الةث!؟ولأكم!ول3كاههـ.3ء1.33بمم

يظهرانقبلوشمبيحهاالكئي!ةعبادةفيبدأ"؟الرببكونهالقدسبالروحالاعترافانأى،

قانونية.رسمبةصياضحةصورةفي

واوريجانوسوكليمندسايرينوسمنكلإلىارانهلئعضيدباسيليوسقلجاوقد!3

!ء،..ءكا3!.لم).72؟أنظر-الأسكندركطوديونيسيوس

231



بالثالوثالإيمان

...والابنالآبعنأخذتموهالذيالتعليمبنفسلهبالنسبةولتمس!وا

"036اللاهوتبمجدممجدوالابنالآبمعفهو

القدسالروععقيدةلش!حأثناسيوسالقديسمدخلى

وواضحةقويةالقدسالروحلعقيدةاللاهوتيةالصياغةو!انت

وباسيليوس،،أث!اسيوسالقديسينعندخاصةبصفةجدأ

اتتاسيوسق.مدخلو!انهـابيفانيوس.37،النزينزيونحر!غوريوس

وأ""اللوغوسلعقيدةمدخلهمعتمامأمتفقأ"القدس"الروحلعقي!دة

فحرأيرفضالجديدالعهدتعليممعتمشيأأنهفحما،القهابن

متوسطأم!انأويحتلال!ونهذامبدأهو6"اللوغوسبأنيقول

.قرفضالأسلوبوبنفسأيضأفحذلك،والخليقةاللهبين

منتبدأالقدسالروحفهمالىللوصولمحاولة!لأكماسيوس

وإذا.المالمفيأوالإنساقفيسواءالخليقةفيالروحأعمالأومظاهر

بينأيمخلوقهووماإلهيهومابينفاصلأخطأهناكاناعتبرنا

النقطةجعلأثناسيوسق.فإن،الخليقةوجانبالخالقالطهجانب

وأ"اختصاصأسماهماهيالقدسالروحعقيدةشرخفيالمحؤرية

وليسالإلهيبالجانبالقدسالروح!"،(3"359)+!أ"خصوصية

نفسهيالأساسيةمرجعيته!انتوبالتالي،المخلوقبالجانب

كارلأحا"3مهحأ/03،.،ءح.16.4!ول"+03)كاأ"ه،كل!أ؟ءهالا3فى.كل!،.*للكا.2

(:ع.ع.3!يط"!أ،ح!كه!علم*3كلرةوللم!!3،دء".8213البيزنطيةالليتورجياايضأأنظر

،القدسحوالرووالابنبالآبواحدبذهننعترفماحتىبعضأبصمنانحبا،هلم

11.الجوهرذاتفيوالواحدالمنقسمض!يرالثالوث

73!حم!"ه،3!!4"(ولولأ،3"!ر03ءكطز5!!أ،1!ء.!كه،.لمكهممه.+هء،.+ول!،3

ل!!!!ه+*عه.،قيه.،73،13،!71ح،5!كللأهلألأ3.،!ءكلكه.لمكا.،?33أ*.،

.+هح+ول!.،أ!كاز4أكلةث!ءأ"علا،3ير.ءيم،65،!.3!ء!ر..74حص!3.لمهء"ع*لم

كا+ه?ول،.صمد.0"258-902ز.لمه!ثم3+لمإء+هحءول،.لم."9123-زأكاةكه05

.+.س!ا!؟دول!س!،1ص!"+،س!ه*4ط!ولقمهء"-أك!اهولأ"ثه3أأ،لأحث!،لا!هاه!اا+هم

ا"كلهـ3!ول!ألما3،،،3ممكالأ7491،72.10.ه".044.804-

232



الأزليالروح

الواحد.اللاهوتبجوهرالداخليةالابنعلاقةموضوعفيمرجعيته

ائمعطيفيهالذي:المذاتيالفهعطاءهوالابنمثلمثلهالقدسفالروح

وروحالآبروحهوالقدسالروحلأقوبالتحديد038واحدهماوالعطية

علاقتهواقعمنالقدسالروحعقيدةأثناسيوسق.صاغفقد،الابن

الذيغيرالمنفصلالواحدالفعلىواقعومن،الواحدالفهفيالجوهرية

القدسالروحعلاقةخصوصيةواقعمنو!ذلك،والابنالآبمعله

ذأتهفيواحدالمباركالقدوس"الثالوث:يقولىنجدهولذلك،بالابن

والروح!لمتهيتضفنذلكفإن،الآبئذ!روعندما.انقسامبغير

فيهوالآبفإن،الابنئذ!روعندما.الابنفيهوالذيالقدس

منواحدةنعمةتوجدلأنه.الحلمةخارجليسالقدسوالروحالابن

وإلهواحدةإلهيةطبيعةوتوجد،القدسالروحفيبالابنتتحققالآب

الى"11093وفيوباللاللعلى"الذي،واحد

والابنللابالذيالواحدالعملعنأيضأأدناسيوسق.ويعتر

الروحفيبالابنالأشياء!ليعملى"الآب:بقولهالقدسوالروح

عملىإنوحيث"..4القدوسالثالوثوحدانيةئحفظوهحذا،القدس

الروحأعمالاعتبارحالببأييجوزفلا،واحدعملهوالثالوث

!لىلأن،الابنأوالآبأعمالمنشأنأأقلأن!طعلىالقدس

آيضأ،يتضح!ما041الواحدالفهومنالواحدالفهفيهيالأعمال

ممرفتنافإن،المقيدةصياغةفيأثناسيوس!ا.لترتيبطبقأأنه

الابن،عنالحقيقيةمعرفتنامنتأتيالقدسالروحعنالحقيقية

042الابنخلالىمنالآبوعن

ر8ثلكهـكا!34ولأ57!4..3ءثه03.1..1.13،ةحبمأعلاحأهم7.3ءلا.،ءح،24.6.1

93الول3!ث!ةراأ.443.كا!5ر1.1ءهـ34ءط"!5+أ6.4ز5ءح03)!!4.صءك!!21.هبم53..

304!،*،لأطهـألا3!كر.3!21،3..8

314!!ء6لأطهـولأ،3"ير،.3ء1.315.

24طهـكاهلول!3أول5،كل34!3.،1.3،0272.1-5ز771،4.4!،ء.
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بالثادثالايمان

مجردمنفقطليستتبعالقدسالروحعقيدة!انت،إذن

الحقيقةمنولحن،الذ!صولوجياتأوالحتابيةالنصوص

القهفإنوبالتالي،ذاتهبواسطةذاتهعنيعلنالفهأن:وهيالعطمى

ويؤالابنخلالمنالإعلانهذامضمونأومحتوىهوليحونذاته

منإقحامهايتملمالقدسالروحعقيدةأنأي.43القدسالروح

القهمعرفةداخلمنطبيعيةبصورةونمتظهرتقدبل،الخاوج

بذاتهبناواتصالهذاتهعنالفهإعلانمنالنابعةالمعرفةهذه،الواحد

الآباءسفطماهوالعقيديالبناءوهذاقدس.وروحوابن!آب

مصطلحصياغةخلالمنوذلك،نيقيةفيعليهالضوء

عملهتبقىماو!لبالآب.الابنعلاقةعنللتعبير6"هوموأووسيوس

بصورة6"هوموأووسيوسادمفهومنفستطبيقحاننيقيةبعد

نأنرىولذا.الابنبواسطةالآبمنائمرسلالقدسالروحعلىمماثلة

الروحعلى"هوموأووسيوسمصطلحتطبيقفييترددلمأتتاسيوسق.

منآضرونذلكفيتبعهوقد،44للابنبالنسبةالحالهو!ماالقديم!

46وإيفاجريوس،4هديديموسخاصةنيقيةبعدمالاهوتييئ

والروحوالابنالآبأنفبما048وإبيفانيوس47النزينزيوغريغوريوس

تطبيقالطبيعيمن!ان،94ضكيرمنقسم!املواحدإلههمالقدس

34ول4"،له!5ولأكه44ءكا3!33-13.1.

أطهـكهأك!ولءاألا،3"!،.3ء272.15ة1.3زمح*4هممه.4.17

34أ!4لماثه!لأ،3عة،.*ثمح،وأ.أ33.1نجثي.ا6ة4.2ز22.6.215.6.2.6.6.2ز13.2ز

25.2نج2.1.3ز.4635.2.3ز25.12.3زم18.3?ة.كلكا،.لمكه.17

64ول!!357!!/3أ،ا.كل!،.18هبم

74ل!+ه!!3لا،.سكة7.!ه13..01

84أ+!"أ"علا،3،.ح*لهه.6،!127زه،.كا!كايم34.73زم12.74ة11.76..16

4،ولأ"+!5أولكه،ار4عكامم.33.13.
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اتذفيانيةالوحد"يأ(هله!ةالحه"كائاه"ووسيوس"هوموأمصطلع

!ل..هالقدوسالثالوثعلىالجوهر"

الابنمحرفةخلالمنتكونالقدسوالروعالآبمحرفة

فقطأنهالآباءهؤلاءأمامتمامأواضحأ!ان،ذلكعلىوعلاوة

هيئةنعرفأنيمننا-الوحيدالواحدالابن-خلالهومنالابنفي

المتجسد،الابنالمسيحيسوعقيبالتحديدلأنه،اللا!وت5()50ةإ

وجودناوواقعظروفداخلمنالبشرنحنلناذاتهالفهأوصل

،وحدهالمتجسدألابنفيفإنهوبالتالي.المحدودةومعرفتناالأرضي

الوقتنفسوفيالآبمع""هوموأووسيوسهوالذي

هولماوفقأبالحقيقةالفهنعرفأننستطيع،معنا*"هوموأووسيوس"

بهالذي+الأساسهذانفسعلىو!ذلك.لطبيعتهووفقأذاتهفي

،القدسالروحنعرفأنأيضأنستطيع+الابنخلالمنالآبنعرف

إليندائنقلالابنبواسطةالآبمنلناائصرسلالقدسالروحفيلأنه

ومعرفتناالقدسللروحفمعرفتنا،إذن051فيناوتتحققالفهمعرفة

القدسالروحيعطيناولا"053للابنمعرفتنامنوئضبطئستمدللآب

الفهلإعلانجديدمحتوىأييضيفولاالفهعنممثتقلة"معر!أية

05ول،+3أ!4وللأول،3!ء،.+إء17.13بمار..36.14..12..4.2؟142.9.6.2ز

81.2،?.كل3.لم7،3.!5117،!ء،ء!ص4ز؟9+طهـأ)هولأ"ح5،ثهم!ء!!.،31،

.5!!كل111.93،ء"أهحولألا.43.ء*،527-.747،.3?+.4.37ز1.72،

14.74ز.1686ز.كل*يم7(!ي!حر14زص!"+،أء3040.لميأول،.لمءحع.19.5)زأ*حامه

لىح03،.كلى"كا*ءحيلم.،8!ع3.،يلاحأ+لةولك!،ء+،+.،51.71.

ذاته،فيهولماوفقأبالحقيقةاللهنعرفأننسئطيعوحدهالمتجسدالابنفياننايعنىوهذا+

المحدودةومعرفتناالأرضيوجودناوواقعلظروفوففأالوقتنفسوفيوكذلك

13+4"أهءأول،3،.?ء+51.73نج+310.14.74بم.76لمءوليهـ.لمع،.27و7

3268.،يرءيم.،6791.بمم72بم

الابنيخاطبالذيالغريغوريالقداسكذلكلاحظ73.صفحةالئانيالفصلإلىارجع*

الروحبمعرفةعليناانعمالذكي،الآبنورلناأظهر...الذىالربالسيدالكائنايها12قائا*ة

الحقيقعة".الفدس

323عس!الم3!ه.لم،+!ء!هيم3.سملم،".312بمهك!+كاي!ي!ءولألمءيمءلململمفى،"ه.561حهح!
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فيالآبمعلنأالابنوروحالآبروحب!ونهيأتيهوبل،53ذاتهعن

عنالفهيعفنخلالهفمن،الفهذاتههوولأنه،الآبفيوالابنالابن

ذاتهفيواحدالمباركالقدوس"الثالوث:أثماسيوسق.ولقول،ذاته

الروحوحلمتهيتضمنذلكفإن،الآبئذ!روصكندما.انقسامبفير

فيهوالآبفإن،الابنئذ!روعندما.الابنفيهوالذيالقدس

معرفتتافصليم!نولا054"االحلمةخارجليسالقدسالرالروحالابن

الفهلأن،البعضبعضهاعنالقدسوالروحوالابنالآبمنل!ل

فيبالابنالآبمنالذيذاتهعنالواحدإعلانهخلالمنفقطئمرف

ذاتهصكنالثالوثيالفهإعلانفيللوحدانيةالفهموبهذا.القدسالروح

مصطلحتطبيقالضروريمنأنهأثناسيوسق.وجد،ذاتهبواسطة

القدسالروحعلاقةعلىالنيقاويه"كائاههلم!ة!)5"أووسيوس"هومو

الآب.والقهالابنال!فهمنبل

والقسطنطينيةنيقيةبينفيماالقدسالروععقيدة

قيأ!ثرواهتمامأترحيزأالقدسالروحعقيدة.أعطيتوقد

اتجاهين:فيوذلك،والقسطنطينيةنيقيةبينماالفترة

!يرلسق.قاموقد،المقدسةللأسراربالنسبة!انالأول

فيالقدسالروحعقيدةمنالجانبهذاوشرحبتوضيحالأورشليمي

،4العظاتوخاصة)كرعكا!"ءعلمءح(للموعوظينالشهيرةعظاته

.الا،16

النس!ياللاهوتيللف!ربالنسبةفحانالثانيالاتجاهماأ

هوالتعليموهذا،()التحصولوجيةالفهتمجيدفيال!نيسةوتقليد

"القدسالروح"عنالهمام!تابهفيباسيليوسقى.قذمهما

5ر3!*ث!أولألماي!يهـ3.قيع3.3+أ

45ولث"كلة3!ألاكه،!ري!.ممعكابرأ.4.1
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تقدمحينماال!نيسةأنفيهبينوالذي،?(ناكلكا3مماوللملمء*ءكا)5

وحدانيةإلىيشيرهذافإنالقدسوالروحوالابنللآبواحدأتصجيدأ

حانتال!نيسةفإنثمومنوالجوهر.الطبيعةفيالفائقةالثالوث

له"055والمسجودالمباركالتالوث"ي!تملالقدسبالروحآنهترى

!بادو!يةلاهوتيوفيهاشتركالذيالفهمهذاساسأوعلى

جؤ(قبرص)فيسلاميسسقفأإبيفانيوسق.قذم،والأس!ندرية

تعبيرات،م437معا4("ء+هكا!لم)كها4"ةلصرسابائمثئتا"به!!تا

56الإيمانقانونقيصياغتهتممابهاسبقالقدسالروحعنقاطعة

عنإبيفانيوسق.نقلهالذيالتعليموهذا(.القسطنطينيةمجمع)في

أيضأذلكفيننسىولا-الدامغتأثيرهله!انأثناسيوس!ق.

الصياغةعلى-باسيليوسوق.النزينزيغريغوريوسوق.ديديموس

(057القدسالروح)عنم381عامالقسطنطينيةمجمعوضعهاالتي

التيالقدسالروحلعقيدةالرئيسيةالملامحلبحثننتفلوالآن

والقسطنطينية.نيقيةمجمعيئفيصياغتهاتمت

3!!5؟)أ؟.كلكاعء3،.لم5،45بم.*!+،،6.2،.ء!4،لعة243هـ

ىأ2(دد!"7كللأ+لم!لا6إ3داةآأ7لحلحمألأولةء+)،5ة4بكونهالقدسالروحإلىاشارحيث

إلىرسالتهفىأثناسيوس.قنكرهماإلىكدلكأشاركما"،القدوسالثالوث"مكغل

2.ا:هسيرابيون

0563أ،لهث!"ألا،3!ر.ء*ر1-1291زه5م0415،.ء+4-112ر67ز.ءررى،إعي!!)+4

مناقشةالىارجع.الأورشليميكيرلس.قعندجاعتالتىللكمعالتعبيراتهذهقارن

في:ذلك

.!.*.أا!مم!،ل!ا3ء!لمرلم+ءالمثهثمث!لمح5"ء!3حر79209.039،1بمم+338

35(ييوروللمء*4يمع"ءه،لم.1115.3.30الإئطاكيينإلىأئناسيوس.قخطابقارن57

القسطنطينيةلمجمعالمجمعيالخطابمعم362عامالإسكندريةمجمعمنصدروالذي

إلى:كنلكوارجع"+(.ح40ه،،!3.لمكا.!م،.لم?ج)9.5

011.!،ح،س!*3ء"حلمولمه+لم."إكلكه*أ?لمى*يرلم?4،"ءكايرءح."ء.922-021
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اثاوثباالايمان

القدسالروحلعقيدةالرئيسيةالملامح:ثانيأ

والقسطنطينيةنيقيةمجمعيئفي

هواللةالقدسوالروحروح،اللة10

الأزليجوهرهفياللةماهيةإلىيشير،""ووعاللةتحبير

القدسألروحعنالإيمانقانونفيالمتضفنةألعبارات!انت

صميمفيالفهأناولأ:واحدوقتفيرئيسيينأمرينعنتخبرنا

نفسلهموالابنالآبمعالقدسالروحأنوثانيأ،روحهوطبيطتمه

آباءو!تاباتالمقدسةال!تبوفي058للاهوتالواحدالأزليالجوهر

للتعبيرالأحيانحثيرمنفيئستخدم"روح"!لمة!انتال!نيسة

،غيرالمحدودةطبيعتهجهةمنخاصة،القهعنمطلقةبصورة

وذلك،وغيرالمتفيرةوغيرالمادية،المنظورةوغير،الإدراكوالفائقة

ف!لمة095والمحدودةوالزائلةالإعتماديةالمخلوقاتلطبيعةبالمقارنة

الذياللانهائيال!مالفيذاتهفيالفهماهيةع!شئعتر""روح

غيرحريتهفيالفهماهيةعنأيضأئخبرأنها!ما،القدوسلجوهوه

منالشيءهذايخلقأنفيسواءةعداهآخرشيء!لتجاهالمحدو؟ة

معه..6علاقةفييحفظهأنقيأو،العدم

المعنىفإن،6ااروحا"اللهأنيوحناق.بحسبالإنجيليذ!روحين

للأقانيمتمييزبدوناللاهوتإلىببساطةيشير"روح"ل!لمةالمطلق

85أكهه،ل!"أوللا،3.*هح،.كاير.245.13زء4عكا.110103-.13.28-24.22.17.14-

5ز.63.4نجهد!و..4.17،.!لمير!لههـز011

اا31:3:51؟إشعياءفىجاءمامل!95

3.ا:92-ه40مزماجاءفيص!6

24.ت4يو6
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الأزليالىوح

و!ما.62القدسوالروحوالابنالآبعلىبالتساويهناينطبقوهو

!لىيفوقونور،روح!لىيفوقروح،روح"الفه:إبيفانيوسق.يقول

روح"31أنهالفهابنالمسيحعنأحيانأيقال!مافعنه،إذننور"ا.63

علىالتأ!يدمجردبلى،القدسبالروحمقارنتهليسهنافالمقصود

يستطيعالنزينزيغريغوريوسق.جعلماهووهذا.!6الإلهيةطبيعته

هيالمسحةهذهأنعلى،بالروحالمتجسدالابنمسحعنيدحدثأن

10065لاهوته"بواسطة

"القدس"الروعوبين""روعاللةكونبينالمقدسالكتابطئزكيف

والروحوالابنالآبمعالمطلقبمعناها"روح"!لمةاستخدامإن

أقانيمبينالتمايزتلغيأنهاعلىئفهمأنيجبلا،القدس

إنما""روح!لمةلأن،القدسوالروحوالابنالآبام!كاه+كا!+ئا(الح

الذيالواحد)"إكائاه(الجوهرطبيعةعلىالتأ!يدبهاالمقصود

السواء066علىالتنلاثةللأقانيموالذي،للاهوت

يشيرعندماأنهسرابيونللأسقفأثناسيوسقى.أوضحوقد

نجد،والابنالآبعنإياهمميزأالقدسالروحإلىالمقدسال!تاب

مثلمحددةإضافاتإلىمضافةأومعئزفةدائمأتأتي"روح"!لمةأن

26!3س!53،ث!ح!أ!ءكل،.*ثم4101-زلاص!أ؟ء3لا،3ءح?ء.لم"لمه!،.لم5.3زل!+ه!ء!

د!*3،.كه.لم*الر.*هح،.يلمولى.2)،4ح!س!!ل.2،107.3."9!3زلاح3أامه،03!ل!

ءح.لم،5.11+4.371زثا"أه!أ،لةلا،3?+.مم،1.37-816ز7.74ز41ءي!لم.،07،

!أ4*لأيا،3عء*إء3.،3.2.

36ل!9أث!هح!ألما3،كا?+.،5.07.

346!س!ث!أولس!كا!ه!!ول،5.!?7017"+حأ"ه)ول،3يهـي!4ك!.لم،01.2زلا+س!+اأأ،،لة

4.!ا".ك!!!،26نجءكل4.لم،23؟ول،6لعهأ،لةأول،3ءأء.لم،11.3"أ+أ،+!ءع

أ33الم.،242..26ز238.نج41.3.9،!حهـ"ل!هلأ!*.2!..31.83.30ز"!.151،

ولول"ثاأ51؟"ألما3،كلء.،+ص!3040ح(،ء!ءلم.،1،!ولح!،99.38.ءأح.

5336+ه!ح.عه*،،.!مه4.01ز12.03زح!04133كا!!ث!،ول3ألا،3.يمهح..46143.ة

36.4ز.*هح،.لمهءو3.2.

أول!؟هأ"3!لا.3!.ح*734،عء+162.3.3بمم33.96".0.174
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العمالىثإالإيمان

،!!67القدسالروح"2أوااالروح11أوااالابنروح01أوالآب"ال!ح1أواالقها"ل!ح

الآبأقانيمبينقطانفصالأيوجودإلىتشيرلابطريضةوذلك

الثالوثلأن،الفعلفيولاالجوهرجؤلاالقدسوالروحوالابن

068انقسامبغيرواحدأساسأهوالمباركالقدوس

روحيةبطريقةنحرفهأنعلينايجبولذلك"روع"اللة

القدسالروحم!انة،بالإيماناعترافهافيال!نيسةوتوضح

اللاهوتجؤوالابنالآبمعمتبادل)احتواء(وتواجدتلازمفيبحوفي

طبيعتهفيالفهبأنإيمان!هاعلىأ!دتوقد.96المنقسمغيرالواحد

بطرلقةفيهونفرنعرفهأنعلينايجبولذلك7،روحهوالأزلية

تليقلاالليالمادية)التشبيهات(للصوراستخداموبدونتقويةروحية

طبيعةعنتمامأفائقةبصورةالفهطبيعةتختلفواذ7بالفه.ا

نعرفه،شيءبأيأبدأمقارنتهيم!نلاالفهإنوحيث،المخ!وقات

يم!نفالفه،اللاهوتعنبشريةأسئلةنسألأنبنايليقلافلذدك

منفقطبل،عنهخارجأأمور!)خلالمنليسول!ن،نعرفه%ن

073ذاتهداخلجؤالفههو"ما

معرفيةقضيةالقدسالروحعقيدةأثارت،التنانيةوللمرةوهـ!ذا

نادواعندماالرابعالقرنبدايةفيالأريوسيونأثارهاقد!ان

76ثلاث!،ولأكةلما5،ارلمءكا.غ،71-4.ز!س!3لاح3أ)همأ03!،ءح.لم،3.61ز471..

386!+!"أولأكعلا4لم.3!كه1..0214ر27بم3بمه5.3بم7.4ز.+هح..5،1.343أس!.5

س!بم،)أك!4!ءشيهم.،6-4.111.

96ص!ء3أول،!ةا!ء33أ..أ4.3.7-ا

07س!ولس!3؟أول3+في.لم!ءحلم.3.3.مهـأ؟6ل!كم!ألا3ح5+.4كا.433.2).103-6.ء!

،.ءحءلم،26كاالر،.?كا261،زلاس!)31همص!لأ03إ،-لمءحذ.417ز5!!،)أعة،.كلكه،.لملا

.5323.22.9ز+ه!ء53ل!لا،.33.+هء،.+ير!14.2زم!53.ولع!ايم4،.+لى

21.13نج،مأ،ء!ه4،ول!ء،.*!ا!3!5أ)!ثهلأء+،ثيأ4.ل!الم3!،.كه26زأي!،!ا

ء!أمم3يم.،62.2ز4.3ز6.4.

7)طهـ،كاطولكمهأول4،3"ءكا.52-71.1،3.

27طهـ،ل!ول45ألا3لههـ4.!!3).2.4.8151-5،5ح*.يهـ.0251.13مم63.2.75ز

ك!ء3+هي!عة.ه03ر02.03،ذ01ئم7ي!أ)+!،?33أئمو.،2.2زحمؤ023،7،14بم

245



الأزليالروح

يونأنيم!نلا!بشرندر!هأننستطيعلاماأن:بمبدأ

حدودنفسهيإدوا!همحدودأنتصؤرواأنهمأي073موجودأ

للإعلانولإدرا!هملفهلفهمهمشروطأوضعواثمومن،الحقيفة

أ!اطأن،نيقيةلاهوتيئلدىتمامأواضحأ!انول!ن.74الإلهي

الفائقةالقدسالروخربوبيةأمامنفسهامنتتحطمالتفحيرهذه

75،ذاتهبواسطةمعرفتهفقطيمحنالفهأنيعنيمما،الإدراك

076شرطأوقيدمأيبلاهيذاتهعنإعلانهفيالله!سيادة

)فيأعمالهخلالمنتكونلاالفدسللروعالصعيعةالمحرفة

الثالوثجوهرداخلفيالأؤليةعلاقاتهواقعمنولكن(،الحليقة

فيعقيدتناتست!قيملاالقدسالروحبدونأنهواضحأصارلقد

الروحعقيدةتضعينأن!ما،77ومت!املصحيح!إيمانالله

ينبفيلاأنهيمنيصبحأ،الأقانيمالمثلثالفهعقيدةداخلفيالصدس

العلاقاتبعضخلالمن(القدسالروح)أينعوفهأنعلينا

الآبمعالضريدةالداخليةعلاقتهخلالمنوإنما،الخارجية

(078)والابن

تنلم،أثناسيىسللقديسبالنسبةأنههناالقارئوئذخر

خلالمنهي)الآب(الفهنعرفل!يوالخاشعةالصحيحةالطريقة

ابنهخلالمنبل6الفهعن"خارجأأمورهيالتيالخلقأعمالى

73كاه)531ح.ى!+ول..24.2

11147لألها،ء!33أيم.،02،1.3،51،31.1،أحء.

357س!ح+أا+!،?كاء3*.،55.21م

67ولث!+3،ء!ا!ث!ةطأولأث!ثه?!وله(ولهمحثلالمأء6ءول04ح43أ!ولهم!ولكاأه3"أ-

.ح.!،971.1!.468بم

الآبمعمرتبطالقدسالروحابئاا92(:)2:الئالوثعنكتابهفيهيلرى.قيقول77

".والابنبالآبسليماغرافاىمناستبعادهيمكنولا،بالإيماقاعترافنا.والابن
أيض!:انظر

.ي!!.3ص!(!لثلأأ!ي،لما!مء3حعحولح،ه3،ول!ثا؟كدأول،3.كلهأء.لم،.".022

87!ولء؟أولكهألا،3*هح.3.3.3.4-!246نجيهـ*.?5.3،524.1.1،5بم.34بم
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إلثارثإالإيمان

ووفقأذاتهفيبالحقيقةهمو""لماوفقأنعرفهعندئذلأننا،الأزلي

المعرفةفإن،النمطنفسوعلى097آبب!ونهالإلهيةلطبيعته

الروحوأعمالمظاهرمنتبدألاالقدسللروحوالخاشعةحةالصحب

!ونواقعمنبل،6الفهعن"خارجأأمورهيوالتيالخليقةفي

يأ،الابنوروحالآب!روحالأزلياللاهوتجوهرفيالقدسالروح

.08اللاهوتفيالداخليةعلاقاتهواقعمن

ذلكمنأبعدإلى،هذاالفهمعرفةبمدخلإبيفانيوسقى.ذهبوقد

العلاقةداخلمنفقط،والابنالآبنعرفأنناو!ما:قالإذ

يعلنهاالمعرفةهذءأنو!ما،المعرفةوفيالوجودفيمابين!المتبادلة

نأيم!ننانحنفذلك،القدسالروحخلالمنبذاتهاالفهلنا

فيويدخلنافينايس!نعندمافقط،الابنوروحالآبروحنعرف

القدسالروحلعقيدةمدخلناأنأي.القدوسالثالوثمعالشر!ة

الفهجوهرفي""الأقنوميةالداخليةعلاقاتهخلالمنت!ونأنجب

8.االأقانيمالمثلث

القدسالروححقيقةعلىشكبلا!انالتر!يزأننجدوهنا

س!ناهخلالىمنالفهروحفينشتركعندماحتىلأنه،8الموضوعية

)التواجدالمتبادلةالس!نىفيمتأصلعمقهفيالأمرهذافإن،فينا

ويعئرالثالولث.فيالقدسوالروحوالابنللآبالتي(المتبادلوالاحتواء

منبل،مناليسالآبفيوجودناإن81:بقولهأثناسيوس!ق.ذلكعن

4،7"أول3!ولألا،3?حع?.مم،3هنج.*هح.331،43.بم

08ث!أولكا!34الما،5كهـ.*هح..2415.3.3نج..3ء3"5.3.25.1.4

18!ث!"أ"مم!ولأول،3.3?ول.457.بم.162بم9.74.6مم22.72ز!ر،.ءيم،5أهم67م

.8172،بمءأ!4لاسلا،3?33،.+أ38-37.3ةأقللأحس!لأمه،03أ.لمءح6.6ز11.7ز

1.16+.17!أ

نشاطهمجردوليس،الأقانيمالمللثاللهجوهرفيالأقنوميةوعحتاتهالأزليوجودها!ط+

الخليقة.فىواعاله
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الأزليالروح

هوفالروحإذن...فينايس!نوالذيداخلنافيالذيالقدسالروح

الروحجؤن!ونأن،لنافبالنسبةبذواتنا"082نحنوليساللهجؤالذي

083ذاتهالفهمعشر!اءخعلناأننامعناهفهذافيناسا!نالروحأنأو

يفوقب!ونهفينايس!نالروحأن،أبدأنيقيةآباءعنيغبولم

بمعنىفيهميس!نالروحأنرأواولذا،المخلوقالوجود!لتمامأ

يشتيركلاول!نه،فيهئشتزكالقدس"الروحالفه.جؤهمس!ناه!

(11084حدأ)فيهو

ذاتهللةالمباشرالفحليالحضورهو،القدسالروعحضور

خلالمنأي،المدخلهذامنالقدسالروحإلىنظرناهـاذا

الفهحضورهوحضورهأننتيقنسوف،الثالوثجؤالداخليةع!لموقته

الروححضورأنأي-الإلهيةوحياتهجوهرهحقيقة!املفيمعنا

القداسةال!ليلفهالمباشرالفعليالحضورهوي!ونمعناالقدس

وقداستهألوهيتهوفي،الفائقوجلالهوقوتهمجدهقي،ال!لىضابط

المطلقة.

التقوىعنأثناسيوسق.يتحدث،سرابيونإلىرسالتهوفي

الروحلنايهبهماالذيصلأف!(4لم41"م!والخشوعلمغكائاع!(5)"ه

روحهبإرسالهالفهأنحقيقةأماميتعجبنجدهحيث،القدس

ففي،بالفعلذاتهبلىذاتهمنشيءمجرديعطنالم،لناالقدو!

محتوىهويونذاتهالفه،لنا(ائمعطىالقدس)الروحائمحييالرب

يقولى)إذالقدسالروحئعطىعندما:أثناسيوسق.ويقول.عطيته

!تبولهذا،فينايصبحالفهفإن"85(القدسالروحاقبلواالمخفصر

02:22يو

28*6لأول3!أكملا،قىهح.4.كا،52-24.3.

38ثا!ء"53!.لمز+ول5?*أح.لم،".932-132.

ول!"+!3!ألا4.3"كاعكهـ.،72.1،ل!!!مه+،مكة.".4،30).9.
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وثبالثازاالايما

أننانعرفبهذافينا..يس!نفالفه،بعضاأحبءبمضناإن"يوحطا

عندماولحن866،روحهمنأعطاناقدلأنه،فيناوهوفيهنسحن

نفسهالابنلأن،فيناي!ونأيضأفالابن،فيناالفهي!ون

نأبماوأيضأ،876منزلأعندهونصنعنأت!اوالآب"أنا:قالى

"098بالروحلحيئفإننا-"88الحياةهو"%نايقوللأنه-الحياةهوالابن

الإلهي،عملهأوقوتهمجردهوليسفيناالحاضرفإنوه!ذا

الفائقةحقيقتهفيال!لىضابطالخالقذاتهالفههوبلى

.لإدراكا

بينالتفريقعلىاعتراضهقيواضحأديديموس!!انولذلك

أشاروالذي،"لجوهرهالمباشرالفعلوبين(طاقاته)أوالفهأعمالى

فهمنايهدمأنشأنهمنالتضريقهذامثللأن،.9باسيليوسق.إليه

.19القدو!بروحهفيناالحقيقيالفهلحضورالصحيح

يدويصداهاظلالننييسوعالرب!لمةنيقيةلاهوتيوينسىولم

ابنعلى)بسوء(تحفمفن!لبأن،الأولىألنيسةفي

4:21بد386

ا:423يوأظرا8

أ:46بو

98ولأك!!+!"،ك!.43ي!.صمء9101،3زءبما.02.

.591صفحهالرابعالفصلإلىهـارجع

"5أكمه!،1،.ء!.1234زمح2"235ز.236ا+.*هح،.*لها!.32.2

هوبكونههناالساكنالقدسالووححضورعنيتحدثالضربردبديموسنجدولذلك19

4*يوى!فى(ا+كربافعالهمجردولليىء!يي!ءلم!مي!?3(ك!3أثمءالم-!كا!30بذاتهالكهحضور

مع:هذافارنعء(..كلفى،.لمكه23+06نج?33،.*ز)7.6.2*ءأ!هكرك!؟ثمءألم)

5ة!أ،ا،."ل!.234ا3-ز2.235ميرهح،.+ول!1..2314ز32.2زعء.ك!هه7ء773

3+س!"(ول..4!!54."367مح53+ه!ح*،.صكةه..7.38.3

كذلك:وانظر!ء(..03?كا1)1فيأئناسيوس.قمفهومإلىايضأارجع

يلم3ءه.لم!+ول*هء!لمكه.،"ه.312.012بم"3ه!.لم!+*هحءولأح.لم،".532بمط!4

ل!.صا.يلا43حاءا،*ىأكلا*ءلمءعءالميهـ!ءىهلم،ل!491و،ء".841حهم
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الأزليالروح

ئغفرفلاالقدسالروحعلىجذفمنأما،لهئغفرالإنسان

توقيرهافيالنيسةتأييدفيأثرهالنصلهذاو!ان039له

)!عامل(فيالفهبالحقيقةب!ونه،القدسللرو!وسجودهاوعبادتها

ومجدءوربوبيتهالمطلقةقداستهو!ؤغيرالمحدودوجاولهألوهيته

الآبمعالواحدالجوهرذاتلهالقدسالروحإنوحيث.الأسنى

بأنهوالاعترافوالابنالآبمعوالتمجيدالسجودلهفيحق،والابن

تقديساتالثلاثةتسبحةتسبحوهيالحنيسةأننجدوهنا039الفه

بهاوتترنم،ألقدسوالروحوالابنللآبوالمقذمة،الليتورجيافيالتي

بفيروالسيرافيمالملائ!ةبهيسبحماترددهيإنماالأرضعلى

السماء.49جؤالعرشحولانقطاع

لهذأ.بالنسبةل!ثماالانتباهينبغيهامتجنملاحظتيننطرحوهنا

:القدسالروحعقيدةفيالمدخل

29
انظر:28312:010؟لو12:31؟مرمت
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بالعماوثالإيمان

أقنومهبنمطبينناحاضرلأنه،محفوظأاللةسريظلالقدسالووعفي

والخفي*الشفاف

لاالذيالفهسريظل،القدسالروحفيأنههي،الأولىالملاحظة

الفهمعنتقابلالقدسالروحجؤنحنبينصالأنه،محفوظأبهئنطق

ولابالعقلغيرمدزكيبقىالقدسالروحأنإلأحضورهفيونوجد

جؤفقطليس"روح"هوالقدس!والروح9.هذاتهفيمعرفتهيم!عن

والابن-الآبوبينبينهمشتركأمرهووالذي-)4أكائاه(جوهره

!يانهنمطأوالمتمايز)5"كا!،كاق+ئا(أقنومهفيأيضأولن

ذإلأنه،"الروحفىبونه03!ء!لمءقىيي?ه)!+ناء"لمهلشخصيا

الأقنوميالحياننمطعنيتمايزفهو6القدس"الروحئدعى

معهماواحدأنهحينفي،والابنالآبمنل!لالذي(الشخصي1

(069ةهلم!الحه،كائاهلجوهرااتذ!مأتما

روحهوذاته)الآب(الفهلأن،روحمن"روحهوالقدسوالروح

"لم!قع!7+("079"غ،؟ه،"لم!ت!لأ+"لم!تام!7+ءفلأة)،ةع!ه

أقنومهفي!لى،لنائعفنانوالابنالآبأنحينوفي

فينمثيدتركأنلعطىالقدسالروحفيلأننا-المتمايز)!كاكاه،كاق+فا(

لاالقدسالروخأنإلأ-للآبالابنمعرفةوفيللابنالآبمعرفة

منيقذمهماوراءمحتجبأيبقىلأنهالخاصأقنومهجؤمباشرةئعرفي

الآب)مئلجوهرهفىفقطليس""روحهوفإنه"،"الروحيدعىالقدسالروحانبسا.

لاوذائهفىيذركولاوشفافامختطأيظلفالهولنلك.اكنومهنمطفيايضأولكن(الابن،

الآبمعوفةيعطيناكونهفيفقطنعرتولكننا،الخاصاكنومهفيلوجهوجهانعرفه

،-الابن.

اسمهان11!ء(:.كلكه3ر.لم.53.44حبم)22القدسحالروعنباسيليوس.قيقول!9

جسدىغيرشيءكلعلىتمامأينطبقاسموهو"،القدس"الررحهووالشخصيالخص

ا..منقسمويخرماديغير،

69أهص!"+كاألا3،ء+ع.52.61.37.3ة1.74ه+يرح*.،72.8بهم

و7س!"أ"ح!ولأ3،كاهم3!.،71.37ز7.47زير*ء.،07.
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الأزليالروح

منائمرسلىالمنظورغيرالحقروحوهو.89والابنالآبعنفعليئإعلان

،القدسالروحبونهالشخصيباسمهوليس،الابنباسمالآب

والروحئخبربه.!9لمجسمعماحلىبلنفسهمنيتحفملافهوولذلك

وأيقبلهأنالعالميستطيعلاولذلك،ذاتهلذطئطهرلاالقدس

الآليه،فيالابنووجه،الابنفيالآبوجهلنائظهروه!وا..يعرفه

جهةمنالآب""وجههوأنهالقدسالروحعنالقوليم!نهناومن

ثلاثةهناكالفهفيوبينما.ا.االابنجؤئرىالآبوجهيجعلأنه

الآبمنتنبع(اللاهوتواحدة)،5ةإح(هيئةتوجدأنهإلأ،أقانيم

الروخخلالمنومدز!ةوتصيرظاهرةالابنفيوتشعوتتألق

،روحمن!روحالأقنوميوجودهبنمطالقدسوالروح.301القدس

ولذا،الآبفيالابنووراء،الابنفيالآبوراء،عنانفسهئخفيفإنه

.301الذاتيالح"كا!+كاة+فا(أقنومهفيلوجهوجهأنعرفهلافنحن

هوي!نلمول!نهبينناوحلجسدأصارالحلمة،القدسوبالروح

يجسدلمالروحول!نالفهابنتجسدالقدسوبالروح،الحلمة

منلناذاتهالآبيؤصلىفيهالذيالواحدالروحهوإنهبيننا.نفسه

القدسوالروح.الابنبواسطةالآبإلىنصلىأيضأوفيه،ابنهخلال

99

و8ء!3أ!4*لأول3،عءأ!م!يم.،6.33نجمأ+*"ءأ"ص!ول،5ار.ءيم،6بمأهم67م73ز

ل!ح3أامه03ءلر،.لم?3.61ر.24.13.5

اتظرة:130ا266؟:أ255؟"أ:6أ4يو

أكهـ45*ث!ولأ37يهـ3.4ء3،).3.02-1،.يمءح3.4ر443،51.1.ذأ+أ،لأ!لة!ء

،.+،02.8،02.7.33أ!ولاولل!5،4?.عكه3،.لم38-03زأ*حامه03ءلر،.لمءح

.1416زأهعولأث!!"ه،3عء+..9.6.174.74.348.196.7.4.62.12.48.3نمم

.47.4.76،.حعى+7012.73116.ك!3+ه!حلأ*،.53!ء.كلكا،.لم3.3!!!أ.13،

ء.،801.ءأص!

)مرآة(هوالقدسح"الروح(:.إ.طهـبم.ح3ءي!ولهكلء)56!4سانظر417:10يو
"11."العالمإلىصورةايةتنقللااةألمرولكن،"..المسيحصورةيعكس

101لا"37اذل!حعه،.*!)ول..5ءيم34.3

201!3.ولثلىكاح!5ألا!/3كع!أ)،هح+.كاهكا.،)2.حبمل!3علم+ه!*لأ33.،?33أ+.،

ص!،)!ك!1.3.3،".31.

3301س!حل!45!/+ه!ص!3أ،أ،.كل!4.8.3
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بالئاوثالإيمان

فيظاهوأ)الآب(الفهنورنرىبهائهفيالذيالمنظورغيرالنورهو

النا(يضئالذيهو!ونهجؤفقطئعرفنفسهوهو،المسيحيسولح

حاضرالقدسوالروخ.401المسيحيسوعوجهجؤالآبالفهوجه

،ا.هوالخفيالشفاف!يانهبنمطول!ن،بيثنا3بأقنومهبالحقيقة

يلقيفينا()وهوفإنهوالابنالآبمعالجوهرذاتفيواحدإنهوبما

،الآبفيالابن!)وجهوعلىالابنجؤالآب)وجه(علىالأؤليبنوره

إلىينظر،بالروحاستنارالذيذهننا"إن:باسيليوسق.يقولىولذا

10.601الآبيرى-صثورةفي!ما،(الابنفي)أيوفيه-ألابن

غيرالثالوث"القدسوالروحوالابن"الآبالفهفإن،الطريقةوبهذه

.قويقول،المثلثبنورهالقدسالروحخلالمنعلينايضيء،المنقسم

يعطيالذيفالحلمة،فيناالقدسالروحيحونأ.وعندما:أثناسيوس

مامعيتفقوهذاالآب.ي!ونالحلمةوفي،أيضأفينايحونالروج

ي!ونحيثمالأنهمنزلأ".نصنعوعندءوالآب()أنانأتي"وإليهقيل

فهناكالشعاعيحونوحيثما،أيضأالشعاعي!ونفهناكالنوو

.قعندالمعنىنفسونجد"0701الخافقةونعمتهفعلهي!ونأيضأ

أجدني،الواحدفيأفحرأنمابمجرد:يقولإذالنزشزيغريفوريوس

إلىعائدأأجدني،بينهمأمئزأنوبمجود،الثلاثةببهاءمستتيرأ

فييعلنالذىهوالقدسالروح10)47(:القدسالروحعنكتابهفيباسيليوس.قيتول!14

الابنخلالمنالواحدبالروحيبدابالنهصعرفتناطريقإفنالوحيد،-..الابنمجدذإته

11.الواحدالابإلىالواحد

وهأحم43!أ،ا?.كل3،.لمكا22نم46بم

ا*3!!أ+ا،.كلء.236

ترىأنتقدرلاإنك21)64(:القدسالروحعنكتابهفيباسيليوس.قفالهماايضأانظر

نايمكنلاالصورةإلىنظرناوفي.الروحاسئتارةفيإلأالمنظوريخراللهصورة

معنفسههوئرىأنرؤيثنايسببالذيالنورلهذالابدلأنه،الصورةعنالنورنفحسل

11.نراهاالتىالصورة

3701*6ل!،لأولألما.43!.3ءكه.0.31!09101
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الأزليالروح

بحونهفيهأفحر)أقانيم(الثلاثةآحدفيأفحرعندما.الواحد

هربقدأ!ثرهفيهف!رتماأنوأجد،رؤيتيوتمتلئ،الحل

أنسبماحتىالواحدذلكعظمةمقدارأدركأنأستطيعولا،مني

أقانيمالثلاثةجؤأتأملىوعندما.الآخرينللأقنومينأخرىعظمة

غيرنورهقياسأوتقسيمهيم!نلاواحدأمنيرأإلآأرىلا،معأ

نأعليناينبغيالثلاثةالقدوسالثالوثفأقانيم،إذن"0801المنقسم

0901تمامأواحدبحونهمونمجدهملهمونسجدلهمونسمعنعرفهم

يجعلنا،عنهئعئرلاالذيالأقنوميوجودهنمطخلالمناوهت

فيهلأننا،توصفلاالتيالمطلقةالقهعظمةمعذتقابلألقدسالروح

الحلضابطالقداسةال!ليئمعمباشرةنتلامس(الروحجؤ)أي

الف!رأش!الحلى-وسجودخشوعفي-أمامهتتوقفالذي

رسائلهجؤأثناسيوسق.بقولأيضأهناونستشهدوالحلام.

يبسطوصكندئذ.البشرلةالمعرفةتبلغالحدهذاإلى11:لسرابيون

"ا..للتغطيةأجنحتهمالشاروبيم

نعرفهلأنفتاحأنفسهيجحلاللة،القدسالروعفي

هي،القدسالروحعقيدةفيالمدخللهذابالنسبةالثان!يةالملاحظة

حدودنهائيةلابصورةيفوقالأزليالفهجوهرأنمنالرغمعلىأنه

801ث!3+ه!ح،.عةلاط!،.كاه.104?3ا!03.قيه،11.93..3!ل!لم+ه!س!3،.عة*،.كلى

243ز+ه!حهل!لا!ع.33،?.كل3.لم3،،عء!!!لا1.3،."801بمولأ+!"أ"ل!،3

..3?+33.96ز.507ز7.74ماهز4*ح.+16زأ!4+للا،كهول.*هحقىى!.،3+حلالأول

،،4!،44!5.25م

915!أ4ولثلاول3،?+.بم3.،4،63.2،لةلأح3أ)هههـمأ*ء.،*لم+لى.،1.51.

115أكمهلاله"وللا5!4.ء،ءكه.17.1

هوالفدسالروحيان،القدشالروح!يدةصياغةفيالحقيقيةالصعوبةكانثهناومن

القابل"يخربكونهبالتحديدأى""الروحبكونهالأقنومينمطهفيويأتيناإلهمنإله

اصما:انظر(!ذاته)في،للمعرفة

حث!+6أء5ص!،5أ!هاهولا،ح)حولعص!!ررة537ح"،أ"33،،أ،كا!ث!ءيمء!يملمء*ه؟لم،لمفى.

9".!65-أو.2
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بالثالىثالإيمان

يعنيالقدسالروحلأن،تمامأأمامنامغلقأليسلقهاأقإلأإدرا!نا

نفسهالفهيجعل(الروحفي)أيفيهوالذي،6الخارج"نحوالفهتحرفي

أنهيعنيلا،عنهئعئرولابهئنطقلاالفهو!وننمرفه.لأنمتاحأ

وقابلىفدزكداخلهفيالقهلأن،"المعرفةأوللإدراكغيرقابل

المسيح-يسوعبواسطةلهمعرفتناومصدرأساسهووهذا،للمعرفة

.قأننجدولذا.القدسالروحوقي-جسدأصارالذيألصلمة

"فيلأنه،"المعرفة"روحب!ونهالقدسالروحعنيتحدثباسيليوس

الفهمعرفةيمنحذاتهو!ؤ،المولودالوحيدالابنمجدئط!ر،ذاته

الروحمنيتحركالفهمعرفةإلىفالطريق،إذن.المخلصينللمابدين

نأوحقيقةالواحد"0112الآبإلىالواحدالابنبواسطةالواحدالقدس

الجوهرذاتله،فعلهوفيالأقنوميوجودهثمطفيالقدسالروخ

حضورأنلناتؤ!دإنماوالابنالآبمع)50"كائاههلم!ة(الواحد

بالحلمةذاتهعنالقهإعلانحقيقةإليناينقلالقدسالروح

)أحقواء!وتواجدتلازمفيهماالفهوروحالفه!لمةلأن،المتجسد

منئمالماا)!ل(ا:أثناسيوسق.ويقول.113انفصالبغيرمقبادل

نأوبما"0114القدسالووحوفي،المتجسد(أالابنبالمسيحئقال،الفه

الآبمن:ذاتهعنللإعلانأنحونا(واحدوتحركواحدفعللهالفه

لاالتيالفهعطمةبأنيخبرناهذافإق،ااهالقدسالروحقيبالابن

قابلهومااللهعننعرفأننانقر"انحن2351:2(:رسالتهفيباسيليوس.قيفول111

".التعبيرعلىكدرئتايكئيريفوقنرفهفمانلكومع،للمعرفة

112")أث!4!?.كلكا،.لمكا.47

311"(ولثحهولأ.43لم.3!ك!3،129.14.1.17هم!4.-

3114!ول!"،ولأول.3"4..3ء13.).4

511!ةث!(ول3!أثا4.3ي!عكا-9101،3+72م3ه%5.3؟أه4يهيول5،!ء.كل3لمكا.،43-

93زعءأء3،.قي-2از3!!أ،).+هح،.قىول!،4.3ل!3!حأكه!!+هرا،.ء!

%536.918!ء53لألأاا+.5+ه+،أءكاثا?لمص!!ح!أ.1.3.1073،."47بم55نج

ص!م*ى..!هر!مهء،.لمهولس!!ءةأ.13.3،.ء"3زم?.كلكه،.لمكا،!!!ء!!.13،.!9

-501001.79بممأ95زك!3+ه!ح،.مك!*..3ه6.31..16
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الأزليالروح

معروكنأنفسهبجعلالقهلأن،سلبيةوليستإيجابيةهيبهائنطق

عظمتهأظهرقد،القدسالروحوفيالابنبواسطةلفابالحقيقة

نأيستطيعالديوالوحيد.نتصورهأنليم!نما!ليفوقبش!لى

الروحا"لأنالقهداخلفيمايعرفالذيالفهروحهو،لناالفهيمذن

قدالقدسالروحأنوبماالفه"0116أعماقحقىشيءحليفحص

إلىيرشدناول!يلهيشهدلحيالمسيحباسمالآبمنلناأرسل

يعطينا(القدسالروح)أيفإنه،الحقروحهولأنهالحق!ل

الحفاظمعول!ن،وإدرا!هالفهمعرفةإلىوصولأصذهلةوبصورة

.قويقولى.الإلهيلجوهرهالذيعنهئعئرلاالذيالمطلقالسرغلى

هوفإنه،*والابنالآبمن)فرسلأ(إليناآتيأ+وب!ونه:إبيفانيوس

المنيروالمصدر،الرسلمعفمأوهو(...الحقإلىيرشدناالذيوحده

نورمنحقيقينوروهو،المقدسةالأمورومنظم،الإنجيليةللعقائد

10117،حقيقي

نرتفعأنأعطينا،القدسالروحمعشرحتناخلالمنوه!ذا

منخفظناالوقتنفسجؤول!ن،ذاتهجؤهولماوفقأالفهمعرفةإلى

منه.يدنىلاالذيونورهوجلالهالفهقداسةأمامونحنحدودناتعدي

انظر:-النيقاوياللاهوتيالفكرعلىقوىئائيرذاتالفقرة!هوكانت.أ.2:أكو116

3!ول!"؟طهـألا،3+/!.لملمهثم.،أز.كل*!،أع4+2"يهـز.3ءكا.61.ر26،22.5.1

1.3ز1.4ز!ثم!أ31?.ءكهلمكا.،705.04.83،01.*هح1،كاى.،41.1ز53ح+ه!

ل!*33.،ءح*.+لمة!.،2،ر!!ح،عح1،".043.982؟11،1،3،د.061ز

ل!3ء!ه+*ثة.،ه.ء،6.82ز56.34،9.04،51.03،ول!5ث!أ)هحث!ألا3،ص!.،5ز

)+لاحهملس!،03ءح.لم،.6.66714ز31.11ز23.61.أهولل!4ول،5.*هبمكايلايم،.

04ز?،.+أ14.65.23.215.9.1.33بم8.7ز37.3زعء.ء3،.لمكا.3115،

.3404نم.يمهح،.!كا!ولس!؟أكهـ3،.4!.".251232بم.026255ز

أ"مم!أول!"هلما.3.ء*4،.512.17م.731168..3?+.3174..31.11ز.92.76

الآب.منالأزلىانبئاقهوليسالابنباسمالابمنالقدسالروحإرساليةهوالمقصودهنا"

6117ل!"!أءص!ألا.3،.ء+73،4بم!أ5نج..3ء4+.74زها،.لمءيهـبرءول.92.76
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بالثارثالايمان

متايز،حقيقيأقنومالقدسالروح20

انفصالبغيروالابنالآبحالدوامعلىوهوكائن

علىتكيدهوالقدسالروعمع"،هوموأووسيوسمف!ومتطببهق

الأقنوهيةحقيقته

هوالمتجسدالابنبأننيقيةمجمعاعتراف!ان

فقطليسأ!دقد،الآبمع)50"كاناههلم!ة(""هوموأووسيوس

الآبلقهالتيالأقنوميةالحينونةعلىأيضأبل،المسصيحألوهيةعلى

6،"هوموأووسيوسأدعنحدي!ماجؤاوضحناوحما.الحلضابط

فينحوناهو""مانفسهوالأزلمنذذاتهفيالآبالفههو""ماأن

فينعمته!مضمون)أومحتوىنفسهوذاتهفالفه.المسيحيسوبخ

يعطيه،وماوائمعطي،يعفنهوماائمعفنأنأي:المسيحيسوعشخص

هو""أناو،بالآبالخاصهؤ"أناتعبيرأن!ماتمامأ.واحدهما

الابنفيالآبلأق،انفصالبذيرتمامأواحدهمابالابنالخاص

بعضهماعنأقنوميأمتمايزانوألابنالآبوبينما،الآب!والابدن

بغيرواحدأنهماإلأ،الآب(غيروالابنغيرالابنالآبأنأحيث

نيقيةمجمعنظرفيالتجسد!انولذا.الإلهيالجوهرفيانقسام

0118الفهوعمللطبيمةللغايةدقيقأتجسيمأيعتبر

على"هوموآووسيوس"ادمفهومنفسأثناسيوسق.طثقوقد

تعليمتأ!يدإلىذلكأدىوقد،وبالآببالمسيحالقدساوروحعلاقة

فيالتعليمهذاوتدميقالأقنوميةالقدسالروححقيقةعنالإنجيل

3811!!ث!أط!3!6ل!أول3،*هح.!ر901،03"46"1.3-6ة?*ل!ركه.،4أ-33،كر4.غءكا،

72.1ز572.2.
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الأزليإلىوح

على"هوموأووسيوس"ادمفهومتطبيقو!ان0911ال!نيسةإيمان

.قدعاماهو،الابنعلىتطبيقهإلىبالإضافةالقدسالروح

6الإيمان"رباطبأنه6"هوموأووسيوسادمفهومتسميةإلىإبيفاثيوس

0031ئ!(!7كاي!هلم!لحشلح)،ثل!ع!،كاأ+

أثناسيوسالقديسثعليمفيالقدسالروع

علىوالمحذدالواضحتأ!يدهفيأثناسيوسق.هدف!ان

والطبيعةالجوهرذاتفيوالآبالابنمعالقدسالروحوحدانية

.قأسماهمقنأو-الأريوسيينأنصافعلىالردهو،والعمل

القدسالروحبأنادعائهمفيوغيرهم-6*"التروبي!يينأثناسيوس

الفهمنصادرة،مخلوقةأقنوميةلاقوةهوبلى،إلهمنإلهأليس

إلىرسائله!ؤاثناسيوسق.أوضحو!ما12عنه.اللانفصالوقابلة

انتهاحأيمثلالمفهومهذافإن،القدسالروحعنسرابيونالأسقف

يتمباسمهالذيالقدوسالتالوثوحدانيةفيال!نيسةلإيمانخطيرأ

الصدد:هذافيأثناسيوسق.ويقول.المعموديةسر

فيأيضأبل،ال!لامصيغةفيأوالاسمفيفقطليسثالوثانه"ا-

)بذاته(،ي!ونقنهوالآبأنف!ما،الفعليوالوجودالحقيقة

فوقالذياللهوه!و،)بذاته(ي!ونقنهو!تهأيضأف!ذلك

!ائنهوبل،حقيقيوجودبلاقنهوالقد!الروحوليسال!لى.

فملي"0132وجودوله

911ث!أولأكم!ث!3لا.3ي!4..3ءكا33-251..1.3.

012"أء5أك!لا،3،.ء+!ر.6

قانونحاربتالئيالجماعةضعنلأاووكانوامصرفيظهرواو!د،المحزفوناى

إنكارهممعلنينم358عامغهاانفصلواثم،الأبنالوهيةيخصفيماالنيقاوكطالإيمان

.القدسالروحلألوهية

121،كهول،5!6لهلالأطل*كر..3ءكه2.1.أ-059

122كا!له"(طد3أيا.443..3!كا.28.1
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بالثارثالإيمان

هيالقدسوالروحوالابنبالآبئعطىالتيافىهموديةأنو!ما-

(،الرسولقال)!مابالثالوثواحدإيمانهناكأنو!ما،واح!ة

وليس،ذاتهفيومتحدذاتهمعمتطابقهوالقدوسالثالولثافه!مذا

صكيرالثالوثوحدانيةهيوهذه.نفسهفيللمخلوقاتالتيمنشيءله

واحد"0133إيمانبهوالإيمان،للانقسامالقابلة

إفنوميوسقبلمنالقدسالروحألوهيةعلىالهجومتجذدوعندما

تعاليمهمأدينت،ال!نيسةفي124الأكنوميةالمماهيمأصحابوبعض

362عامالإس!ندرلةفيأتتاسيوسق.رآسهمحليمجمع!رسصيأ

بلفقطبالاسمثالوثليس،قدوس"بثالوثالإيمانالمجمع%عفن،،م

!ائنحقيقيوابن،!ائنحقيقيآب-!ائنحقيفيثالوث

قدوسبثالوثاعترفواوقد!ائن...حقيقيقدسوروح،جوهريأ

شهد!ما-الابنوبأن،واحد)رأس(ومبدأواحدبلاهوتول!ن

ليسالقدسالروحأن!ما،الآبمعالواحدالجوهرذاتله-الآباء

ذاتفيواحدانفصالىبغيرهوبل،الفهعن""خارجأوليسمخلوقأ

ذاتلهليسالابنأنلف!رةرفضهموفي".والابنالآبمعالجوهر

ليسالقدسالروحأنلفحرةو!ذلك،الآبمعالواحدالجوهر

أنهانؤمن1:بقولهمبالإيماناعترافهمالآباءأ!د،حقيقيأأقنومأ

تختلفطبيمةللآبليسوأن،واحدةطبيعةرءوأنواحدإلهيوجد

قبولتمهناومن".القدسللروحالتيتلكأوللابنالتيتلكعن

و.اجوهر،لحآ5"،(الح"م!كاه+كاه+فا)أشخاص(!اقانيمأ"تلاثةصيغة

الفهمعنئعئرالصيغةهذهوصارت،إلم!(4)4!أكائاهواحد"

321ا"ول3ء*أول3،!ري!عكا.03.1،3.

124!!3س!لاا)!أحص!95أح!ه،للال!يا.5ء.!هلمهء4لىلمه36"ه،ك!!!لا835.03بم4،لة

ء.!هلم?ار2لمه،378س!3"4!+!3ث!أح"أ.!هح.+ول!مهك!+ه!!3ل!*.33د

37!!!!ل1!.2
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الأزليالروح

تتجنبناحيةمنأنهاإذ،الضدوسللثالوثالصحيحالأرئوذ!م!ي

الناحيةمنأنها!ما،،ءقىهكه?فيإ+ول(واحدأقنومالفهأنف!رة

ك!!لم(0125)ءك!لمكاكا!ءلمآلهةثلاثةإلىاللهتقسيمف!رةتتجنبالأخرى

منالمزيدصياغةيتعينأنه،واضحأباتماسرعاق،هذاومع

أثارهاالتيالفلسفيةالحججلدحضاللاهوتيةالعبارات

تباعه.وأإفنوميوس

اللاهوتيةالمصطلحاتيستخدمأنأثناسيوسق.عادةمنو!ان

المراد-الموضوعيةللحقائقيسمحبحيث،ومنفتحمرنباسلوب

هذهاستخداماتفيالمتحصةهيت!ونأن-عنهاالتعبير

تجنبعلىأتتاسيوسق.حرصولذا،معانيهاوفيالمصطلحات

لهاأساسلاالتيالتحليليةالمنطقيةوالتحديداتالش!ليةالتعريفات

نأمقدورهفيأنيرىأتتاسيوسق.!انهناومن.136الواقعفي

الاختلافهذا!انلومعهميختلف!انمنهعتمامأيتفق

واحد.هوالمقصودالمعنىأنوطالما،لفظياختلافمجردهو

للهرطقة،!ستاواللفظيةالاختلافاتهذهاسئغلتعندماولن

أحثرلاهوتيةمصطلحاتاستخدامالضروريمنأصبح

-ال!بادوكالآباءساهم،المنعطفهذاوفي.دقةوأ!ثرتحديدأ

وقي،إفنوميوسأراءدحضفي-أثماسيوسق.تعاليمأساسوعلى

لعقيدةبالنسبةالملائمةاللاهوتيةالمصطلحاتاستخدامتنظيم

-137الثالوث

521ولث!،،لة!5ولأث!،4"ويملم.،6-5.

126!ص!3هء"3.لمأقىء*هحءول،.لم.".فى242ميا"+كه0413!ء"!ل!+ه*،.ث!،03ه

1.31أمحة.!6.43

721!43أ5،1حيم.!لم!،يم.،)-3،ولأثاحول3!4.،25،"!.751-722ز4+ألم03،هء.341-

156زك!3+ه!حلا*،.33.ىهح.+ول!ر.3!!س!!له1س!.2حء3ا!03أ!4ول+لا،3

5ح+.ول!*.(!5.!3!أ5،1ح*.+،4!.،4-15+أول"عول3ص!4.،44،"ء.162-322.
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بالثالو!الإيمان

ك9الكبادالآباءتحليمفيالفدسالروع

مؤلفهيتبباسيليوسقى.جعلالذيالدافعهوهذاولمجان

وعلى0128أمفيلوخيوسمنطلبمعلىبناءا.القدسالروح"صكلنالعظيم

مصطلحاستخدامفيمترددأ!انباسيليوسق.أقمنالرممكم

عنتعليمهيؤشرمبابش!ل(إكائاههلم!ة5الح"ووسيوسهوموأ"

الإلهيةالقدسالروحطبيعةعلىأ!دأنهإلأ،القدسالروح

!انإذ،ال!نيسةعبادةحلفيجليأنراهماهووصذا.والأقنومية

وحدانيةفيوالابنالآبمعبالتساويلهوئسجدذهخدالقدسالروج

فهمجؤاستقرقدآيضأو!ان.المنقسمةغيرالقدوسالثالوث

العملىنفسلهالقدسالروحأن،استلمتهاالتيوتبرتهاالح!نيسة

فيأوالخلقفيسواءالقدوسللثالوثالذيالمنقسمغيرالواحد

التقديس.

الروحعلاقةخصوصيةأنباسيليوسق.أوضحذلكعلىوعلاوة

وه!ذا،بالآبالابنعلاقةخصوصيةمثلهيكل!بالابنالقدس

.القدسوالروحوالابنالآب!ؤئرىللاهوتواحدةهينةهناكت!ون

لاالتيالوحدانيةفيأنهمإلأ،أقنوميأمتمايزونالثلاثةفبينماولذلك

المرخبةغيرالبسيطةطبيعتهقيبالفهالخاصةاهوا"أنادالتيتتفصل

فالروحلذلك0912العالمتجاهالواحدعملهوفي،الواحدولاهوته

هوبلى؟أقنوميةغيرقوةهووليس،مخلوقةطبيعةذوهوليسالقدس

نأنستطيعوه!ذا.الجميعيقذسالذيالربهو،12حيئ"أقنوم

نمطيظلبينما،وألابن(الآب)معاللاهوتجوهرفيعلاقتهندرك

4128!أكه،ا،.كلى123.

بالابنخاصاوالابنيخصالقدسالروحاناي+

912أكعة!،ا?.ءك!،.لمكه16بم.47437-أفى،.كلى.8-5.918.915
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الأزليالروح

القدرةفوقهلمدركاغيرالأقنومي50+ةه+(4+فاملد!م!لحالحوجوده

13ال!شبيز.على

هوالقدسالووحأنعلىباسيليوسق.أ!د،أثناسيوسق.ومثل

غيرالثالوثفيوجودهجهةمنوذلك-الفهفيحقيقيأقنوميحبإن

أبشخصه(بأقنومهيعملهإنماإلهيةعمالأمنيعملهماوأن-المنقسم

.131اتيالذ

مصطلحبينباسيليوسمئزق.،تحديدأأ!ئرلي!ونرغبتهوفي

وبين،ألواحدالفهجوهرإلىيشيوباعتباره)كاأكائاه("أوسيا"

أقانيمإلىيشيرباعتباره)؟إءكاه،كاه+فا(""هيبوستاسيسمصطلح

واحد،"جوهرصيغةاستخدامتعميمعلىذلكساعدوقد،الثالوث

وبينماكاألم!(4،0132؟كائاهلحإض!ء+"الح"م!كا!+كاه+قأقانيمثلاثة

اللاهوتجوهرإلىللإشارة)كاآكائاه(""أوسيامصطلحأستخدم

مصطلحفإن،السواءعلىالئلاثةالإلهةللأقانيمالذيالواحد

تمايزهمجؤالأقانيمإلىيشير!انالح"كا!+كاق+ئا!"هيبوستاسيس"

لأنماطوفقأالبعضببعضهمعلاقاتهموقيالبعضبعض!معن

وروحوأبن!آبالواحدالجوهرشر!ةفيلخاصةا!يانهم

""الأقنومإلىللإشارةبال!طيليوسق.أضافالغرضولهذاقدس.133

وجهأي)7ه+لناكاقء+(""بروسصوبون!صطلحالحصأكاه،كاق+ئا(

3013!!أا،عء.كلي.لمكا467ز.*هح،."ء6.5ص!بمل!+ه!!3لألأ.33،.*هح!يمول،.

أ،!ح!لهح.13."،،98+ءيأكل!ء3،ء*،؟3.)،.ء.56

اوا.!.مم!ا!أكه،1،.!ث!+.6.2

3132!!أأ!?.كل5.لمكا،7ز.كل!،20.12.52196.275)4..852236ز+ه+.،

111ز!م3!ول!طأطهـولأ،3الري!*ا2،.لم.6-15)،*لم.لملم.،.ي!،65زأ*"أ"5ول،3

..3?+6،1.73ل!3!حلم+ه.عه*ر.ممه،35.12.-7.3أ6ز4ر،03.

53!!5+/،كاة13)،كل!.،83ز*!ءهثميي..*ءلم.،أح!!س!!،1.3،".2أ-33.

133!كمهأ)،ء!.ر4412.ز3.6.632!س!)!03!53!+هل!عه.،.!ء،26.61.52!ا9،

292..9213..1.232زل!+ه!!3لا*.33،.ممه"ح.لم،ام-5.مأ.!س!!3أ،ص!!أ

405!+ء!أمملم3لمء؟"3هيلم!ول،لم"ه.861بمأ88بم244بهم
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بالممارثالايمان

جلأمنوذلك،134اسمأيلم!هلاة()64"أونوماومصطلحشخصأو

،5+ة"6(إلحلدماع!لح"ة+ئاالوجودنمطعنأوضحبصورةالتعبير

اللاهوتجوهرفيالقدسوالروحوالابنللآبالذيالفريدالأقنومي

0135حدالوا

الأقنوميم+(،5+ةالحلنأص!!"ة+قالوجودنمطمفهومأنويبدو

يعتمد!ان،الأقانيمصكنتعليمهباسيليوسق.بهقذمالذ!

الألوهة""نمطب!ونهالأقنومعنأثناسيوسق.مفهومعلى

فيجوهويأال!ائنالألوهةنمط"أي50+ةه+()50+ييمةم!ه

الأقنوميةالتمايزاتعلىباسيليوسق.طثقهوقد،)الله(؟اللاهوت

فيتضمميمشبهةأيذلكيتضمنأنبدونول!نالفهداخلفي

الجوهر.136وحدانية

لتعليمباسسليوسق.قدمهاالتيالتفسيريةالإضافةهذهأئدوقد

الآخرونال!بادوكالاباءزملاؤه،137نيقيةولاهوتيأثناسيوسق.

النزينزيغريغوريوسوق.نيصصأسقفغريغوريوسق.:وهم

الفهموتعميققلادةفيالأثرأ!برله!انم!،،138وأمفيلوخيوس

ليقولهماولنسمع،والأقنوميةالإلهيةالقدسالروحلطبيعة

3134حعاء03ث!3+ه!ع*،.عه.!مه02،7،ث!!!لا35ر7201ز11.93ة.16،42.نر"!

يستخدملمكونهفيباسيليوس.قعنيخللفكانالنزينزىضيغوريوس.قولخن

ا!نومي.?(،5+ةمة+ئادل!ع!لحالحالو!جودنمطمصطلح

؟313!!أ?،1.ءثا،.لمكه46ز،.!ى.38+4-ا2.9ز1.125ز؟56.236بم.*هحا،اول!،0

92.2،91.1؟ك!!!3ه+*لا55.،ح5ى.!!+.،1،ل!!ص!ح71.3".98،!ول4*جي

ء5+"+ء،.،1.3،".33-91.

136!س!3كالالةط(ول3ولأ37.ء*ى،لمء"بر2ز.+هح..513.43ز2.4ز?.*ل!و*،52،

إلىرسالتهفي)ل!"ع*ءة+ق(والحءا!"+ز،(للكلمتيناثناسيوس.قاستخدامانويب!دو

باسبليوس..قعلىمباشوتأثيرلهكان:28(ا)سيرابيون.ق

137ح5!كلههي3!كاأ1،،.كلى،352ءي،"،طهـث!،أثثلاألا،5?،.ىللأك!15-45.

138بمح!،د+ح،!(3أ+حي!!3س!،لى؟أ54"أثاءولولأ"ء15لا3+عكم!!3!(لمر؟لم،!!!،

121193-
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الأزليالروح

ملازمأالفهلنعتبرروح..نحنالصدد:هذافيالنيصيغريغوريوسق.

فيل!نه...نفخةأوتأثير!مجردوليس،لفعلهوفظهرأللحلمة

الحإكا!+كاق+ق(أقنومهوفيبذاتهحقيقيوجودله،هذهقدرته

فيههوالذي)الآب(القهعنينفصلأنيم!نلاالذيالممئزالخاص

ش!اءهوليسالقدسوالروحله.ملازمهوالذيالحلمةعنولا

فيالذاتيةجريتهأقنوميأ!ائنهوبل،(اعتمادي)أوعارض

"0913غاية!لتنفيذجؤوبقوته،يشاء!ماوالعملوالتحركالاختيار

يأتيناالقدسالروحأنبسببأنهالنيصيغريغوريوسق.أدرك!ما

فيوالابنالآبمعالواحداللاهوتشر!ةداخلىمنفيفاويعمل

الذاتيأقنومهفيوممجدمتعالأنهنعرففإننا،القدوسالثالوث

..14الحياةإعطاءعلىقدرتهوفي

إبيفانيوسالقديستحليمفيالقدسالروع

"بالمرساةائمئبت"!تابهففي،إبيفانيوسق.أما

"عنباسيليوسق.!قابصدورقبلصدرألذي4(وللمء53"ءام)3

!تابهفيو!ذلك،?(مماكل33زلهالم)هلمء+ء3"القدسالروح

ذلكبعدصدرلذيا3ءيمءكل(أا+ولناكه!3?")يهمول"ءلدواانةخزا"

الأقنوميةالقدسالروحطيعةعنالمفهومنفسقذم،سنواتبأربع

عبريتوجهله!انإبيفانيوسق.أنغيرالأقنومي.وعملها!املة

)كاأكائاه(جوهرهإلىالواحدبالفهالخاصةهو"ا"أناأرجع!ونه!ؤ

"شخص"بمصطلحاتأقنوم!لإلىأشاربينما،)الواحد!

13ول!لم+5!ص!3لا*،.35.!0?،.لم.2

014لم+5!ء53لأ*.35،?734يم.،لى،3ء!!13.4،".6-51ز+5+،أء!كا!!لم05!

57-47ز!ء.كلكه،.إكا."ء99مم5301س!م!ول153.!.!ح+ة+47.ءه،.لمأء."

87م
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بالثاوثإلايمان

مباشرأامتدادأيعدالف!رهذاو!ان"0141و"أقنوم6و"اسمم

أنطا!ية!نيسةإلىخطابهفيجاءالذيأث!اسيوسق.لتعليم

نفسجؤيضأأضحلواامنولنيهـزه3(.كاول"ء+4!الم"ءه)كاهول!

لدىصأل!وفة!انتباسيليوسوق.إبيفانيوسق.أفارأنالوقت

0143البعضبعضهما

"هوموأووسيوس"مصطلحأقحمذلكإبيفانيوس.قىأخدوقد

فيمتمايزةاقانيموجودعلىضمنيأينطويالثيقاوي)،5"كائاههلم!ة(

الواحدالجوهرذاتلهيونأنيمحنلاواحدأأقنومألأن،الفه

الثلاثةالأقانيممن!لأأنعلىوأصئر،نفسهمع"هوموأووسيوس"

الواحد،القهجوهرداخلو!املوحقيقيوجوهريثابتوجودله

الابنحيانمثلىمثلههوال!املىالروح!يانفإنوبالحقيقة

بالتمامالفههوأقنومف!لى،ال!املالآبو!ياقال!املى

القهمعالقدسالروحوتمخدال!نيسةتعبدولذلك،143وال!مال

ثلاثة،واحد"جوهرصيغةأنيتضح،هذاضوءوفي.الابنوالفهالآب

أنهمنالرغمعلى،إبيفانيوسق.لدىتمامأمقبولة!انت"أقاني!

إنهحيث-نيقيةطريقةبنفس)كاأكائاه(6"الأوسياإلىينظر!ان

جؤالجوهرعنيعئرب!ونهئمهم!اقالأوسيا(مصطلح)أي

وب!ونه(للثالوثالداخليةالعلاقاتالمتضفن)أيالداخليةعلاقاقه

استطاعولذاأشخصيإ0144أقنوميمعنىأومدلولىعلىيشتمل

المصطلحينمع-أثناسيوسق.فعلمثلما-يتعاملأنإبيمانيوسق.

أ"أحمي!"أ"س!أكلةول،3ير،.ءيم.86ز،.قي?+.157زه7-62نج7.63ز.67،36.96

72ز.16،73.ء(ح

3142!!أ،ا،.كلى.258

143"5ول!3"أأول3،ءولع.3.62،3م8-1.653.

الكبادوك:الآباءوغد(نيقية)وآباءاثناسيوسا.قغدالأوسيامفهومبينالنرقانظر

492صفحةالحالئمية

9144!ث!"أ+4ألما3،يرىء.،18،كاهم.!ح،34.37.
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الأزليالروح

بمرونةق(+،كاةكاه،!)"سيسهيبوستا"و(كائاهكاأ)"وسياأ"

.قساهموقد14.هموقف!لج!المقصودالمعنىضوءفي!بيرة*

إلىالقدسالروحعننيقيةبعقيدةالوصولجؤباوفعلإبيفانيوس

الروحألوهيةعلىترددوبلاتمامأتؤ!دالتيال!املةصورتها

والروح،الفهوالابن،اللهالآبندعوا.نحن:يقولنراهولذا،القدص

الابنأنتملنفإنكء"هوموأووسيوس"بادتنطقوعندما...الفهالقدس

"الأوسيا،بينالمعنىفيالتمييزفيبدامناولهوالأسكندركطاللاهوتيالعركان

ابئدا!وذلك،الأقومعنيعنروالثانىالجوهرشيعئرالأولبكون"و"الهيبوستاسيس

ديونبسيوسعندايضأنراهكما53(،!ولأ!أ!4+"ء!أ!)73-01.6اوريجانوسمن

حاهول49لالأ.(3كاه3ا!ا?.ء3الرومانيديونيسيوسإلىرسانله)فئالإسكندرى

(?33!.+ة81.1!.6،حأ!حأ4لأ"!!ء،*حل!الضريرديديموسوعند.لمكر(!72

خارجكذلكيكنلمالمصطلحبنمثلوليبينالثفريقفىالنضجهذاولكن)436.

أبسطفي6،ايأوسيامفهومعنيخرجلا6"الهيبوستاسيسمفهومبقيإذ،الإسكندرية

المجمعيضعإذنفسهنيقبةمجمعمقرراتفيواضحأنجدهالاتجاهوهذا،معانيه

علىنلكلقبودالإسكنلريوناضطروقد،تفريقاكطدونكمترادفينالمصطلحين

ولكن.+(وللال!:ءيآس!س!ءه9029.4،أس!ع4لا؟!ث!،!.مم!4!ع.23)7مضض

ناادركواعندماالأسكندريةآباءانهواللاهوتيينحيرالذىالمدهشالأمر

فيالتفريقإلىليصلواأقانيمالثلاثةاصطلاحمنالاستنادةيحرلوقالأريوسيين

هناكأنبمعنىالجوهر،فىالفدسوالروحوالأبنالآببينالئفريق)اكطاللاهوت

غدما،أخرىجهةومن-جهةمنهذا+!مخلوقآخروجوهرمخلوقغيراوليجوهر

،ايأوسبا،معنىبينللفرقالغربفيوخاصةاللاهوتيينفهمعدمكنلكادركوا

إدراك!.حسبعلىيخاطبوهمإليهمالموجهةكتاباتهمفيبداوا6،و"الهيبوستاسيس

كتاباتهفيبينماإذائناسيوس:ق.كتاباثفيالوضوحغايةفينراهاالحقيقةوهذه

أ؟ا(.4ء!أ+أ!كألأء،كاأ)1(ء"المصطلحينبينالاستخدامفىيفزقالخاصة

للغربوالموجهةالأريوسيينضدالموجهةالعامةكتاباتهفييعودنجدهأ.+!حولأ،

مجمعجاءأنإلى.تفريقدونللأوسياكمرادفالواحدبالهيبوستاسيسليقول

الهيبوستاسيسبمصطلحالأخذيصحانهللعالماثناسبوسق.وأعلنم362الإسكندرية

الإسكندربةبتعليمالأخذعلىوغربأشوقاالعالماتفقالوقثمرورومعا!نوم.بمعنى

الفكر.هذاانئشارعلىباسيليوسقوبخاصةالكبادوكالآباءساعدوقد،الرصين

صفحةالثاني!ةالطبعةالمسكينمئىللابالرسولياثناسيوسالقديسكتابإلى)ارجع

422)

145ل!.!."!"ا!ةأولثه،.3?ول،6و.72.
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بالثارثالإيمان

ا.0146اللاهوتنفسىمنإلههوالقد!الروحوأن،إلهمنالههو

منإله،و!اصلتامإلههوالمتمايز،الذاتيأقنومهجؤالقد!!الروح

الفريدالخاصفعلهوفي.والابنالآبمعالواحدالجوهرذاتلبما،إله

المنقسم-.غيرالثالوثفيالاشتراكيجعلفإنه،القدسالروحبحوثه

ممحنأ.-

الملامحبعضالقدسال!روحعنإبيفانيوسق.لتعليمحان9

:الممئزةالخاصة

أقانيمعنإبيفانيوسق.يتحدثلم،ال!بادوكالآباءخلافعلى.ا

للوجود""أنماص!بحونهاالقدسوالروحوالابنالآبالثالوث

نأففئلول!نه،الواحدالفهجوهرفيلحهولة"+(الحلا(م!!"ة+ق

أساسي)شخصي("أقنومي"ح!يانعنهميتحدث

حقيقي!يانلهمأنأي،القه"جوهرداخلفيكاق+ل!()،5+64

بينهم.فيمامتبادل)احتواء(وتواجدتلازمجؤوأنهمالفهفيوشخصي

حقيقةدنالحديثجؤوواقعيةتحديدأأ!ثرالاسلوبهذاو!ان

الملاحظومن،147الواحداللهجوهرداخلفيالمتمايزةالإليهةالأ!لالنيم

الذي-الاسلوبهذانفسإلتقطقدالإس!ندريحيرلسق.أن

اللاهوتي.تعليمهقي-أثناسيوسق.إلىيعو!

علىينطبقلابأنه"هوموأووسيوس"لدابيفانيوسق.فهم!ان2.

الداخليةالثالوثعلاقاتعلىأيضأب!ل،فحسبأقنومحل

كاها"ص!"ءأأ!ولكه"4+ء.،2.

الجوهر،داخلفياساسي)اقنومي(شخصيكياقيعني)50،!ه+كا!+!(مصطلح

للوجود.أأشكال(أنماطبأنهاا،فانيمعنالتعبيرعنوهذا-يخلالف

147ولأ،ل!"أ"س!.43.ءالملم،-5أره.7267ر،74ةأزء+ع..4.573بم.62لم+،خ

.65)نج04.12.963ز6.07ز.115.72ز9.74ز.76لمعول4،.لمع2آ،12)؟8

32.77ة22.77زبمحور3"أول43أيا،3!ء،.*كل423ز.*هح..2.443ز.+هء

هكل4.لم،02،1.
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الأزليالروح

للتلازمإدرا!هتعميقفيالأثرأ!برله!انمما،!!ل*

فيالقدسوالروحوالابنالآببينالذيالمتبادل)الاحتواء(والتواجد

يقولأناستطاعأنهحتى،الواحدالجوهرداخلالأقنوميةعلاقاتهم

هوأنهأووالالن"الآبكلغ()لنأكاف!لم!"وسطافيأنهالقدسالروحعن

هذاأنإلأهلم!كام!ةلاف!("20148!ئلحم+)؟هةء8الثالوث"رباصل

الأقانيممنأيخضوعأوتبعيةإلىإشارةأيةيتضفني!نلمالتمليم

الابنوصدور.القدسللروحوهوللابنهوللآبمالأنى،للآخر

وبلابدايةأيبلاهو،الآبمعووجودهما،الآبمنالقدسوالروح

بعد""وأ"قبل"يوجدلاإذ،(7فلد!?!هلح""،ولفلنلاة)3زمنيأ

:القدسالروحعنإبيفانيوسق.قالو!ما0949بالفهيتعلقفيما

!ائنأ()القدسالروحفيهي!نلم،(أوقتهناكيوجد"لم

اهغةفاه(!ا"..لآ707+غة65،قهلآ7)"لم!قء7+

القدوسالثالوثجوهر،منويتدفق،في!ائنالقدسالروح30

جؤو!املةمطلقةبصورةيشتركحيث،ونوره!ياتهومنالداخلي

الروحيحلالمنطلقهذاومن.والابنالآببينالتيالمتبادلةالمعرفة

فقطتنطبقلا)،0!زكاه!د!ة(6الجوهرذاتفي"الوحدانيةأنيقصدإبيفانيوس.قكان

الآخرشن،الأفنومينمع"كهوموأووسيوسهو!نهمكلوبالتالىحدةعلىاكنومكلعلى

يشتركونالئلاثةاناىالبعضببعضهمككلا!انيمعلاقةعلىايضأتنطبقولكنها

)داخلبينهمالمتبادل)الاحتواء(التواجدبسببونلكالواحدالجوهرذاتفيمعأ

(.الجوهر

148أول!ط"أءص!لا،3ا.ء+لمر.74بم،15،.?ء+.11.744.62،بمء+ه!!53*،.عة

.!مه،8.13بم!!ث!أ1،?كلكه.لمكه.،54،34،83بم

41و"ل!أهط،ل!أولكهرار+ء.،64،كاهدع3.،63.37،8.07،63.96،3.26.4.73.

1.47ز12.6.67.

بكونهماالقدسوالروحالأبنإلى!.!?+()54.96فيإبيفانيوس.قإشارةلاحظ

لألأ+(.!اغالح++نبعمننبعاكط،الآبمعالمطلقالمصدر

.أريوسهرطقةمواجهةفيالابنصقيلتقدالعبارةهذهنفسوكانت

013ص!3أ3"ثيألا3،ار+ح.ر4،021،74+.ءع،01.74.حمل!3+ه!حللا.عه،.ممه،

.392ؤ4.13.
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بالثالوثالإبمان

الابن،منوآخذأالآبمنمنبنقأ،ل!()لد!كافكلل!وسطنافيالقدس

ا.اهلذاتهالفهممرفةجؤنشاركفيهويجعلنا،لنااللهومعلنأ

أواتجاهايبشدةإبيفاليوسق.رفض،أثناسيوسقى.مثلومتله.4

عمليخصفيما)أينحوناهوفيماسواء،لفهتجزيءتف!يرفيه

الواحد(.الأقانيمعمليخصفيما)أيذاتهفيهوفيماأومعنا(القه

هوالقدسالروحفيلناذاتهاللهإصكطاءأنإبيفانيوساعتبرق.ولذا

!ماواحد.هماوالعطيةائمعطيأنإذ،تجزئتهيم!نلاأصهـموحد

جميعها،فيول!ن،القدسللروحمتتوعةأ!كمالتوجدأنهرأى

نممةفهناك،وخلأقمباشربش!ليعملالذيهوالثالوثي!ون

لأن،ل!(لأ+5)"لم!لاواحدوروح،فقطثدغ(لم!كااءةء)4وأحدة

منأعمالهجميعجؤحاضرأي!ونالثالوثي!يانهملءجؤذاتهالفه

.152وتقديسواستنارةوشفاءواستملانخلق

القدسالروحعنتعليمهقذمإبيفانيوسق.أننرىهذا!لمن

وليس،ح!لغيرالمنقسمالقدوسللثالوثشاملىفهبم!نطلقمن

وحدهالآبفيهي(الثالوث)فيالرئاسةأنمنطلقمنفقط

واحدالقهأنعلىمشددأتأ!يدأإبيفانيوسوأ!د)"؟""757(.

و!مالحقيقةمنانتقاصأيذلكفيي!وقأنبدونالأقانيممثلث

علاقتهمفيالإلهيةالأقانيممنل!لالمتمايزةالأقنوصيةالطبيعة

وحدة)أوالمبدأبوحدةإقرارنا"وفي:يقولونراه،البعضببعضهم

فيوحدة،بالثالوثنعترفبل،نفتللافإنناأءمكاهـأهول()4الرأ!(

والروحوالابنللآبواحدلاهوت،وحدةجؤوثالوثثال!وث

131ص!9ولأ،لةث!"أ.3،.ء*4ح!767.5.1.116هم151ز،.قي?+.4.629.57ز9.4ةز

.14.74.43.8.196زه.76حرءول!ر،.لم!7فى21..332.92!ح!يأكهـبمس!ولا،3

.1،هح..02.143.،6433*أولأ،!ة?،.*.3.233زثي4كاه3أ،اء+،.يهم

7.111.

132ولا،ل!"أ"ع.3،.حع+74بم67م07م911نجعء+03ر.5.0752717.96ز4.72نج

.75.74.18.16.73رأأنج،!كاي?.14
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الأزليالروح

فيثالوث،حدواحقيقيإلها!يوجد:يضأأويضيف،153ااالقدس

"0154القدسوالروحوالابنالآبواحدإله،وحدة

الووحلعقيدةابيفانيوسق.صياغةأنبالذ!رالجديرومن

إلىمباشرةامتدتالتيهي!انت-التعليمهذامنانطلاقأ-القدس

الرب،واحدقدسبروحا.نؤمن:وهيم381عامالقسطنطينيةمجمع

الناطق،والابنالآبمعونمجدهلهنسجد،الآبمنالمنبثق،المحيي

ء010155الأنبيافي

الضريرديدطوستعليمفيالقدسالروع

الإس!فدريديديموسطبئق،ابيفانيوسق.تعليمغراروعلى

وقد،156بأ!ملهالئالوثعلىالنيقاوي"هوموأووسيوس"ادمفهوم

أقانيم"ثلاثة،واحد"جوهرصيفة!ذلكديديموستبنى

،إبيفانيوس.قمثلومثله0157"ألم!(،4إكاناهلحإع!ء+الحإءكاه،كاه+فا

ال!يانمفهوم،الأقانيمعنالحديثفيمرارأديديموساستخدم

،158الفهجوهرداخلفي510،!+كاق+لح!(الأساسي"الأقنومي"

إبيفانيوس،ق.وخلاف!بادو!يةآباءمثلأيضأاستخدمول!نه

نماطألوصفوذلك+(لحه+ةملد!ء!"ة+فاالح"لوجودا"نمطتعبير

153ص!د"هألأد!ألا5ر.3?كلر،3.62.

154أءص!أولءث!3ول،3كهـ.ءيم،.32ححا!016.03..8226.24..7367م1،18!7نم

.3?+،8.4737ز2ة.74.86.62.5654.44.33.96.83نجم1.72،

34.16.73ز6.76.11.74ز7ء4صءة.4،أ

أ؟وص!3،كهولآورة"أ**ح.،)أو،آح021ز.?ء+،7.66+ه84ز367.ز.174هز.76

وللمعارء.لم،6،3.ء،ء

156أه4لماوللا،3?33+أ.،61.1بم24.02بم.3427ب.12و+316374بما8ر27،

5751،7.3ح*.ولى+.،"ولعول3!4.،44،".832.

731!أ4ل!لاول3،هس!3+أول.61.11

وئلائة!مأ"(،أ،+ةءهواحد"لاهوث:صيغةيفضلعادةكانديديموسولكن

:27(.)2الثالوثعنكتابهفيجاءمامئلأ،ااشخاص

158أ!4سيا،3!ء*أعمح.،61.1ر26ر172+!،أهر739.1.3؟.+هح+ولى.ر

6لأولولح3ع4.،44ر!د.352.923.
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بالثارثالإبمان

إصراروبنفس0915الإلهيةللأقانيمالمميزة"الأقنومي"الوجمود

فيالوحدانيةعلىديديمولسأئحد،وإبيفانيوسأثناسيوسالقد!سين

هوأقنومحلأنإذالقدسا،والروحوالابنللآبوالربوبيةالجوهر

التيالمنقسممةغيرالطبيعةبفضلوهذا،وال!مال!التمامالفه

وهذا،ب!املهاالإلهيةالطبيعةلهذاتهفيفالآب،.16الفهلجوهر

هوليسالآبلأن.القدسللروحوبالنسبةللابنبالنسبةأيضأصحيح

وهماالآبعنبعيدأابنهوليسالابنأن!ما،ألابنعنلبعيدا"آب

وأيضأ،القدسالروخعنبعيدأ!ذلكليساوابنآبب!ونهما

جميمألأنهم،والابنالآبعنبعيدأقدسروحهوليسالقدسماالروح

جوهرذاتفيمتبادل)احتواء(تواجدوفيمتلازمونانفصالوبغي!ر

هوجوهرهفيوالثالوث،ثالوثيداخلهقيفاللاهوتالواحد.الفه

16.اوحدة!ؤوثالوثثالوثفيوحدة-واحد

بدعةدحضعلى،الوقتنفسقيديديموسحرصوقد

،3!!فيإقىول(3نالمءقىه)يهمواحدأقنومالفهبأنعفمالذيسابيليوس

حقيقة،عينيهنصبدائمأديديموسوضعال!بادوكالآبى،ءومثل

و!ذلك،منهم!لوتمئزوخصوصلية،الثلاثةالأقانيموجود

داخلالبعضبعضهممعالمتبادلةالأقنومية"حكان!ءكا!)علا!اتهم

"هوموأووسيوس"ادمفهومديديموسطئقوقد0163الواحداللهجوهر

915أ!4ثلا،كهلما.المهح،.*ول!ولء"،ول3ح..44،4."226بمهم43!هحص!أ

39*!ح33أهول3!3حء!إ33+.،901ز2.1،1.2

القدشالروحعنكتابهفي6الواحد"الجوهرعلىلديلأيحوسالمتكررالتركيزلأحظ016

(أ-129.16م24بم.3632بم4!ه.53)!5:لجيرومالالتهينيةالترجعةفيفقطالمحفوظو

161أه4لاولكلأ،3!ء،.*ث!،9013بم).151م18بم.2725ز.31.2م+18،15.5

62نج31،2.3م53،74،42،?كل3.لمكا.،03-93؟5ح+.!آ!ى.7ولولحولكهء4.،

44،".624م552مم

31،أت4لاول،كهول?ثمعيم.،1190.1،م51بما8بم26،12م.3403بم1.2بم8+5،

.1.3.279.112بمأ.238بم.438مه45ز?.كلكه،.لمكه.303.27حع

ل!3+ه!حاطا،.س!،.ممه.1692؟13،.02-8
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الأزليلروحا

الثلاثةإم!كاية+كا!+فا(51الأقانيمعنتحدلاأنهحتىأمانةب!لى

وال!رامة،السلطانفيتمامأومشماويةبال!املمتماثلةبىنها

منأيئذ!رأنيمحنأنه!ما،الابنمنعظمأليسفالآبولهذا

0163المقدسةالتبفيورد!ما،الترتيبفيأولأالإلهيةالأقانيع

الروحعلىأساسيبش!لديديموصمارثزحتاباتهمجملوفي

الروحيةوحياتهالإنجيليةتقواهمعمتفقأهذاوحاق،القدس

3لميهم("لم?،لم!ا"ء!لمالم)+هالسريالتقليد"علىتفذتالتيالعميقة

فيهايتحدثوالذي،والجديدالقديمالمهدينقيالمقدسةللأسفار

ديديموسو!ان.164الدوامعلىال!نيسةلىإشخصيأالقدسالروح

المطلقوالمصدر،ذاتهفيالقدوسب!ونهالقدسالروحإلىينظر

هوبينمافيناوشم!نيأتيفهووهحذا،قداسةل!لوالحقيقي

فيالإلهيةالأعمال!لفيحاضروهو،الفهفيالدوامعلى!اذن

جزئيةبصورةليسوذلكوالتقديسوالتبريروالفداءوالإعلاقالخلق

حائنالقدسالروحأنديديموسرأى!ما.لاهوتهب!املبل

مباشرأحضورأوحاضر،الفهعطايا!لفي)بأقنومه(بشخصه

163أ!4لاوللأ،3?33،.+أ1.،16).268بمحبم.13بما.1873عء.كلكه،.لمكا.36

التدبيرىالتواضعجهةمن:28(ا4)يومني"أعظمابي11الآيةديديموسفشروفد

:الموضوعنفسفيايضأانظراجلنا،.،منللابن

!يأا!ة7ءعإءمم3+.،43،15.9زم5بم56.3ز?لمركهيم.،46،ول!4

ول*؟"أ)هء"أولكه،د!.+طس!3040،!،ءأءلم.،1،!!ح99.38.مم!5أء"،لةلىأ5،

.35،34.96،+?3.

إلئتشيرالايةهذهكانت:58(االأريوسيينضد)فىأئناسيوسللقديسوبالنسبة

منحالبأىتعنيتكنولموالأبؤة(،البنؤةثانونالآبمعللالجنالئيالبنؤةعلاطة

كمافقطالآبفىهىالرناسةوحدةان)اوالإلهيةالطبيعةفيالتساوىعدمالأحوال

الآلةهذهفشروافقدالكبادوكالآباءوياليةباسيلدوسللقديس؟لنسبهأما(هذكرسيأتي

للالجن:بالنسبة)!إ،إ"(،و،العلة7+!الألأ،،المصدرهوكونهفي،،اعظمالآببأن

كم!!أ5،1ح+.!ا!+.،52.1ز!لأ!!مألما!3كا5أ1،كل!.،5.8بمك!ءم!+ه*لأ33.،

كهـمم!?يهمثي.،لىحء!3ء4ء.،1.3،".42نجءبمك!3!حه+*عه.،ءه.،51.92ز

7.03ز4!ةلهول"ههملماء3!+كا!،5ء!،ء"لم8.1.

3164حععهم4*!)"ولعأ!4لأولول،3?33.+أ،36.1.
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بالثالوثالايمان

واحدهماوالعطيةائمعطيالفهي!ونفيهأنحتى،الذاتيب!يانه

ديديموسعندالقدسلل!روحالبحتالأقنوميالمفهوموهذا16تمامأ.ه

بلا-)ينبثق(يصدرب!ونهالقدسالروحعنبمقيدتهيتعلقحا)ق

عنأيضأديديموستحدلثوقد،الآبأقنوممن-بدايةوبلازمن

لديديموسبالنسبةهذاول!ن،166الابنأقنوممن)إرساله(صد،بىه

التيللابالبنوةوعلاقة،فيناالقدسالروحس!!نىأنيعني!ار

بلاببعضهماومتصلانمرتبطانحلاهما،الابنخلالمنننالها

انفصمال*0167

الأورشليميكيرلسالقديستحليمفيالقدسالروع

مغتواصلفيأنهسنجد،الأورشليمي!يرلسق.إلىانتقلناوإذا

عقيدةلتقديمسعى-الحتابيالفرإطارخلودا-نيقيةتعليم

قإبماأنهرأىوقد.المعموديةلطالبيالقدسالروحعنال!نيسة

قألنافينبغي،القدسالروحمنبهفوحتئبعهديهالمقدسالحتاب

نت!فمأننستطيعحتىالقدسالروخعنال!تابيقولهبمانتمسك

الروحخلالمنفقطلخنوبالحقيقة168بهيليقصحيحلبش!لىعنه

.قرفضهناومن.بح!مةعنهنشحدثأنن!ستطيعتفسهالقدس

فيعنهقيلىماسوىالقدسالروحعنشيءأييقولأن!يرلس

هونفسهالقدسالروخا.إن:بقولهذلكويعلل.المقدسةالحتب

الذيبالقدرنفسهعنتحذثأنه!ما،المقدسةال!تبفيالناطق

561!أ4للأولول73ءع33*أ.1.27-3،ء!كلكا.لمي.،3!م61-52ز23-04ز16-75.

166أ!4،ثهولوللأءع+إص3،.81.51.1..326زة1.2بمم5ز33..83.3،عء.ءثه.لمكافى

.3726زآح.*هح،.+كا!ولحث!،ول5ح..44،4.".231

بنوةفينشتركوبالتاليبالابننتحديجعلنافإنهالابنمنيأليناحينالفدسالروحلأن

6(.:4)غلااالآبآباياصارخأقلوبكمإلىابنهروحافه"ارسل:للأبالابن

761!أ4ثيول3،ء!كلكه.لمي.،73-43.

168ا!لاحآه،03!له،.لمءح.3316.4ز12.11ز.4.16-أ+24.16
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الأزليالروح

الأشياءعنإذنفلنتحدث.نقبلأننستطيعماقدرعلىأو،يريده

"0916نقولهأننحننجرؤلايقلهلمماحلىلأن،ن!فسههوقالهاالتي

يوجدأنه،لناقالنفسهيسوعالربإن،قائلأ!يرلسق.ويضيف

نعوفأن"ي!فيناونحن،القدسوالروحوالابنالآب:واحدإله

كانلولأنه،جوهرهأوطبيمتهفيتخمينيةبطويقةتبحثوافلا،هذا

فلاعنه.نتحدثأنيم!ننالحانناللثطهذافيشيءئحتبقد

وي!في،م!توبهومماأبعدإلىنذهبأنفينتجاسرأنفسناندع

لنايضئروقدقدىس"..17وروحوابنآبيوجدأنهنمرفأنلخلاصنا

الآخرينالآباءبخلاف-!يرلسق.عزوفسببالتوجههذا

وأالقدسالروحمن!لىعنبوضوحالتحدثعن-لهالمعاصرين

منلرغمباوذلك،171ة(إكائاههلم!5الح6ووسيوسهوموأ"بأنهلابنا

هماوالابنالقدسالروحمن!لأأنقاطعةبصورةيؤ!د!انأنه

.قو!ان.الآبمعوالقدرةالجوهرذاتفيواحد،انفصالبلا

اقنومالفهبأنتتاديالتيسابليو!بدعةتمامأيرفض!يرلس

خلطتالتيالبدعتلك-آلهةثلاثةالفهبأنالقائلينبدعةأو،واحد

0173البمضبعضهمبينفصلتالتيأوأقانيمالثلاثةبين

يجبأنهشعرإنهإلأ،!يرلسق.وضعهاالتيالقيودهذهوبرغم

غير!ونيةقوةليسالقدسالروحبأنويجزميؤ!دأنعليه

الروأقيونعنهايت!لم!انالتي(")كام!ل!ول"الروحمثل-أقنومية

و!ائن،ناطق،عاقلى،فاعل،حيئ،حقيقي(أشخصأقنومهوبل-

916س!-أ)مه)س!ع.،إءح.،2.61،ل!314.

017)أسح،03!)مه.ممهح،.24.16

171!(لماحبم0203ولس!ول،كلهأ+01?لمى.،7.7،ه33ءح3"+هح64لهط!!ء،لأحلأ3أ)،3

7أص!ك!3.

172لاس!3أامهحلا،03.لمءحد4.3.61-34.71ز3!4.71م.34
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بالثالوثالإيمان

.قصاغوقد.173للثالوثالذيالمنقسمغيراللاهوتفيجوهريأ

علىالقدسالروحأنحقيقةليوضح،الأخرىتلوالعبارة!يرلس

وبصورة-أنهإلأ،المفحوصةوغيرالفائقةالفهقوةحونهمنالر!كم

.قويضول.174الإلهيوجودهنمطفيحقيقيأقنوم-و!املةأساسية

بمجدممجدوالابنالابمع"وهو:القدسالروحعن!يرلس

يسوعواحدوربةالمسيحأبو)الآب(،واحدإلهيوجدلأنه...اللاهوت

،واحد*قدسوروح؟الوحيدالفهمنالمولودالوحيدالابن،المسيح

يهبالآب10:قائلأ!يرلسق.ويضيف17".هال!لويؤلهيقدسالذي

الابنعطايابعينهاهيإلأليستالآبوعطايا،بإلابنالأشطياء!ل

وإيمانواحدوسلطانواحدخلاصيوجدلأنه،القدسالروحوعطايا

واحدقدسوروح،الوحيدابنهواحدورب،الآبواحدإله!واحد

!ائنحصيقيأقنوموهو،وفغالحيئالروحوهذاالبراحليت!8.176

معهماوحاضر،والابنللآبالرامةفيومساو،اللهفيجوهريأ

هوبل،بذاتهوعاقلىحيئ!يانفقطليسبهذاوهو.الدوامعلى

إذن.بالمسيحالفهصنعهاالتيالأشياءل!لىوالتقديسالخلقمصدر

الروحانيةمصدرهوالقدسالروحأنرأى!يرلسفالقديس

الطبائعحللهتدينالذيفهوولذلك،والعقلانيةوالاستنارة

وروحانيتها(0177)بعقلانيتهاالأخرىوالعاقبةالروحية

خلالباليونانية!تبواالذينالآباءتعليم!لفي-ما-وهنا

الفهأنيعنيلاالمباشر،الفهحضووبأنالإيمانحان+الرابعالقرن

17رد!ح311مه،.7ءل!4ح،.لم3.16بما/5.2.17.24.2

هـ17لاح3أامه،03!له،.لمءح3328.5.2.17.3.13.6.1بم

ا.واحدعبارةئذكروالاعترافالحمللتهدمةمنف!كلنجدحيثالإلهىالقداسإلىإرجع"
القدسى.."الروحهوواحد،سالابنهوواحد،الفدوسالآبهو

175اشلأحمهحل،03.لمكاهعر.164زمء.6،16نجأ.3.6

176ح!ي)مهأس!03،ءحلم.،24.61.

177أسحاحأ03،53ر.لمءح16.4ز)3.6ز.52.17ر.3328آ
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الأزليالىوح

بالحقيقةيعنيول!نه،المخلوقةالحائناتي!شمح()أ!علىيطغى

باسيليوسق.أشار!ما-صحيحأيضأوهذاويحفظها.يبقيهاأنه

0178القهحىتحتيقعونالذينللمذنبينبالنسبةحتى-وديديموس

هذافيالقدسالروحعنالأورشليمي!يرلسق.تعليمو!ان

يعطيالذيالفهحضورعنتحدثإذ،الوضوحأشدواضحأالصدد

لاالأمطار،مثلهيالتي،القدسالروحنعمةهوبأنه،للعالمالحياة

قن!لىطبيمةمعتت!يفول!نهاأسفلإلىتهبطعندماتتفير

وغير،الخاصةطبيمتهقيواحدهوالقدسالروحوبينمايستقبلها.

الفهمشيئةوحسب،نعمتهواحدل!ليضمئمأنهإلأ،ذاتهفيمنقسم

0917!ثيرةعجائبيمملالمسيحوباسم

الفه:حضوربحونهالقد!الروحإلىننظرأن،علياينبغيولذا

البشرمنمخلوقاتهمعيتفاعلالذيوالمنير،والفغالالخالق

الروحيةلحياتهم!مصدربهعلاقتهمعلىئيقيالذيبالش!ل

حضورعنالأورشليمي!يرلسويمئرق..والعقلانيةوالشخصية

بقوةفيناويعملإليفاإالروح!يأتيبينمابأنهفيثاالممئزالقدسالروح

نإحيث،وعنفجبروتبنايعصفلاأنهإلأ،غيرالمحدودةالقه

يحل"هو:!يرلسق.ويقولتمامأ.مختلفبش!ليونحلوله

حلولهوفي،للغايةخفيفوحمله!العطر،بهنشعرونىش،برقة

يأتيلأنه،الحقيقيالوصيئبحفويأتيهونور.منخفقاتتشع

وهذاالعقلىا".018ويفيروينصحولقويويؤبخليعفم،ويشفيليخفص

القرنآباءعندتمامأشائعأ!اقوالنورالقدسالروحبينالربط

النورإلى(شرحهم)فييشيرون!انواما!ثيرأالذين/الرابع

178كاه3أ)،ءع.ء3.لمكا،0483-،!أل!4وللما3،?33أ+.،6.2-

917لأس!3أامهلح،03.لمءح،6.1)أ-3،1"زرس!م!33?ولح1،5.!هح.12-ا011

018ك!ح3أامه،.!ءل،.لمءح.16.16
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بألثالوثالإيمان

منالمئل(هذاخلال)منالناسيتم!نماحتى،وسلوكهالمخلوق

الفهبهايعملىالتيغيرا!لح!سوسةالصامتةالطريقة!كنشيءإدراك

جسدأصارالذيوال!لمةالقدسفالروح،إذن18.اخليقتهفي

يسوعفيأقف!ما،"183الحياةالمعطيالنور10بأنهماوصفهمايم!ن

الروحأيضأفه!ذا،للناسنورهيالتي".الحياة"!انتالمسيح

!انوإذاالسمو.والفائقةالهادئةالقوةمنالنوعبهذايمملالقدس

فالروح،للغايةلطيفأيونانالقادروحدههوال!لضابط)الفهأ

الى.ضابطالآباللهلطفهوبأنهوصفهيم!نالقدس

العاقلةالكائناتوتقديستكميلفيالقدسالروععملى

القدسالروحلصفاتالحيرلسيالفهمهذاربطويم!ننا

القدس!الروح"يتممبهاالتيالطرلقةعنباسيليوسق.بتمليم،الممئزة

الروحأنفبمااصتيازها"0183هـد!فل،الماقلةالحائنات!مال

فهو،والابنالآبعنالقدوةأوالجوهرجؤقطينفصللاالقدس

الأشياء!ل)"لأ+""(وعفةالألأ،+(مصدرحونهمفيبهمامتحد

بونهالآبعملبينميزباسيليوسق.أنغير،الأولىخلقتهاقي

ا+(7م+امإ+،م"+"،5لا)47"،،4"المصدريةأوالأصليةالعفة

العاملة"أوالففالة"العفةب!ونهالابنعملوبين،المخلوقاتلحل

ب!ونهالقدسالروحعملوبين،7!ح(ام"لأموله"لم!،ة7ألاكاأ،""

ويقولىلأامإ70184!يمإ+لل!"عكاع!+)لأ""+"!ه"لل!مالىالمحفقة"العفة

)الآب(،،واحدهوالموجوداتل!لالأولالمبدأإن:بالهميليوسق.

181،ءص!53م،!19،حة*!ع!،1)كمه.كح!+،87-3.2?.ءكه،.لمكه22بم

182سك!*+5!ص!0،53ه،.923.31،3ز،14.9.41

183كاه3أ،1?.ءكا.أ5و61.

5!!م!اأ،1?.كلكه،.لم383ز013!ح!56-48.3
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الأزليالروح

نظروقد18".هبالروح!مالها(ئيمم)أيوي!فلها،بالابنيخلقهاوهو

معالفهحضورأنهعلىالقدسالروحعملإلىباسيليوسق.

قصدهول!فلليحقق+السياديةحريتهب!امل-العالمفيمخلوقاته

اسةقدمعومستقرةدائمةعلاقةفيالبشريونأنفي(خلقتهم)من

الصددهذافييستخدمأنباسيليوسق.واختار0186.وربوبيتهألفه

المزدوجالمعنىتحملىوالتي)؟ة،+لدأ"ح"ح+(،لاه"حسلأع!+()7!لمات

اللماتهذهو!انت0187معأوالتقديس(المال)أوللتحميل

نأأجلمنالبشرفيحضورهفيالفهإرادةعنللتعبيرجدأمناسبة

الفائقحضورهخلالومنبه.علاقتهمجهةمنالإلهيقصدهيثمر

فيمخلوقاتهيسندالدوامعلىالفهفإن،القدسالروحفيالوصف

مععلاقتهميحفقداخلهمفيحضورهوبفضل،وبقائهموجودهم

وعلاوةاستنارتهم.ومصدرحياتهمأساسهويصبحوبالتالينفسه

"الم!ان"هوي!ونبحضورهالقدسالروحفإن،ذلكعلى

إم!انيةوئعطون،الفهمعالناسفيهيلتقيالذيالحه+ة+(

.قواستطاع0188عبادته!ؤوالدخولإعلانهوقبولىمعهالشر!ة

العلاقةعنيعئرأن،باسيليوسق.صديق،النزينزيغريغوريوس

ئدخلنا،الفهإن:بقولهالقدوسروحهخلالمنمعناالقهيقيمهاالتي

أسفل،منالبشررفععمليةففي،إذن.918نفسهمععلاقةفيبنفسه

فإن،القهفيالحقيقيهدفهمإلىبه!اوالوصول،داخلهموالعمل

185!43أ)،أ"4.!،83.حبمك!ح!+ه!لا*53.،++هلم3ع3أ?،ل!س!رهء!1.3،".47نجم

"الفاعل6و(أ؟هإ+"د""المسببمنكلبينالنزينزىض!ريغوريوس.قئمييزانظر

.ه+ه"علأ65()!ة!،المكم!"و(6ةلم!08ولة!)5

43186!أ،اعء.كلثه،.لمكا.594ابم55بمم6ام

43187!،)أ،."إهأ!04-38

18ة!؟3أ71أ5.كاز،64-16،55.94-46..

اة9!!!54+ه-للاثه.،ه.21.13،3.
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بالثارثا!يمان

لأن،ذاتهالفهوقداسةحياةفييشار!ونيجعلهملقدساالروخ

.."تقديسهمهوهو75(الح؟كاثنأصكلأ".المالى"بروغهم

لل!إء"م!+(0091ألح"5

ظهرتحماالقدسالروحعقيدةفهمجؤالنضوجهذاتتبعناوإذا

يجبفلا،الأورشليمي!يرلسوق.باسيليوسق،مثلىآباءتعليمفي

.قعندقبلأظهرالذيالعميقالخرش!تولوجيالمنظورنففلأن

والتواجدالتلازمعلاقةضوءفيأنهفيهأوضحوالذي،أثناسيوسا

نأنستطيعالمتجسدوالابنالقد!الروحبينالتيالمتبادل)الاحتواء(

خلالمنيقدسهمإتهحيثالبشر،فيالروحعملبالحقيقةثدرك

نأندركهناومنوشطيهم(.الابنمنيأخذ)حيثالفهمععلاق!تهم

القه"عفةبتجسدمقترنةئفهمأنينبغيلل!م!الى.االمحفقة"الع!4

المسيح.يسوعهوالذي"العاملةأوالفغالة

الشخصي"7وجودناوتلميلوتجديدشفاء

الإنسانيةللطبيعةانتقاصأيدونإنسانأالأزليالابنصارلقد

!املىوجودلها!انالع!سعلىبل،!تجسدهفياخذها)التي

نأالأورشليمي!يرلسوق.إبيفانيوسق.لغةفييعنيوهذا.وحقيقي

فيأقفوميةحقيقةأعطيتأوتشخصتنتقدالبشريةالمسيحطبيعة

المسيحيسوعجؤهذاحدثوقد،نسالمثالفهابنبأقنوماتحادها

فيأشخاص!لناأننافمع،لناوبالنسبة.للغايةفرلدةبطريقة

لناصار،الفهوروحالفه!لمةعملىبفضلأنناإلأ،المخلوق!ياننا

591كاه5،)أ.+هح!وليم،.53.،+لم+.كد!48.ابما!403؟(ك!أكمهوللا،3.+ءحار،.غ

41.2م46ز22.3ز"4..3!كه6.1..229بم92.ء7.4،7.2"ح.ح
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أزليالروحا

بالاخر.منا!لعلاقةوفي،بالفهعلاقتنافيحقيقيمتأكتنموجود

هذاأن)أيمطلقأومستقلبشحلىليسول!ن،أنخمخاصفنحن

وهذا،وعرضيةاعتماديةبصورةوإنما،ذواتنا(مننابعأأمرأليس

"أشخاصأيبآخرول!نبذواتناليسأشخاصأننايعني

!،.كهقيعء+هكلع33ءيزه)ءلمللاتينيةبايعنيلذيوا"فشتخصتنين

هووبحونه،ذاتهفيالحقيقيالشخصوحدههوالفهولحن

المصدرهوالفهفإن،)الأقنومي(""الشخصيللوجودالمطلقال!مال

وحدهلأنه،آخر""شخصيواقعل!لى)،15،إ"(وائمسببالألأ،+(

منلتحديدوبا.!،هكاكاعءقيثهقيءكل)كه*ء+ه"ائمشخصينالشخص"هو

وتجسد،السماءمن"نزلىاللهابنفإن،انمشخمينالعملىاهتمنطلق

الابنألوهيةتحلىولم".وتأنس،العذراءمريمومنالقدسالروحمن

بالنسبةأيضأهذاوينطبق-عليهاتطغىأوالبشرلةالطبيعةمحل

هو!انحدثماوإنما+(المسيح)فيالبشريةوالروحالبشريللعقل

لهإنسانيوجدلاإنهنقولآنعليناينبفصولذلك،تمامأالع!س

الزاويةهذهومن.للمسيحالتيالمتأقنمةالبشريةالطبيعة!مالمثل

والتجديدا!لاصفيالفهعملإلىنفظرأنبالحقيقةعلينايتعين

نأمنفبدلأ،الإنجيلىلفاأعفنه!ماالقدسالروحوفيبالمسيح

حلول!ان،الشخصيوجودنايدمرأوالبشرلةطبيعتنايحتسح

شفاءإلىأدىماهوالقدسالروحوفييسوعبالمسبحفيناالفه

لامنهوفالشخص"الفرد".مدلولعنتمامأيخللفمدلولله)الأفنوم(""الشخص

فيشخص()بكونهذاتهبحققوهو،آخرمعالحبواتحادشركةفىإلأيحياأويوجد

الآخر،وإظهارهواختفائهوفى،نفسهعلىللآخرتقديمهوفي،للآخرالكاملالحوحبه

ئعنيهمابكل)اقانيم((شخاصبينإلايحثثلاوالاتحاد.الآخرمعالكاملاتحادهوفي

خلقنا)الذيالمتاقنمالوجودإنن.الئالوثاقانيمصورةعلىيحبونمنبيناكي،الكلمة

معاواللهمعسواء-الفرديالوجودوليس-وائحادشركةفىالوجودهولنحباه(

البعضبعضنا
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بالثالوثالايمان

العملىوهذا91*.االشخصيالبشريوجودناواستعادةوتجديد

فعلهعنبممزل!فهمهيجبلاالقدسللروحالذيائمشخصين

الفهروحإنوحيث(.الخاصباسمه)والمرتبطالمعموديةفيالتقديسي

فيفإنهفلذلك،الممئزةالشخصيةلولقهإعلانأ"القدسالروخ10ئدعى

ومن،لهأبناءليتبناناالفهباسمالروحيختمنا،المقدسةالمعمودية

نأيعطينافإنهالآبوروحالابن!روحفيفاالسريحضورهخلال

"فيو"المسيح"فينونأنيمنيهماوهذا،الآبا.391أبا"يانصربخ

باليقيننحونالقدسالروحوفيبالمسيحلأنه،واحدوقتجؤ"الروح

0391القانيمالمثلثالحيالفهمعشخصيةشر!ةفي

الفدسالروحانبئأق30

القدسالروععقيدةأساسوضعفيأثناسيوسالقديسدور

الروحلعقيدةالثابتال!ساسوضحالذيهو،أثناسيوسق.!ان

وفيالتنالوثداخلعلاقتهفي،للروحمعرفتناأنأوضحإذ،القدس

391

الآخرين،ومعال!همعالحبواتحادشركةفييحياأنهيالإنسانخلفةغا!ةكانت

غايةوعن(اللهصورةعنى)1اقنومبئهصورةعنالإنساناخرجتالخطيةولكن

الخلاصكانولذلكعليها.الأنساناصبحالتيالفرديةفيالخطيةأثروظهر،خلقته

الأولىصورتهإلىاخرىمرةالإنسانليعيدالقدسالروحفىبالمسيحالآبمنالذى

كلنهناومن.الآخرينومعاللهمعاتحادفييحياانكالرأ-فردألا-شخصأويعيده

الروحوفيبالمسيح)مؤقبم(فشخصينعلهوالإنسانحياةفيالخلاصياللهعل

.القد!

191ص!بم"س!ولا،لهث!ءأ3هول"أأ4.5ءيم.،86زاأح!.474،3..

انظر6؟4غل؟ا85را

لأح3اة،03ءلأمه،.لمءحء!م!ابم،.لمكاحا.انجم1.3!14.7ز.64.17ز1.21بهم23.؟

فيهـ(5)+مماكا!إه!ي"التاليه"مفهوميتضمنهالذىالمعنىمنجزءأباليقينكانهذا

انظو:باليونانبة(.)المدؤناليونانىالآبائىاللاهوئىالفكر

أثم!ث!كاهلىوليا37جءعءي!147.3ر13ز.*هحير9.17.3ر.93.ة7.93.27؟ه.3روا

.5333ذ2.4ابمءكر،.كاءكه23.1مم?،.+للأفى5الههـزب!ير،.لمء4!يهـ،4،.ككل!ل

2،.ح،ح
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الأزليالىوح

للابن.معرفتنامنتأتيأنيجب،الفه!روحالإلهيةلذاتيةاطبيعته

قي)،ه"كائاههلم!ة(""هوموأووسيوسادمفهوماستخدمنهأحما

فيقبلمناستخدمه!مابالضبطالقدسالروحعنالحديث

.491الابنصكنالحديث

:القدسالروحعناثناسيوسق.ويقول

الآبمنينبثقالقدسالروخا-ا
بالابن"صخاهووإذ،4ء4+(ئةه++"ول،ةم)إكامءئ!ءه+ولغ

الابن(منئرسل)أيمنهئعطىفإنه("(ئأه،فأه،3ه"ة"7ة)7

به"0591يؤمنونالذينول!لللتلاميذ"م"ول(لاه،فا4)إكا!هةأة

الابن()منمنهويأخذ"،الآبصنينبثقألقدسالروحا-ا

0691"ويعطي؟"ي!(!غلاه،ئاكالاه+لأكا!لم!"سلأ)"5

،غ("0791ئةه+قآه،3لمع!!هصلأ)إت!7!ةالابنمنخذيأالقدسالروحا-ا

بجوهرهوخاصالآب)كاغ(منهوالابن!انافإن-ا

منهوالذيالقدسالروحفإن،،55ةلأ(؟ا+45؟كائاه)لاه+ئا4

وا4كهـ"(،ل!كمهأول3را،ء.3ء27.1،5ز1.3.

تعني)،ه"ةإ(اليونانيةوالكلمةا"(،3)سهخاصتهأنهاويخصهأيبالابنهـخاص

ذاتي.اوخصوصيأوخاص

391كهـي4كحة،لةولأ3يهـفىي!.3ءكا.2.1ز5بم1.3ؤ3.4.

!ا4:أ6اهـ)يوويعطيكمليممااياخذاالآيةإلىالاسثنادخطاالبعضيحاولماغيرعلى"

يشرحهاائناسيوس.قنجدفإننا،الآبمعالابنإلىالأزليالروحانبثاقينسبوامالكي

منالقدسالروحإرس!مجردإلىضطتشيرانهاعلى2(5:أسرابيونإلىرسائله)في

يسمعهماوبين26(8:)يوبهوتكلمالآبمنالأبنسمعهمابينيقارنحيث،الابن

لأنهبه....يتكلميسمعماكلبل،نفسهمنيتكلملاالأنه1بهويئكلمالابنمنالقدسالروح

(1،:ا6".)يوويعطيكمليممايأخذ

691كا!ءلألأطهـ3أول44.5.مم!كه،01101

3!؟*"أطهـ791ألا.43لم3ع..02.17..13ز.14بم
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بالثارثالإيمان

جهةمنالابنبجوهرخاصأي!ونأنأيضألابد)الآب(الفه)،غ(

110891ه"ة؟(7إ"للأإع!ول،746"،كائاهلاه+)لاهإ3!يانه*

فهو،واحدهوالذيبالحلمةخاصولأنهبل،/واحدالروح-+ولأن

)لأه؟كائاههلم!ة(الواحدالجوهرذاتولهواحدهوالذيبالفهخاص

يوجدولاالمخلوقاتعنمختلف)هووالجوهر،الطبيعةوقي...معه

خاص(الروح)أيهوول!نهوبينها(بينهمشتركأوخاصشيء

للثالوثبالنسبةو!ذلكعذ4،غريبأوليسوجوهرهالابنبلاهوت

.!.991القدوس

القدسالووحعقيدةأساصوضعقدأتناسيوسق.اف!ان

03،الأريوسيين.معجدالهأئناءفي،والابنالآبمعالحيانيةوعلاقته

الفهعنالحهمماكائاه"5+غ(الجوهرفيمختلفأليسالابنأنوأوضح

المجوهرذاتلهبل،طبيعتهعنه"م،ةلم!لأف()5غرلبأولا،)الآب(

لمثلوبا.معه(لم!ةلأولا(5)،ةحدلواالطبيعةوا(هلم!ة"كائاههالححدلواا

الواحدالجوهرذاتلهب!ونهالقدسالروحإلىننظرأنلابدأيضأ

لأن،الابنعنفصلهيمحنولا،)الآب(اللهمعالحأ،"كائاههلم!ة(

واحدةطبيعتهوذوللانقلسامغيرقابلىالقدوسالثالوث

الأورشليمي!يرلسوق.باسيليوسق.ترددوبينما؟هله!ة(0103لأول)5

الروحعنتمليمهفيالجوهر"ذاتجؤالوحدانية"مفهوماس!تخدامفي

جؤمقتفيأ-بالمرةغيرمترددالنزينزيضكريغوريوسق.نجد،القد!

منأيضأهوالقدسالروحأنبمااىنهايتها،منالجملةبدأناإذاالصقصودالمطنىيتضح

.الآبمنهوالذىبالأبنخاصأيكونانفحبدالآب،

891،ولورةث!كمهألا3"لههـ"ءكه.32.1،3ز3.471.3.آ

9،1،لأول!!مهألا4،3".3ءثه،1.3،7.2.1ز3.4.

2!أثهكا+؟أول،ك!را.+هحار،-47.51.13بمأ.56.03ز.182ز.2524.5.13ر44زبمح

اء05ء"ول!44!4؟6للا5،ص!3،لى*7.3ءكر،23-58.4+!"أول..4ء،9.33"-133

914ز4،له.يرهحهكل4.لم،0901

3102!ط!"أول،كهولأ.*هح،.ء5814.ز!رلم..3ءكه1..1.3.28.17
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الأزليالروح

بلالقه؟هوالقدسالروح"هل:يقولأنفي-أثثاسيوسق.أثرذلك

هوطالما،نعمهلم!ةإ؟ه"كائاهالح""هوموأووسيوسهوهلإذن.يقين

الجوهر"ذاتفيالوحدانية"مفهوماجتمعوعندماالفها.0303

فيساسيأشخصي!ياق"الأقانيمأنمفهوممعهلم!ة(إكائاه)،5

.قعندبقوةظهرمثلما-)،5+"،كاق+لصغ(الفه"جوهرداخل

انبثاقولعقيدة،للثالوثأعمقلفهممفتوحأالطريقصار-إبيفاثيوس

لعقيدةبالنسبةتمقدمامعتوافيجؤالآبجوهرمنالقدسالروح

نيقية.مجمعأقزهاالتيالابن

اللة"هو"مانف!سهو،القدسالروعفيبابنهنحوناالآباللة"هو"ما

ذاتهفيأزليأ

الابنعلاقةعلىإكائاههلم!ة(5الح""هوموأووسيوسادتطبيقوفي

هو""مابأن،إيمانهمعنبدقةنيقيةآباءعئر،الآببالفهالمتجسد

"مانفسهو-المسيحبيسوعالخلاصيوعملهإعلانهفي-نحوناالفه

"منهوالمسيحأنأيضأالآباءأخدولذا.ذاتهقيأزليأالفههو"

نور،إلهمنإله،!اغ(اذلحلح"أكائاهئأه+كا!6)،ةمالآبجوهر

تحرلثعلىينطويالف!رهذاو!انحق".إلهمنحقإله،نورمن

نفسهوالمتجسد!أبابنهنحوناالفههو""ماةألىوهومعأاتحاهينفي

القههو""مانفسهوذاتهفيالفههو"و"ما،ذاتهفيالفههو""ما

ل!أويحتويالآخرجؤمنهما!ليتواجدوالابنفالآب.نحونا

.قذلكعنعئرو!ما،الواحدالفهجوهرجؤالآخر(منهما

الآخر،في""أقنوميأيتواجدمنهماحلفإنوديديموسإبيفانيوس

هومنهما!لىفإنالمتمايزةالأقنوميةبحقيقتيهمايتطلقفيماأنهأي

ك!3202*+5!ع.01.31،.30،.كه
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بالثارثالإيمان

نأ-رأينا!ما.لنااتضحوقدلحهصلأة(.الحةم!ه"بالحاملالفه"

والابن،للآببالنسبةهي!ما،القدسالروحجؤنيقيةعقيدة

بفضلوذلك،"الاتجاه"الثن!ائيالفرنفسعلىتنطوي!انت

لو!القدسالروحبينالمتبادل)الاحتواء(والتواجدالتلازمعلاقة

!ما-القدسللروحبالنسبةال!نيمسةإيمانو!ان.والابنالآبمن

جؤ:ا!لمئزةألروحأعمالأنهو-وتسبيحهاخبرتها!لفيظهر

،الخلاصوفي،(المقدسةال!تب)قيالقهأولادلسانعلىالنطق

إلهية.أعمالبونهاإليهائنظروالتحرلر،،والتقديس،والاستنارة

المباشرالتأثيرتحتالبشريحياننايحونالقدسالروحفيلأنه

هناومنوجود.!لومصدرالحلوالضابطالخالقاللهلحميان

يعمل،الذاتيو!يانهطبي!عتهفي،القدسالروحبأقالاعتراف!ان

+الروحلأن*،ونعمةبر!ةمنيهبنابماالإلهيةأعماله!لىفينا

الجوهرمنويتدفقإلىينتمي-للابنبالنسبةالحالهوو!ما

با!تفطقاعندما1:إبيضانيوسق.يقولولذا.للاهوتالداخلي

الروحوأن،الهمنإلهالابنبأنتؤ!دفإنك،"هوموأووسيوس"

100302اللاهوتنفسمنإلههوأيضأالقدس

الروحهو""ماأن:وهومعأاتجاهينفيتحر!أنجدأيضأوهنا

الروحهو""ماو،ذاتهفيالروحهو""مانفسهونحوناالقدس

معهوالقدسفالروحنحونا.الروحهو""مانفسهوذاتهفيالقدس

فيمعهمامتبادل)احتواء(تواجدعلاقةفي،الدوامعلىوالابنالآب

هذهالمتبادلى"الأقنومي"التواجدعلاقةولن،الواحدالفهجوهر

إلىالرسانل)انظرالقدسالروحالوهيةليثبثالمدخلهذاالماسيوس.قاستخدم.

فإقبواصمطنه،اللهفياشتراكلناكانلمامخلوقأ،القدسالروحكان"فلو24(:أسرابيون

فيها".نشتر&لمإنناحيثالالهيةالطبيعة!ض!رباءنكونفإننا،بمخلوقاتحدناقدكنا

302أ"ص!أكل!ث!9لا.43،.ءيم.6
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الأزليالوح

دائمأي!ونالقدسالروح،الواحدالفهجوهرفي،إنهبحيثتحون

ابن،دائمأهووالابن،آبدائمأهوالآبأنحما،قدسروحهو

!ما"والحمالبالتمام*القهبالحقيقةهوالثلاثةالأقانيممنو!ل

إلىينتميالقدسالروحأنأي.403يقولأنيحبإبيفانيوسق.!ان

العلاقاتإلىينت!مي!ما،الواحدلفهالذيالداخليالجوهر

ليسالقدسفالروحقد!.وروحوابن!آبللاهوتالتيألداخلية

الابنالقهولاالآبي!ونلاالآباللهلأن،للثالوثبالنسبةإضافة

واحد:إلهيعملهناكولذلك.القدسالروحالفهبدونالابنيحون

للآبهوما!للأن،القدسالروحفيبالابنالآبمنهوالذي

و"ابن"0503""آب!ونهماعداماالقدسللروحأيضأهووللابن

الروحعنيتحدثأنالنزشزيغرلغوريوسق.استطاعهناومن

نأباسيليوسق.استطاع!ما،62والابنالآبوسطفيأنهالقدس

)فيوالابنالآبمحللروحالتيثل!7إهكا()"(7الشرحةعنيتحدث

)كاألالد!7إ5"(الشر!ةتلكفييجدوأن،والجوهر(الطبيعة

الروحعنتحدثقدإبيفانيوسق.فإنوبالمثل0702اللاهوتوحدانية

عنهيقولأنحتىواستطاعبلى،ا.والابنالآبوسط..فيبأنهالقدس

المفهومهذاجؤتمادىقدأغسطينوسأنغير"0803الثالوث"رباطأنه

الآب"شر!ة)سبب(أنهالروحعنقالأنهلدرجةالقدسالروحعن

402!5أررء"هأول3ر4ىيم.،18.01زء+.ممع،4496..1.267،1.72،65زكل*!.،!!"أ،

.81

ى)1كونهماعداأيضأالابنلدىهوالآبلدىمااكلاالنزينزي:غريغوريوس.قيفول502

الابن(أأىكونهعداماأيضأالقدسالروحلدىهوالابنلدىماوكلمولود.غيرالآب(

41:9(ا.)خطبةامولودأ

2كاو،.عه*+ه!!عل!..3ء.8.31

702كاه3آ،أ?.كل3".لمكا.4538.03بمآ68ز5!!ه"(كهـبمحألما،3كر4ا.?02.13ز1.3،

ك!3ه!ح3لأ،.3؟لألأ.*هح،.+ول!37!!?لى،2."ر28ةأ+،لم+ءا?،.*أمم33.2.3

802ولأ!ةط"أ"ص!.5.ء+4،.74نج.مم?!د،4.62ز.1174.
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لوثبالع!الإيمان

بهالذيالمتبادل"الحبهووأنه،الواحد"*الجوهرذاتفيوالالبن

حققهالذيالنموو!ان0903الآخرمنهما!لوالابنالآبيحب

والتواجدالتلازمعلاقاتأنأدركقدالنيقاوياللاهوتيالف!سر

فيأعلنتوالننيالقدسوالروحوالابنالآببينلمتبادلىا)الاحتواء(

مجردليست،القدسالروحوفيبالمسيحالخلاصيةاللهأعميال

الواحدالجوهرداخلفيوأزليةثابتةهيبلىالفهلطبيعةوقدلجةمظاهر

والابنالابنفيالآب،واحدالفه"إق:إبيفانيوسق.ويقول2اللنالوث..

حقيق!ا،أقنوموابن،حقيقيأقنومآب...،القدسالروحمعالآبفي

واحد،ولاهوت)أقانيم(أشخاصثلاثة،حقيقيأقنومقدسوروح

)الواحد(الفهتف!رفيوعندما*واحد.وإلهواحدمجد،واحدجوهر

الآببينذهنكقيتخلطأندونول!ن،الثالوثفيتفحرفأنت

والروح،الابنهووالابن،الآبهوالآبلأن.القدسوالروحوالال!ن

الثالوث)هذا(فييحونأندونول!ن،القدسالروحهوالقدس

31ا..اوالتطابقالوحدانيةعنانحرافأي

الكلمةوحدةسببهوالفلس!الروحأنفكرةرفضهفيجدأواضحأأثناسيوس.قكان"

يوحدلافالروح،...الآبفىيصيرحئىالقثسالروحفىيشئركلاالكلمةا"لأن:بالاب

2(3:هالريوسيين)ضد.اوشعاعهكلمتهلأنهالآبفيهوفالابن...،بالآبالكلمة

002ل!ولطد31،!تعء33،.+مما7.6ز27751..03

استخدامهبدأقدالح"كا!مدئ!ء"ء+(6المتبادلالاحتواء(1"الئواجدمصطلحأنالمؤكدمن021

.053(.؟42.18!4.22!.كل!101).6.النزينزىغريغوريوس.قخصمناللاهوتي

انظر:

حهولول!(ث!03مك!.3.*مم!أ"ح4،لةله.ع."43ولح("3ء03ء3!حء3،لمء

!"4هلم!كلهيلمء+083،373.09،759173)،*أ("!ص!ص!م3عولحص!،5؟(ص!ء3"5ألم4

ولهث!3ح!5+،3ء30زلمه*+!/!!لاك!199.637.

النزينزي:غريغوريوس.قسبقواالذينالآباءعندالمفهومهذاايضأانظر

،3!53!كاه!عثا(طهـ.لمكلكلءكا،51ز13لا!!ولحيهـ،5.للأء.ءلم?يلم،2.63...2107،".22نج

أ!هلأولكهولأ3همولأ*س!.،.كلءأث!ه،لةث!أطللما37عء.?!ءفى26زااأاكلي،?

33أيم.،01.4،4.3.

112"ص!هأطأح!ول،3و.ءي،،051
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الأزليالروح

مفهومبينتجمعوالتيهذء،الثالوثعقيدةنضوخضوءوجؤ

الإلهةللأقانيمالتيالداخليةالوحدةومفهومالواحدالإلهيالجوهر

انبثاقموضوعإلىأفضلبش!لنتطرقأننستطيعفإننا،الثلاثط

.القدسالروح

أثناسيوسالقديستحليمفيالقدسالروعانبثاق

الثالوثحولىالحوارسياقفيأنهأثناسيوسق.يخبرنا

الروحانبثاقموضوعالإس!ندريديونيسيوسأثار،والوحدانية

مفهومعندفاعهففي.طويلبوقتنيقيةمجمعقبلىوذلك،القدس

الفهبأنالقولبدعةضد)4؟ءم"دأهول((")الرأسالمبدأ"وحدة

واحدأقنومالفهبأنالقائلةالبدعةأولم(3مما)ايمكامما?لمل!ثةآثلاثة

لروحاخذيأأنعلىديونيسيوسصئرأ،عفيإ+ول(ممالمء+هكه37)يئ

إلىأشاروقد،"ينبثقوممن،أين"منثاحيةمنالاعتبارفيالقدس

والابن(.ا)الآب:وقال،والابنالآببينالتيكا(5)""لاثل!7إالشر!ة

ذاكعنينفصلأنيم!نلاالذي،القدسالروحيديهمافيالذذق

"0313ينقلهالذيذاكعنأويرسلهالذي

:قالحيث،نفسهأئناسيوسق.تئناهالذيالموقفهوهذاوحان

الآبالدى(يدفيفيدائمأهو،الآبمنينبثقالذيالقدسلروح!!ا

قوةا!تسبالف!رهذاأنإلأ"0213يعطيهالذيوالابنيرسلهالذي

والتواجدالتلازمعلاقةعنعقيدتهبفضلأثناسيوسق.عندوثباتأ

يقولى:نجدهحيث،الثلاثةالإلهةالأقانيمبينالمتبادل)الاحتواء(

فيفهوالحلمةفيهوإذبل،الحلمةخارجليس(أالقدس"الروح

212كا!!ث!(ول3أول،3?+ء5.لملمء+ه.،71زحأكابم03?*لمر3،..26

2را3!ول!لألأولأ،ثملا.ء*ى،أعلمالم.4
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بالثارثالإيمان

الحقيقية-القدسالروحمعرفةنأخذأنناوبمااا*0214بالحلمةالقه

وجودأساسعلى،الابنمعرفةمن-أثناسيوسق.تعليمبحسب

تأتيناأنلابدالقدسالروخعطيةفإن،الفهوجؤالابنجؤالروح

القدسالروحلأن،االآباا.منأنهعلىعلاوة"المسيحومن"بالمصيح

الفها"0315ا"منوالفه*ا"!ؤهوالابنمثل

منالقدسالروحانبثاقحان،أتتاسيوسللقديسفبالنسبةا.ذن

وشممويفوقوالذيالآبهنالابن"بولادةوثيقأارتباطأمرتبطالآب

عننسألأنالققوىمني!ونلاإنهوحيث0216.االناسأفحارفوق

نأأثناسيوسق.رفضفقد،الفهمنالقدسالروحانبثاق!يفية

بالكلمة،الأباللهفييكونالقدسالروحانبمعنىفهمهيساءانيمكنالنصهذاأنرغم

سنجد3:ه(سرابيونإلى)الرسانلالنصهذامنهاأخذالتيالفقرةإلىرجعناإذاأنناإلأ

بالكلا3اثناسيوس.ضبداق،والابنالآبعملمعووحدانيتهالروحعملحولتدورأنها

الروحالوهيةإئباتفىوبستمر،الخلقعملفيفاعلهوبلمخلوفأليسالروحانعن

)فاعلا(،الكلمةبكونحبث"يأنهالإلهبةأعمالهكلفيالابنمعالدانموجودهمنطلقمق

ايضأالروحفبهيكوناللهلأدأولسانعلىالنطقوحتى)محققأ("،الروحايضأففاك

نفسهالآب..."لأنالثالوثفيئعطىالمواهبا!نبقولهالحديثويختم،للكلمة!زما

فيالنصنفهماننستطيعالسياقهذاومنويعطيها".الأشياءكليعملالروحفىبالكلمة

وإنماالواحداللهجوهرفيوالابنبالابالووحلعلاقةيتعرضلاوالذىالمقصودمعناه

:والابالابنعملعنمنفصلالغيرالقدسالروحعملحوليدور

(،يعطياويعمل)حينالكلمةخارجليسالروح"لأن

يعطي()وهوالكلمةفيهوإذبل

)يعطي(011كالكلمةاللهف!فلا

لكلالروحيقسمهفما0321(ة)الفقرةالرسالةنفسفيالمعنىهذانفسسنجدانناكما

فىالابنيمنحهاال!تىفالمواهب...الكلمةبواسطةيمنحهالذىهوالآبيكونواحد،

الآب!"مواهباصلاهيتكونالقثسالورح

412ثه،6*"،ولأول3يهـ،3.4ءكه،5.3.

312ثلىطهـ4ولكم!أول3،*هء.471،3.4.بم05ة1.2ة؟3.3+25،51ة4!ءكه.مم،21..51،

02ز3.4.

612"(ولأل!كم!ألا5،ء!.ءحءي!،21.
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الأزلياروح

ئسمىمامشحل!ةت!نلموهحذا.السؤالهذامثليتناول

.قعندالأصلىمنواردة،القدسىللروح"المزدوج"بالانبثاق

الروحأنفهمعلىينصبتر!يزه!ل!انبل،317أثناسيوس

دأمفهومضوءفيوذلكالقه*و"منالفه"جوهر"منهوالقدس

"منتعنيالآب"ا.منبأنتفسيرنيقيةضوءوفي"هوموأووسيوس"

!انليلتاوبا.("غ!م؟5"إكائاه7لاه+"+مة)"بلآاجوهر

،القدسألروحعلى"هوموأووسيوس"ادلمفهومأثماسيوسق.تطبيق

الجوهرذاتلهالقدسالروحأنعلىالتأ!يدفي!قطليسأثرهله

جوهرمنهوالروحانبثاق!ونفيايضأول!ن،الآبمعالواحد

للقديسوبالنسبة0218الآب،كاق+ق()،"كاأقنوممنوليسالآب

من!لاهماالقدسوالروحالابنأنحقيقة!انت،أثناسيوس

الذيوهوواحدونشاطفعللهالفهأنتعنيإنما،الآباللهجوهر

يأخذماودائمأ،الثلاثةالإلهيةللأقانيمالمتمايزةالأعمالفييظهر

"0931القدسالروحجؤبالابن،الآبا.منواحدتحركش!ل

القدسالروعوانبكاقالكالوثعناللبادوكالآباءتحليم

،أثناسيوسق.منبالثالوثالإيمانهذا!بادو!يةآباءوأستلم

)4"كائاه(الجوهربينواضحتصييزإلىدعوارأينا!ماولنهم

علىالضوءتسلي!طمنيتم!نوالحيالح!أكاه+كاق+ئا(الأقنوموبين

3217!حعة"أطهـولأ،3،.!كهـ.+هح71.1بم5.4،"كر،.ممءكا51.1بمم.ء،!حبمح33)أهم

لوللااحكا!ولءا،كاعلم.،09011

218كاح!!أول3أول3كاثهـر،.!!كه5.2.27.25.22.0.1ز1.3.

16"الأوسيابينالفرقانيؤكدماوهوالأمر،هذافيتمامأقاطعأاثناسيوس.قفكوكان

.قأننجداننارغمالأسكندرى،اللاهوئيالفكرفىتمامأواضحأكان"ال!بوستاسيس7و

استخلمثد.03??ء(02ز?!.*ل!و!41)نيقيةمجمعحروماتفيالماسيوس

281(.:صفحةالحاشيةإلى)ارجعمئرالفةبصورةالمصطلحين

921أثحة،ل!ث!،طليا،ثهي!4.قيءكار9.1..4112ر.02،!2،)5303.2.ز.6.4
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وثبالم!الإيمان

وجودهمأنماطفيالقدسوالروحوالابنالآب)أشخاص(أقانيم

هوالذيبالآبالخاصةالابنفعلاقة.المميزةوخصوصياتقمالمخقلفة

القدسالروحعلاقةعنتمامأتختلف،حابنبالتحديدمنهمولود

مننفخةمثل!روحبالتحديدمنهمفبث!قهوالذيبالآبالخاصة

"و"الانبثاق6و"البنوة"الأبوة"بينضحالواالتمييزهذاو!الى..23الف!

الأقانيمإلى(والتعليمالش!رح)فيالتر!يزتحويلجؤأثرهله

بفضلءب!ؤنهمالاحتفاظمع،الثلاثةالإلهيةكاه،كا!+فا("3)

"ألم!(0321)"؟كائاهواحدإلهيجوهرلهم-المشتر!ةالإلهيةطبيعتهم

نأ!ما،الأقانيمتمايؤيمزقهالاالواحدةالطبيعةشر!ة،إذن

0333الواحدالمجوهرشر!ةيرب!هالاالأقانيموتمايزخصلوصسية

،""بالولادة!ابنالابنمعتتناسببطريقةالآبمنيصدروالالمحن

!روحالروحمعتتناسببطريق!ةالآبمنيصدرالقدسوالووح

0323بهئنطقلاأمرالروحوانبثاقالابنولادةمنو!لى،""بالانبثاق

"جوهرصيغةعنتحدثواعندما!بادو!يةآباءأنذذ!رومما

حان4"لم!(،""كائاهلح"ئ!ء+أ!كام!كاه+كا!+ئا..أقانيمثلاثة،واصد

بالأقنومأ"لأكائاه(الجوهرعلاقةبأنفهمهمأساسعلىذلك

(المشترك)أو""العموميعلاقةمثلهيالحإكاه،كاق+ئا!

022أكهكاه،ا?.ءكا،.،كازة4.+ءح،.+ول!28.2ز،.كل!4.214ز6.236ز+ه!ح،ل!

ك!*،.33ه.3،.،ءح2زد.سكة*+ه!!53،.كاه.14.9.41

221ح!ثهح05ا!أس!حل!ا3!!)أ،3أءىكهعلمإ236.14.2.2513ور43!/+ه!!53أ!عة،ا

7.كل!.38

ف!:انهمالأفانيمعنئكرحيث4()38:)اوغريغوريوس(باسيليوسرسالةانظو232

(ءز*ه5أ*لمء5!ءعء3ألميمه!*ء4ءيكامءء!!ءلممنفصلارتباطو،مرتبطانفصل"ا

بكونهمالئلائةلالثانيمالنزينز!طغريغوريو!ما.قأشاروبالمئل.اللهفي)+هلملمح*،،ز+هء"

ءلمللأأ"(لمعلمهءإألثالمك!!*هأيزل!ةءلم+ء*ولءلمء!لمانقسامفيومتحلينانفسامبلاا"منقسمين

.(14:9؟13:41؟93:11)خطبةاا*ةألمممال!3مما+ه)

22رص!ء3ك!3لم+ه!حر.عه*،.!مه8.92زأ91.03ز8.31بخ.12.93
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الأزليالروح

فيوالتثليثالوحدانيةشرحفيوالثوقد،الممئز()أوبالخصوصي

مختلفين،أشخاص"ثلائةوهوخطيرأبدابتشبيهالاستعانةإلىالفه

حولهم(أممنشكموضعجعلهممما،مشتر!ة"واحدةطبيعةلهم

طبيعةلهمآلهةبثلاثةتتاديالتيالبدعةإلىمابنوعميلهمفي

الاتهاماهذل!بادوكاءلآبااث!رأوقد.(ناكالم"لم)يئك!ن!!مشتر!ة

غريغوريوسق.!تابفيذلكلنايتضح!ما،بشدةورفضوه

"0224آلهةثلاثةيوجدلاأنه"في:النيصي

خلالمنالفهوحدانيةعلىالحفاظإلىالآباءهؤلاءسعىوقد

هو+وغيرمعلولغيرمولودهوالذي-الآبالفهأنعلى!يدالط

،القدسوالروحالابن)"أ+إ"(وعلة)!ي!ء!ه(مبدأأوالواحدالرأس

فيفاصلأيهناكأنهيعنيلاالمفهومهذاأنمنالرغمعلى

وأ"قبل"هناكيونأنوبدون،بينهمالم!انأوالزمانأوالوجود

"سببيأ"مفهومأالتعليعهذاتضفنوقد.وجودهمترتيب!ؤ"بعد"

الآبإلىالنظرةوهذه33.هالمباشرةونتائجهتأثيرهله!ان،خاصأ

.قبقوةقدمهاقد!اناللاهوتفيالمؤجدالمبدأباعتباره

أنهماوالروحالابنعنيقولأناستطاعأنهحتىالنيصيغريغورلوس

جهةمنليسوذلك،الآببواسطة4!110،4"،أ""معلولان

اعتقدالوقتنفسوفيوجودهما.نمطجهةمنول!نطبيعتهما

3224ء!!43أ5،1+ثم.ح5+.حل!وكا.،ول"حول3ء4.،43ر"!.432-732،!ى.87،ر1،

.98(

22؟!كمهأا،5ح+فىى+.ر101و،52ؤك!3ء!+ه*لا33.،+هحول!قي.،24.93،63.1؟

53أك!!!/+ه!ح،1كلى.،7.4.83.

القثسوالروحالأبنفإن(،خارجههو)بماالخارجيةاللهعلاقاتعنالحثيثعندأنهغير

:احدةو)مأ،/كا!وعلةواحد)أأ!كلف()مبدا(رأسمعأبكونهمالآبمعإلي!ائنظرحينئذ

3!!،)أ!ء.كلكا،.لمكا37ز53+ه!حل!لا.33ر.+ءح،.*ول!ء64.336.1ز!ء.كل3

،ءلمكه.3!!ع!أ1.3،."ه79بمم501نجمير*ه5ء3لم،إع!س!!س!!؟،!.13،."ء47نجم

،)31!!+ه!ح!ل!،.كلى،4.38.ءأء
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دالثاوثالإيمان

منالآب!يانقيمتأسسالقدسالروح!يانأنغريفوريوسق.

.236الابن!مانخلال

فيبوضوحنلاحظهاأننستطيع،شقينمنمش!لةتظهروهنا

"إن:يقولإذ،القدسالروحانبثاقعنالنيصيغريفوريوسق.!لام

الخليقة،جؤالصالحةالأشياء!لمصدرهوالذيالقدسالروج

فيعتمد!يانهأمابه.متصلأإلأئدزكولا،بالابن)متصل(مرتبط

الممثؤةالعلاماتومن.ينبثقهوأيضأومنه،له!علؤالآبصكلىفيه

يستمدحذلكوأنه،ومعهالابنبعدئعرفأنهالاقنوميةلطبلهعته

رفضفيأنهنجد،المش!لةمنالأولىالشقففيالآب"0237من!يانه

الثلاثةالأقانيمبيهطتمييزهمقيبأنهمللاتهام!بادو!يةآباء

+ا"مبادئثلاثةبوجودضمنيأأشاروا-المتمايزةالوجودبأنماط-

وحدةعلىالحفاظمحاولتهمفيو!ذلك/إلهة)،كالاءف(

()رأس6"مبدألىإقانيمأالث!لاثةبإرجاعاللاهوت)؟يه!لنا*(

فعلواقدفإنهم،الآبفيواحدة")"أ،إكا!"علةأوواحد)ا*ءة(

باعتبارهاالآبالوهيةبينومدمرةخاطئةتفرقة!سابعلىهذا

القدسوالروحالابنألوهيةولبين!؟غيرمعلولةأوا"غيرصممتمدة

فيفيتجيلىالثانيالشقأما0238أزليأ*معلولةأو"مستمدةباعتبارها

،القدوسالثالوثأقانيمبينتمييزهمج!!بادو!يةآلباء!ون

بناءجؤالقدسوالروحوالابنالآببينالداخليةالعلاقاتوضعوا

226+ه!!53لأ*،53+ءيرد!!ملم،أع".3!!!!أ.13،.569نج!ء033)!.+هح،.+ول!

33.25.1به42،.+هح*لهاى.2،7لس!!?.13،.26490به!.+ه!*لهاى.،53.ر4ر

053أءح.،331

227كل!3!لم+ه!ح43،)أكلى.،4.8.3

228ك!!س!3+ه،ط!.ل!ةد.3.92.30ة31.13آ

وحدةيتضمنالذيهوبكونهالآب(إوليم!اللاهوتإلىواشارعادضيضريوس.قولكن

!.!هإ.38.2ز14.13ة12.93ة41).9.الن!فيها"()مأثم!7(اسالروحدة)اوالمبدا
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الأزليالروح

الاعتماديةمن""سلسلةفيأوالمنطقيوالترتيبالسببيةمنمتسلسل

.قمثلى،الأقانيمإلىالنظرمنبدلأوذلك،922ااالابنخلال*من

ومن،بينهمفيماالمتبادل)احتوائهم(تواجدهمجهةمن،أثناسيوس

ل"!هوأقنوم!لفيهاوالتيغيرالمنقسمةحليتهمخلال

الترحيزهذا!ليعطوالمالحبادوكالآباء!انولو".033ال!ل

.قبهوصفبماأ!ثراهتمواأنهمولو،القهجؤ""السببيةلمفهوم

بحثيرأفضلذلكل!ان،23اااالحيةالفه"إرادةبأنهالابنأثناسيوس

الأقربهوحانالنزينزيغريغوريوسق.أننجدالشأنهذاوفي

والعملالجوهروحدانيةعلىأ!دقدإذ،أثناسيوسللقديس

0333الفهفيوالإرادة

الذيالتعليمنفستقريبأالنزينزيغريغوريوسق.قذموبينما

استخدامفيمرونةأ!ثره!ا!انأنهإلأ،الحبادوكزملاؤهقذمه

للقديسا!ثرقريأمفهوملهو!ان،اللاهوديةالمصطلحات

فقطليس،ال!املةاللاهوتووحدةاللهلوحدةبالنسبةأثناسيوس

وحذلك4أقنوم!لفيب!ونهاولحن،الآبفيأوليأب!ونها

922ل!45!+ه!!3أ،1ر.،ى4.38ز3!!أ17-ءكاحء،!أ4513.3م58زم.+ءبم،."ءول

4ز+ه!!،ل!لا*،.ك!3.+هح،.+!ى.361ز4.ل!الم،.ب!!?!لا.13

*ه+(لميء3!أيلمح!حلاا.3.3!ا."فيالنيسىضويغوريوس.قكتبفقدذلكورغم

عنها.الاستغناءيمكنالسببيةفكرةان)56

3023!ي!"،كلهـولأ،3هحيهـ.يم.61.1.3ز1.3+.14ذمم!034ءكرفىا.61د،92س!ص!لم.

هذاكانهإبم،كاما6إ5"المسببهوالآبان?(!.*كلأ!46لامرةألداسيوس.قنكروحين

كلمةأما!الثالوثأ!انيمفي"ئرتيبأو"سببيتركيبوجودإلىإشارةادنىبدون

تحملفكاتتيهـ.ثمهح(.03)54.2الأريوسيينضدالئانبةمقالتهفيجاتالتي)كاأ،إكا!

،."علةوليس،،منطقمعني

3231!،لةث"طهـألا،5ح.وله،.مم!.132.2زص!ه3،.ولللأ23،،م.ولهح،.كل!+38.3

!.!!"3(.5!ى79.75!ول501!ح924).طل:الإسكندوىكيرلس.قذلكفيتبعهوقد

232+ه!ص!53،.عة*،.!،ه؟7.02مءز؟.92طة4أك!3!،ا!ء.كل3،.لم3)2.
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بالثالوثالإيمان

مثله-أيضأغريغوريوسق.أنغير0333ححلجميعهمفيب!ونها

في6"السببيةعلىتنطويلغةاستخدم-ال!بادوكالآباءبمقيةمثلى

)!بمء"()رأس(مبدأإلىالقد!الروح"وألوهيةالابنألوهيةإرجامحه

غيرهمنإدرا!أأ!ثر!انهذامعول!نه،334اللاهوتفيواحد

الآبأدعوأن"أود:يقولفنراهالمفهومهذايتضفنهاالتيبالصعوبات

ول!ني،منههيالمتساويةالأقانيمو!يانمساواةأنإذ،أعظم

تمن""مبدأالآبأجعللئلالأ!م(ابيءة)دأ""مبدأ!لمةمنأفزع

فيالأسبقيةبفرةأهنتهقدبذلكوأ!ونمف4،ادنىهم

الأقانيمل!يانبالنسبةعظمةأقلأوأعظميوجدلالأنه...ال!وامة

ن!رملاا"إننا:أيضأحتب!ما010235الواحدالجوهرذاتلهاالتي

غيردرجات(القدسوالروحالابن)أيعنهيصدرقننعطيبأنالآب

أدنىمرتبةفيأقانيمالثلائةمنأيواعقبار...الألوهةمنمسا!ية

.قأنمنوبالرغم0236)!له("بالثالوثالإطاحةيعنيإنما

")7لممة(المبدأ"ب!ونهالآبعنتحدثالنزينزيغريفوريوس

هذهأنإلأ،اللاهوتوحدةعلىالحفاظبهدفإكا!)""66و"العلمة

حائنةألح"م!كان!ءكا!ع!لاقاتإلىتشيرذهنهجؤ!انتالمصطلحات

بدايةو!لةملاة(7لن)5زمن!لىتتخطىوالتي،الفهداخلفي

للعلاقالتاالمفهوموهذاف(0337لن؟،إ"7)5سببو!لثل!?كالأ!ة()3

233ك!+ه!ء3*عه.،.337.3.02.03،30!م8.83ز1.93هنج14.04!61.42ز

.4.54

234ل!+ه!ء3*.دث!،.83.1.30ؤ8.32ز91.03.91751.3.92،7.02بم13.-418.

.8.34،33.03.32زها.4.0412.93)7نمم.15.42+9.41

233ك!+ه!س!3،.سكه*،.ممء،43.04ح!4!ص!15.92.5

236+ه!!53،.ع!*،.!مه.03.43

2ر7+ه!!53،.ل!!ي!..3ه2.92مم911.1.03167نج.16.9149.31مح0413

ك!ءع!+ه*لا3ث!.7هحعي،.!لهايم.،22.1ز!!ام4!،لا!!!!71.3.3".56+ول4

أكم!!،1?.كلكه.لمكار41نج.!هح+ول!،.1،فىأولولح3س!.4.،52"..164
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الأزليالروح

ذعمهأنهإلأ،بعدفيماالأسثدري!يرلسق.أخذهالإلهية

0238القدوسالثالوثداخلى6"السببيةعلىينطويف!رلأيبرفضه

بتعليميتعلق)فيماإضافيةمشلةهناكظلت،هذأعلىوعلاوة

هوالقدسوالروحالابن6"!يانهل:السؤالوهيال!بادوك(الآباء

وجودهما""نمطأم،الآبأقنومإلىإرجاعهيمنالذي

النقطةهذهعلىللردالثيصيغريفوريوسق.سعىوقدالأقنومي؟923

"أف!ار!تابهقيأوضححيث-رأيهثباتاستمرارعدمرغم-

الأقانيممنأيعلىئطلق)الذي50()،ة""الفهلفظأن6شائعة

أقنومإلىيشيرولا)"أكائاه("الجوهر"إلىيشيرإنما(الثلاثة

بفضلىبلأبوتهبفضلالفهليسالآبفإنوبالتالي،)،"كاه+كاة+ق(

ذلكورغمالفه.هوالقدسالروحولاالابني!ونفلاوإلأ،جوهره

الثالولتفي:ليقولالنيصيغريغوريوسق.عاد،الوقتنفسوفي

وهو/الوحدةصر!زب!ونهالآبمنيصدرشيءحل،القدوس

"أقنومه"فيلأن،اللمةمعفىب!ل""القهئشمىالذي

لنتيجةوا0043هوتللاا(فملأءا(سرأ)أمبديسققرئا(+،كاقكايه"الح

نأ،المتسلسلىالعرضهذاخلالمنهنانراهاأنيم!نالتي

ول!ن،الآبمن""ألوهيتهمايستمدانلاالقدسوالروحالابن

وجودهمانمطيوأكا!،كا!+ق(5الحإ"قنوميهماأ"فقط

اللاهوتإكائاه()4جوهرلأن،المتمايزين"ه+ةء+(لد!ع!!ءكا!ئا51

نعتبرأننستطيعالمنطلقهذاومنالل.فيذاتهوهوواحدهو

238أسحاالم!،.*ح.دع+لم،ك!عي!ل.12501.75،م128نج.55332زبمح.لمءأء?

،.+؟33ع!،744.721.275.57م76.و

3923ححل!/+ه!ء3*.سك!،ه.41.13.3.

024ل!ع!حه+*لأ33.،*!5ء+-ثم5لم.،كار!حس!71.3.3هد910-52ز!بم?ءكه.3لم.،

ح!ء1.33.14،".31نجآول!4*ىحعهثهم.ء+.لم،لهةص!!ع1.3.3،".52.
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جهةمنويعتمدان،منيصدرانالقدسوالروحالابنأقنومي

34الآب.الح"كا!،كاة+ئا(53ه+لد!كاةء+)7أقئوم،على""علتهما

منأ!ثربدقةالثالوثعقيدةشرخ!بادو!يةآباءحاولوقد

وتمايزخصوصيةعنتعئرمصطلحاتمناستخدموءماخلال

وضعواالاباءهؤلاءول!ن.الثلاثةالإلهية()الأشخاصالأقانيم

الله،أبوةبأهميةيتعلقالأول:شقينمنمش!لةامامال!ذيسة

""آبمصطلح!اقجهةفمن.الثالوثوحدانيةيخصوالئاني

إلىوأيضأ6اللاهوت"جوهرإلىليشيرالأولىال!نيسةجؤئستخدم

الآباءول!ن،قطبينهماالخلطأوالفصلدونالآب""أقنوم

الجهةومن!املأ.دمجأللأبوةالمعنيينهذيندمجواالبادوك

بينالتمييزفيأسلوبهم!انالوقتنفسوفيالأخري

")!كاكا!،كاق+ئا("الأقنوموبينعمومي!مفهوم"الجوهر")كاأكائاه(

علىألتر!يزمن:التحولإلىأدىقد،خصوصي!مفهوم

(هلم!ةإكائاه5الحالجوهر(ذاتطانيةلوحداأي)"ووسيوسالهوموأ"

إلى،للثالوثالداخليةوالعلاقاتوالوحدانيةالتطابقمفتاحب!ونه

خلالمنموحدةب!ونهاالمتمايزةالثلاثةالأقانيمعلىالتر!يز

ومنالآبفيالتيول()كاأ?740("الرأس)وحدةالمبدأ"وحدة

الرئيسيالمحور!انوه!ذا0343مشتركواحدجوهرلهاأنخلال

ج!علهو-والتحفظالحرص!لىمعوحتى-ال!بادوكالآباءلتعاليم

()الرأس""المبدأهوالآبأقنومأيال!حالوثمنالأولالأقنوم

للألوهةالوحيد()شايمالمصدر""أو4()"!أ+إ"العلة"أو)ايم!ة(

ماو!لللابنهوللآبما!لبأنقولهمووغمالحه+يمةحه(.

241ل!+ه!س!3ك!،م7.33ي،5*رإءكاثهء!ملح!ء1.3،3.4."د%-أ55

45!(.،)أ.+هح،.قى!ى)23.1ةفىباسيليوس.قفكرتغيرانظر242
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قى.مقولةئضعف!انلديهمالعامالاتجاهأنإلأ،243للابهوللابن

الروحوعنالابنعننقولهالآبعننقولهما!لنفيأث!اسيوس

!ماأتتاسيوسللقديسوبالنسبة6.244"آب)!ونه(عداماالقدلس

6"المبدأهووحدهالآبأنمفهوم!ان،أل!سندروسللقديس

،3تأريوسيأهمفهومأئعتبرإنما،النحوهذاعلىالأ*ءة((س)الرأ

الابنفيهوب!املهاللاهوتأنبما:أنههيأثناسيوسق.قناعةلأن

نفسفيالآبمعاعتب!ارهمامنلابدلذلك،القدسال!روحوفي

للثالوثالذي-لهمصدرلاألذي-الواحد)ائبمء!ه(()الرأس""المبدأ

.246القدوس

"جوهرالثالوثعقيدةشرحفي!بادو!يةآباءألمملوبأنورغ!م

قدكاألم!(،كاأكائاهآ?26كاه+كا!+ئا؟3)آقانيم"ثلاث،وأح!

فيألقدوسالثالوثلأقانيموأعمقأغنيفه!علىالحنيسةساعد

استبعادحسابعلى!انهذاأنإلأ،المشمايزةوجودهمأثماط

علاقاتهفي"الجوهرب!ونهأ"،كائاه(للأوسياالحقيقيالمعنى

معناه)4(كائاه(الأوسيامفهومسلبحسابوعلى،"ألداخلية

مجمعفيبشدةبرزالذيالعميق)الأقنومي(الشخصيومدلوله

53243،)31!!+5!ح،.كل!.8.38

244؟+يا3)ء03"ل!كلة"أألا3،!+ع.3،.807.حبم!3."(ولطة3ةألا3!ءول!.لم

.لمء،5،،ك!!!رل847.82.

كماالأمرهذافىاثناسيوس.قإلىالأفربهوالنزينزىغريخوريوس.قكانوقد

،.صمه(.149.31.34.13.21أ+4.048.34زا:الأخرىالأموركافةفي

.9.41زبه!15.42).؟"ح

245س!3ح!؟4لأث!س!عحكهـمهثملا05"5ول3أ؟حول،3!ء.ث!+ح،"س!33040أ+.لم?ح.لمر

4.1ز3!ح!ي،ولولأ،3!ء،.+ل!و16.5ول؟+035)ء،!ة)أ+?33،.*أ13.4ز

طة4ع"أ"؟ك!أول4،3+ء.87،8.96،3،حبم!61.37031!12.

كه32!لأل!"،ولولأكهـ،43،.(ولول5ز.+هح،.ك!.4أ.4-ول"+3اء03لأأطه"أهع،3

و.ع!!ث!2.96مر16.773ز09*ع3أ4،أح.14

للئالوثمطلفةواحدةوسيادةواحدةربوبيةعلىدائعايركزإبيفانيوسقكانوفد

،.!ءكاهي4.57ز.262نج!7573.44.33.96.8.63ة13.73نج.14.74المنفسم؟غير
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يحملاللثالوث(الحبادو!يالفهم!ان،ذلكعلىوعلاوة".نيقية

"النسقبئسمىماأقمنالرغمفعلى:!بيرأغموضأ

أوترتيبوجودف!رةيرفض!انالثالوثشرحجؤال!مادوحي"

منأنهإلأ،الأقانيمبينبر*ه!أأء+نا"!ه"لهركه(3)يهمأمراتب(درجات

إدراكلكلالجوهـالفانقهـهانه)!ههكائه(نلاوسيالنيقيةوآباءاثناسبوسقمفهومكاق*

داخلمتضفنةالعائقاتهذهأنأأى15،داخلهفياك!وميةالعللأفلتضمنأ!حويالذي

فىمتماورأساسىيفمخصىااكيانيعنىفأصبح6،الايبوستاسيساما.الواحدالجوهرهذا

حقيفى،شخصيوجودلهاالإلهيةايهلحانيمأناى)؟ه+!هبمكاق+!غ("،التهجوهرداطل

ولفلكللأوسيا،)الأقنومي(الشخصيالمدلولاوالمعنىهووهذاالواحداللهجوهرفى

ومن.الجوهرفيالذياللوض!وسأي+كهإكا!هد!(لأةء)،5تعبيراثناسيوس.قاسئخدم

فهممفتاحهوالجوهر(ذاثفىالوحدانية)اي،هومواووسيوس"ادمفهومكانهفا

اللاهوتأنيقولائناسيوس.قجعلماهوهذاانكما.الثالوثفىوالتطابقالوحدانية

ربوبيةهمأقانيمفالئ!ةولذلكالآب،فيهوكماالقدسالروحوفيالابنفيهوبكامله

بحملنهقيةاباءعند،،هوهواووسيوسمفهوموكان.واحدةورناسةواحدومبداواحدة

اللهجوهرداخلالإلهيةأقانيمللئئطثةالمتبادل)الاحتواء(الئواجدمفهومايضأطياتهفي!

7.3!،لةث!"ول(ي!4،.ممءكا!27.ز5.3.2ز.13،.ث!"أ"س!ر..3!ء+6.63ز.165الو-احد

ضيغوريوسوق.إبيفانيوسق.منكلالتعليمهذافياثناسيوسق.تبعوقدا،.)ة

الكبعر.كطرلمس.وقاللاهوثى

أنهمإلأالئالوث،لآفانيمأعمقفهمفىساهموانهممنالرغمفعلىالكبادوكالآباءأما

علاقةأنأساسعلى"الهيبوستاسيس"ومدلول"الأوسيا"مدلولبينبالتفريققاموا

ة+(5"7هة)7(المشترك)أوالعموميعلاقةصوهي""الايبوستاسيسب"الأوسيا"

شخصىمدلولاى"الأوسيا،فقدوبالتالى7(،ةههة!)7العمئين()أوبالخصوصي

وجودهملأنماططبقأالبعضب!هاعنلثلائةا!انيممئزواانهمكماله.)ا!نومي(

المنمايزةا!انلأممنيبدأالثالوثلالهمملىخلهموكان.الخاصة،5+ة"،()آد!ل!ء!"كا!نا

،المبدا،هواغبروهالذيالاباثلومفيالتى)الرأس(الملاأوحدةخلكلمنوالموحدة

لدوهةالوحبد)!لا،+(،"المصلرأو،)!+،!("العلةأو)ننءن!((اسالر

صدورانوبحيث"و"المعلول"المعلة"بينفاصكأكطوجودبدونولكن50()فيه،أ+ة

جعلهمالمدخلهذاولكنف(.ألحرل!?!ة7بدايةبلاهوالآبمنالقدسوالروحالابن

السببيةمنمشملسلبناءتش!انهاعلىالثالوثاقانيمبينالداخليةالعلاقاتإلىينظرون

الابنوألوهةالمستمدةغير7الآبالوهةبينتفريقإلىادىكماالمنطقى،والترئيب

"المسئمدة.القلاسوالروح
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متدرج(ترتيب)أوبناءوجودضمنيأيحوي!انأخرىجهة

هذاأدىوقد-اللاهوتداخللمكار?3ءكاءأ"(وللمءول!لمكا3)ع

فقحأنه!ما،ال!فيسةداخلألف!رفيارتباكإلىالغموض

.للانقسامالطريق

الضريرديدطوستحليمفيالقدسالروعانبثاق

فرعلىنيقيةتلتالتيالمناقشاتأثرظهر،الوقتهذاوفي

ربطوقد.القدسالروحانبثاقيخصفيماالضريرديديموس

واحد،"جوهر:الثالوثعقيدةبين-رأينا!ما-بح!مةديديموس

!لى.للثالوثالجوهر"ذاتفيالوحدانية"وعقيدة"أقانيمثلاثة

نأإلأ،تمامأمتمايزهوالقدسوالروحوالابنالآبمن!لفبينما

تلازمفيوهو،لل!لمةالمطلقالمعنىب!لالفههومنهمواحد!ل

انقسامأيوبدون،الاخرينالأقنومينمعمتبادل)احتواء(وتواجد

هوديديموسو!ان.الإلهيةوطبيعتهمالإلهيجوهرهموحدانيةداخل

القدسوالروحالابنعنالنزشزيغريفوريوسق.تعليملىإالأقرب

ل!قبلالآلبامنوالإنبثاقبالولادة""أقنوميأيصدرانب!ونهما

القدسالروحأننمترف"نحن:ديديموسفيقولى،بدايةو!لزمان

دونمعهماوهو،والابنالآبمعالواحدالجوهرذاتوجؤ،الفههو

إلأجوهرببأ!!0247الآبالفهمنينبثقوهو،ولكا!)،لد!ءم!هدأ"7بدايةأي

منالانبثاقيمنيهذاأنعلىالآ!يد!تير!انديدي!وسأن

الابنأنو!ما،يقولى!تبوقد0348الآب)،"كاه،كاق+ق(أقنوم

ابنأب!ونهمعهتتتاسببطريقةالولادةطريقعنالآبمنيصدر

742أه4لاس3،?!مح+.،62.2.

هـ24أ!4ول+لأ،5?33،.+أ3432.15.701.1نم.2أبم4ةم.226.2ز.212.7.2-3م

3+،38!ء.كلكا،.لم263ز34نج.+هح،.+وليولءي!أول3ح..44،4."ه225م
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طريقعنالآبمنيصدرالقدس!الروحأيضأ!!ذلك،)،فئاول،أول(

،6"لم!ولم!ول(إ)،لد!كاالروحب!ونهمعهتتناسببطريقةالانبثاق

الخلقاوالإراديبالفعل!اناالانبتاقولاالولادةلاود!ن

علاقاتعنديديموستحدثنادرةمرةوفيفئا،،!وله،لم!،ة(0924)5

هذايش!للمول!ن،"السببيةرعلىتنطويبصيغةالثالوث

آباءلدى!ان!ماتعليمهفيرئيسأبعدأديديموسعندالفخر

52.!بادو!ية

الأساسفيينتمي!ونهرغمأنهفيديديموسأهميةوت!من

استبدالإلىنزعأنهالأ(،الثالوثشرحأفيأثناسيوسق.توجهلنفس

الآب"جوهرا.من(القدس)والروحالابن!ونعننيقيةصينة

الآب!.8أقنوم"منبصيغة"غ(ايحلحلح"إكائاه6فأهالحةم+كا!

دافعفقداهذومع!اغ(0251ا+لحكا!+نا6،ثئأم!كاهئةه،)،ةء+4+

ذاتفي)الآب(الفهمعالقدسالروحوحدانيةحقيقةعنديد!موس

بأنهإليهالنظوينيفيولذا،إلهمنإلههو(الروح)أيوأنهالجوهر

نفسهالفهلأن،وأعمالهنشاطهفيفقطوليسالضليب!يانهيأتينا

عزفولذأ.القدسالرو!!لناذاتهإعطائهمحشوىهوي!ون

لأن،"الفه"منأزليانبثاقبأنهالآبأقنوممنالروحانبثاقديديموس

"24أ!4لاياول،3?إ33يم.،1.2م5ز22.8.6.2،.5"ء

025!أ!ل!"لا3،هحيلم.*!ا!.،"،ول3+حح.152.0،44،4.

.الكتابهذافيديديموسعلىباسيليوسق.تاثيربوضوحظهروفد

اقنوم"منبصيغةاالآباجوهر"مننيقيةصيغةوديديموسالكبالوكالآباءاسئبدلبب!نما!

نيقية.آباءبصيغةتمسكقدالإسكندركيكيرلس.وقإبيفاقيوس.قمنكلاأننجد"،اقيب

في:"الآبأقنوم"منو6الآبجوهررمنالصيغتينبينديديموسجمعوقد251

!أ43يه!ولكه،?مم3أ*.،3.5.2ح!كل!3أ5لمءلمولى5ء6أةءكاى.+ث!ح40!!ه،،مماكلرد.لم

و.لمححء01101

692



الأزليالروح

فيويصدران،معأوطبيعيأجوهريأيتواجدانوالابنالقدسالروح

.353القدوسالثالوثوحدةداخلالآبمنالدواموعلىواحدآد!

تقديميتجنبأنبالتأ!يدأ!ادقدديديموسأنبالذ!روجدير

منوالروحالابنصدورأقاعتبارخلالىمناللاهوتوحدانيةمفهوم

الوحيد)!ب!ء!ه((الرأس)أوالمصدرهوانهبسببهوالآبأقنوم

درجاتأوترتيبأييتجنبوبالتالي،للألوهة

غيرالآبلوهيةأبينالمانةجؤتفرقةأوك!(غا"كاه"لم4ءقي)يهمكا!قىهالم

صحيحالآب.من""المستمدةالقدسوالروحالابنوألوهية،المستمدة

منالمتمايؤينوجودهمانمطييستمداقالقدسوالروحالابنأن

فييساويلاهذاول!ن،الآبأقنوممن""الانبثاقو""الولادةخلال

عندمالذلكوجودهما.جؤالمتسببهوالآبأناعتبارأبدأالمعنى

من!ماالابنأقنوممنالروحصدورعنديديموستحدث

التيالمنقسمةغيرالجوهروحدانيةداخلالآبأقنوم

أخذقدالقدسالروحانيعنيي!نلم،القدوسللثالوث

بل،(اللاهوت)فيإلهيانمبدأنهناثاأنأوبالابنوبودهنمط

الابن*في!ائنالقدسالروحبأقعلاقةله!انهذاأن

معالواحد()والجوهرالواحدةالطبيعةشرحة!ؤوالابنهووبأنه

0353الآب

أ!4232وللاول،3?،.+ةمم5.12.2،3

الآب(،أقنوم)منالآبمنهوالأزليالقدسالروحانبثاقأندائمأيؤكدديديموسكان،

)الذىالأبنومنمنه(ينبئق)الذىالآبمنالقدسىالروحإرسالبقصد(نهفيبدوهناأما

فييسثقرهوالابمنالمنبثقالقسىالروح(نبماأنهوالمعنىويعطينا(6منهيأخذ

الآب.ومنالابنمن)إلينا(يزستلفإنه،الأبن

253أ!4وليلأ،3عء،.+،مم12.3..32.2ز26.2نج!!."3..26.31حث!3،وله.لمءحم!

3?!ه.17913،."61زءيي!لميمءيه!ي!*ك!،ده!هص!ح4!أألاكا.اأ.ول.3!ي!أول979،1

803.."
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بالثالوثالإيمان

إبيفانيوسالقديدستعليمفيالقدسالروعانبثاق

وقامالقدسالروحانبثاقمسألةتناولفقد،إبيفانيوسق*أها

أرساهالذيالرئيسيالتعليمإلىالرجوعخلالمنبتوضيتها

الروح:بأنعفمقدأثناسيوسق.و!ان.عليهوالبناءق.أتتاسيوس

يرسلهالذيالآبيدفي!دائمأهو،الآبمنبفبفقالذيالقدس

)أيومنه،بهخاصأأوللابنهوالروحأنباعتباو،ينقلهالذيوالابن

جوهرمنهوالابنمثلمثلهالروحأنوبما.*الروحيأخذ(الابنمن

الفهجوهرمنينبثقأنإلأيم!نكنلا،بالابنخاصوأنه،لآباالفه

الروحأنف!رةفإن،الحالوبطييعة.الابنعنانفصالغيرومن

ت!ونأنيم!نولات!نلمالابنأقنوممن!يانهيستمدالقدس

0254أثناسيوسق.عندألاطلا!اعلىواردة

حيث،إبيفانيوسق.عندالتعليمهذاصدىنسمعأنويم!فنا

لروحا"إنو("ء*ءكاه)كهوللم"ةبالمرسائمثتتا"!تابهفيحتب

ويأخذ،الآبمنينبثقوهو،والابنالآبمعالدوامعلىهوالقدس

وأالابنصدووأن!ذلكإبيفانيوسقى.أوضح!ما2ا.هه"االابنمن

ل!قبلىهو،الفهفي""أقنوميأيحدلاوالذي،القدسالروخ

عليناوينبفي2هثل!يلأ"!ف(.آ5إ"*ثل!لأةءلمف)5زمنو!لبداية

إلى)ارجعويعطينا.المسيحمنيأخذهوإذ،القدسالروحبارساليةيختصالطلامهذا"

2(.77صفحةالحاشبة

253أ!عهولء"أطهـلما،5!ء+!3.لم،.ي،هأء17.1ذ.كل*ى،إعي!+4ز.+هح6.1.17.43،هـ2

،ع!0546ز.288.12ز.13حهم24157مم44نجم*!ر،.ءع1.2.13ذبم2هنجم2.3بلأأ

3.4بم

فيماالابنمنوياخذ،القدوسالثالوثداخلالأزلىصدورهيخصفيصاالآبمنينبئق"

العالم.إلىإرساليتهيخص

25د،كهولأولكاا"أ"ل!،.حي،الر6زآح9س!ا1زلا!4عء+..3-76حمعول،.لمء28،22.5.14

33،13،ثا(ولكهاءكه5ل!س!ع+ه!ل!،ع33.،4.ل!أي!"!لاح.ي!!،051

652أهح"طحةأيا3.3?+،62،11.37،63.81.96،7.36،3.62ز6.67ز67.وللمص!.

يرءلم.؟5"2،12!ة3.87.
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الأزليالروح

بحونهالثالوثعنإبيفانيوسقى.تعليمإطارجؤالأقوالهذهنفهمأن

وأن،اللاهوتجوهوداخلفيمعأوأزليةممأمتساويةأقانيمثلاثة

.قنظرهذاضوء".وفيالثالوث"رباطهو"الوسط"فيالقدسالروح

"منأقنوميأيصدرب!ونهفقطليسالقدسالروحلىإإبيفانيو!

بونهبل،غ(ةء،4+5"!!)لاه"3كل!6الإبنخلالمنالآب

ذات"منأو،الآبولغ(لحاش)،"إكائاه6جوهر"منبالتحديد

للآبالذيالواحدولغ(اش5لحاشئا!الحكاأكائاهالجوهر"

نور!نفخةهوالقدسوالروحالقه.هوالقدسالروحلأن،والابن

!ليهما!0257والابنالآبمنوحق

.قعبارةإبيفانيوسق.فهم!يفلنايتضنحالعرضهذاومن

"،الابنمنويأخذ،الآبمنينبثقالقدس"الروحالموجزةأثناسيوس

لمنلك،الابنيخصوهو،الآبجوهرذاتمن-الابنملو-ملالههوالقدسالروحاقبما

الابنفيويستقرالآبمنينبثقوهو.الابنعنانفصالبغيرالآبجوهرمنينبثقفهو

الروحاناي38:4(خطابباسبليوس.ق33؟،99:1سراببونإلىاثناسيوس)ق

بالابن57"ةإ(=أ"3)+*هخاصلآنه(الابنفي)اوالابنبىالآبمنينبئقالقدس

4:3(.؟ا3؟2.27؟:هاسرابيونإلىأثناسيوس)قالكيانجهةمن

الروحإرسلىوبي!،الابنمعالأزليةالقدسالروحعلاطةخصوصيةبينارتباطوهناك

الابنيخصوهوالابنإلىالآبمنينبثقالروحإنفحيثالابنخلالمنللخليقةالقثس

أنأوالابنبواسطةإلينايرسلهالآبأنأو،الآبمنإلينايرسلهالابنان:يقلأنفبمكن

منالقلسالروحينبثق،الأساسفيفبينماإذن.الابنخدطمنالآبمنياتيناالروح

اثناسيوس.أق"للجميعمنهيعطىفهو،الابنمععلاقتهخصوصية"بسببفإنه،الآب

الآبروح،اللهروحهوالروحان"بماالسكندر!ط:كيرلس.قويقول(أ3:سرابيونإلى

منالآبمن)إلينا(ينحدرأنه()بمعنىكليهماهمنجوهري!أيصدرفهو،الابنوروح

،ل!ح!"(.)148.68الابنخلال

..والابنالآبفيهايشتركوالتىالعالمفىالقدسالروحإرساليةفىينحصرالحعنىهذا

الروحاقبلوال!قائلاتلاميذهوجهفينفخنفسهأالمتجسد(الأبنانإلىالقارىءولينتبه

2(.220:)بوالفد!ا

257ولأ*!ث!"أ"ل!،3،.!?+6336.54.96.47.62ز.1612.73ز7.74بم14.74ز

.176اؤ،.ء*74ابم
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بالثاوثالإيمان

للآبالممثزةوالخصائصالأقنوميةالحقائقفيهاتظلىالتيوبالطريقة

المطلقالتساويفيالدوامعلىهي!ماالقدسوالروحوالابن

0358القدوسللفالوثالذيالجوهرذاتفيوالوحدانية

عنالإيمانيةالصياغةإبيفانيوسق.وضعالأساسهذاوعلى

عامالقسطنطينيةمجمعبعدفيمااتخذهاوالتي،القدسالروح

الآب،منالمنبثق،المحييالرب،واحدقدسبروح"نؤمن:م381

الأنبياء"0925فيالناطق،والابنالآبمعونمجدهلهنسجد

القسطنطينيةمجمعفيالقدسالروعانبكاقعقيدة

للاباءشكبلامدينينالقسطنطينيةمجمعآباء!انلقد

للقديسوبالأخص،القدسالروحعقيدةيخصفيمااليادوك

الأولىالاجتماعاتيرأس!انالذيالنزينزيغردذوريوس

الحاسمالدورلهكانالذيأنالواضحومنللمجصع..26

بالروح)الخاصالعقيدةخطهو-الآباءلأولئكبالنسبة+النهايةفي

وهذا،بإبيفانيو!عبورأأثناسيوسقى.منبدأالذي(القد!

الآب"."منالقدسالروحانبثاقعنعبارتهمفيبالأخصبتضح

عبارةمعمتوازيةالعبارةهذهتحونأنالمقصودحانفباليقين

إلىتتتميإضافاتأيةوبدون،"الآب"منالابنولادةعننيقيةمجمع

ا.جوهرعقيدةإعطاءمعبالطبعوهذاال!بادوك.*الآباءف!و

238ولأ*+"أ"ع.3،.حط+4بهح!72،.?ء+9.74بما.2

923"س!،لهط"ةأولكهـ،3*-ح9117.

026ثاحح+ه!عمل!*.ثة،ه.3..5142+

هؤلاءذكرحيد.الفصلنفسفي226922.رفموالمرجع928-287صفعةانظر"

وضعواأنهمكما،الابنكيانخصمنالآبكيانفيمتاسسالقدسالروحكيلنانالاباه

والئرليبالسببيةمنمشملسلبناءفيالقدسوالروحوالابنالآببينالداخليةالعلاظات

الابن.خصمنالاعتماديةمن"سلسلة،فىأوالمنطفى
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الأزليالروح

"""(،"؟كائاه،،م!ء،كاه+كا!+ئا)،،5"أقانيمثلاثةواحد.

.261المجمعيةمرجعيتها

الموقفعنالابتعادعدمعلىالاتفاقهذا!انوبالتأ!يد

متاولةأنإذ،الإلهيةالعنايةعلىدليلأنيقيةفيأتخذالذيالأساسي

الجوهرأو)كاأكائاه("الأوسيا"تعريفإعادةفيال!بادوكالآباء

بحونهالراسخومدناهمدلولهمعهفقدوالذي-عاممفهومأنهعلى

منسيصبعأنهمعناه!ان-الداخليةأوهلاقاتالمتضقنالجوهر

بينيريطأناللاهوتيللف!رالمستحيلمني!نلمإنالصعب

"ماوبيننحونا(الفه6هو"مابين)أيأعمالهقيذاتهعنالفهإعلان

ي!نلملوأنه،أتتاسيوسق.أئحدف!ما.ذاتهفيداخليأالقههو"

فلنكائاهل!(إ،15جوهرهفي!ائنينالفه"و"فعلالفه6"حلمة

الخلاصيوعملهإعلانهفينحوناالقههو""مابيننربطأننستطيع

الآباءف!رو!ان.363صحيحوالم!س،ذاتهفياللههو""ماوبين

بينالوسطالطريقتبنواحينخطيرمأزقإلىأدىقدال!بادوك

منوبينعفيإقىول(هكا3كايم)يئكا!لمحدواأقنوملقهانبأعفموالذينا

أساسجعلواحيث-مماشم()يئكهمماعءلمآلهةثلاثةلىإلفهابتقسيمنادوا

261

262

.كلكا!:40!+،(س!،ه.،3إ+،.لم?ء19.5المجعععنالصالرالمجمعىالخطابانظر

ثلائة،القدسىوالروحوالابنللآبواحدوجوهرواحدوسلطانواحدةألوهةهناك21

انظر".والربوبيةوالكرامةالمجدفيمشماوونوهم،تامةاشخاصوئلاثةكاملةأفانيم

يحرموالذىرومااسقفدماسوسرسالةفىؤجدالذىبالمجمعالخاصالملحقأيضأ

معالواحدةوالقدرةالواحدالجوهرذاتلهالقدسالروحبانيعترفونلاالذبنهؤلاء

أشخاصثلاثةفىيعبدانينبغيالجوهرذاتفيالواحدالثالوثوأن،وللابنالآب

.(ح،+040،،حم،أه.ء،11.5.)

اضحأوأصبحإذ،3!"ولحأ!-04لاوله3داأ"3بالمسمىالنصفيتأثيرهظهرالأمرهذا

فيالتفكيرمجردمنابعدهوماإلىيذهبأنلابد،،المستيكىالكهوتيالفكرانجدا

الدأخلية:علاقاتهفيمعروفوغيرممبزيخرفانق)اوسيا(جوهربكونهالله

047ث!?ء+،.ثي51.ةحهمهء+.لمدللأول.لم،أبم
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بالثالوثالإيمان

والوحيدالفريد)الرأ!(المبدأبحونهالآبفياللاهوتوحدة

والروحالابنووجودل!يانالوحيدةالعلةهووبالتالي،للاهوت

.القدس

القدسالروعانبثادقمسألةفيوالشردقالغرببينالاختلاف

اتجهت،فقطالآبمنينبثقالقدسالروحبأنالقولظلوفي

أيضأالابنمنينبثقالقدسالروحبأقالقولإلىالغرببةال!نيسة

إلهأي،إلهمنإلهالابناعتباريمحنفلاوإلأ،الآبمن!!ا

ال!نيسةوجدتالتعليمهذاوأمامالآب.علىينطبقالذيبالمعذى

منالقدسالروحلانبثاقف!رةأيةرفضعلي!،يتعينأتهالشرقية

ولذا-الفهجؤإليهينمبدأينوجوديعنيهذالأق،الآلهمن!ماالابن

لمثلي!نولمفقط.الآبمنالقدسالروحانبثاقبعقيدةتمس!وا

أ!ثراقتردتوالغربالشرقجؤال!نيسةأنلوينشأأنالمأزقهذا

نمتالتيالعقيدةهذء،القدسالروحعنأتتاسيوسق.عقيدةمن

.قإلىوصلتأنإلىالقسطنطينيةومجمعإبيضانيوسعئوق.

!يرلسق.تعليمإلىالإشارةبناتجدروهناالإسحندري.!يرلس

هذهعنبميدأالقدسالروحانبتاقعنعقيدتهقذمالذيالأورشليمي

وحائنحيئ،الدوامعلىهوهوالقدس"الروح:قالحيثالمشلة

منانبثئفس!أنهليس!+معأوالابنالآبمعدائمأوحاضرأقنوهيأ

!يانبحونهول!نالهوا?فيليتبددوالابنالآبوشفاةفم

تدبيرالخلاصأي!فل(ويحققويوزعويعمليتحدثأقنوميأساسي

واحد،(الروح)أيوهو.القدسوالروحوالابنالآبمنيأتيناالذي

"0263للتقسيموغيرقابلمتناضفم

26رلأح3أامه،ولءأءلما!محل"حر.لم.5.7
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الأزليالروح

اليونانيالآبائيالف!رمضمونعنالعرضا!تنختمأنوقبلى

يجب،الميلاديالرابعالقرنخلال(باليونانية!تبواالذينالآباء)أي

الروحلمملالعديدةللمظاهر-باختصارولو-الأنظارنوجهأنعلينا

النيسة!حياةداخلفيالقدس

ال!نيسةحياةجؤالقدسالروح:تالثآ

الأنبياءفيالناطقالقدسالروع

يم!نال!نيسةحياةفيالقدسالووحلعملىالأولالمظهرإن

بنيقيةالإيمانقانونفيوردتالننيالعباراتمنعليهالاستدلال

هووب!ونه""الرببونهالقدسالروحعنوالقسطنطيثية

معنايتقابلالقدسالروحأنمعناهوهذاالأنبياء"0364في"الناطق

الإلهبالربالخاص(اللاهوتإجوهرهو""أنامنآتيأباعتباره

الإلهيالفاعلى،366ااالروح"الربهوالقدسوالروح26.هال!لضابط

شر!ةجؤويدخلشخصيأي!فمناالذي15ءئا،(الحالسيادةذو

أنبياءفيالفهشعب!فمالذيذاتهالروح،"الناطقا!الروخوهو.معنا

0367الجديدالعهدفيأيضأالآني!فمناوهو،القديمألمهد

"روح"بينالتيالجوهرلةالوحدةعنالحديثلناسبقولقد

ول!ن،البعضبعضهمامعمتبادلتواجدجؤوأنهماالفه"و"حلمة

الأسفاروتبجيلاحتراممنموقفناجؤذلكأثرهوالآنيعنيناما

3264!حأ"ل!اا"يد3أيا5،ء+.مم!،72.66بم84ة4،7.74+ح.،1)9م

3362س!!!أ4سول5،3حالم.لم4!*.،كلهـ"(حول5ع4.،44،".352ر772،552،حبم

"أول*5!ألا3،!ءءجلم.22،3زءع+ل!و337.3،ا،هح0!ركا.،6.3،46.1بم4ي!.كالميهـ،

4ز"ز"ل!*؟ألما3،ارا،ح.،3.707ء4+.1.85زه4.62،ة7.74.7.3ز.76وللمع

4ع.لم،92.!،ح.

انظر:3:710كو6622

"أول،لهثمةألما.43".مم!ي417.نجمهء.يي11.1.3.47.كل!.،).8نج!5!أا،عء.كلك!

.،كه25بم

267،.!.ك!لأح3أاحأمه،03،.لمءح.133.16.4)..16.12أمم16بم.2624نجمأ.5.7
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دالثاوثالايمان

فيالإيماناعترا!جاءوقدوالجديد.القدليمالعهدينفيالمقدسة

بينالوحدةليؤحدالأنبياء"في"الناطقهوالقدسالروحبأننيقية

خلالمنلذاتهإعلانهوبينإسرائيلشعبخلالمنلذاتهالفهإعلان

الأسفارجميعفيالإلهيالوحيبينالوحدةوبالتالي،التجسد

المقدسة.

حدوث!يفيةعنهوللآباءالأولالإهتمامي!نولم

علىمنصبأاهتمامهم!انوإنما،الخارقةمظاهرهأوالإلهيالوحي

نفسهالقهإلآي!نلمالأسفارهذهعبر!لأنهحقيقة

هنااسترشدناوإذا"."الربالروحفييتحدثالذيهوآضروليس

يأتينجدء،المقدسةالأسفارفيغاصواالذين!أحدبديديموس

الحتابجؤنسمعهماأنحقيقةعلىللتأ!يدمتذوعةبتعييرات

نأاستطاعولذا0368المباشرةالله!لمةإلأهوليسالمقدس

بحونهابهاائموحىالأسفارفيالقه!لمةعنيتحدث

الذي،الحيئالروحيتحدثفيهالأنه،926للروح"الإلهي"الحضور

نسمعهاالتياللهحلمةأنأي0027لناوي!شفهاالفهأعماقيفحص

وأوخاملة)جامدةسا!نة!لمةمجردليستالمقدسةالأسفارفي

روحهبواسطةالحيئالفهفممناليناآلتية!لمةهيبل(،حياةبلا

اللهأنفاسمن!لمةأي-المحئية(نسمته)أوالمحئي

0172هـ(5كلمةهـ،كالام!لحا

!26أ!لماثلال!3،4?،.*ثم1.13-2318.5نج.26.2.2ابم.*هحث!ء"(طهـ،-*ير!3،.4ء

ء.،242.ء،ء

26وة!4لاس،3عء،.+إ35.26.18.1.33

027أه4لما+لا33!ء،5،.+أ18.1ز5.3!2ر16ذ37.3عءز.كل3،.،كا.32.15.إءأ!،55

271أه4لما*لا37?،.*أكا112.8.1.13ز.+هح،.*لمرىولحثلىط!5..4!،2420.44ز

ثملمد!.،61.71؟9.3ة،214.ز4ة.01زو71.2س!(ص!.ز3!حأكا0503ولأث!ء"أ3ر

!ا*ء.،57.72ز.3?+،74..9
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الأزليالروح

ويحطيناالابنمنيأخذالقدسالروع

،القدسالروحعنحديثحلفيقصوىأهميةله!انومما

الروحإرسالمحةعنتتحدثوالتييوحناإل!جيلىق.جؤالتيالفقراتتلك

نفسهمنيت!فملاالروحإنفيهانجدحيث،والآبالابنمنالقدس

بينالتيغيرالمنفصمةالعلاقةوهذه.الابنمنيأخذهممابل

أثناسيوسق.خطاباتجؤللفايةواضحة!انت"و"الروح"الحلمة

هذهأننرىأنغريبألاي!ولذا0272سرابيونالأسقفلصديقه

فيأيضأانعستقدو"ألروح"""الحلمةبينالتيالوثيقةالعلاقة

يظهرلذيوا،?ولى(مما!هلمههقيلمه!اكلءكا!كه)قىهبيونسراخولاجي

)؟إكالأ!لأ،؟+غ(.الاستدعاء*صلواتأش!المنشلأولفيه

،القدسالروحعطيةأجلمنئرفعصلاةنجدالخولاجيهذاففي

منليم!ناهمالمصلينقيالقدسوالروحيسوعالربيتحدثل!يما

غير؟الثالوثتمجيدفيوالاشتراكالمقدسةالأسرارإستعلاناتقبول

دونلل!لمةموجهةالصلاة!انتنفسهاالال!متدعاءصلاةفيأنه

الأورشليميالطقسفييختلفالأمرآنإلأ0373القدسالروحذحر

،القدسللروحتوجهالصلاةنجدحيث،الاستدعاءلصلاةبالنسبة

هوالأورشليمي!يرلسق.عندالقدسالروحفإنرأينا!ماولصن

نإوحيث.374المؤمنينإلىو!لمتهالمسيحينقلالذيا"الناطق"الروح

بعض!امعمتبادل)احتواء(وتواجدتلازمفيالقدسوالروحالحلمة

الحلمةالمسيحعنبليغمتحدثبلىصامتأليسالروحفإن،البعص

(طهـ272أثولكاكعلا7يرلم،.مم!كا2.1بم.33.116ز2!3ز3.4بم

.القربانتقديساجلمنللهالتوسلصلواتأى+

27رأ"ء3ءثاوله،"ىول!.،31،ث!ء"،ول3ح.43.4،".76م

هـ27أ-حامه7.عءل،.لمءح.7.23س!بمل!3003ءير.لم5+هح،.لم.2.8!عيم3أطلم!3!اإلمه

أكا،ء!4!لا7*أ،أ،كلهث"!+!.كلء،.لم،حح.ء.134
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بالثالىثالإيمان

القديمالعهدفيوالعاملىالحاضر،الواحدالفهروحوهوالمتجسد.

الأنبياء".في"الناطقهولأنه-سواءحدعلىالجديدوالعهد

"الباراكليت"القدسالروع

المحئي"الربهوالقدسالروحإنتقولالتيالعباراتتأملناوإذا

وق.أتتاسيوسق.أضافهاالتيالإضافةوأيضأ،الآلبه"منالمنبثق

مننقتربفسوف،"الابنمن"يأخذأنهالقدسالروحعنإبيفانيوس

البارا!ليت"00أنهالقدسالروحعلىالمسيحالسيدأطلقهالذياللقب

الابنوفعلبيانالقدسالروحوصيلة.العالمإلىهويرسلهالذي

القدسالروحيرسلالمتجسدفالابن،للغايةوثيقةصلةهيالمتج!ممد

وهذا،ويمطيناالمتجسدالابنمنيأخذالقدسوالروحالآبعندمن

يمخدالذيير(!!لملم4وللم?ء7لم31الآخر"المعزي"هوأنهيعني

الحيئالفهروحهوالباواحليتإن.275عملهأي!قل(ويحفقالمسيخ

المسيحيمجدوالذي،الفهحياةفيالشر!ةيعطيناالذي،والمحي!ي

لنا،ليستعلفهالمسيحشخصعلىبضوئهيلقيإذالفهابنب!ونه

ي!نقلأيضأوهو،ابنهفيلن!اذاتهالفهإعطاءفينايحفقألذيوهو

لهذاووفقآفينا.يثمرويجعله،أجلنامنالخلاصيالمسيحءعملإلينا

"الروحبأنهالقدسالروحعنهيبوليتسعفر،ال!تابيالتعببم

والشفاعيئالمعزيالعملىهذاو!انالأسمبىا.0276ال!هنوتي

277،ثيقيةبعدومانيقيةآباءتعليمفيمحببأموضوعأللبارا!ليت

273ك!3لم+ه!علأ،.سكة،.!مء.4103ز3.3.13زه.471334)..12

276ولأ"5ا*ول4،5كلهكه01كا!4.ء،5.3.حبم11أا+*،!ءكا3.ى.،55.21،91.8ز

،.+للأ*?2.11،و54نجأعلأحا53س!لى،03،.لم"ح02.16ز.94.17ؤ4+!الا+س!+ا،طةأ

ء!كلى?3.كاح03ءكاير31.

277لماثا+5!ثم!أافىعء.كلكا.لمكا،23..4644،.ييأءحيمك!ى.،32.2،نم1.3نجمل!+اه!!3

لأ*،.33حرءول+.+ولى،!س!!!!ل!،2."938نجمل!+ه!س!3،.دك!*،.!ه.3،1314.03.

.2612بولأك!"أدع،5،.م!،ءكايم.166،لأ.2313.73ز.2174نج،.حيم!ر!678ؤ

!أ4لأاوللا3،عءصم3+..91.61.6.2.27ز83.3،!ء.ءكالمكه.،32-773ء،ح.
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لأزلياالروح

مباشرأنموأ"باليونانيةالمدؤنوبخاصة-الآبائيالتعليمهذاولعد

)الاصحاحروميةأهلإلى-رسالتهفيبولسق.قدمهالذيللتدليم

يثيروممافينا.يشفعبونهالقدسالروحعنتحدثحين،(الثامن

القدسالروحمعالاصحاحنفسفياستخدمبولسق.أنالإنقباه

اسئخدمالتيذاكمنحتىأقوى)لأم!7?لأل!7+ءع!+ق(*وهوالفعل

قالهمابشدةيؤ!دمال!يوذلك،)"ءلا!ءلألح!("المسيحمع

!كللى-يحدثماوهذا.القدسالروحبهيقومالذيالشفاعيالعملعن

!لهاالخليقةصلواتلأن،نصليعندما-الرسولبولسقولحد

الشفاعي.278القدسالروحوبفعلىبتدخلئمدم

وظيفةأنالنزينزيغريغوريوسق.يرىالصددهذاوفي

خلالمنلأنه،والمبادةبالصلاةخاصةبصفةمرتبطةالبارا!ليت

داخلىإلى+الأعظم!هنتتارئيس-المسيحشفاعةتصلالقدسالروح

وتصبحأعلىإلىالروحفيوعبادتناصلواتنائحملىثمومن،قلوبنا

علاقةفيئدخلنا(الروحخلالأمنبنفسهالفهو!أنبواسطتهفغالة

عملبينالصلةفإن،إبيفانيوسللقديسبالنسبةأما0937نفسهمع

فيبوضوحتظهر،فيناالقد!الروحس!فىوبينالخلاصيالمسبح

فيالمؤمنينحياةوت!ميلتقديسفيعاموبوجه،لاستدعاءصلوات

82.المسيح

لاباناتفينالشلعنفسهالروحولكن.ينبغىكمالأجلهنصل!مانعلملسنا"لأننا8:26رو

بها"ينطق

الذي،اللهيمينعنايضاهوالذي،ايضاقامبالحركطبل،ماتالذىهو2"المسيح834:رو

فينا"!شفعايضا

53278ءس!3!!أه!ء،ول03فى.14.2

927،ل!+ه!ح*.عة،ه.410.3.3ز21.13!!أكه،أ،?.كلكر،.لمكه.05

هـ52"س!أ!"،!ةأول3"4+ء.،27.86ر،3.3?+،5.55"ث!*4!ك!أ1،?كل3..،كا،66بم
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لوثلثا!الإيمانا

الشركة6"روعهوالقدلسالروع

الداخليةالشر!ةمنالقدسالروحإليناتييأ،عمله!لوفي

وهوإ.الطبيعةوفيالجوهر)فيالقدسوالروحوالابنالآببينالتي

لناذاتهالفهلإعطاءالحيالمحتوىهوأنهمعناهوهذا،المحئيالرب

ئعطىنحنالقدسالروحففي،إذن28.االقدسالروخوفيبالاين

.جسدهفيءعضاأونصير،المسيحسرفي)كاألهثل!7"ه!ا(لشوحةا

يخلقلاالقدسالروحبهيضومالذي)ائمؤقيم(!المشخصينالعملوهذا

شر!ةأيضأبل،!مؤمنينوبينناالمسيحبيناتحادفقطاشر!ة

لعلاقاتانعحاسأإلأي!ونلاوهذا،البعضبمضنابيناتحاد

الدوامعلىوتوجدال!نيسةتقوموه!ذا،ذاتهالفهقيالثالوث

مثلثالفه!نيسةهيهذه.جسدهب!ونهابالمسيحاتحادهابفضل

هـاذا،المحئيالربالقدسالروحقوةداخلهافيالحاملة،الأقانيم

بالتاليفهيالأ!وضعلىوجودهاخلال"الروح"فيالحنيسة!انت

فيتشتركأن!جياتهاال!عنيسةطبيعةصميمومنالفه"."فيت!ون

لحياةالضروريفمنولذا،ذاتهالفههوالذيوالحبوالنورالحياة

وبهذاالسلامورباطالروحوحدانيةعلىدائمأتحافظأنال!نيسة

.المباركالقدوسالتالوثوحدانيةذاتهافيتم!سمرآهتون

281ولأثد،"أ"!،3،.ء+*8-5زر.!?ول4.62ذ36.73ز.1174ز6بم.1.07

275.276.صفحةللحاشيةارجبع"
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السأدلر*الفصل

أفئ

المأؤثيألقأخلأ!أ

اكلاصلىالكتابفيالثامنالصملهوالفصلهذا"



المأرثالواحداللة

يسوعواحدوبرب...ال!ضابطالآبوإحدبإله"لؤمن

".+الحييالربالقدسوبالروح...الوحيدالةابنالمسيح

ل!تعاليمفي"الثالوثالواحد"الفهعقيدةالفصلهذافيسنتتاول

وقى.،النيصيغريفوريوسوقى.،باسيليوسوق.،أئناسيوسق.:من

ومجمع،إبيفانيوسوق.،ديديموسوق.،النزينزيغريغوريوس

!يرلسق.لتعاليمالنهايةفينتعرضتم،القسطنطينية

.الإسحندري

أثناسيوبرالقديس10

بوحدانيةالاعترافخلالومن،اللةبوحدانيةنؤمنالثالوثكلالمن

بالكالوثإطاننايهـتملالآبمعالجوهرذاتفيالقدسوالروعالابن

أتتاسيوس:ق.يقول

للثالوثواحدمجدوهناك،ثالوثقيأزليواحدلاهوتايوجد1-

،القدوس

؟!؟"(يح!هإ4!"إلم!7+ةءهلحكاه!لأ؟6*،إة6"م+أ"صمإلم!4

!ة4!اثملحألأ"؟4)20ة!ة"+

)بمعرفته(الآن!املةهيالحقةالفهمعرفة!انتوإذا...

هووهذا،والوحيدةالحقيقيةالإلهيةالعبادةهيهذهفإن،!ثالوث

.الدوامعلىيظلأنيجبماوهو،وحقيقتهاصلاحها

ت!(ألأمةئلا71لأغ"ء+!!ة،هـ05الأه!ة4""ء!لأب!+،إ،كان!ول41

+ن"لأهـ،"كالألحإ4،أ*ةلم!هـ!ص!كاغلمكااح،إ،كاص!؟كاها،+قهة
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بالثارثالايمان

كان!إ6ةع!ة"كامم7أ"،47هـلأصة5كااةإءةئ!6تاه06!ألل!،نهأع!4

ا!)"لأ"ث!ا

ل!(،20ة"ع!50)؟ه،ا+ةللاهوتبعينهاواحدةهيئةاتوجد1-

!ائن،الآبالفه،واحدإلهويوجد"الحلمةفيأيضأهيوالتي

)أيتخللهوجؤالابنقيظاهروهو،الحلعلىمتعالىهوإذبذاته

ل!فييعملفيهحيثالروحفيوظاهر،الأشياءل!ل(الابن

خلالمنواحدالفهأننعتوفنحنلذلك.الحلمةبواسطةالأشياء

الثالولت،

ئا؟(لل!6؟ءة"4"كال!ة!أةش،+.5ةة!ام5هلم!ئأهلاهصة!ال!،

"74إم!ل!ه+ةع!ه)7

أ!ثرهوثالوثفيالواحدباللاهوتالإيمانلهذافهمناأنونفر

والأجزاءال!ثيرةالأش!الذوللاهوتالهراطقةفهممنبدأتقوةق

0311ةالعديد

الإيمانعمقإلىتأخذنا،أتتاسيوسللقديسالعباراتهذه

هيئ!ةتوجدأنهوبما".الثالوث"الواحدبحونهوعبادتهبالفهالمسيحي

والروحوالابنللآبالتيالمنضسمةغيرالوحدةفي-للاهوتواحدة

.الأزلمنذ"ثالوث"واحدهوذاتهفيأنهنؤمنفنحن-القدس

أيضأ،ول!ن،الفهبوحدانيةنؤمنالثالوثخلالىمنانناوبالحقيقة

والروحللابنالتيالجوهرذاتجؤبالوحدانيةالاعترافخلالمن

الحاملشحلهالقدوسبالثالوثالإيمانيأخذ،الآبمعالضدس

فيووحدةوحدةجؤثالوثبحونهبالقهالاعتقادهووهذا03وا"لتام

6لأولأك!!يي،ثهلما.+هءو،.مم8.1.1

منوكوةوضوحأأكثرهعنىلهمااليونانيةفيهالاأ(الحة7و)؟ة8ء+(كلمتيأنلأحظ

اللاتينية.فىأوللأ()كمأو3+(أأولمأ)كهكلمتي

ث!،ول32!6لةألا3،هح*.يهـ.51.3،3.

كهـ3"أ*كحهأول3،ارث!ءلم4.،011
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الثالوثالواحداللة

بينيعادل!انأنهفيممئزأأتتاسيوس.ق!انولذلك.ثالوث

الفهمعرفةهيممناهاعمقجؤوالتي.)كاألأهسلأهم!هـ(""الثيؤلوجيا

يسوعبواسطةنفسهعنأعلنو!ماذاتهفيهولماوفقأوعبادته

بصفةالقدوسالثالوثعقيدةوبين-القدسالروحوقيالمسيح

04خاصة

الابنخلالمنتكونالثالوثهعرفة

منإلأت!ونلا-أثناسيوسللقديسبالنسبة-الفهمعرفةإن

فإننا،الابننرى"وعندما:يقولولذلك،سواهآخرولاالابنخلال

ماهوهوي!ونالابنعنوندر!هنفهمهمالأن،الآبنرى

جوهرمنالذاتيالمولودهوالابنلأن،الآبعننعرفهأن()يمحن

الأجدىمن"ي!ونأنهليؤ!دأثناسيوسق.دعاماهووهذاالآب".ه

"الآب"وندعوهالابنمنالقهعلىنتعرفأنوالحقالتقوىجهةمن

"1106المخلوق"غيروندعوءفقطأعمالهإلىنسبةالفهإلىنشيرأنعن

الآب،غيرغ()،5ءع!6"آخر"هوبلالآبهبىليسالابنفإنوبالقطع

الجوهرذاتلهوب!ونهالآبجوهرمنالمولودبحونهول!نه

هوالآبولاهوتالابنلاهوتفإن،معه)؟ه"كاناههلم!ه(حدلواا

07تمامأحدوا

معرفةنفسهاهيت!ونلنابالنسبةالابنمعرفةأنيعنيوهذا

عدمإطار!ؤوذلك.الذاتيةطبيعتهفي)الآب(هولماوفقأالآب

معرفةهيت!ونوبالتالي-الآبعنوالابنالابنعنالآبانفصال

أ*ءطألأه،س!3+ه!!مل!،.ل!،ث!،.!ه33.31-س!عل!03..3ه3+ءث!،طهـ،4.22.6!،95.ء"

22ولكابم17.25،4."0991

كهـ3ث!(4ول43أول3،+هح.61.1،3.4،حبم?!!رك!.،84.

3!ول!؟،ول6ألا3هح+.3.4ا4،4.3+!!ء.?ء134.

ث!(ول7ي33ةأول،3ح.ولهطهـ.عبرا.43،16.859.3.9.و.6

313



اثارثباالإيمان

المعرفةوهذه08الأزليلجوهر؟التيالداخليةالعلاقاتفيالفه

قدأتتاسهيوسقى.!ان-ذاتهفيهولماوفقأمعرفتهأي-لفهالحقيقية

بعضأهناونعرض،الأريوسيين*"ضدالثالثةمقالتهفيبشدةاوضحها

فيهاةأوردهمما

!يان!للأن،الآبجؤ()الذيالابننعرفأنلناشمحلقد8-ا

بجوهروخاصتمامأم!افئهو7"+له!ف!!ة،أإ"7لآع!الابن

6(ة)إكالاإء!يانهيالآبلاهوتهيئةإنوحيثالآب..)"؟كالاه(

إشارةوجؤاا.الابنفيوالآبالآبفيالابنأنمنيأتيهذافإن،الابن

جؤ"والآبالآبفي"أناو!ذلكواحدا.والآبا.أناالرب!لماتالى

اللاهوتنفستبئن"إنماالآياتهذهإنأثماسيوسق.أوضح

الجوهرووحدانية

للاث!(ولكا!6كا!+ة،لآ،لحه،يهمةم!هش7غةكاميحةسثحلح

كالاهكاألحةم!!،!)ا.9

هوالابنأنحما،أيضأابنأوليسآبهوالآبلأن،اثنان-ا"هما

هوللآبماوحل،واحدةهيالطبيعةلحن؟أيض!أآبأوليسابن

ولهما،الطبيعةوخصوصيةذاتيةقيواحدهماوالآبفالالبن...للابن

الواحد،اللاهوتنضس

كلبئ(7إكاأم!لحة+ئا44،أ45+تنء+!همإيميمةإة"مم!؟4

ه"يمم!"ة6ا!+،!هم5ا(كائاص!ثل!2،"؟يهم+ول"،يهبمة،"+لحلم!"ة،

750+ة+هالح.

غيرقابلهوأيضأهناومن"للآبالذينفسههوالابنفلاهوت

)أيانهماوبما.سواهآخروليسواحدإلهيوجدفإنهولهذا؟للت!جزئة

لالأول6كعهثد3ألا5،ءح+.41.1،3.4-52.91-34ز75.2بم1.3-1.4.6-اهز!ء+للأك!.7

.45-14

3ء،لهث!"ولهولأ3ر.+هح4".كا.3.3
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المثارثالواحداللة

ئقالمافحل،واحدهونفسهاللاهوتأنوبما،واحد(والابنالآب

"00001"آبئدعىحونهماعداالابنعنئمالالآبعن

يحونأنبالضرورةفينبفي،الآبصورةهوالابنأنوبما-

الابن،!يانهو،بهخاصهوماو!ل،الآبلاهوتأنمفهومأ

لأ(هم!يهحةلح41"7يهمة!!!2ئةه،++""لحةة،إكالاآ5ئةه،

ئأه"13،كان!)

و!ذلك:6(2)فيلبيالقه"صورةجؤ!مانإذ"الذيمعنىهووهذا

الصورةهذهتحونأنأبدأيمحنولا(.ا.:41)يوفي.!"الآب

الفههووالابن،الابن!يانهوالآبلاهوتملء!لأنبل،جزئية

بأ!مله،

يم(ة+لأصةلل!؟"-!هملح6تا؟+،4ءة،هع!ة،،6لحة+كاف!!،ة

إكالاإء5،ول،ولهإ3أ"ي!5،5لحةم!هكاف!307،7الحةإ

وهيئة...الابنيحونهماهوالآبجوهريخصماأ!ل(لأن...

الابنيحونهماهيالآبلاهوت

ة+(ءئيلأ"!أللاها!ع!ئأه+ةء،ط!+5لح"؟كائاهللأ"،كان!؟؟ة"3

...ه،ءةلألحهة،ض!ثملحئأه+لحةء+4+يهمةم!ه6لحةللا،،كام!5

111)،ة"13

الثالوثعقيدةلفطموالكيانيالخلأصيالمدخل

عقيدةوشرحفهمإلىأثناسيوسق.مدخلأنتمامأالواضحمن

الخلاصيةالقهأعمالىأساسعلىيقوم!انالقدوسالثالوث

الوحيدابنهأكاأكالاه"4+(ظهورجؤتحققتاالتيوالإعلانية

351!كل!"،ولولأ3كهـ.*هح.غ.5-4.3

311،ررةث!،ولا،كطا.ولهحعول،53.3
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بالثارثالإيمان

أثنالسيوسق.حاق"هوموأووسيوس"ادمفهومخلالومنبالجسد.

الواحد.*اللاهوتجوهرداخلوالتمايزالأزليةالعلاقاتالىيصل

فيهلم!ه(كائاه)،15""هوموأووسيوسمصطلحاستخدامو!ان

الإنجيلفيالمعفنةال!برىالحقيقةعندقيقأتعبيرأيعترنيضيةمجمع

لنا،قذمهالذيإعلانه(مضمون)أومحتوىهوذاتهالفهأن:وهيآلا

تتطابقأي،ذاتهمعتتطابقهيعلينابهاالفهأنعمالتيا!عطيةوأن

وقد،واحد(هماوالعطيةائمعطيأنأبمعنىالعطيةلهذها!لعطيمع

صكنتمليمهجؤأثناسيوستر!يزق.محورهيالنقطةهذ،!انت

دامفهومأنفيهشكلاومماهـ(.5أكالأ؟ه+هالح6""التأليهموضوع

فيالرئيسيلمحورايش!ل!انكائاههلم!ه()،15""هوموأووسيوس

وقاطعةدقيقةبصورةيعترالمصطلحهذالأن،أثناسيوس.قف!ر

والفهالمتجسدالابنبينالتيوالعملالجوهرذاتجؤالوصدانيةحكن

!انالوقتنفسو!ؤالإنجيلى.فيشيءىعليهائبنىوالتي،الآدب

مفهوميضأأطياتهفييحمل(إكائاههلم!ه)؟65ووسيوسهوموأ"اد

الفهجوهرداخلللأقانيمالتيالمتبادلأالاحتواء(ألتواجدعلاقة

"."تدبيرالخلاصجؤذاتهعنالفهإعلانإليهاأشاروالتي،الواحد

)الاحتواء(التواجدهذأي!نلم،أثناسيوسللقديسوبالنسبة

أقانيمالخلاثةبينمتبادلىاتصالأوارتباطمجردي!عنيالمتبادل

فبينما:بينهمالمتبادلةال!املةالس!نىيطني!انول!نه،الإليه!ة

ووحأوابنأو!آببتمايزهمحتفظأهو""حمايظلأقنوم!ل

يسوعبواسطة-الإنسانحياةفي-التدبيرىاللهعملمنيبداكانأثناسيوس.ق(ناى"

ي)1"،الهوموأووسيوسخلالمنذلكبعديصكالمتجسد""الابنالمسيحومن،المسيح

إلى(القدسوالروحالآبمعالمتجسدللابنالتيالجوهرذاتفيالوحدانيةخصمن

الواحد.اللهجوهرفيالداخليةالعلاقاتأكيالثالوثداخلالأقنوميةالعلاقات

الرابع.الفصلفيهـ50،262صفحةإلىارجع
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الثالوثالواحداللة

هماالآخزينأن!ماالآخزينفيبحاملهي!ونأنهإلأ،قدس

لعقيدةصياغتهجؤأئناسيوسق.أنثجدوهحذافيه.13بالحامل

المفاهيمهذهيتضمنمادائمأللتجسدشرحه!ان،الفهعننيقية

(.للثالوثالداخليةبالعلاقات)الخاصةوال!يانيةالخلاصية

سرابيونإلىاثناسيوس.قرسائلفيالثالوثعقيدة

الثالوثعقيدةوشرحلفهمالخرشمقولوجيالمدخلهذاو!ان

الروحعن"رسائلهفيجدأواضح،أتتاسيوسق!عندالقدوس

صديقهمنطلبمعلىبناءم36وا356عامبين!تبهاالتي،6القدس

الذينالأريوسيينأنصافعلىالردأجلمنتميسقفأسرابيون

منإنهتقولبدعةأساسعلى،القدسالروحألوهيةيرفضون!انوا

هذاولأن.والابنالآبعنءم!،م!(إكائاه5الح"مختلفجوهر"

القدوسالثالوثلمقيدةواضحأتهديدأيشلحانالانحراف

فقدءالقهلوحدةتمزيقهبسبب-المقدسةا،هموديةلسروبالطبع

والخلاصيةالخرش!تولوجيةالبراهينبنفسأثناسيوسق.واجهه

معالطويلجدالهفياستخدمهاقد!انالتيواليانية

عقيدةخلالمنبأنهالقاطعتأ!يدهعلىظلوقد013الأريوسيين

(،والابنالآب)معالجوهرذاتفيووحدانيتهالقدسالروحألوهية

3ء"لم!إءح()عح،+عاللفظيالمصطلحاستخدمالذيهويكنلمماثناسيوس.قأنضحور

علالحاثمفهومأرسىالذكطهوبالتأكيدإنهإلأ،المتبادل)الإحتواء(التواجديعنيوالذكط

حيث?(!.*1.3331)هيلارى.قإلىكذلكارجع.اللهفىالمتبادلاء()الإحتوالتواجد

وحالهموجودهمعلىيبقونبينماالإلهيةأشخاصالثلاثةانمفهومصبليغةعبارةله

الدوامعلىهومنهمواحدكلوبالتالي،بلتبادلالآخرمنهمكل"يحئوىفإنهم،المتمايز

لاخرامن(4ء"هاحلأولس!-ي)ئحتوئحاطايضأولاخرا)!!ولء(3!ه-كط)يحتريحيط

عء(.33!.+لم4-2.3-!)96.9ايضأ:)نظر.يحتوبههومازالالذي

31ول؟،لال!كعةولأ3،ار"!33.،2.1مم
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بالثاوثالايمان

ومنوعبادتها.ال!ني!سةفحرداخلالقدوسللثالوثفهمناي!تملى

!كامأفريقيالأساقفةرسال!تهجؤيحقبأنأثناسيوسق.استطا!هنا

وحامل"قدوسثالوثجؤئعرفيواحد..بإلهنيقيةإيمانأن،936

"الشحلاعلانفي-الآباءأدرك!ما-أثرهله!اق

ال!نيسةولتعليم،المسسيحلإيمانالدقيق4ء4ء()4ءشكا

"014الجامعة

للابن،معرفتتامنللآبمعرفتنانأخذأنناح!،وبالضبط

معرفتتامنالقدسللروحمعرفتتانأخذأنأيضأينبغيفهحتذا

القدسوألووحوالابنالآببينالتيالداخليةالعلاقاتمنأي:"للابن

أقامقداثماسيوسق.و!اقا.هالمنقسمغيرالواحدالتنالوثجوهرفي

ن!نلملوأننامنطلقمنخلاصميةرؤيةأساسعلىالدفاعية4حجذ

يألاونجيل!انلماالله!،مععلاقةئعطىالقدسالروحفي

ي!نلملوأيضأسيحدثمابالضبطهذاوحان،حقيقيمضدمون

،إذنشيءحلالآب.الفهمعوالقدرةالجوهرذاتفيواحدأالابن

الابنمعالقدسللروحالتيالجوهرذاتفيالوحدانيةقيقةبىيرتبط

ف!ذلك،بجوهرهوخاصالآبجوهرمنهوالابنأنوبماوالآب.

معهيحونأنلابد،به()وخاصالابحنمعواحدهوالذيالفهروح

الجوهر.16ذاتفيمعهوواحدالآبجوهرمن(الابنمغ)أي

بالحلمةخاصولأنهبل،واحدالروح..ولأن:أثماسيوسق.ويقول

الجوهرذاتوله،واحدهوالذيبالفهخاصفهو،واحدهوالذي

هـ)3،كلةث"كهـألما5يهـر.كالميهـي!،011

235.صفحةإلىارجع.

1طهـ35*كةث!4أثهلماكهـلم.!ءكه.3.13.4-3.2

فلا(،مخلوق)اكلقألجوهرذاتفىوألابنالآبمعواحدالبسالقدسىالروحكانإذاانهاثح"

اللهمععلافةايهطهئعطىانبالتالييمكن

361!!"،مهـولأ،3يرلم.3!1.5-234.1.4به!27.
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الممالوثالواحداللة

"الثالولت:قائلأيضيف!ماصه"017(كائاههلم!ه1ه71حدلواا

فإن،الآبئذحروعندما.انقسامبغيرذاتهجؤواحدالمباركالقدوس

ئذ!روعندما.الابنفيهوالذيالقدسوالروححلمتهيتضمنذلك

لأنه.الحلمةخارجليسالقدسوالروحالابنفيهوالآبفإن،الابن

وتوجد،القدسالروحجؤبالابنتتحققالآبمنواحدةنعمةتوجد

وفيوبالحلاللعلى"الذي،واحدوالهواحدةإلهيةطبيعة

،11018الحلى

الاحتواء(1التواجدعلاقةعنتعليمهأثناسيوسق.شرحوه!ذا

سبقالذيالمنهجبنفس،91والابنالآبمعالقدسللروحالذيالمتبادل

الابنبينالتيالمتبادلةوالسحنىالتداخلىعلاقةلشرحواستخدمه

فعلهفيفقطليس،ومتجانسمتحدإذنالقدوسفالثالوث3والآب.

الذاتيجوهرهفيأيضأبلنحونا4؟له!()كااءلأءئ!د!الواحد)نشاطه(

.يذ!رق!ما-التعليموهذا3.اللتقسيمالقابلغيرالأزلي

وهذا،بالتقليدالآباءمنائمسفمالرسوليالإيمانمعيتفق-أثذ،سيوس

يسوعالربمنمباشرةمأخوذهوبل،الآباءيبتدعهلمالإيمان

خلالها-منأيضأونحن-السامريةالمرأةبنفسهعذمالذي،المسيح

غيرمنقسم*واحدلاهوتب!ونهالقدوسالثالوث"حمال

517،،ل!ث!،ولأول3كاي!3.مم271.ز.13.

81ث!أول5!ح!أول،43!ءكه.قي،41.1،!61-71ر9.2،12

391ةول!،لأولولأ،3ء!ر03!3ر2101-19ة33.بمم

02طهـث!ع3!ثيألا3،.*هح*بم61.3-.

12ولولأك!!"4ا"،03!3!2.4.3..149ر16بم.6.3.33-28+02

امراة"يا2(4-4:12)يوفيالسامريةللمرأةالربكلامإلىهناألثاسيو!.قيشير"

بالروحللاقييسجدونالحقبقيونالساجدونحينالآنوهيساعةتاتيانهصدقيني

انويوضحيسجدوااا،أنينبغواوالحقفبالروحلهيسجدونوالنينروحالله.-.والحق

بالروحولكنللاببسجدونالحقيقبينالساجدينأناى6(0أ:4)بونفسهالأبنهوالحق

فيه.والروحبالابنمعتوفين،والحق
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بالئالىثالايمان

ثم(7ح!ثملحكافألاوللحهةءإ"+كا!+ةإ5!لأع!70566"إ"ةف

7"كالاهصلأء!ة+ولأكايكاألم!1،507.)كا!+ة22

شرحهقيوصلعندمااثناسيوسق.أقهنابالذ!روجدير

إرسالي!ةموضوعإلى-"سرابيونإلي"رسائلهجؤ+القدسالروحلعقيدة

فيذ!رهقد!انالذيالحديثإلىأضرىمرةعاد،القدسالروح

بالجسد"الحلمة"لظهورالأريوسيينفهمسوءعنالأولىالرسالة

هدفو!ان،ا+(33لأ57،5"كالاغ7"إكالاهءكا!5،فةلأةولأوله

الإنجيليالأساسعلىثانيةالتأ!يدهوذلكهـشأثتاسيوس.ق

هذانفسعلىلأنه،والآب)المتجسد(الابنبينالمنفصمة!كيرللع!وقة

الآبمنانبثاقهجؤالقدسالروحإرساليةنفهمأنينبفيالأساس

نآالتانيةرسالتهجؤأثناسيوسق.اهتمولذلك.34الابنمنوأخذه

ول!ن،الابنعنئقالالآبعنئقالما-لأنفقطليسئظ!ر

لأن،الأزلمنذالآخرفيمنهما!ل!ائنوالابنالآبأنأيضأ

"غ(اش5كاأكائاه5قأه+ةء+4+)3"الآب"جوهرمنهوالابن

هذاوعلى2.هالآبمعالحه"كائاهه"ه("الواحدالجوهرذاتلهوفى

الفه-عنخارجآخرأساسأيعلىوليس-الداخليالإلهيالأساس

حياةباعتبارهاالمتجسدالفهابنا!لسيحوعملحياةنف!!أقينبغي

تعتمدالإنجيلىفحقيقة.والناسالفهبينالذيالوحيدالوسيطوعمل

.الابوالفهالمسيحبينالجوهر"ذاتفيالوحدانية"علاقةصحةعلى

نأبعدالمتجسدالابنأنموضحأأثثاسيوسق.استطردولذلك

جؤ".ب!ونهالآبيمينعنالآنيجلسهو،التدبيربالجسدأحمل

4322،لة؟أولأول3يهـ!.كا!33.13.

32ولول!ي!طكمهأول،45ي!.!ء3.1،3س!09

4542+ءط(ولولأ،3ي!034ء3ر331.وو.1.3

52ولطأ،لةكم!ألما"ج4ءءكاكا،5-2.2.
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الثاوثالواحراللة

10026الألبدإلىي!ونوه!ذا،دائمأحان!ما،فيهوالآبالآب

الابنبينالوحدةأنيؤ!دحانإنماأتتاسيوسق.أنيعنيوهذا

هيبل،مازمنفيتمعرضيحادثمجردليسوالآبالمتجسد

مفهومحانإذنالفه.جؤاللأزلمنذوحقيقية!يانيةوحدة

المرجميالأساسيمثل)لاهإكائاههلم!ة(الجوهر"ذاتفيالوحدانية"

الآبمنالذي-ذاتهعنالفهلإعلانأثناسيوسق.فهمجؤالأهم

الثالوثجؤالأزليةالنهلوحدانيةفهمهوفي+القدسادروحفيبالابن

الروحإرساليةنفهمأريم!نناالأساسهذامنوانطلاقأ.القدوس

الابن.بواسطةالقدسالروحوعطية،الآبمنالقدس

أثماسيوسق.حرص،سرابيونإلىوالرابعةالثالثةرسالتيهوفي

نفسهالمسيحتعليمأساسعلىالقدسالروحلعقيدةشرحتقديمعلى

!انولحنه("،ا-3:15و)36:16(*)15يوحناإنجيلفيجاءالذي

للابنمعرفتتاخلالا.منأنهأساسعلىالنصوصهذهيضمئر

خصوصيةلأن،حقيقيةمعرفةالقدسالروحنعرفأنسيم!ننا

معللابنأنهاعرفناالتيعينهاهيبالابنالقدسالروحعلاقة

ماإلىالرسالتينهاتينفيأشارقدأثناسيوسق.إنوحيثالآبا8.37

منفسيحونإ،السابقتينرسالتيه)فيبالفعلذحرهقد!ان

فيوالثانيةالأولىالرسالةجؤقالهماأولأنسقرجعأنهناالمناسب

:الصددهذا

62ث!أكللالهك!ةألا4.5لم!كه.حم،7.2.

الآبعندمنالذى،الحقروح،الآبمنإليكماناسأرسلهالذ!طالمعزيجاءاومتىا8

لى".يشهدفهو،ينبثق

بل،نفسهمنيتكلملالأنه،الحقجميعإلىيرشدكمفهو،الحقروحذاك،جاءمتى"اواما"

كل.ويخبركملىمماياخذلأنهيعجدنىذاكآلتة.بامورويخبركم،لهيتكلميسمعماكل

".ويخبركمليممايأخذإنهقلتلمذلكلي.هوللآبما

572!،له"كلألما.5ا4لم،.?كه.13.
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بالم!لوثالإيمان

الآبمنينبتقالق!سالروحا-ا

بالابنخاص*هووإذةء"+(،ئأه،وللحة"+4)"كا!ع!فاعءه+كاغ

الابن!منئرسلى)أيمنهئعطىفإنهأكاها(لاه،لاه"3ه"ة"7ة)7

به"038يؤمنونالذينول!لللتلاميذ"ء"+(لاه+ئا4)،4،3ة!أة

الابن()منمنهويأخذ،الآبمنينبثقالقدس-"االروح

092ولعطي"(إكا!!ائ!لاه+لاه،ق4كا!لألم!لمأ"ءلاة

3("..،غفةه+ئةه"3)"75ءلملم!"ألابنمنخذيأالقدسالروحا-ا

بجوهرهوخاصالآب)!اغ(منهوالابنحان-+فإن

منهوالذيالقدسالروحفإن،لحه،ةإ(،اشلحكاأكائاه)نةه،ق"

جهةمنالابنبجوهرخاصأيحونأنأيضألابد)الآب(الله)!اغ(

10031ه"ة"(7إكالأ"5،،4"7"،كائاه5،لا)لاه"حملا!يانه

كنهو،واحدهوالذيبالحلمةخاصولأنهبل،واحدالروح-ا!ولأن

(هلاكائاههلم!ة)7الواحدالجوهراتذولهحدواهوالذيلفهباخاص

يوجدولاالمخلوقاتعنمختلف)هووالجوهر،الطبيعةوفي...معه

خاص(الروحي)1هوول!نهوبينها(ب!ينهمشتركأوخاصشيء

للثالوثبالنسبةوحذلك،عنهغريبأوليسوجوهرهال!بنبلاهوت

0،321القدوس

الرسالتين)!ؤثانيةمرةالتعاليمهذهأتتاسيوسق.تناولوقد

وتمئزهالقدسالروحألوهيةعلىمجددأور!ز،(والرابعةالثالثة

أثناسيوسق.أحد،ناحيةفمن.المخلوقةالحائنات!لعنالمطلق

الخامس.بالفصل277278،صفحةالحواشيإلىجعإر"

82أك!ه!"(كهـكهلاء4،.مم!كاأ2-ز5بمو.أز3.4.

92ول3،!هثلاولأ4،3ء،?011013

ر5كا!!ثا"ول3ولأ3ر"كر،.3ء2.13زه.3اة.4أبم

313"،لةث"ولولأ،3كا!رع3،.25.13ز.3زا3.4م

23ولأكول"؟طهـ3ة4!ر.سمءي،271.ز3.4،1.3.
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الثاوثاراحداللة

والابن،القدسالروحبينمنفصلةغير!يانيةعلاقةهناكأنعلى

فيأخذعندء*،منالقدسالروحيعطيالذيهوالابنإنبحيث

أوضح،أخرىناحيةومن(.الخليقة)ويعطيالابنمنالقدسالروح

ذاتولهالآبوروحالابنروحهوالقدسالر!حأنأثناسيوسق.

القدسالروحينبثق،الأساسفيفبينمااذنمعهما.الواحدالجوهر

منهئعطىفهو،الابنمععلاقتهخصوصيةا.بسببفإنه،الآبمن

للجميع

(ةإةللااهمء+ة5ة+7ة"73يهمة،ةهكام+ول4،ئأه؟"ك!دا،5ئ!لح

ول4يمئأهة،ةه+!ا!+!كا)!اا

نأبينحين،التعليمهذاعلىالتأ!يدأثراسيوسق.أعادوقد

نأإلأالآخرعنمتمايزمنهماحلأنرغم،القدسوالروحالابن

عملهناكولذلك،الآخر(يحتوي)أوالآخرفييتواجدمنهماى

نإحيث،الخلقلعملبالنسبةصحيحوهذافقط.واحدإلهي)فعل(

أنه!ما،"القدسالروحفيبالحلمةالأشياء!ليخلق"الآب

الثالوثفيئعطىالتيالروحيةالمواهبل!لبالنسبةأيضأصحيح

حلويعطىيعملى،القدسالروحفيالحلمةبواسطةذاتهالآب"لأن

المتغير،غيرالأزليالثالوثعملهوالعملهذابأنعلمأ،24االأشياءا

.قويقول.ومعهالابنجؤأزليأحائنالقدسالروحفيهالذي

وحماةالآنيحونه!ذاالدوامعلىحان"!ما:أتتاسيوس

والابنالآب:التالوثهو،الدوامعلى!انهحذاالآنيحون

هوالآب،الألوهيةجؤوفقط11:قائلأأيضأويضيف3".هالقدسوالروح

الخامس.الفصلفي921صفحةللحاشيةإرجع8
3ر3!*،لأولولأ3"و.ممء1.3.3

43لأله"(ولكعهأول4،3لمع3.3،3.3ذ5.م5-3.4.

3؟؟ولث!ررةء3أول4،3ءءكه.7.3،3.
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بالثارثالايمان

إنهوحيث(،المعنىبحصو)أوال!لمةتعنيهماب!لحقيقيآب

)آب(.هو!مادائمأوسيظلىويحون!انفقد،اووحيدالآب

إ،المعنىبحصر)أوال!لمةتعنيهمماب!لحقيقيابنهووالابن

والابن،الدوامعلىآبهوالآبأنالقولويحقالوحيد.الابنوهو

ونحن.الدوامعلىقدسروحهوالقدسوالروح،الدوامعلىابنهو

خلالمنالابمنئعطىوأنه،الفههو(القدسالروخ)أيأنهنؤمن

ألوهةجؤوئعرفتغيير،بلاالقدوسالثالوثيظلوهحذاالابق.

11036ةحدوا

هصطلحوإكائاه()4،"أوسيالمصطلحاللاهوتيالمدلول

أثناسيوس.قتحليمفيألحإكاه+كاق+فا(""هيبوستاسيس

)!ؤالثالوثعنأتتاسيوسللقديساللاهوتيالتعليماهذو!ان

مصطلحيئلمعنىعميقةمراجعةطياتهفييحملى(سرابيونإلىرسائله

لف!راجؤ(+ول+كاقكاهلح!ا*"سيسهيبوستا"و(إكالاه)""سياوأ"

واحد،ا"جوهرصيغةقبولفيذلكاتضحوقد،المسيحياللاهوتي

تمالتي،"!لم!(،4!أكالاهآع!م،5)3،ع!كا!،كا!+ول"أقانيمثلاثة

قاموقدم.363عامأث!اسيوسق.إليهدعاالذيالمجمعجؤا!كتمادها

!نيسةإلىخطابهفيالصيفةهذهبشرخنفسهأثماسيوسق.

.(35يئثاولء"4قى!لمء?!قىه)كه!يةنطاأ

بقوله:المصطلحينهذيناستخدامعنبرستيجل.عئرج.وقد

التمايزإلى)5"كاه،كاق+ول("هيبوست!اسيس"يعثصيرمصطلح!ابينما

الحقيقةعن)"إكال!ه(أوسيا"7مصطلحيعبثر،الفه()فيالملموس

يعنيكا!+كاة+ول()،1"هيبوستاسيس"فمصطلحاله(.الداخلية

.391صفحةإلىارجع،

س24

63*ي،كهـ3!أول3،اري!.3ءكا،.64.



الثارثالواحدإدئة

أوسيا""مصطلحماأ،ألم?ء()30"الآخر()نحوالآخريةالحقيقة"

الأولأنأييمنا(.3)ع"اخليةالدالذاتيةالحقيقة"فيعفي)"أكالاه(

!يانهجؤإليهيشيروالثاني،ومملنظاهرهو!ماالفهإلىيشير

.وجوهره

يأبلا-الواحدالجوهرنفس:الفهجؤأنأثناسيوسق.عفموقد

حقائقثلاثةجؤالدوامعطى!ائن-تفييرأوأختلافولا،انقسام

جوهرعنالحديثعندالأحيانبعضوفي"037متمايزة)أقنومية(

بسطأفيوله()4إ6"أوسيا"مصطلحثناسيوسأ.قاستخدم،الفه

مساويأ!انماوهو،"بذاته"!ائنهومنمجردإلىليشيرمعانيه

معناهجؤ"الحإكاه،كاق+ول("هيبوستاسيسمصطلحلمدلولتقريبأ

يختلف"أوسيا"لدالبسيطالمعنىهذاأننجدأنناإلأ*.38البسيط

وأنهذاتهعناللهإعلانعنأتتاسيوسق.يتحدثعندماعمقأويزداد

،المخلوق)4؟كالاه(الجوهرأوالحيان!ليفوقالذيالخالقهو

بحصر(الحقيقي)الجوهوالحقيقي)كاأكالاه(6"أوسياادوحدءوهو

!ذلك.93وبالحقيقةبالفعلالذيالوحيدهولأنه،المعفى

ضوءجؤضروريأ"الأوسيا"مدلولقيالتعمقهذا!انوقد

جؤال!ائنينالقدسالروحجؤبالابنذاتهلنابهلنالفهأنحقيقة

وصولأيمطيناالفهفإنهناومن.الأزليالذاتي)"؟كالاه(جوهره

73.صأ.ل!ع3حأ،3،ء!ي!هث!*أءأ،كهأ!،ء!"!ك!ه"3،لمس!.059،14.!ز*أكللاس!!كه03)ء

.9"681بممأ88،ي4ل!كل!3يه!ل!ءلم*!ولحع!أء*هءألمألم+هر5791،!ه.812بهم

+123226به234.آم

حاشية،السكندرياللاهوتيالفكرفي،و،الهيبوستاسيس،الأوسيا،بينالتمييزإلىارجع"

.261صفحة

ر!ولأكم!*!"،ول،3.+هء4ر.ص1101ز1.2زه63.3ز?حع!"2722.7.3ز?،.+للأي،35

14زي!4..3لمير.4يهـء8لم،.?كا.5.2

93فى،ولولأكح!كل!،3.*هحيمء!.لم،.332.،04?.ءا،أ،71ز.المءبم،.ء214.ؤه223.ز

ء!.كاء!"،11،*/أ.لملم?.7).
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بالثالوثالايمان

نعرفأقيمحنثابحيث،واحدروحوجؤالمسيحيسوعبواسطة،إليه

العلاقاتفي،ذات!هفيبالحقيقةهولماوكنقأ-الممرفةبعض4القه

تمعندماوه!ذاالنالوثي..4الذاتي)كاأكالاه(لجوهرهالداخلية

أقانيمثلاثةجؤذاتهعنالقهوإعلان)""كالاه(6"أوسياادبينالربط

المصطلحهذاصار،قدسوروحوابنآبمتمايزة)5"ءكاه،كا!+ول(

الداخليةعلاقاته!مالفيالأزليالواحداللهجوهرإدىيشير

أنهف!رةعنوبعيدأ.قدوسثالوثب!ونه)الآقنومية(الشخصية

دامصطلحفإن،الأقانيمبينالممثشرك()أوالعموميالشيءهو

أثماسيوسق.عندله!انالقهمعتطبيقهجؤ)"إكالاه("أويمميا"

داخلمتضمنةالأقنوميةالعلاقاتأن)بمعنىملموسشخصيمدلول

حانالف!رهذاأنهنابالذ!رالجديرومنالواحد(مم!.الجوهر

جؤالحائ!ن"اللوغوسعنالمميزأثناسيوسق.مفهومجؤجدأواضحأ

فيلحائنا(لطاقةاوأأالفعلىوأه،كائاه!(5لأةول)50لجدوهر"ا

عنإعلانهفيالفهعمللأن،لحه"كائاهكلع(41)4"ع!لامغ*الجوهر"

عملىهوالقدسالروحوفيالابنبواسطةلناذاتهإعطاذءوفيذاته

جوهرفيألذيألنحونفسعلى،تجاهنا-للتقسيمغيرقابلى-واحد

الجوهرفهذا،العملهذاعنهصدرالذيالواحداللاهوت)مأكالاه(

"شخصيجوهرب!ونهلناحشفهتمالواحدالإلهيكالاه()84

علاقاتداخل،نحوناعمالهأفيالحالهوحما،ذاتهفي)أ!نومي("

02"الثلاثةالإلهيةللأقانيمالمتبادل)الاحتواء(التواجد

04ولأ!ه*ث!3ول،5يهـ.*هح3.ممبهح!9.1أ،+244نج1.2م.322+أ.3أ!م45بم4!نج

931.4زء034!كه01!أ91،مم23ز5.3م

الكئالوك،الآباءوعندئيقية()وآباءأثناسيوسقعندالأوسيامفهومبينالفرقفظر

92.داصفحةحاشبة

14!حكاكمة،لهه!ل!ول4ول،3?،.+لمو!.434أزيهـ.*ءح..2.23ز1.4ي!يهـز،.لم+5.4

24طهـولال!43أول،5.كلكأ!!اءلم+،أ4-ة+لمة.لملم*ه.،ا-6.+هح.ير.مم،1.3!
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المالموثالواحراللة

.قعندثابتأأكاأكالاه("أوسيا"لدالأعمقالفهمهذاظلوقد

01أقانيمثلاثة،واحد!اجوهرصيفةعلىوافقعندماحتىأثناسيوس

جؤأنهوباليقينم.362عامكاألم!(،كاأكالاه5"ئ!ء،)،إم!كا!،كاه+ول

اللهوحدانيةعنالمميزتعليمهأثفاسيوسق.قذم،الفهمهذاضوء

.قمفهوموحان.القدسالروحعنبتعليمهوأ!مله،الثالوث

لرفهمهداخلبالفعلمتضئمنأالثالوثعنأتتاسيوس

6ووسيوسهوموأ"دان!احيث،هلم!ه(ه؟كاناهالح"ووسيوسهوموأ"

غيرأوالمنفصلةالعلاقاتلف!رةتخطيهفي-الحه"كائاههلم!ه(

الأزليالتمايزمفهومطياتهفييحمل-الثلاثةالأقانيمبينالمتمايؤة

الأخرىتحتويمنها!لىوالتي،اللاهوتجؤالداخليةوالعلا!ات

للآبالذيالتامالواحدالجوهرداخلمتبادلةوبص!ورةبال!امل

خلالمنأنهأثناسيوسق.أ!دوه!ذا.القدسوالروحوالابن

باعترافنافقطوأنه،الفهبوحدانيةنؤمننحنألقدوسالثالوث

والروحللابنالتي،الجوهرذاتجؤ-المنقسمةغ!يو-بالوحدانية

043القدوسالثالوثندركأنبحقنستطيعفإننا،الآبمعالقدس

القديستحليمفيداهالاا()"أ?4(الرأس)وحدةالمبدأوحدة

أثناسيوس

)وحدةالمبدأوحدةمفهومعنأثنياسيوسق.تعليمإلىتطرقناهـاذا

ذلكلىإننظرأنعلينافينبغي،الثالوثفيلاهول!)!"?4(الرأس

نأنؤ!دالبدايةوجؤ"أوسيا".للىالعميقفهمهنفسضوءفيأيضأ

ول!ن،الابن)ابمءف(مبداهوبحونهالآبإلىنظرأثناسيوسق.

ميدأنعرف!انحن:أعلنولذا،الأزلمتذؤلذهأنهجهةمنذلكحان

34ولأك!!+!ث!لمول،3.*ءكعار،.مم1.3بحم.4ابمم"!ر..3ءكا.2870216.1ز.3أر،خ53

ء!+!.حلمع.*هءير.01503
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الابنربطالفوروعلىأثناسيوسق.أنإلأ،فقط*واحدأأابمءف!

يأبوجودنمترفلاالأننا1:قالحيث)7لم"ة()الرأس(المبدأبهذا

لقهالذيسوىل!+ةء،(5،+ةءه)للاهوتآخرنمط

الطريقةبهذه)ايمءة(!)الرأسلبالمبدأالابنيرتبطوبينماالواحد"044

الابن!)أيإنهإلأ،(واللاهوتالجوهرنفسفيالآبمعواحدالأنه

بذاته،منفردأأ!كلءف()رأسأ(مبدأب!ونهإليهالنظريم!نلا

منه.مولودهوالذيالآبعنغعيرمنفصلطبيعتهص!يمجؤلأنه

و)1مبدأأنهالآباعتباريمحنلاألنحوهذانفسو!كلىو!ذلك

بآفهوآببالتحديدب!ونهلأنه،الابنعنبعيدأ)!يممف(رأس!

"الآب:أثناسيوسق.ولقول(.غيرانفصالومندائمة)بصورةللابن

.انقسامبغيرواحدةهياللاهوتوحدةأنغير،اثنانهماوالابن

وليسللاهوتواحدالأ?ة()رأس(بمبدأنعترفنحنوهحذا

)وحدةالمبدأبوحدةنؤمنبالفعلفنحنولذا،)إ"ء"ة(بمبدأين

054"يول(لأه")كاهم!سلرأا

!نيسةإلىالخطابفيجاءمانفهمأننستطيعالمنطلقهذاو!ن

قى.فيهفرأيلذوا،(ه3يهمكهول?4!ألمى?ءهقي)30!ييننطالأا

لاهوتول!ن،قدوس"بثالوثبالاعترافآخرينمعأثناسيوس

الجوهرذاتلهالابنوبأن،واحد)ابمءة()راس(ومبدأ،واحد

عنوغيرمنفصلمساوالقدسالروحأن!ما،الآبمعالواحد

واحد،"جوهرصيغةأثناسيوسق.قبلوبينما046والابنالآبجوهر

إنهإلأ،ألم!(4،4؟كالاه،8ئ!م+كا!،كا!+ول58الح.اأقانيمثلاثة

التاموالتطابقوالمساواةالمطلقةالوحدةعنثابتةرؤيةلديه!ان!ت

44"أطهـررة!3أول3هح+.41.13.4ز51.3.

54ث!أكهـ،لة3!أولثمه،ءح*.!ركا.،1.4ز5م3-2-

64ولث!أ!3!أول3،كاي41+لم.،5.
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الثالوثالواحدإدتة

الذيالرأيرفضأنهحتى،اللاهوتداخلفيالثلاثةالأقانيمبين

فيهتمتمدالذي7(لأه4إءم)4(الرأس)وحدةالمبدأبوحدةينادي

لبعضأشيرجؤوحينماالآب.*)أقنوم(شخصعلىاللهوحدانية

الأءم!(؟المبدأو"4(الحه"+إ6المسبب"بونهالآبلىإال!حيان

الابنأبوهوالآبأنحقيقةعنالتعبيرهوحانالمقصودفإن،ل!ربن

بأيالإخلالهوأبدأالقصدي!نولم،الابابنهوالابنوأن

الابنبنوةلأن،والآبالابنبينالتامةبالمساواةالأشحالمنشلى

ما"!ل:أثناسميوسيقولىق.ولذا،الآبأبوة!جوهرية،جوهرية

"11047"آبئدعىحونهعداماالابنعنئمالالآبعنئقال

4!أول(لأء"ول/ول)""ءمكاهـأهحدلوااس(الرأ)ألمبدافإناولذ

التثليثمعتتطابقهك(الحء7الوحدةأنأي.ذاتهالثالوثنفسههو

هوالفهأننعرفالح!ه"ء+(التثليثجؤنحنوبالتحديد،الحله"م+(

الفهعنالحديثفضئلأئناسيوس.قأنوالواقعولإ.57الحةواحد

لأن،الأ?ة((سالرأ)المبدأهونهأعنالحةلأهول(واحدبحوثه

!ثالوثلهفهمهيتضمن!انول(57أ!كهالواحدلفهمفهومه

،قدسوروحوابنآبوبغيرتغييرالأزلمنذهوالفهأنأي)62،ء+(:

وروحوابنآبالدوامعلىهمبينما-الثلاثةوهؤلاء،إل!ثيةأقانيمثلاثة

بينه!االمتبادل)الاحتواء(والتواجدالمتبادلةالس!نىعلاقةفي،قدس

(الرأس)وحدةالمبدأوحدةفإنولذا.الثالوثالواحدالفههم-

"المبدأ"هووحدهالآبانمفهومكان،ألكسندروسللقديد!كماأثناسيوسللفديسبالنسبة4

ائناسيوس.ققناعةلأنأريوسيأ،مفهومأيعتبرإنما،النحوهذاعلى)أ+ءئ!(اس()المر

اعئبارهمامنلابدفلذاالقدس!،الروحوفيالابنفيهوبكاملهاللاهوت(نبماانههي

للئالوثالذي-لهمصدرلاالذي-الواحد)ئن"!ة(اس!)الر!المبدأ"نفسفيالابمع

القلوس.

34!ول!"،كلهـ7أ،كهيا.+هح4،.كا3.3نج?،.ثمللاكه94زبمء.+هحع3.4.13.54.2.7.43ز

ء!،.مم?ي!16ز?،.+لركا،46!ير،.(*يه.3
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بالثالوثالإيمان

إلعلاقاتداخلفي""ثالوثيةبالضرورةهيالفهجؤ)"إ?7407(

.قمفهومتمامأويتضح048الأرلي)4"كالاه(لجوهرهالداحلية

مبحرأ!تبتإليهمنسوبةفقرةفي،الثالوثعقيدةفيأثناسيوسى

بنيرواحدهو،لهوالمسجودوالممخدائسثحالثالوث11:فيهاجاء

بنيرمتحدوهو،ةلم!يب!كاه(6)؟ه+كاا(أتدرجدرجاتوبدونانقسام

وفي.انقسامبغيرالف!رالعناصرفيتتمايز!مابالضبط،اختلاط

قدوس"قدوسالسمائيةال!ائناتتقدمهاالتيالثالوثيةالشصبحة

لإظهارمراتثلاث""قدوسحلمةئذ!ر،"الربهوقدوس

بينما،؟"ت!ء،(2إم!كاه+كاه+ول)،"إء"5+ال!املةالثلاثةالأقانيم

الواحدالفهجوهرإلى""الربحلمةفيالسمائيون!)أييشيرون

7"؟لم!(11094)7"إكائاه

الفيصيغريغوريوسوالقديسباسيليوسالقديس20

وديدليموسالنزينزيغريغوريوسوالقديس

الكالوثلحقيدةباسيليوس.قمدخل

نجدالقيصريباسيليوسق.إلىأتتاسيوسق.منننتقلوعندما

عنداللاهوتيالمنطلقي!نلمحيث،الشيءبعضمختلضأمدخلأ

منظورمنيأتي-الثالوثعقيدةوشرحفهمفي-!اسيليوسق.

روحيمنظورمنلبالأحرىبلى،)حياني(وجوديأوخلاصي

المسيحيةالحياةأسلوبعنأوريجينوستبناهمانوعمن،وأخلاقي

عندماول!ن.التفييروالتقديسفيالقدسالروحعملتأئيرتحت

أتباعقبلمنوالخطرللتهديدالمدخللهذاالأساسيةالمبادىءتعرضت

584!+!"ولأول3هحيم.4.ء3،1.4.?.مم?*،26،يالميرءكد.لمإء*ه.،71،،س!ح.

4وأكهةولءولول"جلما*لمأبرلمئ!،ء6
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الثالوثالواحداللة

.قب!تابباسيليوسق.استعان،وسابيليوسإفنوميوسمنحل

عقيدةإلىللرجوع5!ء()كا!كا!قيدلكه"نيقيةمجمع"عنأثناسيوس

جلىأمنوذلكهلم!ه(إكائاه5الح"اهـ"هوموأووسيوسعننيقية

منالوجودإلىأحضرقدالابنبأنتناديالتيالبدعةمحاربة

الواحدأقنومهوالفهبأنتناديالتيالبدعة"لمقاومةو!ذلك،المدم

مقهومولتأ!يد،لأ+(7"+يحة+ئلأ4+،اشلد!م!كاه،كاه+ول)2

.!.لهيةل!ا5+(7"إم!صلأفئ!،7+م+لئ!كاهلل!7ا7ألاكا!ه!نيمقالأا

الواحدالجوهرذاتلهي!ونلاالشيءإن!ا:باسيليوسق.ويقول

شيءمعفقطحذلكيحونول!نه،نفسهمعه"كائاههلم!ه()7

التمايزتوضيحفيرائعدورله)هوموأووسيوس(فالمصطلحولذاآخر.

لهمالمتفيرةغيرالواحدةالطبيعةتأ!يدمع،للأقانيمالذيالتام

فث!+(7م!++ول+كا!كا!ثل!م!7لأ+4،77،ةإة""كالاهلحإءهمماةأ"،

لآ+لحلحلل!ع!كائا؟7ةلأه،،كاهـلأ"ءم"+ف4+001)"كاتث!+كاام51

"القدسالروع"عنكتابهفيباسيليوس.قتعليم

الذيالممقمستوىنفسلىإيصللمباسيليوسق.أنورغم

نأإلأ،وال!يانيةالخلاصيةالمفاهيمجهةمنأثناسيوسق.أدر!ه

فرهقذم-الأساسيةنيقيةعقيدةوبصمصاعدة-باسيليوسق.

علىمستندأ،قويأ""ثالوثيأأساسأوأعطاه،والورعالممثزاللاهوتي

وقد053القدسوالروخوالابنالآبباسمالمعموديةلسرالربتأسيس

قدمهاالتيالحججفي،خاصةبصورةهذاباسيليوس.قفحراتضح

والمساوي؟الورع"الإشتراكعن-والتسبحةالليتورجياخلالمن-

سجودمنللثالوثئقذمما!لفيوالابنالآبمعالقدسللروح

305حس!"3ءأ،ع4ا"طهـلأاكاح!3ألا،3?.*لمركله،15-45.

15،)أثه!!،.كل!3.52.

23كا!3،)أعء.ءكا،.لمكا،36-624ةنجمم!،!!بههعء.4
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بالثالىثالإبمان

"القدسالرو!"عن!تابهفيالتعليمهذاجاءوقد.وتضرعوعبادة

القدسالروحأنيضأأفييهئحدألذيا،عء(53ةءمماكل3وللم)هلمءىءكا

جؤالح!أكا!+كاة+ول(أقنومهوبل،الإلهيةالطبيمةعنغريبأليس

،الخاص،5+ةء+(لئاح!?+ول)5الأقنوميوجودهنمطلهالثالوث

الآبمعغيرالمنقسمةالإلهيةالطبيعةلد!7"هول(7إ)4شر!ةجؤ

الروحبأنالتصريحتجئبباسيليوسق.أنالغريبول!ن.54والابن

مصطلحاستخدامجؤترددنهأ!ما،هالفهههوالقدس

لقدساالروحعنلحديثاجؤهلم!ه(هأكائاهالح""هوموأووسيوس

في(والابنالآبأمعواحدمثلأخرىمصطلحاتاستخداممفضلأ

وفي،(ةلم!ههةغ)50لمجدااتذوجؤ،)؟هلم!"،ةلم!ه(مةل!رااتذا

لىإواحدةصرةأشارنهأإلأ،ه"هـةلم!ه(75الح()العرشالربوبيةذات

فيوذلك،هلم!ه(كائاه)،15"ووسيوس"هوموأبأنهالقدوسالثالوث

056المعموديةعنحديثهمعرص!

بألوهيةباسيليوسق.إيمانجهةمنشكأدنىهناكليسوفىبالطبع

بسببفقطليسإنه:القدسالروحعنيقولىنجدهإذ،القدسالروخ

الروحيةالطبيعةذاتله7ه"لأول()كالالاء7+قدس""روح!وثه

هوالقدسالروحلأنأيضأبل،57والابنللآبالتيالإدراكالفائقة

3!!53أ،1?.ء3،.لمكه،3133م،38،28-94،33-6243م68.647

،)أكه4!54.كلكه!ء.لمكا،،317بم،3703م،68.63،06،48،45،42

الروح)عن6القدسالروح،ألوهةعنأوريجينوسقالهبماباسيليوساست!ئ!هادق.أما5

ذاتفيواحدبكونهالقدسحالروعنبوضوحفبهيتكلموالذى8(ةالرسالة37؟ةالقس

وإنماباسيليوس.قبواسطةيكتبلمالحقيقةفىفإنه،اللههووبكونهاللهمعهرالجو

ايفاجريوساسطةبو

65أك!ة!،ا،ع!بر?.4

التقليدفية"+(؟4)؟ه!نههلم!ة"الجوهرذاتفيالواحد،الثالوث"مصطلحانظر

،.ء!()45،دةالنزينزكط:غريغوريوس.قإلىأيضأوارجع2؟1لهيبوليش!:الرسولي

،.ءه).68.43

3ء!57)أ،.كلك!عءكه،.لم45!22بم
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الثارثالواحداللة

العلة)معأ(انهمحيثوالابنالآبمعخالق-وبالتساويانفصالبفير-

058الموجوداتلحلالوحيدة)"،+لأ"(

أثناسيوسللقديسالهامةالتعاليمأحدباسيليوسق.استخدموقد

مثلهيبالابنالقدسالروحعلاقة(")خصوصية:أنليؤ!د

الابن،معمتساويأالروح!انوإذابالآب.*الابنعلاقةخصوصية

،إذنالآبا!095معمتساوأيضأالروحأنضحالوافمن،الآبمعوالابن

فإنهم،البعضبعضهمعنالثلاثةالآقانيمتمايزصشالرغمفعلى

الطبيعة"جؤ:قائلأباسيليوسق.ويضيف.انفصالبغيرمعأدائمأ

اللاهوتشر!ةجؤالوحدةتحمن،المر!بةغيرالإلهية

واحدغ(.7!"لألالد!7"ه"لح!،ة،ا+ةم!ه7إ+كاف!7)،"كاثد!لأغ

ي!ونفإنهبمفردهعنهنتحدثعندماوإحتى(،القدسالروحهو

الروحخلالومنالواحد.لاالابنخلالمنالواحدبالآبمتحدأ

أنهوحما......لهالمسجودالقدوسالثالوثيتملذاتهالقدس

واحد"..6قدسروحيوجدف!ذلك،واحدوابن،واحدآبيوبد

بل-فيانفصالبغيرمرتبطباسيليوس.قف!رجؤالقدسوالروح

والابن،الآبمعوالجوهر()الطبيعةشرحة-منأيضأويأتينا

الثالوثمعنحنلشر!تناالمباشرالمصدرفهووبالتالي

6.االقدوس

35!كاأأ،اعء.كلكر،.لمكا)+379ح!م

الابن،إلىالآبمنمنبثقإنهحيث(بالابنخاص)اوالابنيخصالقدسالروحأناي+

الذاتي.مولودههوإذبالآب(خاصأاوبالأبيخصالأبنانكما

93كاه3أ،1?.كلكا،.لمكا43زكالأل!ث!،طهـبمح3،ثهولأ!كر..3!21.13م25بم31،م.ح؟ح

928-287صفحةالخامسالفصلفيالئالوثصحنالكبادوكالآباءتعليمإلىارجعول

الخامس.بلفصل

كا5!كا3أ1،?كلكا.لمكه.،54.

،ا!،5أ)،ءعكلثا.لم3!،36،84،54،83،03بم86.
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باسيليوس.قرسائلفيالكالوثعقي!دة

تحديدأأ!ئرعرضبتقديم،رسائلهجؤأيضأباسيليوسق.وقام

063واحدوجوهرأقانيمثلاثةبحونه،القدوسالث!الولثاعاتميدةعن

شعرأنهإلأ63،نيقيةمجمعبتعليمالالتزامعلىالشديدحرصهورغم

بش!ليفزقأنإلىيحتاجالنيقاوياللاهوتيالف!رع!نالدفاعأن

و"هيبوستاسيس")كاأكال!ه("أوسيا"مصطلحيبينضحوا

أتباعيستخدمهقدمترادفةبطريقةاستعمالهمالأن،الح"كاالأ،كاة+ول(

.ق!ان،حالأيةوعلى.64هرطقاتهملتأييدوإفنوميوسسابيليوس

الأسحندريةمجمعفيالمعنىبهذاباقتراحوتقدمسبققدآثناسبوس

وحاق6".هأقانيمثلاثة/واحدا.جوهرصيغةقبولفيهوتم،م363صكام

اقتناعإلىأدىقد-إفنوميوسوبالأخص-الهراطقةمعالجدال

أقانيم"ثلاثة،واحد"جوهرصيفةبأنباسيليوسق.

دافيهايحوقأنيم!نلا"لألم!(كالاه،14لح،ئ!ء،)؟"حكا!+كاه+ول

يحملانإكاه+كاة+ول()5""هيبوستاسيسادو41؟كالاه(6وسياأ"

الأصرول!ن،والمنطقللعقلمنافيأي!حونذلكلأنالمعنىنفس

.قفرقهناومن.مختلفينمدلولينلهماي!ونحينيختلف

اهـمدلولعن)كاأكالاه(6اهـ"أوسياممنىمدلولباسيليوس

"أوسيا"ادعلاقةأنأساسعلىكاق+ول()،"كا!7"هيبوستاسيس"

!المشترك)أوالعموميعلاقةمئلهي"هيبوستاسيس"باد

مئزأنهحما،ة+()57"ة،المميز()أوبالخصوصية،(7"هكاة)7

لأنماططبقأالبعضبعضهاعنالثلاثة)؟"م!كاية،كاه+ئا(الأقانيم

26كهكاةأ1،كلي.،632.412.012،521.96.25،ول!4ل!!!م+ه!/3!أ1،كلى.،83.

336!!أ،ا.ءى،52..041.281.23129ر951و402زل!،311!!+ه!ص!!.كل!،83.

!كأثا!!،ا،.كلى2.52نجأ.53.24-3.021ز2.265ز،.ا+ء+11أ-

6أكا!ولء"أطهـ3لا.5ي!4..1+4!0116
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الثاوثالوإحراللة

وألصفات!موطبقأ،صةلخاا"ه+ةء+(الحلئاع!لحم"!ئاوجودهم

صهمخوا

لم!لئ!كا!"(،"+4،كا!+ة!!أ،"،"كاأءلل!س)4،دا+كااءيح،كا!4ء

يحة"ول(الح"البنوةو"ةم،"+(67الح"الأبوة"ببينهمفميز،الممتزة

.قأننجدولذلكةلم!كا!لالأ!(5066لد!الأ"/ف!)77"اسةلقداو"

بحسبالثلاثةالأقانيمتعريفإلىالأحيانبعضجؤي!جأباسيليوس

عابرةإشارةمجردمع،كا!"لم!لئ!8ةإ(ةإة!أ"،77المميؤةخواصهم

إلىذهبذلكومع،واحد)"؟كالاه(جوهرفيوجودهمإلىفقط

67.حقيقي)!كاكاه+كاة+ول(ألمحفومهومنهمشخص!لبأنالقول

.قأخوغريغوريوسق.لجأالتف!ير،فيالاسلوبهذاآثارولتخفيف

الإليهةالأقانيمأنحيفليظهرأثناسيوسق.لغةإلىباسيليوس

انفصالىبفيرالبعضبعضهامعمتبادلةداخليةعلاقةفيالثلاثة

هوللابنهوماوحل،الابنفيئرىالآبجؤئرىما"!ل:فيقول

الآبفيه!الابن)أيوهوالآبفييسنبجملتهالابنلأن،للآب

!انلو!ماالابنكا!كاق+ول()5"6أقنومفإنذلكوعلى.بجملته

نأ!ما،الابمعرفةلأا("هل!(""كا)57+لل!كاقء+ووجههيئةهو

ول!ن،الابنالأا،ءهلم!(هيئةفيئعرفالآب)،إكا!+كاق+ول(أقنوم

الذيالواضحالتمايزإلىترجعإنمامنهمال!لىالممئزةالخواص

068كاه،كا!+ول("ألح"5لأقنوميهما

الخاصأثناسيوسق.مفهوممنالإقترابهذامنوبالرغم

يشار!ه!انوالذي+الأقانيمبينالذيالمتبادل)الاحتواء(بالتواجد

مصطلحبأنباسيليوسق.اقتراحأنإلأ-باسيليوسق.بالمعلفيه

66ل!كا!+ه!س!33أ،1،.كل!.138بمم!،)أكهـه،.كلى.1123بم3.214نج،6.236!ء.كلكه

لم5.،7زهح.يم+،4!.،2.2).حهول5،)وليم30410"،ح3كالالاه+5.!هءج.لم،!ه.53مم

376!!أ،1.كلء،50.12.

"8ل!3!!/لم+ه!!ع،)أ.كلى،83..8
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بالثارثالايمان

منغئرقد،ومشترفيعامبمدلولىئفهمأنلابد)"إكالاه(""أوسيا

وبينبينهساوىقدإذ،اللهفي)"إكالاه(""أوسيال!السابقالمفهوم

الأقانيمفيهاتشتركالتيالطبيعةأوا(()،"كائا"فيزش!"ادمفهوم

الشخصيالمدلولحسابعلىالتغييرهذات!اوقد096الثلاثةالإليهة

دا!انفيهوالذي،)4؟كالاه("أوسيا"ادلمفهومالقوي)الأقنومي(

هذاأنروقد،فيه()المتضفنةالداخليةبالعلاقاتيتميز6"أوسيا

الواضحةالتفرقةومعلفه.الحبادوكالآباءفهمعلىالتغييبربالتالي

وبينالمعروفولاائمدركغيرالفهجوهربينباسيليوسق.وآهاالتي

التفسيرهذافإن07،لناذاتهبهائظهرالتيالفه*)طاقات!أفعال

أقانيموالثلاث""لم!()"(كالاهالواحدللجوهرالمستحدث

من(الثالوثشرح)فيالتحولإلىأدىقدلحإ5ء+(الح"م!كاه،كا!+ول

الأقانيم"بين"المساواةإلىالجوهر"ذاتجؤ"الوحدانيةعلىالتر!يز

الجوهر)منالعقيدةجؤالئقلتغيرمرحزإلى!ذلكأدى!ما

من!لتميزالتيالخواصإلى(شخصيمدلوللهالذيالوا-د

.71القدسوالروحوالابنالآلا

الكالوثعقيدةوش!حلف!مالكبادوكالآباءمدخلى

الفصلفيذ!رناهماإلىنعودأنهناالمفيدمني!ونوقد

نتعرفحتى،القدسالروحفيال!بادوكالآباءعقيدةعن72السابق

مواجهةفضي.القدوسالثالوثعقيدةفيالتعليمهذاأصدثهماعلى

396!!أ،اه!.ىكا!،.يغ،28.2،.ءى6.236زءمل!ص!33!!/+ه!أ)،،.ء!3.83بم!حة

!ا03ل!!"7عأولكا!3ء3أ1،كلى.2.87.

.591.صفحةالرابعالفصلإلىارجع+

07!43أ5،1ح+.ولىا،.،41721.1نج23.2،ءى.،1.432ز2.532م

17!ألا!3!ةكهأ3،1ه+يم،كاللألى،4.32،ه!+.،،!+.ر82.2.

صفحة.592إلى285صفحةمنالسابقالفصلإلىارجع72
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الثارثالواحداللة

مشتر!ةطبيعةل!ثمآلهةبثلاثةتناديالتيالبدعةإلىبصيلهماتهامهم

لىإالتعليمجؤتر!يزهمتحولعليهمأثارهوالذي-كاكم()ييكاش!عءلم

وحدانيةتأ!يدلىإالآباءهؤلاءسعى-73المميزةوخواصهاالأقانيم

(الرأس)أوالواحدا!لبدأهوب!ونهبالآبربطهاخلالمنالفه

الاباءأنومعالمدس.74والروخللابن)"أ+إ"(والعلةالأيلامف(

الآببواسطةأزليآمعلولانالقدسوالروحالابنبأنأقزواالحبادوك

نأوبحيث6و"المعلول""العلةبينفاصلأييوجدلاأنهبحيث

إلىنظرواأنهمإلأ،ثناءمء47()2بدايةبلاهوالآبمنصدورهما

متسلسلبناءتشلأنهاعلىالثالوثأقانيمبينالداخليةالعلاقات

من""سلسلةت!ؤن!آنهاأوالمنطقيوالتوتيبالسببيةمن

(.الابنأيتوسطهاءح+كائئا(75!غالحلد!م!كائاصلأ"الاعتمادية

فيبشدةأبرزهقدالفيصيق.غريفوريوس!انالمفهوموهذا

وجودجؤومتأسسبفسثبالقدسالروح!يانأنقالإذ،تعليمه

التيوالنقطةالآب.76فيومتأسسبفسثب!يانهبدورهوالذيالابن

نآ:هيعنهاالتعبيرالنيصيغريغوريوسق.وأخوهباسيليوسق.أراد

بالابنالخاصالأقنومي؟ه+ةء+(لد!ء!ءة+ق)5الوجودلمط

7؟ت!أهـل!!7ول،3،.كل!2.8ز!3!أ،اكلى،.2131.ر2.981ةمء+.ييح.يمه.ءلمر3،أ،مع

3+ح؟(ولس!.4.،54."2343بمم

47ك!ء3!ه!+3!أا،دل!.،7.4.83،ة!ه!أا+حهول.ل!ياول.،52.1ز21.2ز3.)؟+هول.،

.4.42

انظر:.المفهوملهذامشابهأمفهومأوقثمسبققدالإسكندرىديونيسيوسوكان

كلءي!ول5ء+!"(ولاول،3!ء*+ع.لم*5إء.،7.1

7ذك!/+ه!ص!3أكاكاه،أ.ء!،34.8،3!!أ؟ا!ء.كلكا،.لمكا45.31بم38بم.*ءح.+يةى،

1.3،.*هكبع.هكامو.4

67+ه!ع!كل!لأك!7.33.ذهحر.كلأاء42.36.1زول.47حح!ول..124بمولهول5!ول،أ!4

له?!س!3،3.)،".3.65ء!!!4لألأك!غح!+ه/!!3أ)،دل!.،4.83.

،الثالوثداخل"السببيةمنالمتتابع"الشملسلعنالنزينز!يضكريغوريوس.قفكرولكن

الخطبةانظر.اللهفىكائنةدانمةعلكاتبكونهاالأقانيمصحنمفهومهبواسطةئعدلقد

:31،941.33.
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بالثالىثا!يمان

الأقنوميالوجودنمطأن!ما،الآبابنهولأنهالآبمنيصدر

أيضأهوالابنمعغيرالمنفصلةوحدتهفيالقدسبالروخالخاص!!

بمدلوله)4إكائاه("أوسيا"لدمفهومهماأنإلآالآب.منيصدر

والروحالابنبأنالقولإلىبهماأدىالذيهوالمشتركأوالعمومي

(قنومأ)أولشخصة+()"7إم!""ب!يانيهمايدينانالقدس

تأثيرواضحله!انمما،77الآبلح"كا!+كاة+ول(/)لأه+لناكاقء+

غريغوريوسق.فنجدصميمها.فيالقدسالروحانبثاقعقيدةعطى

ئدركولا،بالابنأمتصل(مرتب!طالقدسالروح"إن:ي!قولالنيصي

له.""علةبحونهالآبعلىفيهفيعتمد"!يانه"أما،بهمتصلأإلأ

طبيعتهويمئزيخصماب!لالآب()منمنهينبثقأ.يضأوهو

!يانهيستمد!ونهوفي،ومعهالابنبعدئعرف!ؤنهفيالأقنومبة

078"الأبمن

وغريغوريوسالنيصيغريغوريوسالقديسينمن!لأأنويبدو

بينبالعلاقاتالخاصالتعليملهذابالنسبةنفسهراجع!دالنزين!زي

القدسوالروخالابنوجودفيهأرجعقدحانوالذي،الثلاثةالأقانيم

إلى-الأقنوميوجودهمانمطيمجردوليس--يانيهماصميمأو

نأفنجد.الآب)"إكالاه(جوهرمنبدلأالآبكاق+ول(الحث!كا!أقنوم

)نمط(ش!لوبينالوجودبينوفر!اعادالنيصيغويغوريكلسق.

الجوهرعلىيدلإنماالحة!ه(""الفهلفظأنمؤ!دأ،الوجود!7

نأيعنيمما،)57+لقكاقم+((الشخص)أوالأقنومإلىيشيرولا

فلاإلأ)وجوهوهبفضلىولنأبوتهبفضلالفههوليسالآب

77ل!3!حه+!!3أ1،كل!.،483.ننل!حص!!لم+ه*لا3كه.،*!حهيي.+5.لم،لهع!!ص!.1.33،

".52ز،مل!عح!ه+*عة.7هكا.،41.13.

7!ك!3ح!!لم+ه!كهأ)7ءى.،4.83.

7ول!3ح!هلم+لأ*3.33*5*5?لمء*؟،له!!!ح65.3،1.3.3.
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الثاوثالراحداللة

غرينوريوسق.أماالفه(008هوالقدسالروخأوالفههوالابني!ون

للجوهراسمأهوليس""الآبلفظأنأثحدفقدالنزينزي

وأالابننحوالآبيحملهاالتيالحإكان!ءكا!""للعلاقةبل،)كاأكالاه(

نيقيةعقيدةعنالغريبالتفييرهذاو!ان8الآب.امعللابنالتي

،*(جوهرهمنوليسالآبأقنوممنالابنصدوريخصإفيما

للثالولاالأقنوميةالعلاقاتفي""السببيةمفهومإدخالو!ذلك

نأإلىبالإضافة،المشاىمنالمديدإثارةإلىأدياقد،القدوس

اهـعنأثماسيوسق.لمفهوماستبدالأئعد!انذلك

دأخلهفييتضقنالذيالواحدالفهجوهرب!ونه")4"كالاه("أوسيا

ال!بادو!يالتمليمهذاأعطىوقدالأقنومية.الحيانيةالعلاقات

الطريقفتحقد!ما،الفهفيوالتثليثالوحدةعنمختلفأمف!ومأ

.القدسالروحانبثاقعقيدةحولخطيووانقسامفهملسوء

النزينزيغريغوريوس.قعندالكالوثعقيدة

،القدوسالثالوثحولالنزينزيغريغوريوس.قف!رأنورغم

وق.،باسيليوسق.قدمهمامعالعامش!لهفييتفق!ان

نأيم!نبهذاأنهمنمتخوفأ!اقأنهإلأ،النيصيغريغوريوس

الابنلىإينظرفلا)"إكائاه(الجوهرأنهعلى)وحده(الآبإلىينظر

كاه،60+ول!،)512)أقفومان(شخصانأنهماعلىالقدسوالروح

56ل!س!3+ه!كهلأ*3.،*!هءايمثم..امه.لم،ل!س!!ح،!1.3،هفى910-52زءع.ء3لم3.،

0،1.3".31!م

لأال!ه!ء33لالا.سكه،.30،.13.6192.)61.4.

امن2بصيغة01الآبجوهر"مننيقيةصيغةدبديموسوصعهمالكبادوكالآباءاسئبدلببنما"

آباءبصيغةتمسكقدالإسكندرىكيرلس.وقاييفاني!س.قمنكلااننجد01،الآباقنوم

ئيقية.
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بالثالوثالإيمان

جوهريأالائنينوليس،الملازمتينالفه"اقوتي!يجعلهماول!ن

فيه

ولة(ل!"7لحإ5هتاهع!ناه?4+ل!،لحكا!ءناه؟ئا+كام!كاثئ!4"االح82.

ا.إقال!بادوك(:للآباءالدامالتوجهمع)متفقأيقول!تبوقد

وحدتهمأساسولحن،القهوهم،واحدةطبيثةلهمالثلاثةالأقانيم

!ما"083الآخرانالأقنومانئحسبونحوهمنهالذي،الآبهـو

الابنإرجاعفي6"ال!سببيةعنتنملغةأيضأغريغوريوسق.استخدم

الآب.84فيواحد)ايمءة(رأسأوواحدمبدأإلىالقدسوالروح

أحئومفهومأذلكرغمتبثىالنزلنزيغرلغوريوسق.ولحن

اللاهوتووحدافيةالفهوحدانيةيخصفيماأتتاسيوصل!قديسقريآ

فيىب!ونهاولن،الآبفيأوليآبحونهافقطليس؟ال!املة

الثالوثأنأيضأأضافوقد8!ل.هجميعهمفيو!ذلك،أقنوم

فالوحدة086الثالوثفيئعبدالوحدةأنحمابالضبطالوحدةقيئعيد

هوالواحدالفهبينمالأنه،)،ة،م+(التثليثمعتتطابق)،!هلأهول(

النرينزيغريغوريوسق.ويقولواحد.همالثلاثةفإن،)أقانيم(ثلاثة

الصدد:ه!افي

والثلاثة،واحدهموالتلاثة،ثلاثةفيواحدهو)الفه!ا!لاهوتا-ا

)الفه(11087اللاهوته!االثلاثةدقةأ!ثربتعبيرأواللاهوتفيهم

ك!2!3+5!ععة*،1،.32.1330.

538ص!!+هلاعه.،.كاه،51.24.

48ك!!!3+هك!س!3!ه+*ع!.7ه.83.1،3ز83.2ز7.02ز91،51،3.92ز91.03بم

13-03.32147.8ر33ز.18.34زه14.04نجم.142.حه!5

5358لم+ه!ح،.ع!*..3ه.9.3102.03م.1614زر.37+3+93.8.38أهنج

41.04بمم؟4.45.16.42

!6+ه!!!5،.عه*.كاه22.67ز2.92.71.25نج.34ةبم3.وأهز14.04،.6.142

!7+ه!!مك!و.عه،م..1.1.9330
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الثالوثالواحداللة

الوحدانيةعينيكنصبضع"واحدوالآب"أنا:الآيةتقرأاوعندما-ا

ونصنعإليه"نأتيقولهتقرأعندماولحن)كاأكالاه(ةالجوهرفي

وعندماأكا!لد!كاة"+(.الأشخاصبينالذيالتمايزتذ!رمفزلأ"

الأقانيمجؤف!ر"قدسو"روخو"ابن"6"آبسماءأترى

11088لثلاثةا(+كا!+ولكا!)،51

اهـ"هوموأووسيوس"مفهوم!ان،اتتاسيوسقءومثل

غريغوريوسق.عندالجوهر(ذاتفيالوحدانية)أيقههلم!ه()؟ه"6

هو!انولذا098الإلهيالثالوثعقيدةلشرحمفتاحههو،النزينزي

خلاصيأمدخلأتبنيهفيلأثناسيوسال!بادوكالآباءأقرببالفعل

دامفهومعلىمؤسسالمدخلوهذا،الثالوثعقيدةلفهمو!يانيأ

علىترددأيبدونطئقهالذي0"كائاههلم!5()6"هوموأووسيوس

:يقولفنجده،للابنبالنسبةفعل!مابالآبالقدسالروحعلاقة

الأنماطجؤثلاثةهووالواحد،اللاهوتجؤواحدهم"الثلاثة

بهنادىالذيالنوعمنهيالوحدانيةليسصتحاول!ن.المتمايزة

ذاكمثلبغيضلتقسيميخضعونأقانيمالثلاثةأيضأولا،يوسسابي!

ب!لالفه؟هوالقدسالروحهلإذن؟وماذاإفنوميوس.بهنادىالذي

هوطالما،نعم5إكائاههلم!ه(؟الح""هوموأووسيوسهوهلإذن.يقين

9+.ا.للها

الشيءبعضقلقأ!انالنزينزيغريفوريوسق.أنالواضحومن

)مراتب(درجاتأوترتيببوجودالخاصالأوريجانيالمفهوممن

88ك!ء3؟+ه!3عه.،همم.،43.)3.

8،ك!+ه!س!3لا،.عه..30بحه!34.17.31).45.41.04.11.933ؤ.16.42

09+ه!!53*+.ع!ه..9.313م

أعمقصياضحةفىرغبتهأظهرحيث58رقمالنزينزىضويغوريوس.قرسالةانظر

.باسيليوس.قوقدمهاسبقالتبمتلكعنالقدسحالرولعقيدة
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بالثارثالإيمان

فجأةبرزقد!انماوهو،الأقانيمبين"ولكه(،لمكاهءقى!المكاأقىه)يئ

قدفبينمالذلك.القدوسالثالوثعنالحبادوكالآباءتعليم!ؤ

"أعظم"بصفتهالآبعنالتحدثفيال!بادوكالآباءبقيةشاراث

إلأ،منه(هماالآخرئنالأقنومينأن)بسببالقدسوالروحالإبنمن

وما.الإلهيةالثلاثةالأقمانيمبينوالتساويالوحدةعنالدفاعحاولأنه

الآضرين-ال!بادوكالآباءمع-تطبيقههوبالفعليزعجه!اق

الابنعنتمييزهفي،الآبعلىالأ?ة((الرأسأأوالمبدألمفهوم

جؤالأسبقيةف!رةضمنيأيحويقدالأمرهذالأن،القدسوالروح

الألوهةفيمتساويةغيردرجاتبوجودالإيحاءيعطيقدأوالخراصقى

يأاعتبارأن!كلىغريفوريوسق.أصئرولذا.القدوسالثالوثداخل

إنماالآضر،منأدنى(درجة)أومرتبةفيالإلهةالثلاثةالأقانيممن

9.االثالوثبعقيدةالإطاحةيعني

نأهيعصرهفيبرزتالتيللمشا!لإجابتهحافتوقد

إليهاالنظريجب"القدسو"الروح"و"الابن"الآب"مصطلحات

داخلوجوهريأأزليأ!ائنة)15ءكات!!(علاقاتإلىتشيربحونها

بدايةوحلىة?ف(الحلد71زمنحلتتخطىالعلاقاتوهذه،الفه

بالملاحظةالجديرومنإ،"كا!ة(039لئا51سببو!لالد!ء"76ف()5

بمفهومالخاصةباسيليوسق.ف!رةتمامأتجئبغريفوريوسقى.أن

قى.فهمحسبلأن،الأقنوميولةء+(50لد!م!!?+ئاالحالوجودنمط

أنماطمجردليستبينهمالعلاقاتفإن،الإلهيةللأقانيمغريغوريوس

ذواتهمفيهملماوفقأداخليةجوهريةعلاقاتهيبل،للوجود

المتبادلةعلاقاتهمجؤهملماووفقأ-متمايزةأقنوميةحقائقب!وذهم-

5319+5!ح،.عة*.43.04،30ز03.43ءزبم.5.192

29ل!+ه!س!73.عهلأ،.ممه.118.23ة2.92!حه61ز.1103،)9نج9.13..6114ز

-142+5حبمأكعهول!"،ولول،5عء*للأ3.،6.1
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المثالوثالواحداللة

وأجوهريةهيالأقانيمبينالعلاقاتوهذهالبمض*.بعضهممع

"مانفستمامأبالضبطي!ونوق"بينهمما"فيأنهمبحيث،حيانية

علاقتهفيبالتحديد:""آبهوفالآبولذا4.وبذواتهمذواتهمفيهم

والروحوالابن،القدسوالروحالابنمعالمنفصلةغيرالحيانية

غيرال!يانيةعلاقتيهمافيبالتحديدةقدسوروحابنهماالقدس

ءقفهمنبئالقولويم!ننا.البعضبعضهماومعالآبمعالمنفصلة

.قمفهومفيملحوظأيعتبرتعمقأ!ان،الثالوثلعقيدةغريغوريوس

الداخليةعلاقاتهفيالإلهيالجوهرب!ونه""أوسيالدأتتاسيوس

غريغوريوسق.رأىوقد(.داخلهفيالإقنوميةالعلاقاتالمتضفن)أي

دينامي!ية،علاقاتهياللاهوتفيال!ائنةالعلاقالت-لأن

منهاأيبينتعارضودون،تامةوحدةوفي،متبادلةبصورةومتداخلة

ف!رأقذمغريغوريوسق.أوذ!رنا!مانجدوهنا9والآخر.كا

حين،ال!بادوكالآباءبقيةعنالثالوثعقيدةجهةمنقبولأأ!ثر

بأقنوممحدودةليست7()"؟ء"كالاه()الرأسالمبدأوحدةأقأوضح

:يقولنجدهولذا،49وبالثالولتالثالوثفيقائمةالوحدةلأن:واحد

ذاتهفيالآبهولماو!اتكونالقدسوالروحبالابنالأبعلاقةالمثالسبيلوعلى

الابنأبوبكونهالابنمعاي:الآخر!اكوم!مععلأ!تهفيهولطووفقأآببكونه

آبهوالآبلأنلمامأ،واحدالأمرلنوكلا.الروحبائقبكونهالمد!الروحومع

القدش.والروحالابنمععلاقتهفيبالئحديد

و3+ه!!!ل!*،.ع!.!مه،-7.02أ8.23.1ز9.13-ةز.4.135-941.ز.5.142

و4ل!عح!+هلامك!.،30.،13،2.92.!4ز14.04ز61-51.42.

الإلهى)ئنمئمه(الراساوالمبدأبكونه،ككلالئالوثفيالتفكيرينبغيانهيعنىوهذا

غريغوريوس.ققصائدإحدئفيوردتالتيالمميزةالعبارةإلىارجع-الواحد

!حرو)اللهروحبكونهككلالئالوثعنمنهاالأولالجزءفييتكلمحيثالنزينزى،

3+حولأكهـ(ع.4الئالوثهذاأقانيمصيتكلمئمالمبتدىء،غيرالواحدالإلهيالمبدأوبكونه

غير:وهومبتدىء..غيرواحد(أس)رومبدأح،روالممجد:"الثالوث61:!.").146

فيالواحدالثالوث..القدسوالروح،الكلمةوالابن،الاب..والمنبثق،والمولود،المطول

11.الجوهرذات
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بالثارثالإيمان

عنهيصدرماو!لى،واحدولاهوتواحدإلهبوجدلناابالنسبة-ا

)بالتأ!يد!نؤمنأننامع،معهوأحدآلي!ونإليهع!إئدأيرجع

أ!بروآخربدرجةالفههو(الأقانيم)منواحدأوليس.أقانيمبثلاثة

!ما.لاحقوآخرسابقهو)منهم(واحدولا،أقلبدرجةالفههو

توجدولا،القدرةفيمنفصلينولاالإرادةجؤمنقسمينليسواأنهم

أشخاصأبحونهمبل،منفصلينأفرادأتشيرل!ونهمسمةأيةهناك

وأحد!لجؤهووبفيرتقسيمبأحملهاللاهوتفإقمتمايزين

0105!منهم

بهما-متحدهوقنمعتماصآواحدهوالأقاثيممنأقنومو!ل-01

الجوهرذاتفيبينهمالوحدانيةبسببوذلك-نفسهمعحما

،لقدرةوا

ءعلأصلأة(6ة!ئطلاه+كاه!غفب!+ئا74إم!سلاغةء+5ة،

لم!إح،لأب!57لأهءقهلآلاه،6لأةء+5،ة+ول"5فت!،لل!+ئا"،شلح

4"كالاهلح"!"شلحولة7لم!!هلل!5الح

لهذا!انوإذا،فهمناهاقد!ماالفهوحدانيةع!ششرحوهذا

.البصيرةيعطىالذيلفهإلىيرجعفالفضلالقوةمنشيءالشرح

قوة"069أحثرآخرعنفلنبحثه!ذايحنلمإذاوأما

العلاقاتعنالنزينزيغريفوريوسق.مفهومأنيذحرومما

الإنسانيالتشبيه!كنتثويههمع-القدوس!الثالوثجؤالخائثة

عنهأخذهقد+79الإنسانجؤوالروحوال!لمةالعقلىمثلبأنهللتنايوث

59ل!!ء3+ه*!2.،ه3.،41.13زءمأ!كه520.)6ز91.62.

فينؤعنفسهالجديدالعهدان(اه)36:العظةفيالنزديزيغريغوريوس.قوضتحوقد

.القدسوالروحوالابنالآببهذكرالذكطالترتيب

،6ث!+ه!!3*،.عة،.ءأه16.13زبمح.42!!15

و7ك!و.ع!*+ه!ء3،.!ه17.12..3ءح،38ح!!!رل.6-1325.37
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الممارثالواحدافة

الفربياللاهوت!هامةمحانةوأعطي،بعدفيماأغسطيذوسق.

089القدوسالثالوثلعقيدةبالنسبة

بينالمتبادل)الاحتواء(التواجدلملاقاتالفهمهذامنوانطلاقآ

انبئاقعقيدةالنزينزيسكريفوريوسق.شرح،القدوسالثالوثأقانيم

الآباءبقية)عنالشيءبعضمختلفأساسعلىالقدسالروح

لاهول()"إء"4()الرأسالمبدأوحدةتحنلمحيث،الحبادوك(

تجزئةأيايضأعندهيحنحما،واحدأقنومفيحائنةلهبالنسبة

.قف!ر)!ؤالقدسفالروح)كاأكائاه(099"أوسيا"لدتقسيمأو

وحدةبسببولحن،الآبمنبالطخيدينبثقغريفورلوس(

الروحفإن،والحمالبالتمامالقههوأقنومحلفيهـاالتي،اللاهوت

للآبهوبحوثه،+والابنالآببينالتيالعلاقةوسطمنيصدر

معرفةيصعبالأساسهذاوعلى(.الابن)روحوللابنالآب()روح

)).الغرب!ؤوالابنالآبمنالمزدوجالانبثاقمشحلةظهورسبب

تمبيرق.حدعلى،القدسالروحعنقولهنستطيعماو!ل

الروح!إن""المولودهوالابنأنحينفيأنه،النزينزي،غريفوريوس

،!ةكمغ)،إكال!ء6لمنبثقا"وأ(ء+كائ!إليالم!)5"لمنبعثا"هوسلقدا

!مولودولاالحلنا""اله(حابنليسالآبمنيصدروهو

89لم!ولول34،حولأ?،.+.صم7.3-3.د!أ?ء?،؟اره*لمء.+له.!ملم93ة*،و-و!

3،1.86،ءى.،823.071-124،ء3"+وله3!ول4ولأ!+كه،جمهيلم3هءلم.،ا!./ث!-.

ز!كك!فى.لمه?ء.2-أ3ححا!03.،.،ط!.!.لأ))ح!43ىل!لم+ءألمكهثم"ح

ءهحثهم+دء،8391،".172+ت!.صأ.7!435))""3ء33كاأ*ءءح!ي!4*

*ءثهمكاءىءح؟لم،لل"لهآ،كا5869،1"22110-ة4+!+.ع.،?،لة+ه+هلثاه+4.لة!!

ثلاء5)!ءأثعس!هول!3لادول3+هث!4حأ!3لأأول،،+?.لمءحرة.3"ءكهلم،.)75ر1،

،7391."3ر3.ر-7زها?!لمفىأي!*ءء%الميمءأىكه،ل!ءلمءع"ح5،1ة9ح"3،

+!+،+4،أولأ3روللا،36حهلمحث!+!ه)5،،."602-061.

الو8!ل!+ه.سك!ك!،ه.2.92.3ة14.04.

!مبلركالئالوثالىالنز!نز!غريشريوس.قمهاكرحيث36(21:العظة!ىلرجع

الإلهي.)!ه!ة(!رال!لوالمبدابكونه

.الأبمنبخبئمهوليسوالابنالآبمنالقدس!روحارساليةبهذايئصد"
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،.إفي!إ.لألوبط!إلإ؟ق

جممتممحبنئ!؟؟ع!،جمبماءبا!،نهبفاوصأبىفتأال!لىلمط!بو(م!*!ه!ألىكلث!ثهـ!يكق!

لإكتن!وقلبماأظثلالةإث!ئلتنأة.ايمقهعاليؤ؟لطبيعتنماوفقأبهينطقلاتمامأفويد

ونجإلمعل9ك!نهـنئ"،برو!ؤهاإطمهكنحؤفه!ذإتماأكاة!ئه؟.عللئنلأمكلمبمط!)لبى!7

هـقيلمكبننراخاتيهأت!يرغن!يرسب،.،كة!قلا!لإفي93،؟في"لإفبهثو؟6في!ه!لىهؤت-،ألقنبماصنذ

،،س.أ!؟-3نمت.!ث"*+:ف-لمت3!.-ذاستا"كس!،آ،..إس!2**"ءهـت:.ء-بم(د.لبم--ا--*هـأكأ..لح!7!أأ31-..لم"

:--.-.م-!الضرديدطوسجمنذالفالوثجمقبدة

اج!أ!ثىبمؤا:ث5ث..-،:)مح!كأ.+"ءتإححظ؟..،لى--/.-نخإ-ا-؟؟!أ(+--إدماا"إ(أ؟إ.ي!!ا"-91.الى؟إ%أبم؟!يالم

وس،9القدالتالوثحوليليقيةبعدماتأثبرمناثشاتوحابئ

لى؟اكبرسذ!!.،نة*!ثح!!كلفذ!4"ء!،ت1ذ!ت-:،فبا+ب!.هـ.ز-،."ا-بدطة%7ء.هـئهاس(9ض

ديديموساقتفىوقدالس!تذلمي.،1ديديموستعليمفي.للغايةاضحا0
-+،+ء!ا-.1،و،فىص.؟ا"،أط11ء3- ا؟هـهـ،يسم!-!اح-ةاحررل!لإآء!إأأ.أ.ف6بر.6!-ط.ا

-*-"...-.---ء؟"!ا! "قومواووسيوساتمفهومجعله!ؤأثناشيوس!.لر
جمد.برف،ير.اج!+!لمرهـدؤ.:ااإ-!ضفأ-ل!-هـتء!--فىادأكبم+؟تلى.:ة!ه-ا4--"لى..-"اث"1"7ب!.ه-

ل!محور-.هواالجؤهر"أتذفيانيةلوحدا"أى+15هلمماأغهآكالاه

+ء"يرإ-%أت،-!12ايرلمابهبناءلما-،خت!أيمحد،افيير"!،.انةالأ*-!،غ،31إغئمتىث-!اأ!:ا.ص!إ!ا،+؟-لا

وعدمالؤخدانيةعلىأتحيث،الثالؤبعبئوتقليمهلمتق!يرة
ص!ا!فخب-*-!4لاخ!2-دأماعلم،-3أتأ3لا!.!بت!:7ن!صى-لم!اثب-!+حم!تبأصاث!إ"،اقيوللإ--0!-+ا

صيغةديديصوسواستخدماللاهوتا.+.اوربوبيةجوهرفيالتقسيم

برأ؟!،3،!ص.-إ،!لمءأ1،ث!،*(**)؟-!33نج-).حم!ات.+اثد"!فيل-طول-*دتيالبهدهـ.!!:ت.-!،

،"أل!مولة،؟إةء،لح،ن!+ة.ه+ولكا!51+ع!نيم".قاأثةلر،جدوا"جؤهر

-ط-ت!"ئ،-بم-،5-إ:ثتلمحمممه،3او-ممثاكل%اث،!"لى.كل!،.ة،؟ر/!.ت!؟اص!لى،،!جا.ول3.ك!)اثى.!ذ،"،ءلم!،

واخدة"ألوهةمصطلحاشتخدانميفضيل!!انإنهمنبالرغم

ثم!شلثإ.صه01هـضفعهثئاإروفى-لى،-لحى:مضنهقخ-إ،أ01أ،ن!!هس!كامل!!الم!(طصبدئئمن
كاالم!(03.واحدلكلء)"أكالاهجوهر

بمؤ،.3س!*ل.ان!لهأ*تطا،طأ!5،-ض؟هـ+!1ا،هـ،ء!اصك!:طبريص*!!ثفيتإيخىأير-يم-

غلىةإكائا؟ه"كا95هوموأووسموسافيمفهومدؤطب!دلدلموس

أ!.-لى!4!".،ولغ.ادتمتالالحنزء"!!!لما2ء!إلال!"كا"أء%أ"ء1(لم:،39.ءدقيتلىأ؟،7!.!ا؟أأ:آإ.7أبز9ررأ.

أقانيمالثلاثةأنامؤ!ب،01خحلىالقد!بب!الثالولثه

!-.-:لىظ"!!دء--!حضض!---ول!-طمي%ير---،/جور؟بالىء-أإ-لمزإاقيلملم،/!بريم؟!،ك!،ث--اا---

الخرامةقيما-ومت!اوونبال!اقلمتماثلؤن)،"م!6"+كا!+ول(

قق-أ!نيغ!ك؟-بخدثيك-أنئ.الإجقمنعظمأليسفالآب،والق!رة
؟؟14ةا2ةلا!لم9*../أ..سااأإأ!)؟.اةنم1،؟ا.لمز،أ4إ؟لمء-.يم.9:"،أ؟ا،طافىأ،أ،.ر..إ.نم-!أ(ة؟"ع

قبئلى)الآقلنؤمين9!أ"ط!ت!فنمانلأظنقفدلننأولا.أئق!،أ!لم+؟م!ر!الإلهة

!،؟191/.دا.3!،أ1،1.ا،.؟ا!.إ*.يهـ!أ!3في(.أ.!لي-.)ة-لمأ؟!أابرخنبم*يملأ!!.األمإ(لى.الأأأ..،لم..،3"

ا؟ل!اا-أ\،؟1-أ-،؟"9.أذا"9؟،)ر،.أ!ئاك!يبرء!إكأ03أ:.ءأ-إ-تاز-مبر،.7/.ش-!!بهن2101!-9،"نم1!ا."إأإ.إ).)

12،نرإد،-لأ،ول.ل!أ!:ئىتإ.ءأ،آبم6؟،ءرآ.الم.،7!أ!ا،0،1-،ث..أ+:مجم!ر؟؟؟.1،.-ءءا!!ا!ا"1-؟+

)هه؟؟ه،!أغي!كل!"نملمحايأ%أ.يلآفيأبر؟ئملأ،!/أكاإأث!ب!بقل!!زآ./أ!!؟ب!؟االمحؤص!أ)ا؟لأبزا؟ا!ز!لى!2!!(ذءا،م؟،لم3!

لمث023ر،.؟ء!م9اثصإ"-5ء،في"..ة!؟1،*11-ا!الماأ!!هـأ،)!ا؟1،أ.3!دا3!،)بز-*-+-؟؟،أب1(/--،اإ111

القدسحالروعنكتابهجىالعالثث!3!رلج!*يليمبفف!كلث!.ثكول!فكوالذا!!هزغ.ل!!ك!101

(1أ-29.6ابم24م.3632بم4!ه.53)58:ال!جمتن!ل!!ني!؟ينيموبمفطثىفئإلهجبوفي.،و

201!!لما*ب!كم!!"*بم.الما!6لصي5!8ي.ف!يرث!2!س!ي!ك!لمههـلمص!3،أة؟كهـمتع!ساصمكله،ا؟ث

301أقي؟،!ملألا،،ووي!3أإ!ي!!!ما!م!؟،نم!ي!أفي،24،م43.27ز41.2.،حه!31،م7.3372.81،

.،3!ث؟يج.لأث!ةا-؟بر.،.!ثع!؟"-لم!و!ل!!ل!)!ا-اما..كك!!ت"دأ،/-ا؟.،

يلأ؟3



البلإممصالرإجمالهاللة

!!ل!ئ!ليئفلكأ!ي!لنلهط"لإ!،ا-يطهييط.يخن!ئ!بما!ا.لإجمبإت.جمهؤ"فيفىبما؟4.\جبز!فه!لآا

يميهواطعهلم،يم،يإآيمينيئأولخنهلإلببالف!ثدن!رومويخ!ي!قييلا!سأ!يحبيب!هةب!ابما!يإمايحيج

2!هكلفايري!بيئل!مإ،؟نمانبلا-لافبأجمئيابيى!ألاليإلنفكولمأإلمحنبن%ث!اشالإهنن؟

زمعكلت!ظص!يطالألإ،كلبئص،:فيثاي!!زإإلمحتي.ي!يجلى"!نفيووجيينهـ!مالا4!نؤ

لمح!جمك!الؤباائب!ل!!اا!!ال!ئف!ننظ!بخغ!فيلاهتيإ!لمجقبئأفي!ج!بو!ثوهوفإزرويؤ

هئلى!"!!!اا!إشاب.،ئم!لؤ!جبمه!4ة!"هـلإاين!هوب!-وفىلمل!!ص!!!إ

،ا.-.أ)ء.الا%ر/1.اأ"ا2ونفي-تت.إ-نا1،ا!كلعلأ!ك!جؤ!ث!!!بابللو!بن!غ-بهؤ%جمظئجا!أ!نجبئ

بخ!نئ!بسك!دجر!م!دط(!عل!يو!ص!ا/ففبببر%!بم!2كت!ب!زءاليطتيواهـعتر.

لإطنإءوإيخجمبي!في!ثف!كهدهصصتلء،هننينمأصالهال!مجف!2!يلأيطالهد!لمبتثف!طليل!!مئنقي

ولمخنفا!نملىارو!جمنو*31كلقبهه!،1لم--....ةي!ي!إوصبطنعيلمحئميجه!الاا0

يمم!ز!!ا!صعبخبوا-والبملإصة!ال!(؟كا!!7!إفي"فنإئب!س)ييمي

!لم!تبا؟!!والمعقما"!أبنثبنهصلفي!ا!!يه!!ر!لأكائ!تج-!بماث!في؟لبفا!!لق

ال!.الأح!يا!م!بمنمثا!ا!دين!!استخذفي!في!ب!4خييثوصكت"إللتي،

!لمميك!لهأج!!يا!!جملوبد!،!ي!جبطلعع!طبىااإلييب!ن

مففو!أالن!إليهأضافحينأ!ثرعمقأأسكطاهولحنه،الأقنومي

نج!!؟!؟جمم!كا!نم!لاكلى.%.!فب!ج!نا-"يتي!بمحبلأك!إنميما

!ل!ة*!!ن.ال!كموبر!إظألمط!أ!بلمهـ/به!ق،-!ؤفي!لأ؟نر!ثئيإل!ين!!!مؤهؤ

في!لنإب!يمم!ك!نطةأ-!لي!ئواجقدافيتدلم!نيممجبزفى.-.جمف!لهبيبه!

به!إ-إ،")آ!ا+إبم5ألأ64لى،ؤ(+لم3آآ3ألم""خةا/1،:--!لمط.لم(-ا--ءست.-3-،حيما-/-،.-!د.ع05-،!ء

915أ!4ول+لا37!ء،.+ةص3).أ"2618.6،مبمح1.3م3،1)8زكأء.ء5،.لم36.3

كه!!!تي+!بم!صي"!.يرأتجيه!؟أكماتممااأبم!ء2ش!:ب!ابم!ألتماة،!بمبمء7دن!5،؟از!إ:*و،س

26نج.312.3بم.5524،?.كلكا.لمكا،93-03ز.+هح.يمولىرك!ثع"أولح..44،4

هـ--.-.---.--2ء5ع!-2!لمحه3...س-..-ء---"،ء..---لأ-.-س

601أ!ل!4اوللا،ثه?إمم3*.،119.01،هـ3!؟نيا283ن!كالر-أ"إهل!!ثههت43أ!؟!"لى!جمهـءا!؟ك!!كأ11

.2791.12ز.3اآ.2318م4،لى38ةث!4ث؟هح!ء.!3ذ.لمكا..03،"27(.193(.أ!،د!.د
3-..-".-..ا!.+.302؟و:ا/كل(!ا،ا*أ

701أ!4*لاره3!بم.!كا!-ةك!،!!!لطراأحجهـ!*؟4يهـ،22644\"هم*!!053أ!بمولصهمشبمألمؤ!11لم

.2/،9.1(-لم!!ث!كاه!ء!إ3بم!الممش)1.!!!،ء،!ة!ءغط!إ+"+/8؟"ا؟!اأ؟ا\.ا9ا؟/لا"937!مم!1+!.!أ)--"*ا

+ول!.ر44،ح.233.9320.-أ،؟،-.لم!.-!-!!ر،ء"آر،أو."دخ"؟"خ0011،!19:-!إء.19ا-.-اتن.:31
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بالم!رثالإيمان

.قتعاليممنحتنيرأاقتمرلتقدديديموستعاليمأننخدانناحما

مناقنوميأيصدرانالقدسوالروحالابنأنجؤالنزشزيغريغوريوس

بدايةحلوقبلة?ة(ثل!7)2زمان!لقبلىوالإنبثاقبالولادةالآب

هوالقدسالروحأننعترف+نحن:ديديموسفيقول،)،لد!?كا!ف(

يأبلاومعهما،الجوهرذاتفيوالابنالآبمعواحدوهو،ال!قه

نأو!ماجوهريأ!0801الآبمنينبثقوهو،لال!(ثنأ?كالا514بداية

ابنب!ونهمعهتتناسببطريقةبالولادةالآبمنيصدرالابن

بالانبثاقالآبمنيصدرالقدسالروحأيضأفصذلك،الحلد!ممانأإول!

ولن(.لم!ل!ولالحفث!اإ46)قدس(روحبونهمعهتتناسببطريقة

الخلقأو)الإرادي(الفدلطرلقعنيحونانالانبثاقولاالولادةلا

-القدسالروحلىإديديموسنظرفقدإذن)،فئأ،!ا!ولهالم!،ة(0901

أقنومأأواقنوميةحقيقةب!ونه-الابنإلىنطرحمابالضبح!

فإنه،اللهفيأزليأ!ائن(القدسالروح)أيهووبينما،(حقيقي

!لفيأقنوميأوحائن،الذاتيبحيانهبيننامباشرةبصورةحاضر

هماوالعطيةائمعطىيحونفي!هأنبحيثلناالذاتياللهعطاء

11.واحد

الروحأنديديموسرأى،العميقالأقنوميالمنظورهذاومن

مماغ(لحا+)!حد!ءكا!+كا!+فاأقنوممنوأزليأجوهريأينبثقالقدس

أقنوممنيصدرالقدسالروحأنديديموسذحردرحينالآب.

معاختبارناأنيعنيحان،اااالابن"غ(،!م)،لنأءكاه،كاه+ئا

أمرانالابنبواسطةالآبمعلناالقيالبنوةوعلاقةالقدسالروح

801أ!4"كلاسلا?،.*ش26.23ز5بما.51ة.8.2.3

يواة"4لالأول،3!*!م3.،.12بم3ة.8.6.2"22.،،!

511أ"4لأيمول3،ووث!3+.،1.2-3ة?.كلكه.لمكه،3+61-52ز23-04،و16-7.

111أه،دول*4وو،.+ثم15.13ر"3626.18ة.2ابم5ة.38،5.3.3?.ءكه،.،كا

،26ر7ز63.*هح".*ى!ثع"أول3ح.231.44،4."
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الممالوثالواحداللة

الروحانبثاقنقطةعندديديموسأنالأ*0113انفصالبغيرمرتبطان

إلىنزعحيث،نيقيةوآباءأثماسيوسق.عناختلفالآ!منالقدس

الآب"جوهرا.من(القدس)والروحالابنبأننيقيةصينةاستبدال

الآب"أقنوم..منبصيغةكاغ(لح!ح،كاأكائاهقه+ةء،4+)5

ديديموسوحان،!اغ(!ملحكا!+ئا6لحثل!م!كاهتاه++4+مالحة

نأينبغىالآبمنالانبثاقأنيوضحبأنالاستبدالهذايبررأحيانا

جمعالأوقاتمنوقتوفي0113لاهوتهوحدانيةاعتبارمعئمهم

عناستئناء!انهذاولحن،114معأالصيغتينبينديديموس

الروحبأنمؤ!دأإيمانأيؤمنديديموسو!ان.عندهالمامةالقاعدة

حلأوأن،الآبالقهمعالواحدالجوهرذاتلهماالابنمعالقدس

هو6الآبأقنوم"منالقدسالروحانبثاقوأن،إلهمنإلهمنهما

يبدووهنااا".هالقدوسالثالوث"وحدةداخلىفيمستمرةعلاقة

"أقنوم"منبالانبثاقيعلم!انبينماإذ)غيرواضحديديموسموقف

أنهالأ،(القدسالروحوجود!ؤالمتسببهوالآبيجعللا،الآب

غيرالآبألوهيةبينالتمييزفحرةيتجنبأنالأغلبجؤيريدحان

ماوهو،الآبمنالمستفدةالقدسالروحأوالابنوألوهيةالمستفدة

)مراتب(درجاتاوترتيبوجودرضمنيأيعني

ول!ن!،حيةنامناهذ.لأقانيمابينء+!ا!53"ولكه()يئكهمماىهألم

الروحانوبما.الابناقنوممنإليناالفدسالروحارساليةهوضاالمقصودانالواضحمن

الابنمنلناينفلفيناوهوإنهحتىويعطينا،للإبنمماياخذفهوالابنروحهوالقدس

التبنيفننالالآبمعلهالتيالبنوةعلاطة-طبيعئتابهتسمحماكدروعلى-بالمشاركة

(4:6)غلالآبا"أباياصارخأقلوبكمإلىابنهروحاللهارسل11للاب

112ا!4ول!ي،5?.ءكا،.لمكه.37-34

311!أ4ثهيول3،?33أير.،2.2.

114أ!4ثلالا3و?،.*أمم5.23ةبمح.!ى،."ع+كاى40!ث!+،أح!هأ+3.لم،.لم?!1101-.

11؟!أ4لالماول،3?33أ*."22..51.
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،ط،!%لثلا!بالاجاتئا

أقماليلبنءئخيما!يخذيمؤشقن!أد01!!أ،واكأ!،ن!ه!لؤا!هائجاله!ا

لملمولاذااخلا9!ثالتظ!مقجم!يهم!اإللانم!يئممنححزلق!و-لم!،بما،

ط!أمخ!ئحلؤلالذالمجب!/ظو+"كإزءالاطبهتجتجلهكؤ+انأأثت!موي!ضنإ.فلاج!

لملىلتلئ؟لمحاللأأؤ!+نم!نمذ!هالئنثطل!نئقيبنم9طكئ!.!!ب!ا!عن%و!خأ!4

ش:"9-6لااص..

ل!ضنؤ(أ!ظآأقظأؤتجؤظلمج!!المتلاكبطآالآب؟لهلقثقأ،!مار.المسئي!ء،"!صهتا

!!ل!و."فو..تجقظوقض،9ق%لمفقظثعئ!ثلإئخل!كهتج!*لك!!ا!لآفي-!

:.?.ا،ا!

.تجئ!تن.ث!رخكللنإقذ،ئس"؟ؤؤ!جف!فا-ئجبخ!ئهني.يز(!ئثكا1/3!ن!

جمضدسوؤ:فكنلننههأ!+جمفخنتاديديكؤشبنا/لا"-إصتقطاع!خلاحند!أا!لو!-3لوا

-غجزألمجوفؤوخلتنلأئية*/د!!!لآأ!و!الإ.بإ.ض!لمخما%فخ!بمالإبغ!إأهغاهـكر!غا

-شضذإنت!فيق-!الرفئخعيكفتيمذإو،!جم!تىلم!!قكوشق!ئافئت!ا"لئ!تي!!ا"لف!كفة

و!ننأ*3لهاأ!(في-لمح!بدلمكطإن!!ن!يؤجآأشأف!"وبألإجمن!اعكدظزألىضت!!ا

لاصبن*ا!لننلفك!وريح.،بو!بيؤكصءتل!نخظعيخقعلقألثمئب!لآضتجأ،ءطم!

كؤاقىعأإدظكمنتئاو!دبماإ:6-الآييههاقحلم3الخؤط!ز!إإئرؤغ.بزإلإتجنئرر!ؤل!ختن!!

ت!أإنوالابخؤذلا!الآكبازرايمؤوع!إقدت!كق-إورذ!نمؤب!قإعى-صظذا

يماتا!-"**خ:ايم:!دمحفات.9،احملا!أق.،!ىجمتديخمثنآإضةالؤك!9أ!ممفثة"لؤيهعأ!فه!عد+غ

طدتا،"ا،-ء،،ث(.!اط!!-*برتجا!يم":-ا--:اأت-.لم.-(ءث!!-!!تج!-؟-يراص-هـتن!/--،ظا؟-،صةعأ.ث.!::!

3،!.-..---طا.**ا.."س/+ا!-5*01

،ب-.سالفبيوصجمدومج!ع!إ.لق!بيبطئطيفيةبء-ييق!!كج!اا---؟،"ؤء-ب

اد".،سستلحاأ!"فت."--إ!31سء.،إث"في3!ث.تتحئألى.ح!

ا!آلثأنوكاعقندةإبنفانيوشلش!خ.ققمذخن

قذمواالذينأ!ثرهوسلاميسأسقفابيفانيو!ق.!ان

فنلفيلهالز!ح-"ش!"جمث!نةفير-ثفقيدقئكلنجمثمتاا/المئئئللمصففويفآحتذنروحمه!لإظشوو

ءإ؟.ة-و!*!-مغ.-لم4*ريبنبزتيب!.ص!.-4مت.-:::نااء-+يرت:إ.:،ة!-تمحا،،!،."ءلم%4-؟ضس-إ-مكرت!نداأهـكبء

ب!بآ-لمحويسإ.قأعلهبئ؟.!أغل!بودي،ا-!ل!أ!.!اوبف!جوورز!إلمحقولب!ألوفيلبآوا

-ءص101!03301!اإء)+م111ا"10،!لم-03،

-.:،.ت،حماثا"،،7-!س-.حمات*ثةا!تءط-*تما-ا،.،:-ط-!3-ل!:اب2ءهـ.-ا1-لى-.لم!

!-:00.3؟لم؟1،لمأح!إ/،!ائرأ
-94.سء--.3!،"-ر!بملم!إ:غ؟ا

خاصفهوولفلك،الاينفىويسلتقرالآبمنينبلق2.ألقس1لزوالقإكلا؟ظؤأ!ا!ف!دو(3"

!.!!."ااء"زا.اص،04؟6/ططيه.طنفميفة%هر9،،الذفطلأبقفإلالأئق%زلهاثلالئيقص!آئثى9طب!نناإ

116أ!*ل!4ول،3?،.ىأكا1.23ز.26.25.2.2م!ء،!ك!إكل!ممه!؟؟!،،،-م)1زأ!ا.-آ؟"ا-؟إ*إنمابم!

+كاما



الص!لوفق!ا!هالله

!يما!لأ.ال!إ؟حمث!عا:لىتصي!لإترنجقلإيعين4ضث!غل!!ب!وثلأج!ؤنف!فيقمالثنبئ*"

"ؤصيش!،.!ص!د"مست!بنجممنؤيخ!!عكاإوي!!خلىاايف!ص!،لؤ!إضو:ا لدو

3ك!ح!ا!ظ!ئل!تآبخظإهامبيئئاوزصع7ب!ونة-المقدسةالحتب

أم!نه!إةجليا!ببب!وأالقدلب!!ال!وحوالابنالآبلىإإبيفانيوس
ء..سلإءاث،.1ينى*!..!مط.في!ء!حة*3،ث!أ،

اىإ"لم!575(%ونوما"و،شخصأىإلأه+لل!كا!لم+(بروسوبون
2،ذ،.*لى-اجب.ش؟01تأ!ءأ-ا".،!ط9+دكط.شءمحذ،تعص-.لم"6--هـتا!.ور!ي!.آ*-،ا)-/-.!دديه،،-في.

قإنوه!ذا0217أقنؤمأى)5"كا!+؟ة+لا(6هيموستاسيسو،اسم

إ؟-!ب-!-،لم-س*ءز-،ف..ابم-!-ت.ا.-لحفي!نج.تا!،حط-إ-.برطط!!!ص،!-بمأ2هـآ؟،!-أإبر،يمر-لمإ

الإييهةافيقانيممنيثآلوثذاتهفيهو،الدوابمءاامجلتى،%قنومماالفه
!كيشاح!لم!،د-!،ء-!+تاب-إ.ئم.ط،بما3.ت"!..إفيا01!لىتثأيمسعصطء*ذقيكبإ.طلم!3:-ار-؟!!برر-.لمأتيه.!يم

،(البعضببضهالمحتويةنياسآليعض!لعضها!ةوالمتواجد"ا!لسا!نة

بم1"-ضير!!(8بمتبر."ير!!-،أ!ءء:.غ--،لر*؟+،أ!ماياخء.*تلجير.،9س،إ)!جه"4أغ-ز311أ!!ررأء،)1أ-،أ.إ--عى،

تدبمرءذاتهعنالفهلناأعلنهمابحسبهوالالماناوهدة
-ء.لمأ!ةنر،ا!د؟!غ-ثسول!*..!.حهثه،،أ7.الىشر.مدر!-بحأ.ا./،ت-ثاتة،تإ.،أ،::؟:لم،إ"رة"ا-:ا،ز-ات!

أظهر!ما-لابمقا.لالثسمةالخلاصلشابىةو!انت0118اتتجسد
؟؟يم؟2.-.!تت-اأا.!هـ،+!يمبييمسبيىأ-،؟،-،يرأ..إ!ش-:ت!..!!لى/!أ،فيفات،-..إب+ث.كلا!ث(-ش.إتبر،-6!-!.فىشفي

المسيحايبمموعوعمليحماةبننالذاخلمةالصلةعلنىلعممل!-بنيميهمجمع

آ-...ء-كا"!!3او!،تص.ا.-.-،ثيى!"إلى!تآءكؤت-/..."،"!-.:"وافيتتيرلمات:-."ا-ار.!.-.اطص".ائا-هـ"م!

-!.?!.."-لا.!..*ولس.13!!!-سلمر

الفرتبنبمق!د!انإببفان!ويرق.إنوحيث.اللة.الابوبين
،-.؟دإ.،:لم:لم--"،-ةبم--خألى:ب-رز*د!ة----ت؟-.أ؟...!!*-بثأ-ء-).*-+!أ!أكا"،-+يم.!!)إرأثإ:لمإء+!ا.ا-

!ا!تبليمهأنثجد-فإنجنا،بةوامتبلا،أثناسيوسللقديس!ا"للاهوتى
ات--ين3ذطء."،*كا!-لم%01!!حم!رر،لثت3!لى:1-:لم.!-ا.،هـ.؟رو:!صهبالمكا:لىلمةب!لم.قيدمإ"!دلم.أ!أة

.بوأيتضح!هذأ،و!يانيخلاصبيمنظورمن-أثنالبميوسجمثلىق.-
ث"؟.-.-*.!-ولأظصا،+،بم..ول!أط؟ده!يخ-لح!.ص.،أ،با،!ببم+ء؟أيم؟جد...!لمت-بضد*حب.ءص.

ء01-013

وغفقةالمتحسدالابنحياةعلأالطوللةمناقشاتهفيخاصيى
أل-!"!2-.هـا!!ثبر-إ!ءد!-ة!-.-ا..:4.:ةرثا--!نج*!1ءاد:!...-بر.،يأ-في؟ت!ز--3ابر.-.:ءإبممدلى!

!ؤاو!مالهاا!لتجسدالابلابشبريةحقنقةذنلقفيبفأ،اتخلاضبي

أ-:.دت-!2.،.!-011!.؟ش-.:صر74-2-لم01اأ-لىإ"فيلاث؟(-ضل!!":أ،.ثء..ا(-ء.فى-!،ء::!2صدتتث.س--*"كاض

للبدعدحضه!ؤإب!فائيوبسق.واصكتمند.والجسدوالنمسألعقتلى
ت:يمصءا/."لم.ءاتنريرات!؟ءصدألمبم.أ6:ا؟آ7،).4ا-"؟وإإبه!-؟أ!؟أ،ا؟31زبخ*كر(ج!آ؟ز".تمإلمإأبهأ.؟

تأ!مدها!ابحأمعةلل!نيسةالإنجيليالإيمإنعلي،والبهرطقات
بم-هـء"لىءضلم-لمح!لر!ا.غ!!!إ-.(.4-هـهـبهبا-."ظيز+ضالحأب!هـبر!3ئت"2يرت----ث-م-!ةيرث.رحأيي.ر؟4أاط(..لم

جمه!ا%أخ!،ثماأ4يخصكب!!ثي؟!نجد3ءةلأأيلأ..فثكاش!ه-إأ!7،ذقئممصما-!6ؤكاغ!!كان!7ئما!ا-2!ما،-

-!ير؟!ه!!غلر"ااكأ.!!ءاطه3/سا"-،!.بهذ*أ-لمذهـء-،طاطهاء.(-!!بم-!!-أص!ه"!يحم!،-!ج*!افتل-اف

ع!ار-13ير..ءا!ء-ب.!.

ا*ردلكث-إ.،-نم!،ل!!المح!ال!لمئ!"ألم.!!مم!+ء"ول!زءرر.هـ-!ء3!/طتلمحدص!-.اض2ةط!-د!ض!-.تدب، ز-ول؟3.،.؟ول7،لإ؟67+63،؟:5ز،.?ء+-73.62ز.5.496؟اكالم.3*7
-ا،رر--لأر-،

911
أيطن!ا.--!ثمئإررلل!اييفانيولن-زطتج!طعمصهحطبةمحم*-ثب.قحديثمنلامراهذاويتضح

منكاملةبصورةولداى،النلنمفأ-"ي!وثجسد)هلبنلمأ!رأ!ا!دإطنلاطبناثورلىومقانظ!أال!ئزاإ.

أكطالكلمةمعنى؟نسفثاجمكل،ا!م!وأ*ؤصمازأ!!بمعألمح!!ة!بؤ(دململالأاللثأفن!ةال!يلمنةاكلافىا"ا

زوجعزرغيرمنوهو،الخطيةماعدال!سانماوكلفىعروأج!نر"!ءص%نعلا!الخاآؤكفيإ

معدسة".لامةوحدهفيذائهفىخ!هث!أ،لأؤلكه.،!آ،إنكاكن!جمحلاف!ة.-))بثمملإالالألأم:

ا!شم



بالثارثالايمان

اللهلابنالتيالمخلوقةغيرالأزليةالإلهةالطبيعةحمالعلى

كمالىعلىالوقتنفسفيتأحيدهاو!ذلك،المتجسد6"الحلمة

البشرلة.013فداءأجلمنوعملهإنسانيته

إبيفانيوس.قعندالجوهو"ذاتفي"الوحدانية

وق.أثناسيوسق.معذلك!متفقأءابيفانيوسق.آمنوقمد

(ه"كائاههلم!ةألح6"هوموأووسيوسادمفهومبأن-21اباسيليوس

أقنوملأن،الفهجؤالأقانيمبينالفعليالتمايزضمنيأيحملىالنيق!اوي

حد)وا)50"كائاههلم!ة(""هوموأووسيوسي!ونأنيم!نلاواحد

منحلأأنإبيفانيحوسق.أ!د!ما،نفسهمعالجوهر(ذاتيؤ

القهجوهرداخلفيوالحقيقيالحاملوجودهلهالثلاثةالأقانيم

القدسالروح!يانو!لالابن!يان!لفإنوبالحقيقة،لواحدا

بالتعامالفههوأقنومو!لى،الآبحيانلحلت!إمأمماثلهو

الفه،والابن،اللهالآبندعو"نحن:إليفانيوسق.ويقولى.وال!مال

تعلنفإنك6"هوموأووسيوسبادتنطقوعندما..اللهالقدسوالروح

نفسمنإلههوالقدسالروحوأن،إلهمنالههوالابنأن

"جوهرصيفةإبيفانيوسق.قبلالمنطلقهذاومن"0122اللاهوت

ول!نه"ألم!(،كاأكائاهلح"5ء7كاه،كاه+فا)3"65أقانيمثلاثة،واحد

أنهبمفهوموليس-نيقيةمجمعمفهومبحسب"أوسيا"اديفهمحان

باسيليوسق.عفمحسبماالأقانيمبينالمشتركأوالعموميالشيءهو

علاقاتهفيالإلهيالجوهرلهبالنسبةيعنيالمم!طلحهذا!انإذ+

ومن0133موحدشخصيمدلولمنيتضفنهبماالداخلية)الأقنومية(

012س!فىأورى"3أ،فىمماع"3،س!أالةلأ4+.3!،97-77.96.

3121?!كح!أ)،ءى.،852،،ل!4ل!أد"كلةأول4،3ول!.32-02.77،3.

122،له"أ"س!أول،3كر*ء.،2.

2)رولأث!ء"أ"ع.3هـ.ء*814،..3!ءكلي.34.73
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اثالوثالواحدافة

مصطلحأاستخدامبميقصيرلمأنه!يفنف!أنيم!نناهنا

لا6"الآبمصطلحآنفحرةانتقدبل،الآبأقنومعلىفقط"الآب"

.134اللاهوتجوهرالىأيضأيشير

الكلاثةالإاليةالأقانيمعنإبيفانيوس.دقتحليم

النيصيوغرلفوريوسباسسيليوسالآباءخلافوعلى

بأنهاالإلهةالأقانيمعنابيفانيوسق.يتحدثلم،وأمفيلوخيوس

جوهرداخلفيأساسيشخصي!يانبحونهابل6للوجود"آنماط

وأنها،حقيقىشخصيوجودلهاأنبمعنى،ألحه،"،كاق+د!(الله

0135الواحداللهجوهرفيمتبادلأقنومي)احتواء(وتواجدتحلازمفي

علىينطبقلابأنه"هوموأووسيوس"لدإبيفانيوسق.فهموحان

الداخليةالثالوثعلاقاتعلىأيضأبل،فحمم!بأقنوم!حل

)الاحتواء(التواجدعنمفهومهتمميقفيساهمقد!!ل*126

الجوهرلةعلاقاتهمقيالقدسوالروحوالابنللآبالمتبادل

بأنهالقدسالحروحعنتحدثأنهنجدولذلك،والأقنومية

الثالوث"رباطبأنهأو"والابنالآبل!()دل!كاندد!وسط"في

0127ي!("ة7هلم!كام!لحثملح+)50ةةإم

124ء5أه"ثيأول3،ء+.3!.12.37،كل*!+?أ،41.

125ولأ،لع!ث!"أهص!،3،.ء+كرأ-5"ه.8174.72.67ة".3ء"ول4.57نج.62أ+6ز

11.72..76.9.74بهرعول،.لم!34زه؟22.77بمءط!ث!،ول43ألا،3?).+ل!كه42ز

.*هح".3!ر2.4ز،.لمهكليهـ.+هح02.1.

الخامس.بالفصل263صفحةللحالئميةارجع"

126"ص!أ+ةث!هأول3،ث!ول6..64ز.3ء66.3،114ز475.ة67.96.8.65ة1.72ز؟34.3..74

حه!ا.76!ولمكهـ.؟ح،61ذ"*5.أع،أس!124.

قليلا.إلأالتاسيوس.قعندككلالئالوثعلى،"الهوموأووسيوسمفوومتطبيقياتولم

ولاكم!،لملأا،ول.3ء4؟.3ءكه271.ز.+هحبرهء*،0901:انظر

127ولإ،ده"هأ"س!.3*4.حع،7م.ازه.3ء4كلد.4.62.ا..174ز!مءث!+ه!!3،.كه*.ممه،

8.13بم4*!أكح!،1?.ءكا.لم45.438.3،3م
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،!المالمفلريغ"ابااببإن

آول!ججبجض!خو!و!فيطذ!تيمبدكلولجبميكلاكلح!!ففالح!-.-"وهفغ!

للانطفظن!ور!كبلالفىا/اقالفغفيباميهناكمت!ةئ!كا!كلأجمطلبهض،؟قىل!خمبدةا

ا!بمفألمجههيمل!!لاوثلولتضؤأالقتنى.هنزسللروحأيضأوهوللابنيضأأهو

والمجدوالقدرةأب!رامةفيللآبتمامأمساويابئالقدسوالروح

هـء!يخولإ،!بمأبء!ب!1(ا؟لض،!نجبهصأقثب!!حمثالت!كلأ

زمنوبل!بدايةيلاهوالابمنوصدورهفا،أ""م!لماكاهلم(والربوبية

!،!+-.-ت*تف--.،ص!لملى-حأؤ-؟!لمااتهـبي!بليا--.-لا.حمراإ-تبرتكأ،ص*"يئ.لملم-كد/+-.-أ06-.لتته-ر!ا

-47(ثل!?ةلحإ"!ا?"ةثل!7لحكا4إ75"الحثئأ،ثلأ،إةكأتفسيروتجل!

أ!،ت23--إ،*:جلت!،*.!ة!71،ا.إ--،يرتفر:4؟ا"لنذئهب،ولاض!؟،!*أجم!ابئا-جد!ألم-أ-دلاالم!!ذ:الي.!ف

الأقانيمبينانعلاقاتلأني،باللهيتعدقفيمابعد؟أوقبليوجدفلا

لس!-لم؟:زيمأورا:+-زرر-لمؤالم.:؟لمير!ت-،لى،؟-لمشإجدبمفيلى4:-طط"حمض3د1ور-!ار.ط-أ،-ثأ"+قئيم-في!ك!

قي.ويقولي138آلأ!لمئدذوأكنوميةجوهريةهى"علاقاتا*لبهيةالتلإثة

أ!،،ت9يملزبم/لم1إؤأ.(33ز!؟زإ/*اأء2.بم3ابأز**!-13،ةآق.(خ!!3ثت!خ،.ظما!يه!-!ث-!بستلىانج%ت.لابر؟

إالقدبر(الروحفيهلبم-ي!ن،)وقتإهثاكيوجدلم:ابدفأنموس
ت"..!ضءإ-:-ت+ا"-!-ير،ج؟اء"/طنىإمه!!ص.ررثعلو-"ةأ-ضخيلم!5.+،4ألم-اورالم-ا-أ+31

.--.ص-ء!م!اغىءا،-.-بى+-.حس-ا

.!-09311(!ا5؟وله7.-ت!+ة+م!،5ئم!لاهلأ707+)فلم!للا!اثنا

؟!"إ----ر"!6!...5ة.؟أ--ث:.جميف،%:س.!..4!هـ+..ن!.ء-،!!ا3فى،:.-رر..؟..طالىتت:"/ثسلإأسد(-.!نجهأا؟+نمذش.لم

والروحالأبنإلىيشبران%نجيقانيوسق.اشتتظاعالمنطلقهذا.ومن

تا-تأأس-ثزرلأ.-2-"!*ن!-!اس.:!بم-.،أيرهـ.؟-\.رز-!بر-له!.ا*؟!1تل-هـشأتتث!-3!لمت*بي.ر!-إ.أأش!،--ث!س

مضدر)ب!ونفماالابمعالمطفتيالواحدالمصدرب!ونهماالقذس

-ت!ثت!عوو2د-هـئج--..9-،رجمحي!ظ-.-؟+.4-نحى-.،/ممب3ع!--ثكأ،-!ض/؟-دبىح!جمهـ8--9.لم3؟-!د:!لمم:ا !*-ء:اا?"/1(+.ء

في!ائنالقدسوالروح7+(0013لأ7"ءمصدلأ،؟لإيممن
..،ح-ءا-

لأاتأ-/ز-اح!ثلم--ا*!--أا-ءبمبلم-لم-..ءحأ؟-.-لمش!:-!-هـ،صلم-سط----جء!د."-.ئ!-!يسحأ/"بيو.جا-طخم-ا"-

يشتبرفيجيث،ألقدوسالتآلوثونوروحياةجوهرمنويتدفق
!اإفيير"تطب!*.شأ-ط.؟س-ا-ةيهـ!ءص.ر-..-برأش-:ضز!،05---يهىنم."ت،.ءعحى-..-:!3+أ.-3!.-.،صد-ن!-إ!لأب.؟-

الآببينالتيالمتبادلةالمعرفةقيو!املةمطلقةرة
قي-إ!-:،.ء!-اء،!اذ،ض؟أ!أشبم،1تج!-حاىولإ!!لمر-.-،صول؟آيرصأتثلحا-5-ل،.--لى+إ-ا-ب!،!- ..؟....اا..أ

مر(منبثقام!إ*7)يبأكامكل!وسبطنا+فييحلهووهذا،والابن
فئأجم!،(زش.ر!إع!لم-أ--%إ-أإ-بر3إإ"إ-ق!)،1)-آلاز!لأ!

!ؤنشاركفيهويجمفنا،لناالفهومعلنا،الابنمنوآخذا،الآب

-،.،----2.-..----.--.-.--.----ء---.-...-.--س----.-----،-..اكاالذاتهالفهمدرفة

.3!..ا،ا،شإ1".1؟)إ.-زةا!-خ!:؟مإ.4*لملأز011ءأ.ز.أا!س-""لم/الىإيمة%سإ

ا":إةإ،1،؟إم.اص؟.أجبم.تم"31:".،!!فى*آ،طتم.!،خم"؟6آلأ،أ/(!طجه.ام1-9)1،،ا/!إ،:إش،3أأاإ-اةأبمإلإ:اخا

:تاص!..099.؟"نم*ا؟!أ!فيلماأثسا؟،:،بمألى.\.لم،!.-ئر:-بم301-ء.،:.003!.-أ.-.

128"3اا!آ+!ألا5،يهـالم،ح.،46ز.كا?+،6.4.75ز؟ث!!كاث!كار"،9إه2!اث!ت3كاا؟ام؟6نجا0،1،3)

ة!.-!م.سنئ!لحكايهنهيغ!7ك!!!ء!-لأته!لىيخئ!بخ3صر.

912خ!أل!،ث!!!لمآأ،،ىثو"ث!؟ظزبمفيآزةقي؟ةولأر؟ا4ـ؟،5يملغ،زألألاا!ه!!ل!ضف!زنمإينم!؟ء!3أآ!-،إ

3.92ز4.31..!الإ(أما!أ.جادبم!7.آت؟خ!آ.،ص!.ثمأ،!لآة،؟أأصإءإ

913ء"ه!قيإفمع"!لاء!هيالأألمءلمير:لا؟--ث!يف!+!ا،"؟لمتشضكأبختتيث،اا-إ"!ا-ت-/..أ-!ظبفتةلم

131.!اأث!ء،!أ1*يغ"!لأ(1،3لا16؟ا\،تمميأ1.1ا،!!1،أكا!أ!"لأا..3ء!الم!نأ؟ا!إ9.57ز4.62ز9،6.لمه+3

ب!!أقي!و!زق!4،!+1أ،!زنج!3ء"أ؟آ!في.نمؤك!لأ1ء،لمثتثو،"زثاص!زشمابم،ا7خ!يع!كأله*ك!يخلأ4بخغ.إ

.021،43..33،أذ)+*،?33أقح!طفيء!نىازأ!!،!بم""أ+ألىا8لمة!ا*ا!كأأ.الم.أآ

كا!صلا



!ئ/إلمااالؤ،نجكللها

آإ.تء-ور-بم".د"-برةتكأ؟-ت+-!!!!ء-الما.-ةت،رخر%ئووا:اع!ال!!!"لوك!ن!ا!ض!!ا

ف!اةةلمؤاا؟ى،*ةتمنجن!مذ!نيوشقنجثبيفا.لأك!*كاتفي4!..قتتبوففقفاأد!كثب!4قثككقة+"

/.ء-.،*،ء..بر،ا11ء.لمبراء،9
ظتوائن!ا.افي!اؤ%!-ذاتهيمفنئ3نمت!6ءأ.فيغهلإ*3لبزقيكاال!م!زصه"

-فنئ!!ال!متقةإالؤوعط!!النآا!هك؟عث+أ!؟!نه!ظاأئمفئلم!:!تجيعاجؤتتن!نجثإفئثتفن!اة

"طوا..9للأرثنئالندبمإتئئ.أ!د.!بخؤهتؤه،.إل!ع1"ق!"فؤ؟تق-ا.لأ4أ!!ل!أخلأ-ؤأ!كقلى

-..ا:.،.!لم،..?،أ!-الم
إال!ة،!ف!+2:برقإوئفنكقالئمأ.+ؤ!تؤ9!ات!!!ك!؟ابرللة*!!ى-أتنه!لاخهفؤ"الهابلضتى

غظلاإانجداؤتؤأمنلإة!ا-خر/-!كمالم-قققاففطنةفالفطتئلواش-ننطأل!أع!اظله!ذثه..لإلئما.،

-:كرفئغهجفلفااقي!.:أطئؤط!أ!ئحفألانخلفما!6طث!تفا!خثقخ!لنروأقنهئتئصكة؟

"!أذآلتةرفي،إ%ا*بخؤقر"4!:اؤالاب!ألأتبشخغخليه"ألمؤفؤ!يهئ!هـصلاصفئة!-اتج!ب!ئنفقتة

نجمثت!شتجحغيمنه!!صكمالأأبه!ش!ذةلداقك!انيغ-!ؤال!له-آنمثننةلم"!ا!ااءا

كئف!نجفقهل!ءال!ؤقتا(شقا!انن!"يخننوخاا0!ؤ-لاتجر!حبا-لأبأوشلآشفئبز7ف!.لثنتزقبآ

نإخي!.-ع(9!/.-:بهون"ئ!ئةء7ولأ:بمولإخد3حوزوح،ضاآ!!لمص.فلبمثيه!ءأنخك!ؤ!

.ل!!كف!ال!.؟فق-نجغبةا.خاأ-فننبرأ!"!لا-ي!نالتالؤثي!يانهملءفيذاتهالقه

3"ممه9؟3أ\لم\"؟"؟112ءاء؟!ا"إط-لم)."!"!إ".في!3(.لفنثؤأئمئتمآرس".2نينؤالب!تقننفئ!ؤشفا!تقأ

+3-"،1هـ1!1يس،.!م5

!اصلم؟نرا*أ."\،ا.-انر.،ر،صزإلم:ؤلا.أتر15لم1-،+لى1أذلمء-،زلم،بمأ-أبر!س!إ.2خ3إإص.؟؟"هلملما3*؟هـلى:)حما!أممبمبم32،؟إ:

ر!...2ا"أ)

إبيفانيوس.قتحليمفيإ"أ?كال!هالاا(البراش(.أؤظدة"ي!؟أظبد)وحدة!أ

ثإ!"،.-خ.!يث.-لم))-3،ور!:إ-!،لم..ذأ؟ش،/..:هـا-،آلى+ت64لم"."؟.في4!"ئا"؟ا-ةبهـسذ-وا.،-كف--تص-ول؟-األماول/

قيألضدتمنوالروحالأبنغنثعليمهيسرحإبيفاليوس!ق.و!ان!
ص؟--"،لأ1،!!،ءبا!-.ر""3.لمأ.ةأ

-،محمالى111ث؟م.ا-ج-02-شم؟،."أ+لايمة!!+.-ء7.(-."-1-*-ين.0،!،\ء-،+ء،،ط..ت*ت،ء""إ"،..كأط-ا./صكل-::".لل!،خكمهول

الجؤفر،الؤاحد-قي"ذالاالئئألوث:تخ!لىللثافؤثشامل!فهتمإطار

/؟ثلىءثط!3ا!:!ش-.-!!%،--كم؟.لمإو"لى.-،*:!.--1ت0.9،3.لى.+!!(-لى!.-:يرء-ط+.لمفئا.رر!!-امت

هؤالأبادأنقنظققمنتعليقةإبيظتيؤش.إ+!يقدمتولغ.4.أيمئضتنغوعبر

أدأ،ر-.؟..ءفيط:-ء؟!!."-.،ا.!لاإص،!--!.!

لمنخقا،تولا..أ"لتاقيأ"كل!اينمانمتاةأكا!إ*ف-نخدآلؤأط!س.\ال!ا)ا-أثب!

بإرجا!كهاالفهوحدةتألمجمدمحاوبنهمفيالحبادوكالآباءبيشارك

?،
تهإلئننلوثااثؤأئديل،:؟يئهمينرءايجب!ندلوعبببئءل!"!لمحمه!برإمقتمبن!ننحو!خالم%لىإ

3.-لم!كضا...-د!.إلذ-ا.،،"،ا-!"ر"ش؟2،،-ت/.آلثط؟ث%4.،د!لم.ت؟!-/لملم-/صء-ذإ..فد!!ص.ااصأه!:-،:/،،أ،1:ب

3-ط-ط!".ت:ت!،3،،أ!ء،).ء-نم.:-.:.فيء،؟-.+!ء:اا-لهدت!ء"بىا:ث.!-:؟-*.-إب!-!فىا.ة"ء-ضا.*3:!ء!-،؟؟.--س"إ!،.غ

؟،.ط:/"ش:!!"؟ءاا-:-ش(ت:.-!نم.ط؟ء!!:حماا"-تءسا:،--ا*ف*--اء-..؟!كحر،ة14

ا...!..-..-.--1*-3ت

؟13"جأ"س!+!أيا3يهـ.ء+؟؟67فىم7ه؟م911،بمر..كا?كلر.52.7196ز.2،507؟،؟؟..!!أ

نم.3تم،6+أ!،اكا!.أم7.!دأاز،1!كلزرفيز7أء!حئنأكأ.\لأ،زم؟نر.!بر).ا-.9!ر.،"،1بز3!+ص!)!لم!د،،.؟إ6!لم"ابرا

133لأ)وللاط؟!9،أ6،،%في!فيمم!لاأزكأ:"3.7أ،ة6أ!.،أء!نم!،!ص!ز؟دلم!1-؟ا،7!،)3ةة3نج؟!...1-أ.3نمة..ة

ة"ة!ا



بالثارثالايمان

وحدةوأساسمبدأهو،فقطالآبوليس،!لى*القدوس

تمامعلىبشدةالتأ!يدعلىإبيفانيوسق.حرصولذا.اللاهوت

والروحوالابنللآبالذيوالمجدوالقوةوالأزليةوال!مالاة9المسا

الثالوث!صمالعلىالتأ!يدوبالتالي،سواءحدعلىالقدس

!رامةأوطبيمةفيانققاصلأيإشارةتعليمهفيتوجدولم.القدوس

الاوبالتالي-للآخرعنالإلهيةالأقانيممنأيأوخصوصية!مالىأو

-الآبعنالقدسالووحأوللابنبالنسبة(انتقاصلأيإشارةتوجد

الثلاثةأنحينفي،و!ماملتاموإلطربهوال!قاثيممن!لألأن

الأقانيممنأيوليسالواحد.اللاهوتنفس-!مبل+لهم،حلهم

.قيقولولذلكالآخر.134،منعظمأأو،منأسبئهوالإلهية

فإننا)كاأءم"لأهول(()الرأسالمبدابوحدةإقرارنا"وفي:إبيفانيوس

،وحدةفيوثالوثثالوثفيوحدة،بالثالوثنعترفبل،نضئللا

،القدسوالروحوالابنللآبواحدلاهوت

ثم(7+م!ةة4،وله7!ه!"!ع+ء"ة54،!إ؟+"!!هة"كلخ

ول،8ةكايهلأ"إلم!هم!"،يمةيم!ذمة،أ"!3ئةهإ؟"،وله؟لأول

للأ+5ن5،"لم!)،

منآب!ونهعنيتوقفالآبولا،آبأ(ليسي11نفسهيلدلمفالابق

قط.المسيحنفسهيسمىالقدسالروحولا،ابنآي!ونأنأجل

بواسطةئعطىالذيالمسيحروحهو(القدسالروحي)1ولحنه

أقنومي!يانهوالآب.الابنمنويأخذالآبمنمنبئقوهو،المسيح

لاالثالوثفي7(إ?كال!ه)4(الراس)وحدةالمبدأوحدة:بانالخاصىالمفهومهذا*

أارجعأثناسيو!.قعنداساسهنجد،ككلالثالوثفيهيوإنماالأبافنومعلىتفتصر

إلى)ارجعالنزلنزيضكريغوريومى.قعندابضأ!ظهركما327(،صفحةإلى

373(.صفحةإلى)ارجعالإسكندريكرلس.قإلىكذلكو!متد343(،صفحة

134أط!ث!"أءل!ول)3.ح*4ر-86ز،22ة!ز،03ءكايد96.6ةز33.96؟.4337.96ز.172،

3.73ة.76.12.8.74لمءول،.لمء024.4م32بم35ز.ء*!،أ!"+14ةر.ء*8-6.4
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الثالوثالواحدافة

،الجوهر(داخل)فيأقنوميحيانوالابن،الجوهر(داخل)في

يوجدلاول!ن،الجوهر(داخل)فيأقنوميحيانالقدسوالروح

تفييرفيأييوجدلا!ما،سابيليوساعتقدحمابينهمخلطأي

علىهوالثالوثلأن،باطلآأريوسادعىحماومجدهمأزليتهم

تمجيد،واحدةربوبية،واحدلاهوت،إضافةأبةبلاثالوثالدوام

قدس"0135وروحوابنآبثالوثفهوذلكومع،واحد

إبيفانيوس.قتحليمفي"الث!الوث"الواحداللة

إبيفانيوس:ق.يقول

المولودالوحيدالابنلأن،حقيقيواحدإلهبل،آلهةثلاثةيوجد-ا.لا

منواحدهوالذيالقدسالروحهوأيضأوواحد،واحدمنواحدهو

قدسوروحوابنآب:واحدإلهوهو،وحدةفيثالوثأى،واحد

،ء+(لمحهءةلأكلخولر"ة576؟كاها،"ص!20ة،5"+نهم،م3،ةأ

ك!؟4ه"لأول51367*)كال!ئةءلأ+

ثالوثفيواحدولاهوت،وحدةفيواحدثالوث-"يوجد

كاألم!(،ة!اء+لاغ،إةءلأهولأكاهاكاألم!لح+ةم!هلاغ137.!)1ةة"ء+

حقيقةوي!وريؤحدأنتعفدقدإبيفانيوسق.أنالواضحوهن

0138ثالوثص!وواحدواحدفيثالوثوحاملةتامةبصورةاللهأن

القسطنطينيةمجمعأقزهاالتيالإيمانيةألصيفةا!قرحوعندما

والروح،ابنهوالابنوأن،آبهوأنهالآبنعرف"نحن:يقولىحتب

والابنالآبوحدةلأبئ.وحدةجؤثالوث،قدسروحهوالقدس

أ+!"أء!135ول،3.3ءكاهم،3.62ز!033)!س!.7-4.62

ار6!"أ"ءأكلةلا.43*ء.فى2زك!س!حأء505بم4!،.3!ء+،77.96ة61.37.

731!5أ"أءك!يا3،.3?+،67.وللمءلههـءلم.،33!53.

138س!حكهح"+ولم،3ولاثلا"أ"ص!.3،.ح*6722.4ز81ة..3ءكاهد.33-4396بم.95،36

.7875ز).72را4.74ز6.76ة.76،.لمءيهـلمءول.3533.02نج،أء4+.ء*ء.18
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ت4إبألوةكىإلابان

(.-وإبخ!يب!ةكيني!ينهاجيدبب-؟إثوأج!و!بئأةخل!واإ)!(عهئىا،لقهببيقبموالوفي

3،أ،ك!.!د،انرآ-4!!د؟ار،اولستإ"*؟إ-دصأ.يغحم!)ث-ول!ضء-لمإ(إع"-"-:،.ا،بن-.-،،.!193"3ج!بتبمافي.ء93.الم،!ثإ؟ة!البا

!ىؤ%تمظا!أ!ضليبئيبليع!؟بم!قيقاإلإفنفثييباهبن؟*يئنجئوجيدييم

!يل!!ة؟يتنيإلمثيمافه!لبيلا-!طهديةسأهبمفةيئ!يبرإ:.جمبنئ!فت!يمبزيإد!جا!بيه!لعد

إييهلإقإدبهذء"أ.نجلا!إومنبمفيهوروإنج!،لبلإقالتاا/هبئنهنجيئ.بمن!افينيت!م!؟!-لأإ

ابو!!للىإيلاهو!مايفلون.اق:إامد!كجقوالحطهببه!المق!لصة.ثالولت.أنهنعرفه
"(--ء؟03--(+.!ص-

!ؤالآبتمخدأنهاحم!،واحدلاهوتجؤالثالوثونفس،ثالوثفي

،قىأ؟اف،؟أ"خ!!!ي"!؟كأ،لح!بخ!ض.*ن!أشمأ7*شةبم!!نإولفيءنجملم*ء

،ؤ،حدةعبادة،اسة-وأحدةقدتالقذشىآافزوخمعالآبجؤوالابنالابن

ت:،!/ض؟بر!+".هـ،ءثهـ،1"!....!11

لثأيولت21اللة"هؤإبما!،.الواقعوجؤ0014واحدومجدواحدةألوهية

نخخوهر"خفةمرإص،الفذسنوآلزؤخ(ؤأ!لن-إ!ل!!قااأ41ل!ه.!اهؤو*لئانوت
.0009ث+،.-اءس.*!اا.-ا.،.أ.-لى.تصاغ؟4!اى

،"م".اش9(ءلم-2-*-!،ا!!!إسصاس!!،.)اس!!،أ-.*::-!ى.لا-اءف-أ3لكل!رع!مإ:؟-ا.9.؟:

آنحكىؤيؤ0221!حدواهغ،بينهم)الاحتواء(لم-المثبادل.ألتؤانجدؤعلأكه

:أصر-ء!*،-..--عث*بر!م-!؟:.-م:،جمم-افىط.لم/ير-لم:ةحا301لم.؟.ثلم!،-كل"،!.-ا!لي5ء!

ج!تحقا..قو"متا.وأ-.ذائما-يظلالثلأنةاجمهيةا!اننغ!ل!!من
لت!؟*)؟بر!لأوبر؟أ.،؟-نم/-كم!أ-،.3*ءلم!،كل،ضحأأ.9!ممأكزأ1ئممم!؟ز!أ،؟!،.؟أدأءأإ-.!ا.أ*،ول!اإ-،-،!.لمأأ

يحملنجقيقاأنهمإلأ،كدس(روح9ب!ؤنج!!آلمببأإو!لألهن.أوفيإجمبه!
؟إ،لى؟ا"2ة!اإ"

ال!!يرلم!مورهي!مئهيم!لىويببماجل!الإيخيبر؟!اجمبئهم!ل!)يحئموي(

،ا،للإنمهموتهمبمكاإئببم.%!ةأ.لمإبهبنر؟ءرليماجا%لل!ملإخااإجبمهيرنمجلإلبا؟9لةاتماأ

الابن،ثبئهىاقيب/علاشقةإن11:إبيفانيوسق.ويضميفأآلفإ(0143

!1-،لم"،ت::"/!!اءيم-!صي!03(ت"!حبد،س-صد).!!.إ!.دز!لأ.!.!!،ق+.ث%وليها2ت":2**سر-"يم-ه."ت

الإدن!(:القدبيالبرؤجج!دعحلياولمجلا!م!،الأبمعهىا.لإينوحجلإقةلا
ا:""ر،01ث-.-؟،*!!3ءد(+،.ط..-ني-،--بر،لاس....-.(ا،!-(ب!:-!في-..،!بر"..-/.-ج!-:برد.-ء.لاث!ا-(.ر

احاملةاقانممثلاثهةاللاه!ولقوجإةيحؤبئالدوامعليإلتابوفي
ز-!ءه3،-.لمءد!ه!-،.،يىا!حورأ-ص-كأ".ا/،:ا.ءك!أاابىةر--"!م!:ا.تر!(.ل!صت،ص-ءبرةحمستل!ل..ط-ء--ة.،!خفب:مه.،برذ،1

،17ةخ.11ءض،14بمواحد..ول!!لإت

ش:"-":"يرةحممذبئ2!..03-كى:مر،س!ء-!!.صف!!!./:أ!في-،!،االم!.ا":ء+هـ../ا،،"س-!؟!.:د:ص.--اء،--

لاأ!كامأسب!!عزأ5غ*!ءأ(-كا.أ.اإدة!ا.!-..-!-أء"ب--ش-!ر-،/ىت.!ة2ص-/كا+،بر"/..بر.!31-؟ء!.*1*(-ت-6لم

014ألال!ث!هأ"وللا.43،.حى.24

ص411.1

"-----.أعثتئمحين"قؤد-مفهة-فالاىا؟-عي؟ء337!؟فىالعطةهيالنزينزىس!ويغور-.لىل-

.،-ج3."لحم،ء11!،1نر!12،ألت!.3يرإ..و!للرو،!!القدلجماأخؤ.أجمقالآلهأ.ب

2"أأ"مم!ولأ،لعة"د3الأيم7!كا"!؟ث7!،ئم!؟..؟)-مة..!،"لىة1برآ-!نمإ-1"بز"،.ا.!بمإةلم.4ا!"!ء-،01،،ج.!!ألى:!،،ج

143"5"أحةطألا،3ء+ع.صم،6.63ز6بي*!د+بمير7!لأ!5ء(!ز9.7أيو-،!؟.أ134بزآإا.؟ثلآل!بماإ،ير،كابم1.لأ:

3؟بر؟!زه؟أثهئماأ+بهكل.،؟"،؟ا!أإء،-ا!لم*،،./ة.-،4؟إ-(1.:ا:أبر91لمااإلمبرلم!!آ!ء01:4أا-!،.،بز،ا-.،،بر!

ك!اولبلإجملإ،"أ"غ.؟جم!6!*حم!ء؟+.ز.؟3نلإ"بم"!!!جميمز.لكاللأ(،!افي.8.أ!نيءغ03.-ص

8-ه!بم



ابثالؤ!لت،لولضذلئهإ

؟ا،:ا..تهـ-كل؟.3!:..!/-صع..ةأاول،،ولت-"ة+!ظآإفينيوفقعلالي.ق،إ"كثجيلدذ!!

ا!لطئانالف!مماذحذ؟لؤاث!ا!!ينغما!غا!بمضه!ذفيونخنو!:أبيفما.طلفمضم!ءثلنثويخ!4

4*أ!ن!جم!لا!!بم،-!طونغ!ننالقئؤلحفآلفلليشك!قضهلم!مواءضض!الو!ندتلال!دهد!

ا-!ه!لىا!ولكاقالةكقنخ(-واخ!إني!مل!ييضيتج!النسمببة؟بمة!طلالآ!قي!اك!

لج!نيال!كاأزلمي!ئأثضأ!ا""ت!!:فت!ه!لؤثلأثنفئ!ش!:اك!مغواجمت!و!لى

".تضوفيكرطاط!،!!الؤ!انبمالفصننفئ؟إلوؤحاوطن!ابم.!سه!اللح!وضسالؤأنمح!نهإ،ا

يه!-ل!ألقايور!ون!هخلو!غ:1-إتجيفالكولئال!مفخ+"نص!قظيم!سنقه!إ-كا!ه!الخة

اينابق!قاقالب!-يثلأقيجمط!تدؤسقطهـ!ن!ملزوجاثأر!الا!ا!

ءوأكا!!ا!لأبخل!ث!!!يلةيرسلةالذيالآبالدى(يدفيقيدا!هو،الآب

أي!يال!لما.الروحيآنجذالالني(من)أم!ومنه،بهخاصآأولهب!ونه
!عه!طد!ألجه!هف!يسنة!شكبمننض!ة!كما!!!ه،كمةا

وهو،)الا!(القهحيهر-."ذا-.ألامثلمتبه-هو3القدالروغ
اثأك!صأيايلرولبرمأكأثد+.آاأم!!الأ!جنع!ببمفئتد؟أ*دكتلممه!ةفيزتعلآتلمل..ءث

ومنبااجوهرمغأبئ+ينبثقإلااأإمحغفل!،.الابنيحنصبىالو!5()أي
بش!!!لحكأب،لج!ممنذح!ورد=،ل!!9.ج!ا(-ت.كأاسء-د.!أ؟!-لم-غ!إ*آ!-ي!/ءذ!"طنيدإملا

ابقدسالرلمحأنفحرةفإن،الحالىوبطبيعة.الابنيعبنانفصالغبر

ثم!بلالملثلانج4"صلش،ا!يرة؟لىتفتص!غإةلمسلأأ!نيالمفي!أجدثم!د3*يم!ءككل!-:

الممحنم-مغيجبناولمتربلمألابنمقة+(أ،"7!ص!حيانهتستمد
/ارب!لجطتههـنده.-ظأا-،--!ض،-"--ل!!-بةبلجثدولس!.هـ،!-يمه؟-!لمجن!!ء.ت/*!-.؟ل!!!!

*ررتكأآاهـاورءنحمف!اف،111-*أأقتانسيويمبم.!4!ئ!إدءعندق.1تجمأني

لى.*،-ة،*.-د-!ضءلم.-س؟؟---"ثط-ا-+ا!.،!ء*تدا؟!3!!في!ر01"كلل!ا"

-لاالقدالروحأنابيفإنجيوشبىقي.رأيالتعليغ،اهبتمعواتفاقا
-.لىطدت..:-/اكلءيهي-لمة-ش!ء+،لمفيفي.لى:سأررو!!ا*صد!+ذ،بر!ست.تة:وركأا؟ا9أبر-،ت؟؟ءصإص.ول

"5!،ة"،4+"!3)لاهإ"الابنخلالميئالاب"امنفقطيضدبى
نأحمماأ؟وآهـسأء!افهغاا-)-ت*،سيبصذبا!،أ.."ووم!صعىبركا.ة.،ء-س*ء-ابرو!تأصفط!؟،بر،بد

"ع!(ق!"من!يم؟يباكا)،كاأكالاهالجوهرذات"منأيضاهيبل
ابمشبامخ..*كلجز!لمب؟جم!.ري!أ..لمام!5فىط،،ضحتشت!.؟ير-لقت-.4:كد!تأتبمله،خدلحالب"؟ئ!صحأبفىلمس

والابلأ؟للأبالذى،جم!(لحيملح،،ول"تيأ؟ه+يح؟5"اللاهوتذات

-ت-د،:ل!قي-!ض،مدصأنج!ض!د؟!.تبم11سثد؟ط!!؟أهـثل!ا-عأ/ا!ع.،إ!ت*؟ء!صاط"د،.تا!بيذع!

روحدرب!ونه!،والابنيالآببكنإنفصالاللهالمدسألابئ
ث.آ!!اند!قي6.ثت3-جت!.نهتيز.ع/"د؟":إ-أع!بعبر!خا!يه3سسهوطأ!لمجثحمحناأإ-ت

ومنالتالورباطوهووالابنالآبولمتطفيفهوالابنوروحألاب

ييلإننبهماؤاكلالبن!جموثصغفهنور!نفخةالقدسالروحأنالقوليم!نهنا

+.ا4،.،ا"ء1بم!أ--11انمأ،زالم!..ب-؟-.اآ!!؟ءا.؟-ا!ت!أتم-أبمة،؟!.،ا؟أ!،1-.-،أ"ة1)به!اأا،اثاأ(،1اممأ-(!"ا

145ول6)،843!أول3،?ي+ع.لم+هزء.،.؟.714ابم"!!!!فأ"ا.:بيم!فيثمفيإأ.ف!ي!!9إ!بهغ--!ة

05ز.2818.2ة.13مم243.1مآ44لمش"4..3ءكا1.2.1!م؟ا؟فيبم؟؟!ئ!:أفي)-إ-اابيبماأأإ"ا!!3؟/

ةأ،!اا0إأ.أ"ر؟!يالم!مضجم!غك!رتمنظرإآ!

ي!95



إلثارثالإيمان

أكماسيوس!ق.عبارةإبيفانيوسق.فسئرالشرحوبهذا8.146!ليهما

ولحنه،"الابنمنويأخذالآبمنينبثقالقدس"الروحأنالمختصرة

للآبالمميزةوالخواصالأقنوم!يةالحقائقفيهتظللاسلوبذلكفعل

المطلقالتساوي!،الدوامعلىهيحيماالقدسوالروحوالإبن

وضع،المنطلقهذاومن0147القدوسللثالوثالذيالجوهرووحدانية

فيمااتخذهاوالتيالقدسالروحعنالإيمانيةابيفانيوس-الصياغةق.

الرب،القدسبالروح*نومنم:381!كامالقسطنطيني!ةمجمحبعد

والابن،الآبمع،ونمجدهلهنسجد،الآبمنالمنبثق،المحيي

0148الأنبياءفيالناطق

التدسالروعوعتيقالتسطنطينيةمجمح

إيمانقانونفيهالشرالتيالأصليةالوثيقةأنللأسفيدعوماان

لتأييدهامعهاأرسلىالذيالحتابو!ذلكالقسطنطينيةمجمع

بمجمعأالخاصالنصلدينامازالىولحننا،الآنوجود!هماليس

ولدينا،خلقيدونمجمعهنرسميأعليهمئذقالذي(القسطنطينية

م382عاموالغربالشرقأساقفةبينالمتبادلةالمجمعيةالرسائلأيضأ

الجامعالايماناعترافمنشورإلىبالإضافةهذا،المجمعأعقاب!

مقدونيوسمنحلهرطقةضدرومابابادماسوسأعلنهالذي

تحتويه!انتماممرفةعلىيساعدناحلهوهذا،وأبوليفاريوس

النزشزيغريفوريوسق.أقذلكإلىأضف0914المفقودةالوثائقتلك

التيالخطبةلخلاسمن،المجمعذلكص!دارمكمافحرةأعطاناقد

992صنعةالحاشتانظر.

ا6"أهس!*"هأول4،5ول.3ء،62-4ز54.96؟1.21.37ة،1،7047هح!1.67)ز**ى.؟

بم7677انج.?4ول7.74بم

هـا7ص!"أ!ه!أول،كه!ر*ح.،72+.3?ول،21+9.47.

148"ع*"هأأول419ء*.،0911

)،4ر،دع53!ء"+أ+.،د.لمءحعء،3.-119
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الممالوثالواحداللة

لأساقفة!رئيسمنصبهمناستقالتهأعلنحينألقاها

غريغوريوسق.فيهاأعربوقد،15للمجمعوحرئيسالق!ممطنطينية

أ!ثربصورةوقاطعأصرلحأي!نلمالمجمعبأنأسفهعنبوضوح

ذاتفيووحدانيتهالقدسالروحألوهيةبخصوصعباراتهب!ضفي

(.والابنالآب)معالجوهر

للآباءالإنجيلي"الإيمانعلىالتصديقفيالمتمفدقصدهوبسبب

القسطنطينيةمجمعئدخللم،ابنيقية"اهعشروالثمانيةالثلاثمائة

ذيقية(،فيوضعه)السابقالإيمانقانونفيمم!نتعديلأقلإلأ

الروحعنأضيفتالتيالعباراتفي!ذلكالمجمعحرص!ما

نيقية،فيأتبعالذيالخطعنمختلفغيرخطيسيرفيأنالقدس

ومن.الإنجيليةبالنصوصالإمحانقدرإلتزامهجهةمنوذلك

ن!يقيةمجمعبعدأثناسيوسق.قذمهالذيالتعليمأنبالذ!رالجدير

به-وامتدإبيفانيوسق.ذلكبعدعنهأخذهوالذي-القدسالروحعن

مجمعفيالأموحسمالذيأالصرجع(بالتحديدهو!ان

القسطنطينية.

)فينيقيةمجمعاستخدمهالذيالثالوثيوالبناءالمنهجظلوقد

مجمعأثناءتغييرأيدونذاتههو،الإيصان(قانونصياغة

التيالمعمودية"إيمانهو:المنهجهذاأساسو!ان.القسطنطينية

المنشورأ!دوقد".القدسوالروخوالابنالآبباسمنؤمنأنتعفمنا

فإنه:الإيمانالهذ!اطبقأأنه،(إليهأشرنا)الذيالباباوي

واحدوجوهر،واحدةوقدرة،واحدلاهوتيوجد

وللابنللاب(ه؟ه+يمةع!""كالأولةثل!عله!4لحإ"كاكاأكاناه3)؟كالألم!

)05ل!+ه!ح3لا،.سكة،.ممه،42اكاأح!"3!لا)أ5مح!ا.ة

131!،+40ه3(ح،!يكلا.لمءحءلم.،9.5.

361



بالثاوثا!يمان

وشر!ةوالجلالالحرامةفيالش!اويأن!ما.القدسوللروح

ثلاثةيؤأي،تمامأ!املةأقانيمثلاثةفيهوالأزليةالرلولهة

حاملةأشخاص

لمماة؟ولهلم!56،5+كاأ!ة5"ط!3ل!67!إفولهشلحر،""مكلأماكاإلم

كلح6إكااميمهإعطء+،41،ةكا!،كا!+ول7"كام!،لأ،وله7ء،إكاا

.11،عكلأع!هأ!لح+5كاهلئ!+5،!)

سابيليوسلهرطقةمجالهناكيطدا.لمبالتاليأنهالمنشورولضيف

منهم.!لوتمئزخصوصيةإنحارأوالأقانيمبينالخلطفي

إفنوميوسأتباعبهقامالذيللتجديففرصةهناكتعدلمو!ذلك

فرضواحيث،لاهوتهأوطبيمتهأوالفهجوهرتقسيم!ؤواريوس!

الجوهرذاتفيوالواحدالمخلوقغيوالأزليالثالوثعل!ث

(شلل!+كاأسةإكاهاثل!،كالاههلم!ةإكا!ل!7ثل!؟ة"ة)"ة4!اء+

!ماالجوهر.فيومختلفةومخلوقةلاحقأ()صدرتأزليةغيرطبائع

التقليدعلىمحافظينتغيير،دونالتجسدبعقيدةأيضأذتمسكإننا

!انتبل،عقلىأونفسبلاتحنلمالمتجسدالابنبشريةانأفي

!انالقهحلمة:بأن!املوعيعلى!لنالأننا،و!املةتامة

آخوقي!املأإنسانأصارالحلمةأن!ماالدهور،قبل!املأ

خلاصنا".لأجلىالأيام

لعقيدة-الملخصهذا!ؤالمستخدمةاللغةأنسبقمماريتضح

الفرنفستعس!انت-بالقسطنطينيةالمسحونيالمج!ح

أيضأتضفنتإنهاحيما،إبيفانيوسق.عندؤجدالذيوالتمليم

والجديرالنزينزي.غريغوهـلوسق.ولغةفحرمعالتشابهبمض

فيتحمنالفهوحدانيةأنإلىاشارةأيةهناتوبدلاأنهبالملاحظة

وحدانيةجؤأثناسيوسقى.مفهومإلىعودةنرىبل،الآبشخص
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النالوثالواحدالله

رغمالقسطنطينيةمجمعأنأيضأيبدوحما0153القدوسالثالوث

وثلاثةكاأ"()"إكائاهواحد""أوسيابينالتمييزقبلأنه

إلآ،)"+لد!كاةء+(6"بروسوباأوكاه+فا()،"ءكا!67"هيبوستاسيس

المشتركأوالعموميالشيءبمعنى6"أوسياادمصطلحيأخذلمأنه

مشترحين!انوامنهمثلاثةآنرغم-ال!بادوكالآباءفعل!ما

إبيفانيوسوق.أثناسيوسق.مفهومبحسبأخذوءول!ن-بالمجمع

الجوهرإلىيشيروب!ولنه،الشخصيبمدلوله"أوسيا"ادعن

ل!لصاروقد.داخلهفيالأقنوميةالعلاقاتي!مفنالذيالواحد

)5،كاه+كاق+ئا(و"هيبوستاسيس")"أكائاه(6"أوسيامصطلتيمن

بغيرواحدهوالإلهيإكائاه(")4"أوسيافاد،الواضحالمحددمعناه

أشخاصأوأقانيمئلاثةفييتمايزداخليأهووبينما،انقسام

جميمأ.فيهمنفسههوهوأنهالأ،،لح"م!كا!+كاه+ئا(153)كا!ثل!كاقه+

وابنآب"هم7!ماالدوامعلىهمأقانيمأوأشخاصالتلاثةوبينما

وهم،واحدةطرادةواحدأإليهأعملأئظهرونأنهمإلأ،قدسوروح

وال!مال،الواحدالجوهرذاتجؤتاج!وتساو،واحدؤأزليؤقيمعأ

.القدوسبالثالوثيليقالذيوالتمجيدوالعبادة،والمم!لجادة،المطلق

بابادماسوسأرسلهالذيالغربيالمجمععنالصادرالمنشوروحان

بمجمعالخاصالمفقودالحتابفيجاءمايع!سوالذي-روما

والسيادةاللاهوتبوحدةالخاصةالمقيدةنفسيحوي-القسطنطينية

132+ه!س!عك!.مح!*ر.31.42،30،ص!بمل!03أط3ءكاه*ءالم*ءوأس4+ء"لم،دول03ه،

31.12!34؟41.13ز.834ز14.04.

أكمءئ!(الراسأوالمبدأمنهومبىعاندأبالتاكيديئحركخ!ريغوريوس.قفكركانو!

التيالجوهروحدانيةفيالآبمعهماالقدسوالروحالابنفيهالذىالواحد،الإلهي

.للاهوت

15رك!+ه!ص!.2!*ر،.عمه.16.42

ولكنتهم،التىهيتكنلمالمصطلحاتانالنزينز!،غريغوريوسق.ا!ضحوقد

.المصطلحاتلالكعليهاتدلالتيأوإليهاتائميرالتيالمعانيبالحرس
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بالثاوثالإيمان

،القدسالروحأوالابنبشأنانتقاصأدلنىدون،القدوسالثالوبجؤ

معه.154الواحدالجوهرذاتولهماللآبتمامأمساويانأنهماإذ

عقيدةفهمفيجدأيساعدنادماسوسمنعرفناهماإقوالحقيقة

أضافهاالتيفالعبارات.القدسالروحعنالقسطنطينيةمجمع

الإيمانالتعبيرعنمنهاالقصد!ان،نيقيةإيمان!قانونالمجمع

عنللتعبيرأستخدمتالتيللمباراتمماثلبشلالقدسبالروح

الآب.معالمنفصلةغيردروحدانيتهالآب""منالابنبولادةالإيمان

عبارةالابنعنالحديثفيالقسطنطينيةمجمعألغى،ذلكورغم

فيوردتالتي،غ(لح+4"كائاهلحئةه+ولةم+4)الآبا.جوهر"من

!اغ(لاه+الحةء،4+الآب""منبمبارةواستبدلها،نيقيةقانوننص

منهراوغةلأيمجالأيدعلاول!ي،تمامأمحددأالمعنىليحون

لهذاتبعأأنهالمحتملومنيوسابيوس.*وأتباعالأويوسيينقبل

أنهعبارةالقدسالروحعنئمالأنغيرالمناسبأعتبرصن،التمديل

المجمعأنحقيقةوأمام.الابنمعئقاللموهيالآب*جوهر"منينبثق

"هوموأووسيوس"أنهيذ!رلمالقدسالروحعنحديفنهفي

فإن،(والابنالآبمعحدالوالجوهرااتذلهيأ)إكائاههلم!ة(5الح

المجمعاعترافول!ن"،للحق"تقليصأئمدهذاأنيظنقدالبعض

لهنسجد،الآبمنالمنبثق،المحييالرب!3هوالقدسالروحبأن

القد!الروحمساواةإظهارأجلمن!ان"والابنالآبمعونمجده

451"+س!535"،!،أ+ي.لم?حلم.،11.5.

مراتعدةول(3)!أكلمةاللالينيةترجمتهفياستخدمثماسوس(نبلفكرالجديرمن

بانالأنطباعيعطيمما5(أول!(فى؟ول)!أاللاتينيةالكلمةمنبدلأالجوهرإلىبهاليشير

اللاتينيةالترجمةانظر.لحبنذلكفيأمامهكانباليونانيةالمكئوبالأصلىالمنشور

للمنشور-:

!عول2أ+!ح3-3!"5عولولأ!!ء!،+!ء.ل!ركا+؟.،441بم

".الآبأثنوم"منمفهومالىالآب"جوهر.امننبقيةمفهومتغييريعنيلاالاستبدالهذا،
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الثالوثالواحداللة

لا!ما،اللاهوتومجدالربوبيةفيوالابنالآبمعال!املة

فيالقدوسالثالوثعنالوالىدةالعباراتأنحقيفةتجاهليمحننا

القدسالروحأنعلىتؤ!د!لها!انت،آنذاكالمجمعيةالرسائل

للآبتمامأمساووأنهالآبمعوالجوهروالقدرةالألوهيةذاتله

قانوننفهمأنيجبهناومن.والسيادةوألجلالال!رامةجؤوللابن

الروحبألوهيةبالإيمانثابتاعترافبحونهالقسطنطينيةإيمان

ذاتجؤ"واحدبأنهعنهصراحةيعئرلمأنهمنالرغمعلى،القدس

.(50الحة"لفها"نهبأوأ(ةهلم!5"كائاهالحلجوهر"ا

واضحة،فائدةذو!اندماسوسمنشورأنفيهشكلاومما

ثيؤدوريت-سجلهوالذي-اللاتينيالمنشورلهذااليونانيالنصففي

الواحدالجوهرذات"لهبحونهالقددسالروحعنيتحدثأنهنجد

..0155وللابنللآبالذيالم!(4لحإ"!ا،!ئا"لح!يح)،4؟كائاه

أن!رإن:أنهمنشورهفيدماسوسأعلن!ماوبالضبط

الإلهيجوهرهمنأي،الآبمنمولودهوالابنأنأحد

فقد.هرطوقي"فهو،(ن!"كاءلمعء3اأكه"كا!يزنالمء!الم!ا!أقيءكهفي،!ا)كالها

هوالقدسالروحأنأحدأن!را.إن:أنهالطريقةوبنفسأيضأأخد

حقإلهوأنه،الإلهيالجوهرمنالابنمثلوأنه،الآلبهمنبالحقيقة

،3(أءلمولأ!ألمولولءلممما"!7ءقى3ول83*ءلمكالمء!لم!ءا+ول!ءللأول)يئ

معالخالقهوالقدسالروحأن،دماسوسضافوأهرطوقي".فهو

الذيالمساويالواحد"اللاهوتعلىأ!دهناومن،والابنالآب

مامرددأدماسوس!تبالنهايةوفي"0156القدسوللروحوللابنللآب

نأ،المسيحيينخلاصهو"هذا:القسطنطينيةمجمعبمنشورجاء

551!،+أص!3040ك!إ+.لمحعءلم.11.5.

651ةءولم!.3ءئ!5ولح.،!ه.ءئم!.،771-961.
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بالثال!يئالإيمان

علىالمعموديةننالىوأن،القدسوالروحوالابنالاب:بالثالوثنؤمن

الواحدالحقيقياللاهوتنفسللثالوثأننؤمنوبالتالي،الاسمهذا

100157الواحدوالجوهروالجلالالسلطانونفسى

إيمانإطار!ؤ-القدسبالروحالمجمعيالاعترافو!ان

!ؤالأثرأ!برله-158القدسوالووحوألابنبالآبالثالوثيا!حنيهممة

جؤوالابنالآبمعتمامأمتساويأب!ونهالقدسالروحعقبدةترسيخ

القدوساالثالوثعقيدةجعلجؤأثرهله!ان!ما،القدوسالثالوث

القبولىتمهناومن.ال!نيسةذهنجؤال!املةبثمارهاتأدي

ثلاثة،واحد"جوهر:صيغةفيالتالوثالواحدالفهلعقيدةالحامل

أصبحتحيثكاألم!(،كائاه،14،"?+)!كام!كاه،كا!+فا"أقانيم

و!كريأ.شرقأال!نيسةفيبهممترفأمس!ونيأإيمانأ

الكالوثشرعفياللبادوكياطن!جإتباعالقسطنطينيةمجمعتجنب

علىالقسطنطينيةآباءإصرار،البالفةالحمةصنوحان

إضافتهيلزمماوصياغة،نيقيةايمانقانونعلىوالتصديقالتأحيد

لف!رالتمرضبدون،واضحةعباراتفيالقدسللروحبالنسبة

"ألوهةوعلةمصدرهوب!ونهالآبأقنومعنال!بادوكالآباء

.القدسوالروحالابنو!ياق"

مصطلحوفهمتعريفإعادةأقإلى،أخرىمرةالإشارةهناوتبدر

الحقيقيالمدلولوفقدانالمشتركأوالعموميالشيءبأنه"أوسيا"اد

الأقنوميةالعلاقاتيتضمنالذيالواحدالجوهرب!ونه6"أوسيال!

عنأثناسيوسق.للقديسالأصيلالمفهومعنالناسأبعد،داخلهفي

0157/،.*أ.178

:الإيمانقانونفي""نؤمنلنعلالثلائيالاستخدامعلىإبيفانيوس.قتركيزانظر8!1

ولأكله؟"أ"ل!،5..3!ء+25.73ز.3174زحبم!أكمة،ا،.كل!.6.236
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الممالوثالواحداللة

ةالآني!ونه!ذاالدوامعلى!ان..حماالذي،القدوسالثالوث

الآب:الثالوثهو،الدوامعلى!انه!ذا،الآني!ونو-ما

"حلمة"أنلوأنهأثناسيوسق.!دأفقد،915ااالقدسوالروحوالابن

قيئنين!اليسا(غدون)كاام!لأم"(قتهطاأفعله"وللهالأةول(هالح

هو6"مابيننربطأقاستطعنالماالأزليكائاهلاغ()151الفهجوهر

والع!س،ذاتهفيالقههو""ماوبين(وأعمالهإعلانه)فينحوناالله

جؤباسيليوسق.عندالخطرم!منهوهذاوحانبالعحس*.

جعلمما،"الإلهية()الطاقاتوالأفعالالإلهيالجوهربينتفرقته

الوصولواستبعادالإلهية()طاقاتهأفمالهعلىقاصرةالفهممرفة

..16الأزليالثالوثيلجوهرهالتيالداخليةالعلاقاتفيالفهلمعرفة

()الرأسالمبدأباعتبارهالآبجؤاللاهوتوحدةوبترسيخهم

ووجودلحياقالوحيدةالعلةاعتبارهوبالتاليللألوهةواوفريدالوحيد

المسلكاتخاذال!بادوكالآباءهدف!ان،القدسوالروحالابن

أدفهبأنالقولىبدعةو،واحدأقنوماللهبأنالقولىبدعةبينالوسط

المستوىعلىالمنهجهذامنالاستضادةمنالرغموعلى.آلهةثلاثة

هذاأنإلأ.هـافنوميوسسابيليوسأتباعمواجهةفيوخاصة-الفلسفي

القائلالرأيفأمام.والغربالشرق!بيربينخلافإلىأدىالمسلك

فإن،فقطالآبمنأي،الآب"أقنومفىمنينبثقالقدسالروحبأن

الروحبأنللقولىمضطرينأنفسهموجدواالفربجؤاللاهوتيين

13وثا،ول3كالالهولأ5،و!ء!3.،7.3زءبم7.2.

.491.591صفحةالرابعوالفصل،531،401صفحةالئانيالفصلإلىارجع"

.591صفحةحالشيةالرابعالفصلإلىارجعء

اصبحإذ،ول!3!"أه-04لاوله5ولأ،5ب!سمىماإدعاءفيئأثيرهظهرالأمرهذا016

مجردمنأبعدهوماإلىيذهبأنلابد،،المسئبكىاللاهوتيالفكرانجدأواضحا

الداخلية:علاقاتهفيمعروفوضكيرمميزغيرفائق)اوسيا(جوهربكونهاللهفيالتفكير

?أ!.ل!ا+ثمه.،5.1نن1.2+ز"3?.لمكهللأ!لا.لم،أم
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بالمارثالإيمان

الروحبأنيؤمنواأنصكليهم!اناذاأيضأ+الابن"منينبثقالقكس

فياللاهوتيونأماالمتجسد.الابنمثلىحق"إلهمنحقإله81هوالقدس

"منينبثقالقدسالروحأنعلىالإصراربضرورةشعروافقدالشوقى

()الرأسالمبدأوحدةعلىيحافظوال!مي،فقطا"الآب

الانبثاق"بعقيدةهدمهايمحن!انوالتي،القهفي)"أءم"لأهول(

منأنهنجد،حدثمانسترجعوعندما.القدسللروح"المزدوج

.قمفهومظلى!ؤالموقفهذامثلحدوثنتصورأنعليناالصمب

وبالتالي،الآبالفهجوهرمنالابنصدورعننيقيةوآباءأثناسبوس

واضحأنراهماوهذااءلابن-*خلالمنالآبمنالقدسالروحانبثاق

الأس!ندري.!يرلس!!ق.إبيفانيوسق.من!لتعليمفي

والقسطنطينيةنيقيةبينفيماالكبادوكللآباءالإيجابيالدوو

مساهمةباسيليوس.ققيادةتحتال!بادوكالآباءساهموقد

جؤالإيمانهذانصرةوحفظوا،نيقيةلإيمانالروحىالفهم!!بيرة

لمجمعي!نلمأنهوالحقيقةأثماسيوس.ؤا.نياحةبعدال!نيسة

وفيالآباء.أولئكبهقامالذيالجهددونينعقدأقالقسطنطينية

وأريوسما،سابيليوسمن!ملىانحرافاتعنالسيربعيدأمحاولتهم

عقيدةحولعاملاهوتياتفاقإلىالتوصلجؤالبادوكالآباءساعد

عبادةوفيللمعموديةالربتأسيسفيظهرلت!ماالقدوسالثالوث

الحنيسة.

صيفةعلى،الثالوثعنتعليمهمفيالآباءهؤلاءر!زوقد

"إلم!(ئهه6،كاألح"5ء،كا!+فا)!كاع!كا!5"أقانيمثلاثة،واحدجو!ر"

الآلبهمنل!لوالأقنوميةالخصوصيةالسماتأظهرتبطرليقة

.992صفحةللحاشبةارجع"
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الثالوثالواحداللة

معالدينامييةوشر!تهموحدتهمجؤالقدسوادروحوالابن

شخصجؤالإلهيةالوحدةمفهومعنتعليمهمو!ان.البعضبعضهم

الإيمانفياللهمعالشخصيةالعلاقاتتمميقجؤ!ذلكأثرهلهالآب

حياةجؤبثمارهاتأتىالروحيةالنظرةهذهاستمرتوبينما.والعبادة

جدالهماحتواهاالتيالفلسفيةالأف!اربدأت،الحذيسةوصلوات

غير،القسطنطينيةمجمعبعدتدريجيأتتلاشىالثالوثعقيدةحول

الأف!ارهذهمنبعضأالتقطهاالدمشقيويوحنامحممصيموسأق

بعد.فيماأخرىمرة

على-النزشزيغرلغوريوسق.تعليمالحنيسةأخذت،النهايةوفي

القدسالروحوانبثاقالابنوبنوةالآبأبوةعن-الخصوصوجه

اللاهوتجوهرفيالدوامعلىحائنةدينامي!يةعلاقاتب!ونها

المتبادلةالس!نىعنأتتاسيوسق.تعليممعوضفته،الواحد

)الاحتواء(التواجدعنالغنيالمفهومليتبلور،الإلهيةالثلاثةللأقانيم

الفهمتعميقلىإدىأمما،الإلهيالجوهرداخلىفيللأقانبمالمتبادل

16الثالولث.االواحداللهلعقيدةاللاهوتي

الإسكندريكيرلس.قضندالكالوثعقيدة

!يرلسق.تعليمفيبوضوحيظهرماهوبالتحديدوهذا

"أوسيا"ادأنمفهومتمامأرفضفقد،الثالوثعنالإس!ندري

!ذلكرفض!ما،163المشتركاوالعموميالشيءهو)كاأكائاه(

قد!اقال!ان163القدوسالثالوثراخل""السببيةالملاقاتف!رة

3161ح!!،ءأ+ص!.لأ.3،7?11،كلء.حعألم.

جوهرفيالكاننة""بالعلاثاتالخاصالمفهوماستعادةعن.رانعأتحليليأعرضأقلئموقد

والشرفية.الغربيةللكنائسبالنسبةواهميتهئاثيرهومدىاللاهوت

162،ا+لأح?.+ض!أ"4،.لم.5!!لا.733.75

361شح1،ءع،33+.أ"ءلم.،ص!يح!،967.744،127.57ز"!كهع.،!ول،ك!821-57.
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بالثاوثا!يمان

وأالألأيم("المصدر"ب!ونهالآبإلىالأحيانبعضفيأشار

.قأ!دأخرىجهةومنالثإلوث*0164علاقاتفي)كاماإء(6"الجذر

الثلاثةالأقانيمعنالنزينزيغرلغوريوسق.تعليمعلى!يرلس

،16هالإلهيالجوهرفيالدوامعلى!ائنةشخصيةعلاقاتبحونها

وأالممتبادلةالس!نىعنأتتاسيوسق.مفهومعلىأيضأأحد!ما

الجوهرداخلفيالإلهيةأقانيمللثلاثةالمتبادل)الاحتواء(التواجد

0166القدوسللثالوثالذيالواحد

لهالابنبأن،وت!رارأمرارأأث!اسيوسق.أوردهالذيللمبدأووفقا

.قدفع،"آب"ئدعى!ونهعداماللآبهوما!لبالطبيمة

التدبيربحسبالابنمنأعظمأنهئقالالآببأن!يرلس!

أيةيدعلموبهذا،"(تجسدهحالفي)أيفقطالحلد!،!لم!575،"ه(

)مراتب(درجاتأوترتيبوجودلف!رةفرصة

0167لقدوساالتالوثص!كا(ء+أ!!ه؟ولممالمعا+ه3)يئ

الفهجوهرداخلجؤالمتبادل)الاحتواء(التواجدمفهوتموخان

الآخر!ؤمنهمحليس!نالثلاثةالأقانيمأنيعنيوالذي-حدالوا

آلبهم!مابقائهممع،متبادلةبصورةالآخرمنهمحلىويحتوي

لا،الثالوثعلاقاثداخلالآبأقوممنالروحوانبئاقالابنولادةشالحديثان"

)كماوجودهما(والوهيتهمافيالمشمببهوالآباناعتبارابداالمعنىفىيساوى

وله!الأبنأبوهوالآبانحقيقةصالتعبيرفقطيعنىبلالكبالوك(،الآباءذكر

.قعندالمفهومهذانفس)أنظرالواحد.اللاهوتجوهرداخلالقدس"روح

وليديموس(اييفانيوس.وقال!اسيوس

،16لأس!3أا7جء.+أ33ء،كا،.لم.5!ول1.7275ر.872.976

165لأس!،311،.دء،+،ك!!!لا55375..

أ!،)أ*ح*".*!ه،.5!!لا+13228.74حهم552حهم،.كلاءالم3!!ي،ث!77+1.75

328م568بم.6،!

163رقمالمرجعفي:28(ا4)يومني.اا!م"ابيللالجةالآباءتفسيرإلىارجع!

الخامسبالفصل267بصفحةالوارد

167شس!،1ءع،.كلاع.5!!لا.14475بما77م38نجه+لميم!،.92.01بم
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الثالوثالواحداللة

الروحلإنبثاقحيرلسق.فهميحىالذيهو-قدسوروحوابن

*.القدس

والابنالآبمنأإلينا!يأتيالقدسالروح"إن:!يرلسق.يقول

للجوهرينتميلأنه!(غةأس!!"غلحةء+!+3،41)فأه!أ

وبحسب0168الحلل!ةثل!"كاناه(!اجوهريأعنهويصدرفيهو!ائنالإل!ثي

أقانيمالثلاثةأنحقيقةعلىيعتمدشيء!لفإن،!يرلسق.فهم

ذاتفينهموأ،انقسامبفيرالآخرجؤمنهم!ل!اذنالإلهية

لاالقدسالروحأنوبما.الواحدةالطبيعةوذاتالواحدالجوهر

منينبتقفهو،الإلهيوالجوهرالإلهيةالطبيعةعنينفصلىأنيم!ن

الآبمنينبئقالقدسالروحكونعنتعليمهفىاضحأوالأسكندريكيرلس.قكان

ينبثقالقدسحالرو21انلسانهعلىجاءوكد3!9(،،حءم535حح33)ولهةكاملاتامأانبئاقأ

،ح!كل!ل(..77)!316"الخليقةإلىيرسلهالذىهوالابنانإلأ،عينبومنكصاالآب،من

انبثاقعنرأيهمتدعيمفيكيرلس-قإلىيسئتدونالمغربييناللاهوتيينبعضولكن

إلىعادولولأنهمافتراء،محضبالطبعوهذا،والأبنالآبمنالمزدوجالفدسالروح

:سيجدونكيرلس.قكتاباتمنبهايستشهحونالتىالفقراث

منينبئقالقدسالروحأنصتحد!باسيليوساوق.الثاسيوس.قمل!صالهأنهاتلأ

،ك!!!،(.577.576.73)058الأبن(إلى)اوالابنفيالأب

الروحعلاطةفيإلايمءزرءه+مماغ()اء4،!ن!ف!،الفعليسئخدملمكبرلسق.أنلانب

6،يثحدرو!!ةء+()،!اتي،مئلاخرىافعالأاستخدمولكنه،الآبمعالأزليةالفدس

إلبنا:القدسالروحلإرساليةشرحهفيوذلكر*لألأ()7

.5!!لى(.76ز!8014،ث!!ي!ل.14868)ول.اوالابنالآبامناسواء

،ح!!يل(.76ز!184،ك!!!لا.14868أولااالابنخلكلمنالآب.امناو

،!!!كل(..73176)!-ولااالابنامنأاو

وبينالابنمعالأزليةالقدسالروحعلاقةخصوصيةبينيربطكيرلس.قبمانئالثأ

وواحدالأزلمنذبهخاصبكونهيرسلهالأفه0الابنبواممطة!ليفةالقدسحالروإرسال

.5!ول(..172776"والطبيعةالجوهرذاتفيمعه

861لأح3أ3.1?3.،!!مح!،775.57+085م!3.583!!!ث!،"*5)!4أ3ءول5كهأوله

هم"،كهححأ53ولح3ول+ه0575(4.716ول4*لم*ل!.،!له!"406390.2735م

213.74م256بم+448417.333بم7أبمه.ح؟ح
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الثالوثباا!يمان

والروح،قنا،"كالا؟(.5+إكا!)،لل!ةلئاإكائاهوجوهريأطبيعيأالآب

بالطبيعةبالابنخاصلأنه"الابنخلالمنالآبمنيصدرالقدس

الجوهرذاتفيممهووأحد

ئةه+قكارإة؟ئةه،3،ئأهإلحفئ!ك!إكالا؟لأة،نأه+ئا""كامم

لم!ه5كائاه!أئاكايه،فئ!).961

وروحالآبروح(الفهروحهوالروحأن"بما:أيضأ!يرلسق.ويقول

)إلينا(يثحدرأنه()بممنى،!ليهمامنجوهريأيصدرفهو،الابن

الابنخلالمنالآبمن

،كائاه(ثل!ةفت!لحف!!"ا،وللأ"ه،!فى"غ+4+ءة5؟ة"

!لاهأول).ا"071

القدسالروحإفسالييةأنرأى!يرلسق.فإن،هذاعلىوصكللاوة

ومتصلةمرتبطة)إلينا(،المتجسدالابنمنالزمق""في

إلى/فيالآب)منالفهجوهرمنالقدسللروحالأزليبالإنبتاقي

الذاتيملئهمنالقدسللروحإرسالهجؤالابنلأن،(الابن

الآزلمنذبهخاصبحونهأرسله!غ(الاه؟ة")50+كالاثئ!!،"+

الذيالواحداللاهوتفيوالطبيعةالجوهرذاتفيمص"وواحد

الروحويؤبالمسيحنحوناالقههو""ماأنأي17.االقدوسللثالوث

الجوهرداخلفيالأزلمنذذاتهفيداخليأ6هو"مانفسهوالقدل!

فيانقساموبلاداخليأالقههو"و"ما،القدوسللثالوثالذيالواحد

إرساليةوفيابنهتجسدفينحوناهو""مانفسهوال!زليثالوثه

.173القدوسل!حه

992.صفحةالحاشيةإلىارجع"

16،حأس1،هح*.فى!*.لم،.34.حث!ح"1338-3وع!لاك!،981-861.76.

017واقلاحعء،.حمء!ه.5!*.148.68

171لأح3أ،ا.*هح3!ول11.4،.لم172.76،ك!!كلم

172ص!!3أ.."+رءح،ل!+ه3"ح!هلمل!هلمعلم/ار3ء"ح*هلم!ءلم،ح+للاكا!ء،،له33ءعع

8891
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الثالوثاراحداللة

الإسحعندري!مرلسق.موقفهوهناعندهنقوقفأنيجبوما

()الرأسالمبدأوحدةعنإبيفانيوسوق.أثناسيوسق.مفهوممن

فقد0173وحدةفيوثالوثثالوثفيوحدةب!ونهالأهول()""ء"4

المبادئتعددعنف!رةأية،الحالبطبيعة!يرلسق.رفض

الذيالإسلوبإطلاقأيؤيدلمذلكرغمولحنه،الإلهية)!أ"ءهة(

()الرأسالمبدأوحدةفهمهمفيالحبادوكالآباءاتبعه

بثلاثةالقائلينبدعةمعتعاملهمفيالآباءهؤلاءلأن،ول()كاآءه"57

بإدخالقاموا،الأكتانيمبينخلطالذيسابيليوسبدعةمعأوآلهة

الأقانيمعلاقاتفيالمنطقيوالترتيبالسببيةمنمتسلسلبناء

يمحنلاالقلإسالروحانبثاقعن!يرلسقى.تمليمفإنولهذا.الإلهية

و!ذلك،المزدوجللإنبثاقالفريىالمفهوممعيتفقنحوعلىئفهمأن

تمامأيختلف!ان"الابنخلالمنالآب"منلصيغةاستخدامهفإن

القدسالروحبأنغريغوريوسق.وأخيهباسيليوسق.مفهومعن

من!يانهيستمدالابنخلالومن،الابن!يانمن!ب،نهيستمد

الملاقةعنمتميزأمفهومأ!يرلسللقديسو!انالآب.هـ!يان

خلالمن-ممأوالأزليةوالمتساولةال!املة-أقانيمللثلاثةالمتبادلة

البعض،بعضهمبينالمتبادلىوالاحتواءالمتبادلةال!املةالس!نى

بغير!املتمايزوقي،اختلام!بغيرتامةوحدةفيإن!مبحيث

الواحد""الجوهرمفهوميبينيجمعالتعليمهذاو!ان.انفصال

فإناوه!ذ.("؟ع!فلأء!احدلواا(سلرأا)ألمبدوا(لم!14)4"كائاه

انبث!اقعن!يرلس.قف!ريحى!انالذيالرئيسيالمفهوم

القدسوالروحوالابنالآبعمالىأو!ل،القدسلروحاهـارسالية

.226922،رقممرجعالخامسالفصلإلىارجع،
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بالثالوثالايمان

هو!ان،سواءحدعلىوالخلاصوالإعلانالخلقفيالمتمايؤة

والريوبيةوالقدرةوالعملوالإرادةوالطبي!مةالجوهرذاتفيالوحداذية

إلهي.أقنوم!لفيتمامأعنهائعثروالتي،القدوساللثالوثالتي

مجمعوآباءإبيفانيوسوق.أتتاسيوسق.مفهومهوهذاو!ان

والثالوث،ثالوثفيالواحدالفهجوهو:عنوعقيدتهمالقسطنطينية

"وحدةتطابقهو،آخرلاهوتيوبتعبيرالجوهر(.)ذاتوحدةفيالذي

الفه.في6"التثليثمعلاهول(6)كاأء"4(الرأس)وحدةالمبدأ
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الثالوثالواحداللة

ادقدثط!ماالئالوثإلاصلأ!

الى،بطضأا!بديالهيأ

،سوصوحقدبنوابولكآبنكذاأظهصتلذيا

ملة،ا!أالمحبنيةوحدافي،لكوالمأالأبدلىإئنال!أ

!حوثباث،نالإيمأابهذ2والداعلىشمسكأنلنأهب

الإالي،مجدكئسبيحفينحيأوأن

فيك،اواحدأخي!انصصحتى

+هوصلداصدلىإالواحدلإلهوسلقداالعألوثاأيهأ
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الموضوعيالنيرس

الموضوعىالفهرس

الخليقةاعتمادية

بعدها.وما141الخليقةاعتمادية

الطبيفةحقيقةأظهرالتجسد

141.المخلوقة

الف!رفيالاعتماديةمفهوم

.431أليوناني

المفهومفيالخايقةاعتمادية

.441المسيحي

:حولوتعاليمهإبينانيوس

5.36الأوسيما

،185الجوهرذاتص!الوحدانية

353.026،263.028،.353

933.ل!حالفه

آلبفيوانساناللههوالمسيح

.302واحد

274.للمسيحالبشويةالطبيعة

25،925،935االقدسالروح

بعدها.وما

892،935القد!الروحانبثاق

بعدها.وما

القدسالووحعقيدةصياغة

365،5.03

بعدها.وما603البارا!ليت

بالتماماللههوأقنوم!ل

281.وال!ماله

283.المتبادلى)الاحتواء(التواجد

242.الفهمعرفة
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035الثالوثعقيدةلشرحالمدخل

بعدها.وما

بعدها.وما353الإلهيةالأقانيم

355.)ألرأس(المبدأوحدة

355..264للث!الوثالواحدالعمل

وما357الثالوثالواحدالفه

بعدها.

حول:وتحاليمهأثناسيوس

68.الفهمعرفة

خلالمنالفهمعرفةخطورة

.7ءاعماله

منئستمد6"!خالقلفهمعرفتتا

وما76.91!آبلهمعرفتنا

بمدها.

!يائههصميمفي""آبهوالله

.1361،411،خالقفهوولهذا

خلالمنت!ونالثالوثمعرفة

بعدها.وما313الابن

.911أيإلهي()المبدأالرأس!

.831المخلوق()المبدأسلرأا

.124العالمأزليهلف!رةرفضه

الأرلوسيللفمروتفنيدهرفضه

بعدها.وما124

التجسدضوءفيللخلقتفسيره

يعدها.وما128

ووجوداللهحينونةبينتمييزه

145.المالم



بالهـارثاإيمانا

141للزوالالقابلةالخليقةطبيعة

بعدها.وما

وما145العدممنالخلقعقيدة

بعدها.

عنئقالالآبعنئقالىما!ل

.411"آب"!ونهعداماالابن

!يمانهوالآبلاهوتملء!ل

.183الابن

الوحيدة()الصورةالهئةهوالابن

هوالقدسوالروحالآبللاهوت

223.الابنهيئة

اليفينيةالمصطلحاتاستخدام

وما69مسيحيةممانيوإعطائها

بمدها!

فيال!ائنالحلمةتمبيبر

الطاقة(أوأوالفعلالجوهر

وما301الجوهرقيالائن

326..491،1003،بعدها

يفوقأمرالآبمنالابنولادة

.177البشرإدراك

وتشبيهاتلأمثلةالآباءاستخدام

بعدها.وما177الخلي!ةمن

.891والينبوعالنورمثل

عنتعبرالتيالفقراتصياصكة

قانونفيبالآبالابنعلاقة

بعدها.وما917الإيماق

أولقناني.؟الربآيةتفسير

.010.87،911طرقه

الرلب()بشريةالمسيحناسوت

بعدها.وما103،214

78

نأاستطاعلذاالخالقهوالمسيح

4.02خلقتنايعيد

017.المتجسدال!لمةأعمالى

بمدها.وما702النعمة

.021والذليحةال!اهنالممسيح

الروحعقيدةلشرحالمدخل

بعدها.وما332القدس

253،276القدسالروح!كقيدة

لبعدها.وما

هوموأووسيوسمصطلحتطبيق

،334،236القدسالروحمع

.252

!ونبينالمقدسال!تابتمييز

6القدس"الروحوبين"ا"روحالفه

بعدها.وما923

فإن،القدسالروحئعطىعندما

بعدها،وما243فينايصبحالفه

.248

وما283القدسالروحانبثاق

603.،893،بعدها

والحيانيالخلاصيالمدخل

وما315الثالوثعقيدةلفهم

بمدها.

وهيبوستاسيسأوسيامصطلحي

بعدها.وما492،324

اللأوسيابينالتمييز

261.والهبوستاسيس

258.الألوهةنمط

.928،503الإلهيةالأقانيمعلاقة

فينؤمنلفعلالثلاثيالاستخدام

بعدها.وما225الإيمانقانون



وما183هوموأووسيوسمصطلح

بعدها.

هوميمصطلح!فايةعدم

بعدها.وما181أووسيوس

إلىرسائلهفيالثالوثعقيدة

بعدها.وما317سرابيون

بوحدانيةنؤمنالثالوثخلالمن

بعدها.وما311القه

القدسالروحفيبالابنالآبمن

0.25

246.327)الرأس(المبدأوحدة

بعدها.وما

08.الدينيالحديثحرية

.188القانونيةالأسفار

جؤالواردةالتعبيراتمعاني

بعدها.وما091المقدسةالحتب

الإاليالإعلان

بذاتهذاتهعنيعلنالذيهوالفه

38..76

الابنخلالمن""ذاتهئدزفناالفه

76.القدسالروحوجؤالمتجسد

النصوصخلالمنئعرفلاالفه

97.فقطال!تابية

لإطانا

91للقديسينمرةائسنمالإيمان

بعدها-وما

إلىنيقيةمجمعآباءبطرة

.633،03الإيمان

97

الموضوعيالفهرس

وما62لمعرفةبا"نلإيماا"علاقة

ها.بعد

93.للإيمانالمزدوجالبعد

03الإيمانفيوالالتزامالتحديد

بعدها.وما

33.للإيمانالمفتوحإلمجال

ء04المسفمة"الإيمانوديعة

.قفحرفيالإيمانوديمة

بعدها.وما41إيرلناؤس

الرسولى""الإيمانبينالعلاقة

185."الرسوليو"التقليد

ليهلتأا/لتألها

التقليدفيالمصطلحاستخدام

بعدها.وما502الآبائي

التقوى

فيوالتقوىالإيمانعلاقة

23.الأولىال!نيسة

36.الإيمانمعالتقوىأهمية

38.ال!نسيالف!رفيالتقوى

55الإيمانحفظقيالتقوىدور

بعدها.وما

ف!رقيوالتقوىالحقمعرفة

بعدها.وما46أورلجينوس

المتبادل(اء)الإحتواجلىالتو

،82،115.212،023

،374.263.028،383،283

،316.317،931،326،932



بالعمارثالابمان

335،534،353،258،936،

037

القدوسالثالوث

ساهمتالتيالحتابيةالنصوص

ألثالوثلعقيدةالحنيسةفهمفي

بعدها.وما236

فيمستفرأ!انبالثالوثالإيمان

قبلوخبرتهاال!نيسةعبادة

نيقيةمجمصيئفيصيامكته

932.والقس!نطينية

بوحدانيةنؤمنالثالوثخلالمن

311الفه

بوحدانيةالاعترافخلالمن

ذاتفيالقدسوالروحالابن

إيمانناي!تملالآبمعالجوهر

311.بالثالوث

خلالمنت!ونالثالوتمعرفة

.3!3الابن

.قعندالثالوثع!نالتعليم

بعدها.وما311أكماسيوس

وال!ياثيالخلاصيالمدخل

.قعندالثالوثعقيدةلفهم

315.أتماسيوس

.قرسائل!الثالوثعقيدة

وما317سرابيونإلىاثماسيو!

بعدها.

لفهمال!بادوكالآباءمدخل

وما285الثالوثعقيدةوشرح

بمدها.وما033،بمدها

08

الحبادوكللآباءالإيجابيالدوو

بينصفيماالثالوثعقيدةشرجفي

368.والقسطنطينيةنيقية

.قعندالثالوثعنالتعليم

بعدها.وما033باسيليوس

لعقيدةباسيليوسق.مدخل

0.33الثالوث

.ق!تاب!ؤالثالوثعنالتعليم

"القدسالروح"عنباسيليوس

بعدها.وما231

.قرسائلفيالثالوثعنالتمليم

بعدها.وما334باسيليوس

.قعندالثالوثعنالتعليم

337.النيصيغريفوريوس

.قعندالثالوثعنالتعليم

933.النزينزيغرلغوريوس

عنسدالثالوثعنالتعليم

وعا346الضريرديديموس

بعدها.

اق.عندالثالوثعنالتعليم

بعدها.وما035إبيفانيوس

عقيدةلشرحابيفانيوسق.مدخلى

0.35الثالولث

الأقانيمعنإبيفانيوسق.تعليم

بعدها.وما353الثلاثةالإلهة

.قعندللثالوثالواحدالممل

355.إبيفانيوس

.قلتعليمفي"الثالوثالواحد"الفه

.357إبيفانيوس



إتباعالقسطنطينيةمجمعتجنب

شرح!ال!بادوحيالمنهج

366.الثالوث

!يرلسق.عندالثالوثعقيدة

بعدهاوما936الس!ندري

التنالية

وقتالسائدة6"الثنائيةالنظرة

65.المسيحيةظهور

بهاضطلمتالذيالدور

النظرةمواجهةفيإل!نيسة
676الم!ائية

الحلالممنالخلق

137العدممنالحونخلقالفه

يعدها.وما

مفهومهوالعدممنالونخلق

بمدها.وما137مسيحيعبري

لفهمالآباءمدخلهوالتجسد

المدممنال!ونخلقعقيدة

041.

عقيدةأتتاسيوسق.شرح!يف

بمدها.وما145العدممنالخلق

الخليقة

فيبالابنالأشياء!ليخلقالآب

بعدها.وما114القدسالروح

هوالقدسوالروحالابنمحالآب

116الوجودحلومصدرأصل

بعدها.وما

381

الموضوعيالفهرس

الفهبينالزاميةعلاقةتوجدلا

135.والخليقة

المدم""منالخليقةأوجدالفه

131.الفائقوحبهصلاحهبسبب

وفعلالفهارادةثتاجهيالخليقة

.133محبته

لاالوجود،إلىئحضترلمالخليقة

إلزاميةبصورةولاجزافيةبصورة

بعدها.وما133

الثالوثمثالعلىخلقالون

135القدوس

ال!ل(أضابطاللهقدرة

التجسدفيتجفت،وعنايته

بعدها.وما181والفداء

121.والخليقةالابنبينالتمييز

نظرةعننتجتالتنالمشا!ل

لفهوأريوسأوريجينوسمن!لى

.221ثموالعا

.إيضساحجؤتتاسيوسأق.دور

!لىتعليمأمامالرسوليالإيمان

بالنسبةوأريوسأوريجينوسمن

.241للخليقة

تفسيرفيالأريوسيينأسلوب

أزليةعناوريجينوستعليم

اثناسيوس.قوتفثيد،الخليقة

.341لآرائه!ا

الخلقاثماسيوسقى.فشر!يف

128.التجسد؟ضوءفي



بالئالثالإيمان

القدسالروع

الروحعننيقيةمجمعشهادة

.921القدس

الروحعنالمقدسال!تابشهادة

0.23القدس

بينالمقدسال!تابيمئز!يف

"الروحوبين"روح"الفه!ون

923.القدلمر،"

وا!تمالالقدسالروحعقيدة

ال!نيسةفيلفهالثالوثيالفهم

بعدها.وما222

القدسالروحعقيدةعلاقة

النيسةفيوالابنالآببعقيدة

.232

الابنعقيدةبينالمتبادلالتلازم

023.القدسالروحوعقيدة

القدسوالروحالآبممرفة

الابنمعرفةخلالمنتون

.335

القدسللروحالصحيحةالمعرفة

)فيأعمالهخلالمنت!ونلا

واقعمنول!ن4(الخليقة

جوهرداخلجؤالآزليةعلاقاته

241.الثالوث

حقيقيأقنومالقدسالروح

الدوامعلى!ائنوهومتماير،

352انغصالبفيروالابنالآبمح

بع!ها.وما

6"هوموأووسيوسمفهومتطبيق

252.القدسالروحمع

82

هو،القدسالروححضور

ذاتهلفهالمباشرالفعليالحضور

.243

الفهسريظلالقدسالروحفي

بنمطبينناحاضرلأنه،محفوظأ

وما346والخفيالشفافأقنومه

بعدها.

يجعلالله،القدسالروحفي

وما924نعرفهلأنفماحآنفسه

بمدها.

ت!ميلفيالقدسالروحعمل

272العاقلةال!ائناتوتقديس

بعدها.وما

وجودناوت!ميلوتجديدلثمفاء

374.،الشخصي

الحنيسةحياةفيالقدسالروح

بعدها.وما303

353.الأنبلاءالثاط!!ؤ

الابنمنيأخذالقدسالروح

.503هـلعطينا

356"البارا!ليت"القدسالروح

يعدها.وما

803.الشر!ة"روح

بينفيماالقدسالروحعقيدة

236.والقسطنطينيةنيقية

الروحلعقيدةالرئيسيةالملامح

نيقيةمجمعيئجؤالقدس

بعدها.وما338والقسطنطينية

وصكقيدةالقسطتطينيةمجمع

بعدها.وما036القدسالروح



.قتعلي!افيالقدسالووح

253،بعدهاوما332أتناسيوس

276.،بعدهاوما

.قتعليمجؤالقدسالروح

بعدها.وما925،935إبيفانيوس

الآباءتعليمفيالقدسالروح

بعدها.وما256ال!بادوك

ديديموستعليمفيالقدسالروح

بعدها.وما265الضرير

.قتعليمفيالقدسالروح

وما368الأورشليميحيرلس

بعدها.

الآباءعندالقدسالروحانبثاق

بعدها.وما276

.قتعليمفيالقدسالروحانبثاق

لبعدها.وما283آثثاسيوس

.قتعليمفيالقدسالروحانبثاق

بعدها.وما893إبيفانيوس

تعليمفيسالقدىالروحانبثاق

بعدها.وما285الحبادوكالآباء

تعليمفيالقدسالروحانبثاق

وما593الضريرديديموس

بعدها.

مجمعفيالقدسالروحانبثاق

بمدها.وما003القسطنطينية

.قتعليمجؤالقدسالووحانبثاق

373.الس!ندري!يرلس

فيوالشرقالغرببينالاختاوف

.203المدسالروحاثبثا!مسألة

83

الموضرعيالفهرس

اللةمحرفة/اللةإلىالسبيل

68.الآبالقهإلىالمدخل

49.المسيحيةجؤالفهإلىالدخول

القدسوالروحالآبمعرفة

235.الابنخلالمنتحون

الفهمعرفةإلىالمدخلبينالفرق

لىإوالمدخل"ابنه"خلالىمن

96."أعمالهخلالى"منمعرفته

منالقهمعرفةإلىالمدخلحطورة

.75"عمالهأخلال

"خلالمنالفهمعرفةإلىالمدخل

الطردقةإلىيفتقرأصكماله"

.07والدقيقةالسليمةالعلمية

"خلالمنالفهمعرفةإلىالمدخل

!آبنعرفهيجعلنالن"أعماله

بعدها.وما73

ذاتهفيهولماوفقأالفهمعرفة

98،،83،لا789،،7477،

49،59،89،501،101.

رانرجيا(الفعل/الطاقة

ال!قينيالمفهومبينالفرق

،201للإنرجياالمسيحيوالمفهوم

561.

،401أثناسيوسىقا.عندالإنرجيا

491،.336

.ف!ث!رحعلىديديموساعتراض

،244،336للإنرجياباسيليوس

.367



بالثالوثالايمان

الخاالقاللة

منئشتمد""!خالقلثهمعرفتتا

وما901""!آبلهمعرفتتا

بعدها"

منت!ون"!خالق"لفهمعرفتتا

.111المتجسدال!علمةابنهخلال

!يانه،صميمفي"آب"هوالفه

.311""خالق!هوولهذا

علىيمتمدولابذاته!ائنالله

.921ذاتهخارجشيء

الدوامعلىخالقأيحنلمالفه

131.

هووجودهيحونأنيريدلاالقه

بعدها.وما913فقطلنفسه

جؤبالابنالأشياء!ليخلقالآب

بعدها.وما141القدسالروح

هوالقدسوالروحالابنمعالآب

116الوجودحلومصدرأصل

بعدها.وما

هو،الإنسانيةطبيعتهفيالمسيع

الفهطرقحل(بدايةو11رأس

135.لأجلنا

ووعاللة

الفههوالقدسوالروح،روحالفه

بعدها.وها238

يشيرإلى،"روح"تعبيرالله

238.الأرليجوهره!اللهماهية

بينالمقدسالتابيمئز!يف

"الروحوبين"روح"القه!ون

923.،القدس

384

ألىعلينايجبولذلكروح""الله

024.روحيةبطريقةنعرفه

النحمة

علىوجودهافيتعتمدالخليقة

146.،134.143اللهنعمة

نعمةأعمالمنوالفداءالخلق

.133الفه

013.بالنعمةلناأبأصارالله

بالنعمةبالمشار!ةبالابناتحادنا

.83

وعطيةالنعمةمعطي:المسيحفي

502.واحدهماالنعمة

الآبائيالف!رفيالمسيحنعمة

257،802.903.

،264القدسوالووحالنعمة

271..355

فيبالابنالآبمنواحدةندمة

355.،333،931القدسالروح

النور

941،751،781،971،891،

112،922،933،842،942،

153،362،137،372،993،

803،453،953

اهلئينية

والمسيحيةال!فينيةبينالعلاقة

!ؤالفهلمعرفةالمسيحيألمدخل

69.اليفينيةمواجهة



منالاستفادةفيالمسيحيالمنهج

.601ال!فيثيةالمصطلحات

والفهمالالفينيالفهمبينالفرق

79"اي!ون"لمصطلحالمسيحي

بعدها.وما

والفهمال!ئينيالفهمبينالفرق

201""لوغوسلمصطلحالمسيحي

بعدها.وما

والفهمال!فينيالفهمبينالفرق

401"انرجيا"لمصطلحالمسيحي

بعدها.وما

يةلي!ودا

19.للمسيحيةالعبريالأصل

الض!رفياللهعنالتعليم

39.اليهودي

فيالفهلمعرفةالمسيحيالمدخل

بعدها-وما59اليهوديةمواجهة

:حولوتحاليمهأوريجيدوس

بعدها.وما122والعالمالفه

بيندرجاتأوترتيبوجود

4.35الأك!انيم

.916بالمسيحالإيمان

05.اللهمعرفةطردقة

وما46والتقوىالحقمعرفة

بعدها.

بعدها.وما52التقوى

51.المقدسةال!تب

94.المجازيالتفسير

385

الموضوعيالفهرس

وعالمالحسياتعالمبينالفصلى

.47المدر!ات

ستاسالس""هيبوو"سياأو"

هذهلإستخدامالآباءاضطرار

!ؤتردلمالتيالمصطلحات

.291المقدسال!تاب

للمصطلحيناللاهوتيالمدلول

بمدها.وما391

نيقيةوآباءأثماسيوسق.تعليمفي

بعدها.وما036،492،324

،026إبيفانيوسق.تعليمفي

بعدها.وما352

،357ال!بادوكالآباءتعليم!ؤ

بعدها،وما103334،،392

.366

النزينزيغرينوريوسق.تعليمفي

بعدها.وما342

363،القسطنطينيةمجمعجؤ

.366

الس!ندري!يرلسق.تعليمفي

.936

:حولوتعالبهمهإيريناؤس

41.الإيمانوديعة

بعدها.وما43الحنيسة

وجودهي!ونانيرلدلاالفه

131.فقطلذاته

بسببالعدممنال!ونخلقالله

.133صلاحه



بالثالىثالإيمان

الصالحةالفهخليقةهوالحون

.135

إلىئيسبالمخلوقةالأشياءجوهر

.431!ئارادتهاللهقوة

:حولوتحاليمهباسيليوسى

الأوسيابينالتمييز

335.،357لهبوستاسيسوا

.184الجوهرذات!الوحدالنية

مصطلحاستخدامفيالتردد

القدسالروحمعهوموأووسيوس

256..333

.891الابنخلالمنالفهمعرفة

والفعلالفهأعمالبينالقفريق

،244،336لجوهرهالمباشر

.367

358.الأقنوميالوجودنمط

336.،256القدسالروح

0.25الممرفةروحالقدسالروح

تحميلفيالقدسالروحعمل

372العاقلةالائناتوتقديسى

بعدها.وما

الآبمعالقدسالروحشرحة

381.والجوهرالطبيعةفيوالابن

،231الحنيسةعبادةفيالثالوث

.237

033الثالوثعقيدةلشرحالمدخل

بعدها.وما

عن!تابهفيالثالوثعقيدة

بعدها.وما331القدسالروح

86

334رسائلهفيالثالوثعقيدة

بعدها.وما

وربطهاالثالوثفيالوحدانية

337.،387بالآب

الخليقةحرية

وما151الخليقةحريةمفهوم

بعدها.

علىتتطويالخليقةاعتمادية

151.الخليقةحريةمفهوم

الوجودإلىأحضرتالخليقة

.153الحاملةالقهبحرية

اليونانيالف!رجؤالخليقةحردة

153.

"حرية6مفهومنشأ!ي!ف

.154الطبمعة؟حريةأوالون

حريةعلىتمتمدالخليقةحرية

.155الفائقةخالقها

معالخليقةحريةتستقيم!يف

.157ثباتها؟

:حولوتحاليمهالضريرديدطوس

التالوثأقانيمذحرترتيبتنوع

337.المقدسةالأسفارفي

أعمالبينالتفريقعلىاعتراضه

لجوهرهالمباشزوالفعلالفه

344،336،.367

365.346،هوموأووسيوس

265،الأقنوميالوجودنمط

.347



بالتمامالفههوأقنوم!ل
.266وال!مال

بعدها.وما367القدسالروح

وما593القدسالروحانبفاق

348.،بعدها

وما265،346القدوسالثالوث

بعدها.

الإطانصياغة

قانونفينؤمنتعبيراستخدام

.42الإيمان

الاستخداموراءمنالهدف

قانونفي""نؤمنلفعلالثلاثي

225.النيقاويالإيمان

الآباءدفعتالتيهيالهرطقات

ئيطقلاالذي"الحق"عنللتعبير

35.به

لصياغةالآباءاضطرار

الأسفارجؤتردلممصطلحات

بعدها.وما81918.المقدسة

الحليقةعقلانية

المنطقيونظامهاالخليقةعقلانمة

بعدها.وما118

علىتنطويالخليقةاعتمادية

.148الخليقةعقلانيةمفهوم

منئستمدالخليقةعقلانية

.914الفائقةخالقهاعقلانية

علىمنفتحالمخلوقالحوننظام

.015الخلأقالفهلفعلالدوام

387

الموضوعيالفهرس

بالآبالابنعلاتة

فيبالآب"الابن"علاقةأولية

.163الآبائياللاهوتيالف!ر

.651""الأليونيةالبدعة

.671"الدوسيتية"اليدعة

والابنالآببينالمتبادلةالمعرفة

بعدها.وما77.7883.

"ابنهوالمسيحأنحقيقةأهمية

وماالمتجسد"168ال!لمةالفه

بعدها.

الابنعلاقةعنأريوسمف!وم

.174بالآب

التعليمصنال!نيسةموقف

بالآبالابنعلاقةعنالأريوسي

.176

عنالدفاعجؤالحنيسةموقف

الآببالفهالمتجسدالابنعلاقة

بعدها.وما171

علاقةالتعبيرعنفيالآباءمنهج

بمدها.وما177بالآبالابن

التيللفقراتالآباءتؤصل!يف

جؤبالآبالابنعلاقةعنتعئر

بعدها.وما917؟الإيمانقانون

وتعاليمهالنزينزيغريغوو!وس

حولى:

.18نيقيةمجمعإيماق

.18نيقيةفياثناسيوسق.دور

.921بذاته!ائنالفه

177.الآبمنالابنولادة

341.هوموأووسيوس



بالئا،ثالإيمان

281.القدسالروح

226.القدسالروحممرفة

معهوموأوسيوسمفهومتطبيق

937.االقدسالروح

345.القدسالروحانبثاق

الثالوثأقانيمذحرترقيبتنوع

227.المقدسةالأسفارفي

،135.248القدوسالتالوفي

وما933936،.3!ا1،.924

بعدها.

والروحوالابنالآبمصطلحات

!ائنةعلاقاتإلىتشيرالقدس

936..092،342الفهداخلفي

343.)الرأس(االبدأوحدة

فيبنفسهيدخلناالذيهوالله

373.معهعلاقة

21.!الفداء

703.البارا!ليت

036.القسطنطينيةمجمع

تحاليمه9النيصيغريغوويوس

:حول

القدسوالروحالابنعلةهوالآب

.387

212.هوموأووسيوس

925.القدسالروح

388.القدسالروحانبثاق

258،925،287الثالولاعقيدة

192.،بعدهاوما

287.الثالوثالفهوحدانية

.133اللهإرادةنتاجالخليقة

388

:حولوتحاليمهالأورشليميكيرل!مى

آفيجابماالا!تفاءضرورة

368.المقدسةالأسفار

بعدها.وما268القدسالروح

926.هوموأووسيوس

233.القدوسالئالوث

274.للمسيحالبشريةالطبيمة

:احولتعاليمهوالسكندويكيرلس

جوهرداخلفيالمتمايزةالأقانيم

362.الواحدالقه

والروحوالاينالآبمصطلحات

!ائنةعلاااتإلىتشيرالقدس

:37.،192الفهداخلفي

037.المتبادل)الاحتواء(التواجد

372.القدسالروحانبثاق

بعدها.وما936القدوسالثالوث

373011()الرأسالمبدأوحدة

فيابالابنمخونا.الآبأللة،هوما

الله"هورمانفسهوالقدسالروع

ذاته!طأؤليا

،151،391،491.891،502

وما314،353،264927،

103،355،367،372،بعدها

نيقيةمجمع

وما17الني!ممةفيم!انته

بعدها.



البصيرةتشلت!يف
القرنفيالحنيسةفياللاهوقية

.95؟الرابع

الداخلية""العقيدةتطابق

06.نيقيةفي"المعفنةالعقيدةو

يعتمد!انبنيقيةالآباءتعليم

للنصوصالعميقالفهمعلى

81.ال!تابية

فهمأ!انالنيقاويالتعليبم

019لفهمسيحيأ()عبريأخلاصيا

ذاتفيالوحدانية1هوموأووسيوس

الجوهر(

وهوميهوموأوسيوسبينالفرق

181.أووسيوس

مصطلحفيالمتضفنةإلمعاني

وصا6182هوموأووسسيوس

بعدها.

يحويهوموأووسيوسمفهوم

الأهانيمبينالتمايزمفهومضمنيأ

184،265،.337.331

لمضطلحالتفسيردة2إلأهمية

وما185هوموأووسسيوس،

بمدها.

لمصطلحالتفسيريإلدور
.191أهوموأووسيوس

لمصطلحالإنجيليةإلأهمية

وما6091هوعوأووسيوس

بعدها.

938

الموضوعيالفهرس

"هوموأووسيوس"هومفهوم

قانونعليهيدورالذيالمفصل

.591!لهالنيقاويالإيمان

لماذايحدثانيمحنالذيما

ذاتجؤوحدانيةهناكتحن

والفهالمتجسدالابنبينالجوهر

بعدها.وما791الآب؟

لملويحدثأنيم!نماذا

القدرةفيوحدانيةهناكتصن

والفهالمتجسدالابنبينوالعمل

بعدها.وما303؟الاب

لمصطلحالمحوريةإلمحانة

ال!نيسةفي"هوموأووسيوس

بعدها.وما212

ينطبق""هوموأووسيوصمصطلح

بالآب،الأزليالابنعلاقةعلى

الابنعلاقةعلىبالتاليوينسحب

937.،421بالآبالمتجسد

الآبمعهومواووسيوسالمسيح

لاهوتهيخصفيما
يخصكنيمامعناوهوموأووسيوس

235.ناسوته

6"هوموأووسيوسمفهومتطبيق

،23،224هالقدسالروحمع

334،236،.252

القدسالروحمعاستخدامهعدم

364.الإيمانقانونفي

،277أثناسيوسق.تعاليمفي

278.285،313،316،327.



بالثالوثالإيمان

إبيفانيوسق.عئدأستخدامه

026،261،263،028.352

بعدها.وما

معتطبيقهجؤباسيليوسقاتردد

333..356القدسالروح

غريغورلوسق.تعاليمفي

341.،937النزلنزي

الضرلرديديموستعاليمفي

265،266،346.

الأورشليصي!يرلسقى.تعالببمفي

.926

:حولوتعاليمههيلاري

وما013،بعدهاوما161الآب

بعدها.

الابنخلالىمنالآبإلىالدخول

بعدها.وما74011،

.118الإيىالإعلان

97.،بعدهاوما74الفهإدراك

للمسيحممرفتنابينالتداخل

85.للآبوممرفتنا

تستقيملاالقدسألروحبدون

241.اللهفيعقيدتنا

.317المتبادل)الاحتواء(التواجد

لاستخدامالآباءاضطرار

ال!تابفيتردلممصطلحات

81.،36المقدس

جؤتجلتوعنايتهالفهقدرة

بعدها.وما181والفداءالتجسد

.26/28،43لايمانا

بعدها.وما58والتقوىالايمان

093

أالرأس(المبدأوحدة

،283أتتاسيوسالقديستعليمفي

بعدها.وما327

،264إبيفانيوسق.تعليمفي

355،.935

،292ال!بادوكالآباءتعليمفي

337..368

النزينزيغريغوريوسق.تعليم!ؤ

343.345.

الس!ندري!يرلسق.تعليمفي

بعدها.وما373
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