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الثالثشنودةالباباقداسة

ا!رقللليةاللراؤةبطرلرث!5ألللثنا)يةابايا



ا!طتايكفدءسأ.اللالانا9ثل!أا

المحتوياتفهرس

وأعماله"الأس!ندرىكيرلسالقديسحياةعنسريعة"لمحة

ام0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008للنصدراسيةمقدمة

.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001النص

الأس!ندرى..000000000000000000000000000000000000000000000000000001!يرلسللقديسمقدمة

وغيرالمخلوؤا)عنأولأغلأ"5+7الصائروغيرلأعلأء7ةالصائرعن

(المخلوف

للجوهرممئزةصفةعنإعلانآبلللجوهر،تعريفآليسالصئائر"،غيز"

نإفقطيعني،بلجوهرآذاتهحدفيليسالصائر""غيرإن:أخرىمرة

ئخققلمالفه

ام



لأسأ؟ثيهـل!يطألفاا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031الرابعةالمقالة

الابنفيهي!نلمزمنيوجد!انإنه:وقالواتجزأواالذينأولئكضد

شواهد،معلأف!اروصيغمختارةتجميعات-موجودأ

أزليهوالفه!لمةإن:هذاكلمنالنتيجة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054الخامسةالمقالة

معهوأزليئمولوذوالابنصابير،غيزالابنلأن؟الابنقبليوجدلاالآب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007السادسةالمقالة

تغييرأوتجزئةيعترلهأندونالابنؤتذالآب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000082السابعةالمقالة

بإرادتهالابنالآلثؤتذهل:قائلينسؤالأيطرحونالذينأولئك،علىردآ

إرادته؟بدونأم

إرادتهمثلهوبل،الآبمثلليسالابنإن:يقولونالذينأولئكلىإ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000901التاسعةالمقالة

تذغوبيبفاذا11-:الشواهدلهذهطبقآالآبجوهرنفسمنهوالابن

إئي11-18(،ا:.)مرالفة"ؤفؤؤاجذإلآصتايحآآخذقيئمنصتايحأ؟

أبيلأن+-02:18(،)يو.قياله!نم"ؤإلهيؤأبي!غأبيإلىأصئغذ

:28(.14)يوجمئي"آغطئم

2م



ا!ثت!يكفمرلطأ.اللال!نا؟اثلوأ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118الماشرةالمقالة

الآبجوهرنفسمنهوالابن

عشر.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134الحاديةالمقالة

جمئيأغطئمآبي11:قولهأساسعلىالآبجوهرنفسمنهوالابن

28:14()يو

عشر.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164الثانيةالمقالة

ؤالآفيأتا"1(،14:1)يو!يئ"ؤالآقيالآبفيآتا11:الآتيةالشواهدعلي

(01:03)يواؤاجذا

عشر.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000918الثالثةالمقالة

وهوالطبيعةفيللآبمغايرأليسالابنوأن،الآبمعالابنتماثلعن

منهومولودآابنآب!ونهجوهرهمنبل،الآبخارجمنليس

عشر..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000213الرابعةالمقالة

خياةتةالآقيأنتحقا"لأئة:الآيةأساسعلىالآبمثلالابنأنعنأيضآ

(:ه26)يوذاتإ"كيخياةتةت!ونأنأيضآالائنأغطىتحذيلث!يذاتإ،

عشر......0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000226الخامسةالمقالة

الفهجوهريصفالا"عكاا+ولغ""خلقني"أو"تعبيرقنانيأنفي-

"الرب:للآيةشرحآمخلوقآولا،مصنوعآليسالابنأنوفي-ال!لمة

22(8:)أمثال"االقدممنذعمالهأقبلمنطرلقهأولقناني

3م



للل!نا؟9هـديرل!بال!لقاا

عشر......00000000000000،000000000000000000000000000000000000000000000000267السادسةالمقالة

يتجزأأندونالآبجوهرمنوأنهالابنأزليةبخصوص

عشر......000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000273السابعةالمقالة

ال!لل!ن،الطبيعةبحسبالابنصفاتمنأفيالخليقةفيتوجدلا

هذهيعطيالذيبذاكبالتشئهأوبالمشاركةإفا،الصفاتهذهلديه

الخليقةعنمختلصفهو،ولذلكه!ذا،ليسالابنل!ن.الصفات

مخلوقأليسفهوإذن،ه!ذاهووطالما

عشر..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000927الثامنةالمقالة

الولادةمعالخلقفعليتساوىلالقهوبالنسبةالمولودهوليسالمخلوق

بأنالقائلالهراطقةرأيعلىالمترتبةالخاطئةللنتائجنعرض!ذلك

المولودذاتههوالمخلوق

عشر.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000287التاسعةالمقالة

ل!نه،الحقيقيالآب!لمةهوليسالابنإنيقولونالذينأولئكإلى

للآبمساوالابن:إننقول،الطبيعةبحسبعنهومختلصالآبعنغريمث

جوهرهمنبل،الخارجمنآلةوليسالجوهر،في

3......000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010العشرونالمقالة

(2:9)فيلبىاشبم"!لفؤوااشمآؤأغطاة،أيضآالفةزكغةايذلذ1عن-

الفإ"غزلثيىيعيهنكيقخق!منبائجزىفشتهينآالصئييمتاختقل11-

12:2()عب
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ا!طت!يكف!يسأ.االلالان؟اثلاة

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000000000327والعشرونالواحدةالمقالة

يشوغ،انق!مييختحقتتيماؤزئيساغيزاكتازشو4الآجطوا1:الرسولقولفي

تيبإ"!ل!كيأيضأفوشى!ان،!قاآقاقةيتزيآجمينآ!ؤييما4خا

مصنوعآولامخلوقأليسالابنأنمنهئسننتجوالذي2(-ا3:)عب

...000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000933والعشرونالثانيةالمقالة

ؤلآآخذ،يهقايفقئمفلآال!مئاغةؤتفذائيؤئمذلذ"ؤآفا:الآيةعن

32(:13)مر"الآلنإلآ،الائنؤلآ،الممئقاء!ياتلتينانقلآئ!ة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000035والعشرونالثالثةالمقالة

:3)يويدي؟"!يشتيءئحلذفغؤقذالائنئجبأآلآلن11:الآتيةالشواهدعلى

آفغلآنآقلإزلآ"آتا22(،:01الوآبي"جمنإليئذ!غقذشتيئء"!ل،35(

(5:03)يوآلرين"آشقغ!قاشتيئآ.تفسييمن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036والعشرونالرابعةالمقالة

تى11-البشرلة(:طبيعته)حسبالمخفصعنالإنجيليونذكرهما

ا"-27(:12)يواضئطزتتأ"قدتضمييآلآن"-35(ا:ا)يويسئوغ"

غتيقفتغئزآف!نإن11-38(:26)متائقؤلت"خئتىجدآخنريتةتف!ميي

93(:26)متان!أش"هلت؟

.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000372والعشرونالخامسةالمقالة

مخلوقأليسالابنآنواثبات(15:ا)!وخييقؤ"ئحلب!ز":نصشرح

5م



لاش!نا؟ثلإلالدالقابالد

.......0000000000000000000000000000000000000000000000000000383والعشرونالسادسةالمقالة

ليفقي!منيستالييؤغنيعينيغنائخفوش"ؤأفا:زبديلإبنيقيلالذيماعن

23(:02)مت"أغطيةأن

..0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000388والعشرونالسابعةالمقالة

آزشفتة"اتلبيائضمييخؤيشوغؤخذلثالخقيقئئالإلةأئتآيغيرفولذآن11:عن

(17:3)يو

.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000193والعشرونالثامنةالمقالة

فانيشوغؤأفا"لوقا:إنجيلفيالواردللنصالصحيحالتفسيرجؤ

52(:2الوؤالئاس"الفيمامجئذ،ؤالئغقيماؤائقاقيماائجقيمامييتقذئم

.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000993والعشرونالتاسعةالمقالة

يفلتيشيخفتغآيضآتض!ئةالائنقجيتئذ،اف!لتةأخضيغؤقتى":على

28(:15!و1)افل"!ياللالفةي!ونتحيئ،ال!لتةآخضتغ

.......0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000604الثلاثونالمقالة

اتلبيبائقخليذاتذمجئذالآفيآئقاآئتآ"قخذيي:لآيةالمستقيمالتفسير

(17:5)يولم"انغانبمنحؤلبقنلمجتذذلي!ان

14..000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001والثلاثونالواحدةالمقالة

وإن،جوهرهعنجمئاأكثرشيئأيعرفلاالفهإن:يقولونالذينأولئكإلى

أيضأنحننعرفهالذيذائههو،ذايإعنهويعرفهالذي

6م



ا!طتايانفعيسأ.االلال!نفيأا!نا

.....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000422والثلاثونالثانيةالمقالة

إلة،الطبيعةبحسبهوالابنأنتثبتالجديدالعهدمنمختارةشواهد

مخلوقآليسفهو،ذلكعلىوبناء

45..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000والثلاثونالثالثةالمقالة

للخليقةئمتخوهو،الآبجوهرمنوهو،إلةالطبيمةبحسبهوالروخ

الابنبواسطة

.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000551والثلاثونالرابعةالمقالة

هوالروحأنفيهايرىأنالمدققللباحثيم!نالتيالشواهدعرض

هذهوأنجوهرهعنغريبأليسوأنه،الابنفيدائمأفعلهولهالفه،

يس!نالفهإنئمالعندماأنهئعفم-الوقتنفسفي-الشواهد

يس!نالذيذاكهوالروحفإن،فينا

..............0000000000000000000000000000000000000000000000095والثلاثونالخامسةالمقالة

منمولوذالابنأننرىأنبهانستطيعالمقدسال!تابمنشواهد

مخلوقآوليس،الآب

فا.............................................................والأفعالاللماتلأهمفهرس

فا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000004ال!تابيةالآياتلشواهدفهرس

7م



لاشلنا؟ثبرلالدالقايالد

الناشرمقدمة

يقدمأنأنطونيوسالقديس.ممؤسسةالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزيسر

الثالوثعنالدينعمودكيرلسالقديستعليم،المحبوبينالأرتوذكسيةكنيستنالأبناء

صراعهقبلكتبهالذي"والمساويالقدوسالثالوثفيالكنوزأو"الكتركتابهفيالقدوس

المقالاتفيالآبعنالحديثفيهايتناول:مقالة35علىيحتويالعملوهذار.نسصوامع

تحدثفقد)33-34(المفالتينأما)4-32(،منالمقالاتفيالإبنعنويتحدث)1-3(

منمولودهوالإبنأكتثبتكتابيةشواهدفيهاذكر35اطوالمقا،القدسالروحعنفيهما

آباءسلسلةفيمجلدينوفي656-9.575!فيموجودالكتاب.نحلوقهووليسالآب

ل!+63لم705-9لمل!+ل!7لم054-8)ة+لاة،+لا"لحدا!إصداراليونانيينالكنيسة

موريسجوزيفد.بالمراجعةوقامإبراهيمعوضجورجد.اليونانيةعنبالترجمةفام

الثالوثبشركةلنتمتعوإدراكافهمايهبناأنالمسيحيصوعالربنحلصناإلينتوسل.فلتس

كيرلسوالقديسالأطهارالرسلوصلواتالإلهوالدةالقديسةالعذراءبصلواتالقدوس

القدوسالثالوثولإلهنا،الثالثشنودةالأنباالباباقداسةوصلوات!القديسيينالآباءوجميع

آمين.الأبدوإليالآنوسجودوتسبيحتمجيدكلالقدسوالروحوالابنالآب

مريمالعذراءصومبدء

م11817152

الق727امسري

8م

الآبائيةللدرالم!اتالأرثوذكسىالمركز

لقاهرةبا



مةمقا.ناللال!ا؟أثل!ا

مقدمة)1(

وأعماله"الأسكندريكيرلسالقديسحياةعنسريعة+لمحة
-

ابنوهو.بالإسكندريةم375سنةحواليالأرجحعلىكيرلسالقديسؤيذ

الإسكندريةفيكيرلسالقديستربى23.ا!الإسكندريةبطربركثاؤفيلسالباباأخت

كانحيثاليوميةالكنيسةاجتماعاتحضورعلىوواظبثاؤفيلس،البطريركبرعاية

سنواتخمسحواليكيرلس.ققضىالإيمانخأصولالشعبيعلمونوالشمامسةالكهنة

سنة،عشرينايحواللبريةدهبحينعمرهوكان!93(.-)364شيهيتبريةفي

الأتالكبيرمقاريوسالقديسخليفةيديعلىوالجديدالقدىمأق!إلعهدبنوهناك

ساهرأالليليقضىوكان.واحدةمرةقراءته.ممجردالنصيحفظكيرلس.قكان.سرابيون

كيرلسالرو-اوحضرأبيهأمامحفظهماالصباحفييسفعلكيالمفدسةالكتببحفظ

خالهاستدعاهثم.الضريرديديموسيديعلىبالاسكندريةاللاهوتيةالمدرسةدروس

يشرحأنمنهوطلبقارئآورسمهالإسكندريةفيمعهكاساليكونثاؤفيلسالبطريرك

وانطلقالإسكندريةبكنيسةقسأكيرل!زسمم404سنةوفي.للشعبالمقدسةالكتب

الصحيح،الإيمانتعليمخلالهامنوبوضح،المقدسةالكتبويفسرالشعبويعلميعظ

الروحانية.وشخصيتهالتعليميةموهبتهالفترةتلكفيتظهروبدأت

.قوأوريجينوس،العلامةمثلالإسكندريةآباءمؤلفاتكيرلسالقديسدرس

باسيليوسالقديسينمؤلفاتعلىأيضأأطلعكماالضرير.ديديموسوالعلامة،أثناسيوس

فيالشائعةالقديمةاللغاتكيرلسالقديسدرس.كماالنيزيزيوغريغوريوسالقيصري

بالقبطة.القليلوربماباليونانيةكتبولكنه،والسريانيةالعبريةوهىأيامه

م412سنةأكعوبر15فيثاؤفي!!الأنبابنياحةالبطريركيالكرسيخلاعندما

يثنيأنابوداكسالواليحاولوعبثأ.شقيقتهابنكيرلسالقديسإلىالجميعأنظاراتجهت

الدينعمردكيرلسالقدي!بحصوصالآلائيةالكورساتفيالثهيدعبدلصحىالدكتورمذكرةللمزيدأنظر)1(

المدكرة.هدهسبتصر!مأخرذةالفقرةوهدهتعليصه،حيانه-

9م



"!لكلا؟لالدثييباللألقاا

هوكيرلسأنمتيقنبنكانواإذيرهبواولميخضعوافلمهددهموعبثآ،انتخابهعنالشعب

انتخابهفتم.ثاؤفيلسالبطريركبعدالاسكندريةكنيسةلرعايةيصلحالذيالوحيدالشخص

نفسفي24رقممرقسمارلكرازةوبطريركاللإسكندريةأسقفأبرسامتهالأساقفةوقام

سنة.38حواليالعمرمنولهالسنة

المقدسة،الكتبوتفسيربالوعظالمؤمنينتعليمفيجهادهكيرلسالبطريركواصل

الوثنيةالكتاباتتأنيرمنيحذروالكيالشعبينبهوكان،المستقيمالإيمانأصولوتعليمهم

الوثنية،بقاياضدالصلبكفاحهبسبببعد.أربمانمامأت!لثتقدبقاياهاتكنأالتي

هيباشياالشهيرةالوثنيةالفيلسوفةمقتلعنبعفالمسئوليةظلمأالمؤرخينبعضإليهنسب

القدبسمسئوليةعلىدليلأييوجدلاولكنم415سنةعصرهفيالإسكندريةفي

وعاملبارزةكعلامةيظهركيرلسالقديسبدأم428منوابتداءالجرفئهذهعنكيرلس

هرطقةبظهوروذلل!،الكنسيةالعلاقاتوتاريخالأرثوذكسيةالعقيدةتاريخفيحاسم

عنالأولالمدافعبدوركيرلسالقديسقامإذالقسطنطنية،بطريركنسطوريوس

النسطورية.البدعةضدالأرثوذكسية

فيشخصانيوجدأنهالقسططنيةبكنيسةعظاتهفييؤكدنسطوريوسكان

الانسانهوإنمانشخصفييسكنالذي،الكلمةاللوغوسهوإلهىشخم!،المسيح

ئيئوطوكو-!الإله"والدةتدعىأنيمكنلامريمالقدبسةالعذراءوأن،يسوع

عامربيعمنابتداءهذهنسطوريوستعاليمعلىكيرلسالقديسردوقدده!هلمهي"3".

كيرلسالبطريركبينمراسلاتوحدتت،السنةلنلكالفصحيةرسالتهفيم942

سنةالثالثالمسكونيأفسسمجمعبانعقادانتهت،الحينذلكمنذنسطوريوسوالبطريرك

نسطوريوسبعزلالمجمعوحكمالصغير.ئاؤدوسيوسالإمبراطورإليهدعاالذيم431

حرومالمسكونيالمجمعوثئت.المستقيمةغيرأفكمارهعلىوإصراره!!اتلا!وافوحر!

لقباستعمالوقيلد.بالضلالنسطوريوستعاليمعلىوحكمعشر.الأثئكيرلسالقدب!

علىسابقآقديمااستخدامأكاناللقبوهذا.مريمللعذراء"الالهوالدة)أي("تيئوطوكوس
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مقامة.لئالانا؟أ!ناا

فترةأثناءشهورلعدةللسجنكيرلسالقديستعرضوقدبكثير.النسطوريةالبدعةظهور

أكتوبر03فيالإسكندريةإلىعودتهوعند.الإيمانعندفاعهبسببأفسسفيوجوده

أنهعلىالمؤمنونإليهنظرإذ،الأبطالاستقبالالإسكندريةفياستقبلم،431سنة

وصمودطويلكفاحوبعد".الدبن"عمودبلقبالأقباطلقبهوهكذاجديد،أثناسيوس

يق016سنةأبيب3يومفيالربفيكيرلسالقديسرفد،الإبمانعنالدفاعفيشامخ

.م444يوليوا"الموافق

كيرلسالقديسكئابات

الأولى.القرونفيالمسيحيالفكررموزأعضمامنواحدهوكيرلسالقديس

77إلى68منمجلدات:اليونانبةع+كااولمجموعةكلتضخمةمجلداتعشرةنملأفكناباته

النقالقفيوالوضوحوالدقةالأفكار،وتراءبالعمقكيرلسالقديسكتاباتوتتمبز5!.

الأهميةفيالأولىالدرجةمنمصادركتاباتهمنيجعلومما،والجدليةالتأمليةموهبتهبثبتمما

إلىكيرلسالقديسكتاباتتقسيمعلىالآباءعلماء7درجالإيمانيوالتعليمالعقيدةلتاريخ

مرحلنبن:

كانتالمرحلةوهذهم،428سنةريةالنسمواالبدعةبظهورتنتهى:الأولىالمرحلة

الأريوسية.البدعةضدالإيمانعنوالدفاع،بعهديهالمقدسالكتابأسفارلتفسرمكرسة

بنياحةوتنتهيالنسطوريةالبدعةبظهورم428سنةمنتبدأالثمايخ!:المرحلة

فيالصحيحالتعليمعنللدفاعمكرسةالمرحلةهذهكتاباتومعظمكيرلمى،القديس

النسطورية.البدعةضدالتجسد،

التفسرية:الكآباتأ-

ذإ،اللاهوتيإنتاجهمنالأكبرالجزءوتشكلوالجديد،القدىمالعهدينلأسفار

جريكا.بترولوجيامن74-68منالمجلداتوهىميى،مجموعةمنمجلدات7تشغل

تشغلبينما72(-68)منمنهامجلداتخمسةالقدسمالعهدأسفارعلىشروحاتهتشغل
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ملكلا؟9ل!ثيمباللألفاا

وجزء72،مجلدفيوشذراتمينيمجموعةمن7374،مجلديالجديدللعهدشروحه

77.مجلدمنصغير

القديمللعهدتفاسرها-

والحقبالروحوابىدةالسجودأ-

علىوهو.اليونانيةع+كااولمجموعةمنكله68مجلدوتشكلمقالة17فييقع

)منالخمسةالأسفارمنمنتخبةمقاطعتفسيرعنوبلاديوسكيرلسبينحوارشكل

العهدفرائضوأنروحيأ.باقولكنهحرفيأ،ابطلالناموسأنفيهيبئن(،تثنية-تكوين

أجضاء(.8فيالمركز)ترجمه.بالروحللعبادةمسبقةرموزهىالقدم

!اح(ل!ث!ه)*3جلافرا-ب

"للعبادةمكملةوتعتبرالعنوانمعئهووهذا"لامعة"تفسيراتمنمقالة13

علىليسولكنالأولىالخمسةالأسفارمنمختارةمقاطعتفسيرأيضآوهو".والحقبالروح

ومقالة،للخروج3و،التكوينلسفرمخصصةمقالات7.الأولكالكتابحوارشكل

ع+!إول(.من96مجلدنصفحوالي)ويشملوالتثنيةوالعدداللاويينمنلكلواحدة

التكريسبيتيصدرهالذيوالخدامللشبابالشهر!الكتابفيمنهحلقاتنشرويجري

.الكرازةلخدمة

أشعياءتفسرب-

رقمالمجلدويشملأشعياء.سفرإصحاحاتجميعفيهايفستركتب5منمكون

للدراساتالأرثوذكسىالمركزفيالسفرهذاترحمةوجاريع+"أول.مجموعةمن07

الآبائية.

الصغارعشرالإثنىالأنبياءتفسرد-

وحواليكله،71مجلد)ويشغلالصغار.الأنبياءمنسفرلكلجزءآ12يحوى

ينايرفييونانلسفركيرلسالقديستفسيرالمركزنشروقدع+كا!(!لأ(.من72مجلدثلث

الصغار.الأنبياءأسفاربقيةترجمةوجاري1102
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مقامة.االلالاثهفيأا!نا

أخرىتفاسيرمنشذراتوصلتناالقدىمللعهدالكبيرةالتفاسيرهذهإلىوإضافة+

أسفارمنشذراتوهىجدأ؟كبيرمنهابعف!،يء+علمءحا!التفسيرسلاسلفي

ويوجد.دانيال،حزقيالأرميا،الأنشاد،نشيد،والأمثالايأناشيد،بعضوالمزامير،،الملوك

حزقيالتفسيرمنشذراتيحوى)أكسفورد(4ء!*ءةعلم.ممكتبةبالأرمينيةنحطوط

.حزقياللتفسيرباليونانيةي+"أولنشرهلمامماثلوبعضهالكيرلس،منسوب

الجديدللعهدتفاسيره2-

مجلديشغلالذييوحناالقديسلإنجيلشرحههوالجديدللعهدتفاسيرهأهممن

3سوىاليونافيالأصلمنيبقفلملوقالإنجيلتفسيرهأما74.مجلدونصفكله73

إلىترجعللسريانيةمترجمةنسخةوصلتناولكن.متفرقةشذراتوبعضكاملةعظات

ع+دلءعترجمهاالىوهىلوقاإنجيلعلىعظة561تحويالميلاديالسادسالفرن

منهانشر)والتيام985سنةبأكسفوردونث!رهاالإنجليزيةإلى"حميتباين"يملمأيهم؟

،0991فيبالعربيةكيرلسللقديسلوقاإنجيلتفسيرمنأجزاء3الآباء،دراساتمركز

سنةالخامسوالجزء،1891سنةصدرالرابعوالجزء،6991وسنة،1291وسنة

ويحوي70.02سنةسبتمبرشهرفيواحدمجلدفيكاملألوقاتفسيرصدروقد1002.

رسالتيوعلىروميةرسالةعلىكيرلسللقديسمفقودةتفاسيرمنأجزاءعدة74مجلد

مئ.إنجيلوعلىالعبرانيينإلىالرسالةوعلى،كورنثوس

الأريوسيين:فدالدفاعية-العقيديةباتهىب-

المجلد.هذافيبالعربيةالمنشورهوالكتابوهذا،الثالوثفيالكنز-ا:كتابان

المركزترجموقد،حوارات7منويتكون،الثالوثحولحوارات2-

أجزاء.خمسةفيونشرهاحواراتستة

75.مجلدمعظميشغلانالكتابانوهذان
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لا!لكلا؟كبدلال!القاب!أ

النسطورية:ضدالدفاعية-العقيديةكتاباته-ج

كتب:ثمانيةوهى

نسطوريوس.تجاديفضد-ا

ءعءلمحع!4،3يالإيمانقاعدة-2

فيغريغوريوسالأنبانيافةترجمهانسطوريوسضدعشرالإثئالحروم3-

الرسالةضمنأم889سنةالآباءدراساتمركزونشرهاترجمهاثم"،النسطورية"مذكرة

الشهيد.عبدنصحىوالدكتورتاوضروسموريسللدكتورجديدةترجةوهى17

الصغير.ثاؤدوسيوسالإمبراطورلدىالاحتجاج-4

(.بالقاهرةام175سنةالعربيةباللغة)ئ!ثيرالوحيدالابنتجسدشرح5-

العربيةباللغةالمركز)نشرهالإلهوالدةهيمريمالعذراءأنينكرونمنضد6-

(.الإلهوالدةبعنوان1102سنةيونيو

معلميالمصيصةأسقفوثيئودوروسالطرسوسىديودوروسضد7-

نسطوريوس.

دراساتمركز)نشره.المسيحشخصوحدةحولحواروهوواحد:المسيح8-

(.بالقاهرةأم187سنةبالعربيةالآباء

76.مجلدمنوجزغ75مجلدمنجزءالكتبهذهوتشغل

المسيحيين:ضدالجاحديوليانوسكتبعلىالردد-

.م44وا433سنتيبينكتبأنهويرجح76مجلدمنجزءويشغل

الفصحية:الرسائلهـ-

مجلدمنكبيرأجزءوتشغل442إلى441منللسنواترسالة92وعددها

الثانيةالفصحيةوالرسالة4002سنةكيرلسللقديسالأولىالفصحيةالرسالةئشرت77.

.8002سنة
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!امة.ناللالاا؟ثل!ةا

:العظاتو-

الطويلةبطريركيتهسنينطوالكيرلسالقديسألقاهاالتيالعظاتكلمنيتبقلم

متنوعة""عظاتعنوانتحتالناشرونوضعهاوقدعظة،22سوى444(إلى)412

الفصحية.الرسائلأوالفصحيةالعظاتوبينبينهاللتمييز

سنةصيففيكيرلسالقدي!ألقاهاالمجموعةهذهمنالأولىالثمانيةالعظات

والدةعنجدأالشهيرةالعظةهى4رقمالعظة،المسكرنيأفسسمجمعانعقادأثناءم431

تشغلالعظاتوهذهم.431يونيه23فيبأفسسمربمالقديسةكنيسةفيألقاهاالتيالإله

77.مجلدمنصغيراجزء

ئل:دعدالرا-ز

رقممجلدفيئشرتفقد،باقيةتزاللاكيرلسالقديرمراسلاتمنكبيرعدد

17وكيرل!القديسأرسلهامنهارسالة88؟رسالة501عولكازولمينيمجموعةمن77

جملةفتكونأخرىرسائلخمس.!3ءلث!"9لم2شوارتزنشركما.آخرينمنإليهمرسلة

رسالة.011الرسائل

للتعليموبالنسبة"،والدولة"الكنيسةلتاريخبالنسبةجدأهامةالرسائلهذه

المدارسبينالقائموالتنافسوالغربالشرقبينوللعلاقاتالكنسى،والقانون،الكنسي

الأسقفية:والكراسىاللاهوتية

سنةالآباءدراساتمركزنشرها.الإيمانلقانونشرحأتحوي55رقمرسالةا-

م.8491

وهىالمسيحيةالعقيدةتاريخفيالأوليالأهميةلهارسائل3هناكبينما2-

الأنطاكييوحناإلىوالرسالة17(ورقم4)رقمنسطوريوسإلىوالثالثةالثانيةالرسالتان

بالرسالةشميت)4(رقمرسالة.المسكونيةالرسائلتسمىالثلاثةالرسائلهذه93(.)رفم

وشهدم431يونيو22فيالأولىجلستهفيبالإ-عاعأفسسمجمعاعتمدهاوقد.العقائدية
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"شكلا؟ثيهـل!القاب!أ

الإثئالحرومتحوي)17(رقمورسالة.نيقيةمجمعاممانقانونمعتمامأتتفقبأنهاالجميعلها

أيضأخلقيدونيةمجمعاعتمدهاوقد،المسكونيأفسسمجمعأعمالإلىضئصتوقدعشر

م.451سنةبعدفيما

الإبمانبيانفتحوي"،أفسسامماناقانونعيتوالتي93رقمالرسالةأما

أنطاكيةوكنيسةالأنطاكييوحنابينالاتحادتمأساسهعلىالذيالمسيحطبيعةبخصوص

بعدم433سنةأخرىجهةمنالإسكندريةوكنيسةكبرلسالقديسوبينجهةمن

وهذهالاتحاد"."رسالةسميتولذلك،المسكونيأفسسمجمعبعدسنتيناستمرانشقاق

فيام889سنةبالقاهرةالآباءدراساتمركزونشرهاالعربيةإلىترجتالثلالةالرسائل

م.1002سنةئانيةطبعةوطبعتواحد.كتاب

القدي!رسائلمنالثانيالجزءالآباءدراساتمركزنشرأم989وفي3-

5(،-.)32الثالثالجزءئشرأم599سنةوفي32(.-)1منالسسكندريكيرلس

.أم799سنةإلح(-51)الرابعالجزءوئشر

القديمةالهرطقاتضدهامةأعمالكيرل!القديسكتبنسطورمعصراعهفبل

وائساوي".القدولوالثالوثفي*الكزكتابضمنهامن

هلا"كاا9ة5+ع9آلأ"5"آ"ولآةلم!هكالاهلاهآ9+مأةهاعا

3ح75لم-وفيموجودوهوالكنوز،كتابأوالكنوز:عنوانهصاربعدوفيما

3+5اليونانيينالكنيسةآباءسلسلةفيالموجوداليونانيالنصعنالترحمةوتمت656،

ل!+7.3لم054-8ول!+ل!6لم705-9مجلدينفية+د!ة،+د!"لحلا!إصدار

1)المقالاتفيالآبعنالحديثفيهايتناول:مقالة35علىيحتويالعملوهذا

قد34(-)33منوالمقالتين32(،-)4منالمقالاتفيالابنعنويتحدث3(-
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مةمقا.اللالىنا؟أثلاا

الإبنأنعنكتابيةلشواهدخصصهافقد35المقالةأما،القدسالروحعنفيهاتحدث

ا.نحلوفاوليسالآبمنمولود

بالرديقومثمالهراطقةرأيعرضهوالمقالاتهذهفيكيرلسالقديسأسلوب

كتاباتومنالمقدسالكتابمنكثيرةوشواهدمنطقيةمبرراتالأمراقنضىإذامسنخدمأ

.وآخرونالكبادوكالآباءوأعمالالأريوسيينضدأثناسيوسالفديسكتاباتخاصةالآباء

العملهذاأنوالأغلب.الأريوسيينضدكتبتالتيالكتبأقوىمقالكتابهذاويعثبر

كيبالذييوحمالإنجيلشرحهفيكيرلسوالقديس.م42هعامقبلكيرلسالقديسكتبه

أزليةعن"أما:يلىما،السابعالفصل،الأولللإصحاحشرحهفيذكرقدم421عامقبل

باسمالمعروفالكتابوفي،الكتابهذافيالكفايةفيهماذكرتفقدالآب،معالكلمة

الفصل،الأولالاصحاحيوحنا،إنجيلشرح."...ذكرت.مماأكفيولذلك"الكنز"،

قبلالأغلبوعلىم425قبلكتبهقدالعملهذافإنذلك،علىوبناء88.ص،السابع

الأخالكنوز،كتابلهأرسلالذيالشخصلنفسأيضأأرسلهالذيالثالوثحولحواره

فكتب،للمحتوىعرضهفيصعبآالعملهذاوجدلأنهربما7،كا!لم!اع*عهنيمبسينوس

أكثرحواراتسبعةفيفجاءأرميا،وبينبينهحوارصورةفيالتالوثحولالثانيعمله

جوزيفالدكتوربواسطةالحوارهذابترجمةالأرثوذكسيالمركزقامورصا!وقدوضوحأ

وجاركلآ،السادسالحوارأيالحامسالجزءإلىوصلناوقدأجزاء،علىفلشموريس

السابع.الحوارإصدار

مخطوطةئدعىالكنوزكتابعلىتحتوينحطوطةتوجدأنهبالذكرالجدير

معنقارنهاوسوف،القبطيالثقافيالمركزفيكا!كا!لمأ+عل!د*4حدول+ءول3لم"ألىلم4،-لم

وهذا5+مم!عنالصادرينوالتاسعالثامناليونانيينالمجلدينمنترجمناهالذيالنص

المسيح.بنعمةمنفصلكتابفيإتمامهبركةالربيعطناأنونصليشاقأجهدأيتطلب

ألا+ء8لاماعة.م"+"+ثهلاه+ةة50لم5ءهأ!ولك!33188ءهطه350*ولتلمءولا50/!لم

هعثهـهلأهلم"آ9*،4،هثملأهءما95،ل!7للأ+لاعول،ء7كا!+ول6ثمهول،7ه!مالاهمآلمل!!ةك!أ!هول.

4002كايع.488.
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"س!نا3لال!ثييباللألقاا

للنصدراسيةمقدمة

القلىسوالروحالابنعنللتعليماللاهوتيةالألسس

السكندويكيرلسالقديسعند

الألوثفيالكنوؤكتابهفي

الابنعنبالتعليمالخاصةاللأهوتيةالاسس.ممناقشةنقومسوفالمقدمةهذهفي

الدينعمودكيرلسالقديسعنهوعثر،الرسلمنال!ضيسةتسلمته،كماالقدسوالروح

منوذلك:المساوي)1(،القدوساضالوثافيالكنوزكمابهفيوالعشرونالرابعالبطريرك

عنالتعليممنهاالأولالقسمفينتناول.أقسامثلائةإلىالأسسهذهتقسيمخلال

نعرضاكلثالقسموفي،الابنعنالتعليمنتناولاكيئالق!موفيعام،بوجهالثالوث

تسمحقسمكلفيالعناصرمنمجموعةخلالمن!ذلك،القدسالروحعنللتعليم

الآقي:الوجهعلىوذلك)2(،التعليملهذاالواضحبالعرض

وموجودغيرالترقيمهدالألىعلمأ-الكتا!مقالاتفقراتشرقيمقمناأنناإلىالعزيزالقارئلظرللفت)1(

دلكعلىكمثالالترقيهذااستخدماوقد.المقالاتهذهفينصلأيالرحوععمليةلتهلودلك-الأصل

:01)الكوز:الناليالنحوعلىوذلك،الفقرةرقمتمومنأولأ،المقالةرقمإك!أشرنا،الدراسةالمقدمةهذهفي

وهكذا.3،والفقرةالعاضرةافقالةيعى3(

)2أنظر35(ك!73ءللا3*ول53*ا08+أهك!ول533لمولول*311315ء3ء+3ولأ!ءول

+3اولههطك!ول7كلأه+*ءا51ول33*ه307ك!أ33ولولحملاهكهـ8س!*كهـ؟أ350وللمء

س!+لاهلآة-ل!آ7،لا"ما9ع4(لعأ،لآول+كا"،58ةلأه(لآولة8"؟!"؟،عآ3تاهلا"9لملاآلاه

كظع9؟7"!عأع5لمولول*ا5002.51
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مةمقا.نلثال!ا؟أ!ناا

الأولالقسم

عامبوجهالثالوثعنالتعليم

الآتبة:العناصرخلالمنالثالوثعنالعامللتعليمنعرض

.القدسوالروحللابنالأقنومىالوجودعأ+،فىوجملةفىلأء9بداءةالآبأ-

وأامنزا!بغيرالتالوثلأقانيمي!!8*+هثم،ثمعلئأ*،9!،9المتبادلالاحتواء2-

.اختلاط

الإلهى.الجوهرعنونمايزهاالثالوثطبيعةخواص3-

الإلهية.الطبيعةيخصوماالثلاثالأقانيميخصمابينالتميبز4-

ودلالاتها:الأقانيمأس!ءمفهوم5-

،الثالوثاللةطبيعةلخواصفىول،+لد!8،؟وإعلان!لالةالإلهيةالأسماءأ-

.لجوهرهوليس

لهم.الوجوديةللعلاقةوإعلانكدلالةالثالوثأقانيمأس!اءب-

50+،للأغ!لأ"".الصائر"كيرلمصطلحالحقيقيالمفهومب-

:الثالوثاللةمعرفةإمكانية6-

.جوهرهبحسبالثالوثإدراكإمكانيةعدمأ-

أفعاله.بحسبالثالوثإدراكإمكانيةب-

أمأ



لإشكد؟ثيملالدبال!القا

لأأو

الأقنوميالوجودإ"6كاآوجملةلآمممم"بداءةالآب

القلىسوالروحللابن

دطه*9"دلأفى"فىلآ*9"5اللابداءةبداءةالآباعتباربخصوصالعقبديالرأي

كيرلسالقديسعندالثالوثعنالأساسيةالتعاليممنواحدآيمثلالقدسوالروحللابن

هذاشرحوقد.القدسوالروحوالابنالآببينالأزليةللعلاقةشرحهفيالأسكندري

الابنيعتبرونلأفم؟القدسوالروحالابنلأزليةالرافضالأريوسيينموقفعلىرداالتعليم

فيهيكنلمزمنهناكبكنلم"إن:بقولونإذالقدس!الروحأيضأوكذلكللآب،أخأ

أخآبلابنأ،تدعوهلاأنعليكمعندئذالآب،معوكائنأبديهوبلموجودأ،الابن

منليساوالابنالآبأنمؤكداعليهمكيرلسالقديسويردأ(.:4)الكنوزاللآب(11)1(

بدايبمامنئولدالموالابن"الآب:فيقولأخين،نعتبرهماحئقبلمنموجودةكانتبدايبما

ؤتذالذيالآب)2(هوالابنبدايةلكنأخين.نعتبرهماأنبمكنحئقبلمنتوجدكانت

يمكنحئالرحرد،لىعليهماصابقأصلمنيولدااوالأل!"فالآبقائلأ:الرأيهداأثاسيوسالقديسيمد)!(

أل!هروالابنحد،9ابنأيكنأوهو،آبهووالآ!والدهوهرالالن،أصلهوالآ!ولكن،أخويناعتارهما

عدنصحيود.اليدعبدكاملصموئيلأ.اليرنانيةع!عرهاالأريوسيين،ضدالأوليالمقالةبأغ".ولي!

58.صايأولىالمقالةم،2002ينةثالثةطبعةالآبائيةللدراساتالأرتودكسىالمركزإصدارالشهيد،

الكلمةأدموضحأيوحنالانحيلشرحهفيكيرلسالقديىوضوحلكليقولهاالابربدءهرالآبألىحقيقة)2(

النارال!نعاع،-الثصى)الأثاءهذهأد"وكما:يقرلإدأخ،لكلصةفيكرولاالدء،منمولودلأنهالاب!ذعى

كلصدرهادائمأتئىبلفيهانمصاقلاضروريأأمرأمعأوحودهاتحعلالبعضصبعضهاتصدرالى(الحرارة-

أنهيعيوهذاالآب.ومنالآبفيإنهولقرللعتقدلأناوالاب!.الآ!معالأمرهكذاالمصدر،بطيعةوتحتفظ

الإلهيحالميلاددائمامنهويضرقدائما.ومعهفيههوبل،الآ!لعدالترتي!فيجاءأوغريأكائنألي!

معأنهذلكمنيقصدولىوكانواالالن،"لدء"هرأنهالآباللهالقديرنوصصولذلك.ائدزكعيرالأزلمب

هذايرحاللاهوقيكريغرربوسوالقدي!.44صالأولالاصحاح،السابقالمرجع،الأولالمجلدأنظرالآب".

يتعلقدلكداممامدأ،للالالضرورةلي!أزليهرماولكن.أرليلهمدألا"فماقائلأ:،وضوحبكلالأمر

معلوليركاناقنصابقةغيرالعلةهدهأنالظاهرمنولكمه،العلةجتمنسدأللافياالمدأ.هرالذيبالآب

يصدرقنللزمنيخضعلاإذ....الزمنحيثمنمدألغيرفهمالنورها.سالقةالشممىتكونلاكماعها
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مقامة.اللالاناؤأاثلا

ولا،عليههوماعلىويظل،الابنهووالابنأحد.لأيابنإنهئقالولاآبأويظل،الابن

تأخذهأنللأخؤةيمكنموضعفأيذلك،وعلىالطببعة.بحسبأحدلأيأخإنهئقال

الذيوالآب،للمخلوقاتالزمنبةالبدايةبيناخنلافوهناك12(.4:)الكنوزايمنهما؟ا

للابن.الأزليةالبدايةهو

بالنسبةبينما،الزمنهىالبداية،للمخلوقات"بالنسبة:كيرلسالقديسويقول

بداية،لهلي!الذيالأزليأباهفقطهىلأء9"البدايةفإن،الأزلمنذالكائناللة،لكلمة

5(.0:أ5)الكنوزأزليأ"معهكائنأنهطالما

تعبيرهو4"قىلأ!هء9ةلآء9،)عللابناللابدايةبدايةبأنهالآبعنوالتعبير

كيلبماالآببينتوجدالتيالسببيةالعلاقةأي،والابنالآببينالأزليةالسببيةالعلاقةيصف

الأزليةللولادةاللاهوتيالمفهوميخصفهووبذلك،الجلةلهذهأزليةكنتيجةوالابنأزليبما،

الابنبينماالبدايةهوالآبأنىفي،أبيهعنيختلفالابنأنمنابالرغم1الآب:منللابن

نفسمنويكونمعهيتطابقأنعنيتوقفلمذلكمنبالرغمأنهإلا،البدايةهذهمنيأتي

.(9:2زلكنو)ا11هجوهر

أعظمبأنهالآبيدعوالمتجسثدالابنأنعلىكيرلسالقديسويؤكد

وأن،لوجودهعيةأنهأوفى"ه*9"7"7بدايةبلاأنهأساسعلىلم!،،""لأهلحأع

الابن11:منهالأزليةولادتهبحسبالأقنومىلوجوده"دلألآء9""بدايةهوذاتهالآب

أعظمإنهالآبعنيقوللكنهشيء،كلفيمعهومنماثلالجوهرجهةمنللآبمسالي

بالرغممنه،يأتيأنهبسببفقطله،بداية"لأه*9"لاقى"بدايةبلاالذيالآباتخذلأنه

4(.:اا)الكنوزمعه"أزلماكائنأنهمن

المنبثقالقدسالروحعنأيضأقاله،الابنعنكيرلسالقديسقالهماأنونلاحظ

منسجمأالطيعةبحسبمنهخرجقداللةكلمةأننعتبر"هكذا:يقولإذالآب،من

الكل.ماسحأيقذس،الابنفيالآبمنالطيعةبحسبمنبثقالروحبينمافيه،ومزروعأ

فيهاويوجدمنهايأتيبل،اللهطبيعةعنغريبةطبيعةمنالقدسالروحيبدولا،بالتالي

العربيةإلياليوناليةمننقلها،اللاهوية31-27الحطبالزيزى،غريعوريوس2(".:ا)ع!الزمنعنهم

82،ص92الحطاب،3911اوليطبعة،البولبشةالمكتمةمنث!رراتالفاحوري،حناالأ!
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لاش!نا؟ثلإلال!ياللأالقا

غيرآخرجوهرآللبديكونلاالجحمد،جنسلنفساليدأصبعينتميومثلما.الطيعةبحسب

11نحتلفآشيئاوليساللةهوبالتاليفالروحالنحو،هذاعلىالأمركانفإذاالجسد،هذا

.(34:4)الكنوز

اللابدايةبدايةهوالآبأنعلىيشددأنكيرلسالقديسيريدهكذا

للوجود"آ+،فىوالعيةلآ*9"البدايةهوأنهعلىليؤكددماهء9"لأ""فى"لأ*9

.القدسوالروحالابنلأقنوميالأزلي
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مةمقا.ناللال!ا؟أ!ناا

ثانيآ

الإلهيةللأقانيمالمتبمادلالاحتواء

الالهية.للأفانيمالمتبادلالاحتواءلمفهومعظيمةأهميةكيرلسالقديسأعطىلقد

في"أنا1(:0:أ)4يوحنالنصتفسيرهمفيالأريوسيبنموقفهولذلكالدافعوكان

أساسعلىالمنبادلالاحتواءوضوحبكليحددالنصهذاأنأساسعلىل!"،والآبالآب

الأريوسيينلكن،والابنالآبمنلكل"لاه،كالآههلم!ة(،الواحدالجوهرفيالمساواة

وجهةومنونوجد".ونتحركنحيا"به28(:ا7)أعفيوردما.ممفهومالنصهذافسروا

يأالأصغربواسطةالآبأيلمما"للأهض!،ع"50الأعظمئحنوىأنالمستحيلمن،نظرهم

يكودأنغريبأ"ليس:قائلينهذاالخاطنتفكيرهمعنالآبث!)وعئروامنالأدقالابن

تخيابهالأئتا1لنا:بالنسبةتقولالمقدسةالكتبأنطالماالآب،فيوالابنالابنفيالآب

قيل،كقافيه،ونوجدونتحركنحيانحنفكماإذن،28(.ا:7)أعؤئوتجذ"ؤتتخرك

كانإذا،الابنفيالآبئحتؤىأنيمكنكيفأيضأ.الآبفيئوجدالابنأيضأهكذا

ويملأالآب،يحتويأنالآبمنجدأأصغرهوالذيللابنوكيف؟الابنمنأعظمالآب

1(.:21)الكنوزامنه؟اأعظمهواسذياهذا

المتبادلةوالسكئالمتبادلالاحتواءإمكانيةعدمعنالهرطوقىالرأيأنونلاحظ

القديسعندمقبولرأيهوالآخرمنأعظمهوالواحدأنبسببوالابنالآبلأقنومى

الواحدويحتوي،ماديجسدلديهاالتيالكائنات.ممفهوموالابنالآبندرككئالوكيرلس

كأنهالآبفيئحتؤىالابنأن،ظننتم"لو:بقولههذهقناعتهعنيعثروهوالآخر.منها

مصنوعلإناءبالنسبةلأنه.والعكسالآخر،فيالواحديدخلكيفتبحثونفحسنآجسد،

الأصغر،فييحتوىأنللأكبريمكنلاإنه،نقولأننستطيع،أخرىمادةأيةأوالفخارمن

الوجودأنكبرلسالقديسلهميؤكدلذا2(.:أ2)الكنوزالأكبر"فيالأصغرأيضأولا

للأجسادمناسبهوماالأقانبمفينجدلاحيثجسديوغيرماديغيرهوالالهي

الاحتواءئدزكأنيمكنلاولذلك،المشابهةوعدمالمساواةوعدموالعرضوالطولكالحجم

الكن1:ويقول.الماديةالمخلوقاتعلىتسريالتيالطريقةبنفسالإلهيةللأقانيمالمتبادل
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لإلللكلا؟ل!هـدبمب!لفاا

مبرليأفيطببعتها،بحسبمامادهمنالمصنوعةغيروالكائنات،الجسدياتلغيربالنسبة

فيأنتمإذجهل،عنتدركونهالذيهذاعنمتغاضبنالآننقولهوما؟اقتراحكميسند

معادلالابنلأقهكذا،ليستالحقيقةبينما،الابنمنأكبرهوالآببأنآمنتمإذ،ضلالي

(.السابق)المرجعاشىءاكلفيللآب

الآبفيأنا111(:0:ا4)يولنصالخاطئتفسيرهمكيرلسالقديسيفتدوعندما

ونوجد"،ونتحركنحيا"به28(:17)أعفيوردمامعيتطابقإنهبقولهمالنياوالآب

إتيانبسبب"الابن"فيوالآ!الآب"،في"يوجدالابنأنعلىكيرلسالقديسيشدد

ئدزكأنيجبالابنفيوالآبالآب،فيالابنوجود11:فيقولالآب،جوهرينأزليأالابن

وأ،العدممنالمخلوقاتمثليأقيأندونالآبجوهرمنأتىالابن:الآتيةالطريقةبحسب

الشعاعيخرجمثلما.الآبجوهرمنمولودذاتههولكنه،الخارجمنوجودهيكونأن

ئدركأنيجبلاالآبمنالابنفمجىء6(.:أ2)الكنوزما"منبحمنالنهرأوالنورمن

!يالوجودنالأنه.كلفهومولاالوجود،إلىالعدممنالمخلوقةالكائناتمجيء.ممفهوم

أتىالآب،منأزليةولادةمولودالابن.الآبجوهرمععلاقةلهالبستوبطريقةالحارج

فيأزليأوكائن"داه،كاتاههلم!ة"،الجوهرفيالآبمعواحدهووهكذا،جوهرهمن

قائلأ:الأمر،لهذاشرحهفيكيرلسالقديسيستمرلذا(،.دلأعزة،+9+"+،)آالآب

الخاصالملمحمنهويدركواأيضأ،الآبيرواأنالابنيرونالذينأولئكيستيم"ولذلك

هكذاالآب،جوهرمنيأتيبالكاملالابنكيانأنبسببأنه.ممعني،ولدهالذيلذاك

الطبيعة،بحسبابنهوالابنلأن؟الابنفييوجدالآبأيضاوالعكسالآب،فييوجد

فيالشمسمثلالابنفييوجد)الآب(أنه.ممعى.الآبمنأتىالذيالكلمةاللةوهو

الخاصالملمحفلأن.منهيتدفقالذيالنهرفيوالنبع،الكلمةفيوالعقلمنها،الآتيالشعاع

6(.:ا2)الكنوز"ذاتهفيللكليظهرهلذا؟الابنفيتوجدالإلوهيةوهيئةالآبلجوهر

الجوهربحسبالابنآبأنه.ممفهوماادلأعلق!+الق!ألأ1الابنفييوجدأيضأالآبإذن

لاه،كا!دالا"الأصيلالوليدهوللآببالنسبةوالابنأزليأ.الابنمنهأتىوالذي

الآبصورةهوالطريقةوهذه،الآبذاتهفييحما!الذي،الآبلجوهر)،"لم!،لاللأغلأ

الملك،هيئةيعجبحئأحديراهاأنماحئممتازارحمامرسومبماأيقونةفي"كما:المنظورة
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مةمقا.نلىاللاا؟ؤ!ناا

نأنفسهفييتمئبل،بذلكيكتفىولاويملكها،يراهاأنفيريدفيه،موجودهوماوكل

وأنا،الملكيرىيرانيقنله،بفصاحةتقولأنللأيقونةيمكنكان.نفسهالملكأيضأيركط

أناأيضأ،كذلك،كبيرةوبدقةالتماثليخصماكلفيواحدأواحدأ،نكونوالملكأيضأ

الأيقونةوهيئةذاكهيئةتحملايأيقونةالأنالهيئةشكلجهةمنفي،والملكالملكفي

9(،:ا4)يوالآبئ"زأىققذزآفي"الذيأيضأ:الابنيقولهكذاذاك(،فيخمظت

نأأيا(.أ:41)يوايىاؤالآبئالآلبيىأتااوا03(،:01)يوااؤاجاؤالآلبآنااوا

وشكلالصادقةالآبأيقونةإنه،مثيللهليسالذيالخاصالآبجوهرملمحيأخذالابن

.(21:01)الكنوزلاة+"علأ7""95+لآدلأذاتهفيالوالدئظهرأولدهالذيذاك

منكيرلسالقديسبحسببوضوحأيضأيظهروالابنالآببينالمتصادلالاحتواء

الابن.وجودعنتعترالتسميةوهذهآب،يدعىفالآباللة"،و"ابنآب"،ااالأسماء:مفهوم

تسميةوكذلكأزليأ.منهالمولودالابنيوجدلملوالآبيوجدأنيمكنلاالمفهومهذا

"يدعىالآبعوجوديعلنوالابن،الابنوجوديعلنالآبطالما.الآبوجودتستلزمالابن

أتىابنلديهيكنأإنآبأيكونلنلأنه.التسميةبهذهئدزكالابنوجودلأنآلب!النه

،إذنالآخر.معبعلاقةئعقنالواحدلأن.الآبوجودإلىتشيرالابنتسمبة،والعكسمنه.

،ولدهالذيهذامعآبويدعىالآخر،فيحتمايوجدالاتنينمنواحدكلأنفبما

11يىؤالآقيالآلبفي"أتا:قالحينالحقيقولفهوعندئذ،ولدهالذيذاكمعابنوأبضأ

.(21:21)الكنوز

والابنللآبالثالوثلأقانيمالمتبادلالاحتواءمفهومكيرلسالقديسشرحوقد

يسوع"أقا:يقولإذ52(،2:الولنصللأريوسيينالخاطئالتفسيرإكالاشارةإطارفي

قائلين:الأريوسيونتساءلحين"،والناساللةعندوالنعمةوالقامةالحكمةفييتقدمفكان

يبدولأنه؟كاملغيرهوالذيهذاالجوهر،جهةمنللآبمعادلأيكونأنيمكن"كيف

تقدمأ"أوإرتفاخيقبللا،كاملشىءكللديهالذيالآببينما،الحكمةفييتقدمأنه

.(72:1)الكنوز

الكنيسةاممانعنومعبرا،الآيةلهذهالسليمالفهمموضحا،كيرلسالقديسيجيب

بوضعهمكتنيغ!رالكمالنحودائمأيسعىالكامل"غ!رقائلأ:المتباذل،الاحتواءيخصفيما
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"للللق؟هـلب!لال!القابال!

الحكمةفيالناسيتفدمفمثلما.والأحسنالأعظمدائمأيطلببلفيه،الموجودالأول

اللةكلمطلكن.الحياةكمالإلىننطلقهكذاتدريجيأ،فيتحسئنونأخرىفضائلآخذين

نإحيثكاملهوطالما،يقبلهأنيمكننمووأفي؟يذهبأينالآبفيكاملأيوجدالذي

هذانقول)دعناالآبكلملءهوكانإذالأنهالآب؟فيبالكاملوهوفيه،الآبكل

ذاكمنأعظموصارالآبمنتخربخعندئذنموأ،أوماتقدمأقيلقدوكان(كمثالالأمر

بكونهيتقدمابالتالي.فيهالكمالولديهكاملفيكاملأظلوتضافيه،موجودأكانالذي

7(.28:)الكنوزيتغئر"أنبدوننفسههوويظل،كاملهوبل،الكلمة

عدمعلىالثالوثلأفانيمالمتبادلللاحتواءشرحهفيكيرلسالقديسويؤكد

هوليسفالآبتام،تمايزهناكبل،الثالوثأقانيمبينتطابقأواختلاطأوامتزاجوجود

فييوجدوالابنالابنفيئوجدالآب"بالتأكيد،:الآب!فيقولهولبسوالابنالابن

والابن،بخاصيتهيوجدالآبلأنالعدد.فيواحدأهماولامتطابقينليسالكنهماالآب،

بذاته،كائنالآبلأن.ولدهالذيذاكعنللآبالوحيدالاختلافهووهذا،بخاصيته

36(.7:)الكنوزالآب"هووليسبذاتهكائنوالابن،الابنهووليس

يخصإنماواحد،بإلهالايماناعترافأنعلىكيرلسالقديستأكيدأنإذنواضح

الأمرواحد.إلهىبأقنومالإيمانعلىالتأكيدوليس،القدوسالثالوثأقانيمجوهروحدة

بالأقانيمالكنيسةاممانعنمعبرأيكتبنجدهلهذاالهرطوقي)!سابليوسبهنادىالذي

منائنانلكنهما،الطبيعةجهةمنواحاهماوالابن"الآبقائلأ:الواحد،والجوهرالثلاثة

شركةبينهمايكونأندون،جزئينإلىخرءواحدأشيئأأن.كلفهومليسالعدد،جهة

فيفقطتبدوالاثنبنقوةفيهاالتيللدرجةبإسمينئدعىفيهماالواحدأيضأولا،وعلاقة

هوهذالأنابن؟أخرىومرةآبيدعىأحيانأذاتههوأنه.ممفهومأيضأوليس.التسمية

يتغيرأند،نآلبدائمأهوالآبلأنالعدد.جهةمناثنانلكنهماسابليوس،تعليم.كلثابة

7(.:21)الكنوزآب"إلىيتغيرلاإطلاقأوالابنابن،إلىأبدأ

الاكالقردأوائلفيرومافيتعاليمهشرلييا،والعريةمدنالخصفيبرقةلىكاهنأسابيليرسكاد)1(

بقومواحدأتنرمهرأدثةإنويقرلاللاهرت،أقاليملينحقبقيتمبيزيرحدلابأنهلادىم(021)حواليالميلاديا

.القدسالروحباسمذلكلعديظهرنفسهوهوالتحسد،عندالالنبدوريقومفالآب.نحتلفةبأدوارإ
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هوليسالثالوثيشرححينالعددعلىكيرلسالقديستشديدمنوالغرض

،آبهوفالآب.الأقنوميةوخواصهمالأقانيمتمايزلإظهاربلأجزاء،إلىالثالوثتجزئه

.انفصالأواختلاطأوامتزاجأيبدونالقدسالروحهوالقدسوالروحابن،هووالابن

الذيالشخصهوالأقنومولكنالبشر،أشخاصمثل)أقانيم()1(أشخاصثلاثةليسفالثة

الأقانيموهكذاآخر،شخصفيكائنبل،وحدهمستقلأبوجدلاأومنفردأيوجدلا

فإنواحد،الالهيالجوهرولأنالواحد.الإلهىالجوهريحمعهمأشخاصئلاثةهمالثلانة

لابالنالي.الآخرينالأقنومينفياشتراكهبسببوكائنكاملالثالوثأقانيممنأقنومكك

اشتراكهبسببإلهولكنهمستقلأ،إلهأليسأقنومكللأنواحدبإلهبلآلهةبثلاثةننادي

بينالمتبادلالاحتواءهووهذا.الآخرينالأقنومينمعالواحدةوالطبيعةالواحدالجوهرفي

هوالقدسوالروح.القدسوالروحالابنبدونليسولكناللةهوفالآب،الثلاثةالأقانيم

والابن.الآببدونليسولكناللة

أناأحديظنلا-تأتانيم""تلاتةمصطلحونفصلأضحاص"اثلاثةمصطلحللتالرثشرح!افينتحب)1(

عن.كلعزلالواحديرجدولاالراحدةوالطميعةالواحدالحوهرخمعهمأشخاصثلاثة!لك!،آلهةثلألةنعبد

الأقانيم.مثكواحدلإلبمانرصلداالاحرين،الاثمير
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إسلنا؟ثيهـدال!يال!لقاا

ثالثآ

،الثالوثخواعطبيعة

الإاليالجوهرعنوتمائزها

عنوتمايزهاالمخلوقةغيرالثالوثأفعالتمثلوالتيالالهيةالطيعةخواصقهمإن

الجوهر،عنتعئرلافالخواص.الثالوثعقيدةلادراكاللاهوتيالأساسهوالإلهىالجوهر

كنا"وإذا27(،31:الكنوزالواحد!))أنظرللكائنكثيرةجواهرلديناسيكونوإلا

اللهيكونماذايظهرلاالأمماءهذهمناسيمكلأنإلااللة،عنالأمماءمنكثيرأنستخدم

تيمتزه.بشىءعلاقتهعنيعلنأو،يكونلاماإئايعلنأنعلىيقتصربلالجوهر،في

"المخلوق"غيرأو"الآب"،بينما،ي!صنلامايظهران"،الموتو"عدمالفساد"،"عدم

16(.31:الكنوز)أنظر"الابنعنبذلكممئزأوالدأنهعنيكشفان

يسوعوربناأبونانفسه"واللة11(:3:ش)1نصكيرلسالقديسويذكر

يدلوهذا،الابنبواسطةالآبيمنحهاالنعمةأنعلىليشددإليكئملمطريقنايهديالمسيح

إلىالابنيذهبوعندماالآبيعملالابنيعملفعندما،والابنالآببينالوحدةعلى

جاءماويشرح23(.:أ4)يومزلأ!نصنعوعندهنأتي"إليهالآبأيضأيذهبالقديسين

تكنأافلو1فيفول:11(3:تس)1الأولىتسالونيكىأهلإلىالرسولبولسرسالةفى

لكى"إليكمطريقنا"يهديانيقولأن!دكنكانهل،والابنالآببينوحدهأبةهناك

وضع:الابن،الآبوحدةعلىبوضوحمحافظأبلذلك،يفعللملكنه؟الاثنينيعلن

بسببلكن.ممفرده،والابن.ممفرده،يمنحالآبكأنليسمفرد،شخصصيغةفي"يهدي"

"واحدةإلوهيةمنأي،القدسبالروحالابنبواسطةالآبمنللقديسينئرسلالمواهبأن

.(21:91)الكنوز

عنديعنيوهذاللبشر،القدوسالثالوثبواصطةئعطىكثيرةمواهبفهناكإذن

نراهلذاالثلاقئالأقانيمفيالإلهيةالأفعالأوالالهىالفعلوتطابقوحدةكيرلسالقديس

رومية:أهلإلىالرسولبولسرسالةفيالواردالنصيفسروهوالأمرهذاعلىيشدد

م28



مقامة.االلالانفياثل!أ

لاكيف،ويتساءل7(،:ا)رو"المسيحيسوعوالربأببنااللةمنوسلاملكم"نعمة

2(.32:الكنوز)أنظر؟للقديسينالإلهيةالعطاياالآبمعيمنحتنإلهأيكون

فعلمثلكأنهاللةفعليدزكأنالممكنغيرمنأنهمنكيرلسالفديسويحذرنا

نقبللاانحن1:فيقوك،الإنسانيالفعلمعالطريفةبنفسالالهيالفعلنطابقأنأوالبشر،

إلىبالمخلوقنرتفعفلا،المخلوقوفعلالطيعىاللةفعلبينتطابقهناكيكونأنبالتأكيد

2(.32:)الكنوز"المخلوقاتمكانةإلىالسامبةالالهيةبالطيعةنهبطولا،الإلهيالجوهر

وقوقم،فعلهمبينوالتناظرالوحدةنلاحظوالكائناتللموجوداتبالنسبةوطالما

كونهامعالأفعالهذهتتناسبإذالمحدودةقوتهاعنتعثرالمخلوقاتهاتقومالتيفالأفعال

والتطابقالوحدةعلىتبرهنالتيالحالةهذهمنالتحققالمنطقيومن،محدودةنحلوقات

منأيقوتها،معيتناسبللمخلوقاتبالنسبةالفعل"يأن:الكائناتهذهطبيعةلنوعية

ايا1البى:إشعياءيقولعندماالآخرالجانبعلى.المحدودةالمخلوقاتطبيعةنوعيةنفس

اللةهوإذن.الآبمعالسلاميمنحالابنأنئظهر12(،26:)إلقسلاما"لناتجعلرب

2(.32:)الكنوز"الآبومعالآببالئةشىءكليفعلالذيهذا،حقيقىوإله

نحلوقةغرإلهيةواحدةطبيعةفيالاشتراكهووالابنالآببينهناالوحدةفسر

هذاويشرحواحد.وجوهرطببعةفيتشتركالىالثلانةللأقانيممشتركةواحدةأفعالالا

تقومالىالكائناتأنعلىمبرهنأ،الثامنةالمقالةفيوضوحبكلكيرل!الفديسا!مر

تستخدمالطيعةنفسلهاالى"فالكائناتالطيعية،القدراتنفستستخدم،الفعلبنفس

إذن،شيء.كلفيبينهافيمامتماثلةتكونالجوهرنف!ص!لهاالىوالكائنات.معينةخواصأ

لهليسفالواحدذاتها،القوةتظهرشىءكلوفي،متماثلانوالابنالآبفعلأنفبما

جهةمنالآب،مثلهوفالابنالنحو،هذاعلىالأمركانوإذاالآخر.عنمختلفجوهر

7(.8:)الكنوز"لإرادتهصورةوليسالجوهرنفس

وذلكالالهى،والفعلالإلهيالجوهربينالتمييزعلىكيرلسالقديسيشددأيضأ

التمييزضرورةعلىيحتناإذ،الآببواسطةالعالموخلقالآبمنالابنولادةبينيمئزحين

فعليعينالأولأنإذعلأ"ل!"77-"ؤتذوفعل،5+"،ل!آع-ضتغأو"خققفعلبين

لمنلأمكن،الولادةذاتههوالخلقكان"إنالآخاللهجوهرمنالولادةوالثانيالحلاقاللة
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)!سأ2لال!ثيربال!لقاا

بينمافعل،نتيجةهوالخلقكانفإذا.يخلققنيلديولدوقنيولد،قنيخلقأنيلد

يكونلاذلكوعلىء،الشيذاتهماليساوالفعلفالطيعةإذن،الطبيعةعملهىالولادة

.(81:71)الكنوزااالولادةذاتههوالخلق

بواسطةالخلقأئا".الطبيعة"بحسبولادةهىالولادةوهذهالآب،يلدهكذا

أقانيمأفعالضمنيندرجالعملوهذا،الابنبواسطةالخالقصنعينعملفهو،الابن

الابرتبراسطةوالخلق"لا"لاللأعلأ،،،الولادةبينالتمييزأنمنوبالرغم.القدوسالثالوت

نأإلا،الالهيوالفعلالإلهىالجوهربينالتمييزوجوديعلمتول،،6لا،علحآا،ة"ق!هألأ

1(.1أ:االكنوز)أنظرالقدوسالثالوثبساطةيلغىأنيستحيلالتمييزهذا

،الخلاقوفعلهاللهطبيعةبينواردأالتطابقكانلوأنهكيرلسالقديسويفنرض

منللابنالأزليةالولادةطريقةمعالمخلوقةالكائناتوجودطريقةتطابقذلكعنلنتج

الكتبوفقالآبمعخالقهوالابنأنطالماآب،كأنهالابنيجعلالذيالأمر،الآب

ؤجدتالتيالطريفةبنفسئوجدطالمامخلوقأكائنأالابنيكونأخرىجهةومن.المقدسة

بهيناديالذيالتطابقلهذاالعبثيةالنتائجتلكمنكيرلسالقديسويسخر،المخلوقاتها

7(.:81الكنوز)أنظرالمسيحمحاربو

المشنركةالثالوثأفانيملأفعالالأزليالوجودإدراكدائمأكيرلسالقديسويبرز

غيرمصطلحبأنإفنوميوسرأيمواجهةبدافعهكذا.الإلهيالجوهروبينبينهماوالتمييز

كيرل!القديسفيشرحاللة،جوهرعنيعتر)،50+،لاعلأة"الصائرغيرأوالمخلوق

"المخلوقت"غيرجوهر.كليخصماوبينبينهاوالتمييزاللةطبيعةخواصوافيأشرحا

ليسكائناللةألى.ممعني،المخلوقاتمثلنحلوفهوليم!أنهعنتعتروالتيدئةصفةهى

هي"المخلوق"غيركلمةهكذا.الحلقبواسطةالمخلوقةالكائناتبهاوخدتالىبالطريقة

لهذاالمخلوقفيالملمحتمثلفهىاللة،جوهرئكؤنأونمثلوليستاللة،لجوهرصفة

تحددإذاللة،جوهرعنانفصالبغبرئدزك"المخلوق"غيركلمةأنمنوبالرغمالجوهر.

المفهومهذاالله4جوهرتطابقأفاعلىئدزكأنيمكنلاأفاإلا،المخلوقغيرملمحه

لاالمخلوقاتجوهرأنحيثالمخلوقةالطبيعةمنبوضوحكيرلسالقديسعليهيبرهن

يمكنهلا-كيرلسالقديسيقولكما-فالمرءها،تتميزماخلالمنكموجوداتيدرك

م03



مةمقا.نلواللاا؟أ!ناا

أبيض؟لونهكلاهماأنفقطغيتمإذامنهما،كلطبيعةحيثمنوالثلجالبجعبينبمئزأن

7(.31:الكنوز)أنظرالجوهر"يصفكملمحلكنكجوهر،ئدزكلاالأبيضاللونلأن
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لإشكلا"ثبرلالدالقاباللأ

بعآرا

الثلأثة،الأقانيميخصمابينالتمييز

الإلهيةالطبيعةيخصوما

الأساسيةالتعاليمأحدهوالثالوثطبيعةوخواصالأقنوميةالخواصبينالتمييز

الإلهية.للأقانبمفقطتنتمىالأقنرميةفالحواص.الثالوثلسرشرحهفيكيرلسللقديمى

واحدهىالأقانيمأنعلىأكدلي"،هوللآبما"كل15(:ا6)يونصشرحوحين

هوالابنأنعلىشددإذ،واحدةإلهيةوأفعالالواحدةالطبيعةخواصولهاالجوهرفي

تنتميالتيالأبوةصفةإلأالطيعةبحسبللآبماكلولديهالآب،"شعاع"الأزليالكلمة

بحسبلديهالأنهلديهيكنألأنهالآبمنأخذقدالابنإنئقال"لاالآ!!لأقنومفقط

3(.23:)الكنوز("وشعاعهكلمتهأنهإذ،الأبوةعدافيماللآبماكلالطيعة

الطبيعةوخواصالأقنوميةالخواصبينالتمييزموضوعكيرلسالقديسويبرز

لأقنومالأزفيللوجود)،آأء9"(،البدايةهوالآبأنعلىيشددحينللتالوثالواحدة

عنيختلفالابنأنمن"بالرغمسببطغبعلاقة)البداية(الآبمنيأتيالابنأنإذ،الابن

لمذلكمنبالرغمأنهإلأ،البدايةهذهمنيأتيالابنبينماالبدايةهوالآبأنفي،أبيه

2(.9:)الكنوز"جوهرهنفسمنويكونمعهيتطابقأنعنيتوقف

صه*-

""آ،أ""والعيةفى،("لآء9البدايةهوفقطالآبأنفكونذلك،وعلى

فقط،للآل!إقنوميتانصفتانهماوالعيةالبدايةأنعلىيبرهن،القدسوالروحالابنلأقنوم

.الواحدةالثالوثأقانيمطبيعةوصفاتالأقنوميةالصفاتبينالتمييزعلىيؤكدالذيالأمر
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!امة.االلالانفيأاثلا

خامسا

ودلالاقاالأقانيمألمطءمفهوم

ذاقاحدفيهىليستاللةعنالمقدسةالكتبتذكرهاالتيالألقابأوالأسماءإن

اللهيتكؤنكيرلسالقديسيقولكماوإلا،خواصهئظهرفهيلئة،صفاتهىبلجواهر،

وشيزمائت،وغ!ر،ورلبملأ،إنهاللةعنتقولالمقدسةفالكتب،كتيرةجواهرمن

،الصفاتهذهمنصفةكلكانتفإذا.الأخرىالصفاتآلافمنذلكغيرإلىمنظولي،

التفكيريعدالذيالأمر؟بسيطالأساسفيهوقنمركبأيكونلافكيفكجوهر،تدزك

3()1(.31:الكنوز)أنظرالعبثمنعبثفيه

وأالطيعيةالثالوثخواصتعلنالمحددةالأسماءأوالصفاتهذهأنالواضحمن

المخلوقة.غيرأفعالهوتمثلفيهجوهريأ"الطيعة"بحسبتوجدواليئاجوهرية

اللهطبيعةلحواص!هك!إ،ردأء،ةوإعلانكدلالةالإلهيةالأمماءأ-

:لجوهرهوليس،الثالوث

المنظور""غيرالمائت"،"غيرالفاسد"،"غرمثلالألقاب،كيرلسالقديسبحسب

الكنوز)أنظر"الرب"و"اللة"الألقابهذهوئدعى،الثلاثةالإلهيةالأقانيمتخصو"الصالح"

نأإلا،الابنوأقنومالآبأقنومعنأيضاالكثيرتقولالمقدسةالكتبأن"رغم16(:31:

التماثلعدمحالةفيهاتوجدالىللدرجةيخنلفالجوهرتحديديجعللاالأسماءاخنلاف

منواحدكلكانلوحئوالابنللآبواحدةإلوهيةتوجدلأنهبينهما.فيماالجوهري

لديهواحدكلأنيعنيلاالتسمتةفاختلاف،التسميةبتنوعمختلفةبطريقةيعلنالإثنين

عدافيماالواحد،للجوهرينسبالإثنينفييوجدشىءكلبلالآخر،عنيختلفشىء

دائصاهوالآبلأنابن،هووالآخرآلبهوالواحدأنوحقيقة)الأقانيم(،تسميةفقط

(!)نظرأء.+ولول+ه53853+هلم،،ةلأ"!كه،ك!ن9سا50كظعلا"لح9ةعمآ5هـع58لأهعآ

غ+7،لم!نع5"+لاه"ك!آغ+لم!77عتاعهـ،ع58،)5"+لالتألأههـلمع8لأه"آ74)3002(!.كاهـ7.4!4-6
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"س!نا؟هـدي!لال!لقايال!أا

)الكنوزااآبايصيرأنأبدأيمكنولاابندائمآهووالابنابنا.يصيرأنبتاتآيمكنولاآلب،

9:0.)1

مضتركةخواص!هيالواحدةالإلهيةالطيعةخواصأنكيرلسالقديسويوضح

للاننينأيضاتكونفإنها،الأقانيملأحدالصلا!"11مثلخاصيةتنسبفعندما،أقانيمللثلاثة

إلةتتااليهن1:بولسقالهمماالمرءموقفاما1قائلأ:كبرلس،القديسويتساءلالآخربن،

!باثذيائضسييح،ي!وعؤاجا:ؤزفيته.ؤتخنآضثياء،اتجميعيئهالذيالآلبؤاجا:

التةخاصيةللآبينسببول!الرسولهوفها6(.8:كو)1ييما"ؤتخنالأثئتاء،تجميع

يكونلاواحد،إلهيدعىالآبأنبسببفهلالواحد.الرلثخاصيةأيضآوللابنالواحد،

يحدثأنيمكنلاواحا؟رلبيدعىالابنلأنرئأ،الآبيكونلاوهلاللة؟هوالابن

بكونهكذارئأ،الابنكانوطالماإلهأ،أيضأا،بنيكونإلة،الآبأن.ممالأنه؟بالطبعهذا

1(.0:أ)الكنوزاارئاأيضاالآب

والبنودالأبوةمثلالأقنوميةالخواصأوالوظائفبالطبعكيرلسالقديسيمئزكما

يمكنولاابنوالابنابنا،يكونأنيمكنولاآبهوفالآب.الواحدةالطيعةخواصعن

فسرحينواضحالمشتركةالطيعيةالخصائصعلىكيرلسالقديسأبأخلإشديديكون*أن

يسوعواحدوربله.ونحنالأشياءجميعمنهالذيالآبواحدإله"لنا6(8:كو)1

بينما"اللة"مصطلحللآبينسبالمقدسفالكتابله".ونحنالأشياءجميعبهالذيالمسيح

فالآب،خطيرةننيجةإلىسنصلمشتركةالطبيعةخواصتكنلمفإن"رب"،لقبللمسيح

للهراطقة:سؤاله1(،هـيوخه90:الكنوز)أنظرإلهآليسوالابنربأ،ليسالحالةهذهفي

أنكأمرفي،حفأأنهبالتاليتعترفهلرئأ،الابنئسمىالمقدسالكتا!ترى"حين

رثآ،ليسإنهقلتإذا،لأنهتنكرها؟كثيرةأمورمنتنكرماضمنأيضاهذاتنكرسوف

بينما.الحقائقهذهقالالذيالروحومع،المقدسةالكتبمعمتناقضةبأموليتؤمنعندئذ

لذلكوتسجدرئأإياهداعيآكمجذفعليكئحكئمفسوفرلث،إنهوقلتوافقتإذا

1(.أ:)الكنوزالجوهر"فيللآبمساويأليسأنهتزعمالذي

الطببعةخواصلديهوأنإلهبأنهللابنإنكارهم-شديدبذكاء-يفندوهكذا

صالحاتدعوني"لماذاالمسيحقولف!رواحينأنكروهالذي"صالح"لقبطبعاومنها،الالهية
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مقامة.االلال!فياثل!أ

منهو"صالح"لقبأنطالماإذن18(.:ا.)مر"اللهوهوواحدإلاصالحاأحدليس

للآب،الىالإلهيةالطبيعةنفسلهلأنللابنأيضأمشتركفهو،الإلهيةالطبيعةخواصضمن

الكتبإنقالحينالأولىالمقالةفيالأمرهذاتطيقللقديسسبقوقد.جوهرهنفسومن

"فيقائلأ:الحديثفيويستمر"الرب".وكذلك"،الكل"ضابطلقبللآبتنسبالمقدسة

وله،ويتسلطيسودلأنهبمعليهويتسلطيسودأحدأأنعلىالابنئدركلاالوفتذات

4(.أ:)الكنوز"الربهووكذللث،الكلضابطأيضآهوحقألأنه.الآبمعالسيادة

لكهؤؤقالك،قفؤلىفؤقا"كل1(17:0)يوفيجاء.مماكيرلسالقديسويستثمهد

أحدهوالمطلقوالصلاحمضتركة،الخصائصكلأنفبما،إذنا(..:أ7)يولى"قفؤ

المولودالآبطبيعةمنوأنهخاصةأيضأ،الخاصيةهذهيمتلكإذنفالابنالحصائص،هذه

فيللآبمسالي-حالأيةعلى-هوالآب،جوهرخصائصكللهالذيوالابنمنه.

.(9:11)الكنوزاالجوهرا

بينهم:الوجوديةالعلاقةعنوإعلانكدلالةالثالوثأقانيمأمماءب-

عن-قلناكما-القدوسالئالوثأقانيمأمماءتعتركيرل!الفديسبحسب

دائمآهوالآبلأنابن،هووالآخرآلبهوفالواحد،المخلوقةغيرالثالوثأقانيمخصائص

ابنأ.يصيرأنبتاتأيمكنولاآلب،

الآببينالعلاقةيعلنهو"الآب"اسمأنعلىكيرل!القديسيؤكدأيضأ

كانلوهكذا3(.االكنوز)أنظرالابنوأقنومالآبأقنومبينالعلاقةعنيعمرأي،والابن

الآب،جوهرنفسمنكونهمنالابنئحرمعندئذالآب،جوهرعنيعئر"الآب"اسم

وجودطريقةعنيعئر"الآب"اسمإذنآخر.جوهرمنلاممهطبقآالابنسبكون!له

وأ""خالقاسممع"الآب"اسميترادفوإلا،الآباللةفعلعنوليس،الآبأقنوم

الابنويصبح،المخلوقاتوجودطريقةنفسهاهىالابنوجودطريقةوبالتالي"صانع".

وكيف،بسيطاللهبأنالكليقبلهاحقيقةعلىكيرلسالقديسنحلو!ويشددبذلك
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"س!نا؟ثيرلال!لقابال!أا

أسماءحالةفيبلالجوهر)1(،عنتعئرلاالأسماءإذن،كثيرةجواهرمنيتكونأنللبسي!

أثا،بينهموالعلاقةأقنومكلوجودطريقةعنتع!رفإفا،القدسوالروحوالابنالآب

حينهكذا.أقانيمللثلانةمشتركةخصائصعنتعئرفهىالواحدةالثالوثطبيعةخواص

هذهمنواحدوكلمائت"...الح.و"غيرو"رب""ملك"بأنهالمقدسةالكتبتقول

فيهوقنمركبأيكونلااكيفا:كيرلسالقديسيتساءككجوهر،ئدركالمميزات

الخاصةإفنوميوس)2(آراءكيرلسالقديسفئدهكذا3(.31:)الكنوزا؟ابسيطالأساس

لهأقنومكلأنإلىوانتهىأقنومكلجوهرعنتعبرالأمماءبأننادىإذ،الأقانيمبأسماء

الآخر.عنمختلفجوهر

دلأغ!لأ""50+7الصائر"غرلممطلحالحقيقيالمفهومج-

فياستخدقتوالتيالمصطلحاتبعضلشر!أهميةكيرلسالقديسأعطىلقد

"المخلوق"غيرأوالصائر،"غير.ممصطلحهكذااهتمفقد.القدوسالثالوثعقيدةتفسير

لكلالمخلوقةغيرالبدايةبكونهالآبدثهفقطالأريوسيونينسبهاوالتيدلأغلأ""50+7

علىكيرلسالقديسالمخلوقه!فيجيبالكائناتضمنمنالابنيضعونوبذلكشيء،آ

دلالاتلهداخلا""50+7المخلوقغيرأوالصائر"غيرمصطلحأنموضحآالأريوسيين

،الأيامقابلفييصيرأنواردأكانوإنبعد،تصرلمماأوتنهوالصائر""ف"غير:كثيرة

منيصيرأنيمكنالذيالتمثالأو،الخشبمنيص!رأنيمكنالذيالمركبمثلوذلك

يصير.أنيمكنولابتاتأ،تميراماعلىيطلقأنيمكنأيضاالصائر""غيروتعبير.النحاس

المثلثلأنمستطلأ؟يصبحبحيثيتغيرأنيمكنلا،المثالسبيلعلى-ثحمكل-فالمثلث

قائلأ:كبرلس،القديسينساءلثم".عليهكانعمانحتلفأشيئآوبصيرتمامأ،يتلاشىعندئذ

(1)نظرأ!!+عهع8050301هع53لم508/!هلمهـعه8لأها3ة5م!لم+ع9لم315لملاأ6لم

كهـساسأولح/37لمح25!ه2.كاألمهلألأ-42=3ح36لمكهـ69.-ل!ول+ول+.ه53853+هلم

كا"+!589لم"آ+/2.هـوللآ"لا29991!.كا.505

)2(نظرأ*53ايلاهلم53+ولثهـهة"(++ه5لم8لمكهـ703.ولاحللاه/ل!5+ول6+هولا3ح"(أ!ةأ*ع

كما53كا3(هأممر340)3!ل!لأث!7أ3!+4حلمأ*)5لم815ةع4(ا؟!حح54+هء3!كط)كهلأو87لم!43.لمأ-8.14

ونفسضىء،لىالآبثبهلاالإلنفإنإدنمولود،والابنمولرد،غيرالآبمادامبأنهيناديإفنرميوسكالى

.القدسالروحعلىينطقالأمر
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مةمقا.ناللالوا؟أثلاا

التعبيرهذايعنيهالذيفما،مختلفة.ممعالبئفهمأنيمكنالصائر""غيرتعبيركان"فإذا

بعد.يصرلمالذيهذاتعنيإنهايقولونسوفأفميفترص!ثما.؟ارأيهمبح!سبدثةبالنسبة

"غيرإنأيضانحنقلناوإذا11قائلا:ويستمر،"،سهولةبكلسؤالهمطرحواأنهم"مما:فيقول

الآب،وهوواحد،هوالصائر""غيرإنطالمالنا:يقولواأنالمتوقعفمنواحد.هوالصائر"

نأطالماأنهعليهمجوابنايكونعندئذ.الابنبصررورةتقبلواأنعليكمتحنمفالضرورةإذن

وإذا،الآبفيدائمأهيوالقوةوالحكمةالكلمةوأنالآب،وكلمةوقوةحكمةهوالابن

)الكنوزالآب"عنزمنيأمتأخرأوليس،كائنفالابنإذن،الألقاببهذهئدعىالابنكان

11.:ا

صورتناعلىالانسان"نعمل26(ا:)تكنصكيرلسالقدي!ويستخدم

الآب:مثلصائر""غيرهووبالتاليالجوهر،فيللآبمساوالابنأنإثباتفيكشبهنا"

حاضرالقدسالروحأنيعنيماوهو،الآخرينالأقنومينيقصدكشبهنا""صورتنا:"وبقوله

الفديسيستخدموأيضأنحلوقأ.ليسأي"صائرأ"لبسالابنإذن،.إلهبأنهوؤصفأيضأ،

مخلوقغيرهوالابنأنعلىليبرهنالآب"رأىفقدرآني"من9(:ا4)يونصكبرلس

3(.:ا)الكنوزصائركيرأو

م37



"سكلا؟هـدب!لال!لفاب!أا

سادسا

الثالوثاللةمعرفةإمكانية

جوهرهبحسبالألوثإدراكعدمأ-

البسيطالثالوثجوهرمعرفةاستحالةعناللاهوتيللتعليمكيرلسالقدي!عرض

معرفةإمكانيةبأنإفنوميوسرأيعلىردافيهوتوسئع،الإنسانجانبمنالمخلوقوغير

فيكيرلسالقديسيؤكدلذا.الثالوثجوهرمعرفةلناتتيحالصائر""غيرمصطلحمفهوم

للثلالةالأزليالوجودسرعنيعترأنعنالعقلىالبحثضعفعلىالكنوزكتابمقدمة

الادراكصعبةرؤيةتوجدلالأنهالجهدأقصىنبذلأنعلينالذا،القدوسالثالوثفيأقانيم

يسلملابهانصوالحديثالقدوسبالثالوثالخاصةالرؤيةمثلإليهاالاقترابيمكنولا

الكنوز(.لكتابكيرلسالقديسمقدمة)أنظرإدانيماأيةمنأبدا

غيراللغويةقدرتهوكذلكللإنسانالذهنيةالقدرةأنعلىكيرلسالقديسيشدد

وبالحري،والسطحيةبالرقةيتصفالانسانذهن"لأن:القدوسالثالوثسرلتحديدكافية

ها.ينشغلالتيالمواضيعهذهتضرحأن-بالجهد-للغةيمكنجدآ،ضعيفبأنهيوصف

فقطبل،للكثيرينيعقنألاطبيعتهومن،المنالعلىعصىالحقجالالآخر،الجانبعلى

النور،عليهويسلطونعنهوينقبون،صريحوفكرصالحبذهنعنهيبحثونالذينلأولئك

لأفاولآذانكمتبصرلأفالعيونكماطوبىا:سماعيستحقونلذلك.سماويكتركأنه

ال!ضوز(.لكتابكيرلسالقديسمقدمة)أنظر13(11)1(:أ6)مت"تسمع

ذلكعلىمبرهنأالجوهربحسباللهإدراكعدممسألةكيرلسالقديسيشرح

قنإنبخصوصإفنوميوسقالهماليفندالصائر"غيرأ:المخلوف"غيرلمصطلحبشرحه

أالم+!)أح!3لم+أعالادراكوتفوقمحدودةغيرهىذاتهاللةمعرفةألىعلىهيلاريونالقديىأيضأويؤكد)1(

الكتايىاللاهوقيالفكر:لالثالوتالايمانتورال!،.فترماسأنظر:أ-6،701لملم،أ-6/03502-ألم26-8

فلتس،موريسحوزيفد.مراحعةإسكدر،موريسعمادد.ترجمة،الأوليالقرونفيالحامعةللكنيسة

34.صم،7002نوفمبر
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مةمقا.ناللالوا؟أثل!ا

منبالرغم"،المخلوق"غيرفكلمةا!وهر،بحسباللةيعرفالصائر""غيرمصطلحيعرف

نأ-الهراطقةلرأيوفقأ-يمكنلا،اللهعنالمنفصلةغيرالصفاتإحدىعنتعمرأفا

"غيرهواللةأنيعرفلمنيمكنفلا،الصوابهوهذاولأناللة.جوهرذاقاهىتكون

صفةهي"المخلوق"غيرأنمنبالرغمالجوهر،بحسبيكونماذايعرفأن"،المخلوق

.(13:1)الكنوزاالجوهره

باعتبارفيهيقعالذيالخلطبخصوصإفنوميوسآراءكيرلسالقديسيواجهكما

،المخلوقغيرالآبمثلأسماءاعتبارأنلهموضحاجواهر،هىالالهيةالطبيعةخواصأن

عندئذجواهر،عنتعبربأنهاالأعاءمنوغيرهاالمنظورغ!رالمائت،غيرالفاسد،غير

مناسمكلوكذلك.مركبةإلىالبسيطةاللةطبيعةتحولوهى،خطيرةالنتيجةستكون

هكذا،الأمركانوإنجوهر،هوالمنظورالفاسد،،المخلوقمثل:دكرتالتيالأسماء

قبلالآبمنالمولودالابنمعنحلوقأييتساوىأنإمكانيةوهي،خط!رةأيضأفالنتيجة

2(.31:الكنوز)أنظرالفوضىينتابهالأشياءنظامهكذاالدهور،كل

ليسيصير"مأكالأه"جوهرمصطلحتحديدأنأيضألسكيرالقديسويوضح

لاالإنسانهومانحددفعندماجوهر.هوماعنبلجوهرا،هوليسماعننتحدثبأن

طريقعنالانسانهومانحددوضوحبكلبل،أرجلأربعةأوأجنحةبهلبسأنهنقول

عاقلكائنهوالانسانإنفنقول،كإنسانوتظهرهالانسانفيالموجودةالعناصرتلك

العكيييبلالطيعةبحسباللةيكونهلامايعلن"مخلوق"كيرمصطلحأنطالماوفاد!إذن

الكائناتمثلنحلوقةبطربقةئوجدولاصائرولامخلوقهوليسأياللة،يكونهلاالذيما

)الكنوزاللةجوهرصيعبر"المخلوق"كيرمصطلحأننعتبرأنيمكنلاوبالتالي.المخلوقة

:31.)4

يعثرلا"المخلوق"غيرأنعلىليؤكدعقلانيأمبررأكرلسالقديسأيضأيستدعى

وأعناصرأربعةحذدالذيأرسطومنيأخذهالمبررهذا.اللةجوهرهويكؤنولاعن،

وجهعلى-تفصحما،شىءفيأساسبةصفةأيةإنما.جوهرلتحديدأساسيةصفات

يختلفماأو،نوعهأو،جنسهإئاتعلنوهي،الأساسفيالثمىءهذايكونعما-العموم

"غ!ركلمةلنائظهرإذنفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.تعريفهأو،غيرهعنفيه
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)؟"سلنالال!ثيهبالمألقاا

لنايقولونالجاهلةالاقتراحاتهذهوضعواالذينأولئكاليت1؟:اللهجوهر"المخلوق

لفلسفةطبقأالكائنهذانوعأوجنسعنلناتفصحأنيمكنلاالكلمةهذهلأنكيف؟بم

والعدد،النوعجهةمنتختلفالتيبايأشياءبالأكثريختصانوالنوعالجنسلأنأرسطو.

لهتقالولهذا،وحدهإليهوتنصرفاللة،غيرآخرأحدآتخم!!لا"المخلوق"غيركلمةبينما

11"جنسآيكونأنيمكنلاأنهلنايتضحذلكومناللة؟إلانحلوقغيرهوقنلأنفقط؟

.الصفاتواختلاتوعدد،،أنواعإلىالتقسيميقبللاقن

ينكشفهناما،كائنماهيةتحدد"المخلوق"غيركلمةإنالبعضيقولقدولكن

الوغس)1(المبدأهوالكائنماهيةيحددمالأنكذب؟منالقولهذاعليهينطويما

لا"المخلوق"غيركلمةبينماالجوهر،جهةمنماكائنيكونماذايحددالذي8(لاة50

"المخلوق"غيركلمةأنلنايتضحوبالتاليصفة،مجردهىبلما،كائنماهيةلتحددئطلق

إلىبالنسبةالأمر،هذافيالنظرنمعنودعناللتحديد.المستخدمالمصطلحعنجوهريأتختلف

بسيصآ%،وليمىمركبآيكون!عكسهاالصفةيقبلماكلإنما:خطأنرتكبلاحئاللة

"المخلوق"غيرفمصطلحإذن،إنسانكلبهيعترفالذيالأمروهو،بسيطاللةأن.ممالكن

غيرهودائمأاللةلأن"نحلوق"العكسيةالصفةأوالإختلافبقبللااللةيصفالذي

فيليستاللةوجودكينونةإذنو"نحلوق"،نحلوق""غيراللهيكونأنيمكنلا.المخلوق

تبدوكانتوإنحئالجوهر،إلىمعناهاينصرفلا"المخلوق"غيرلأنمخلوقيته؟عدم

5(.31:)الكنوزهكذا".

خاصيةمنيستنتجأنيمكنإذناللة،جوهرتعلن"المخلوق"غيرصفةكانتفإذا

إفا-كيرلسالقديسعندالإنسانبهاينفردكخاصية-يضحكأنيمكنهالانسانأن

الىلوعوسكلمةغيرصعير"8"!رفتدأولكنهالوغس(8لأة)50كلمةهيهاالمستخدمةالكلمة)1(

للمخلوقاتتستخدمصغيرلمدامحر!لوضوكلمة.الثانيالأقوم،الكلمةوتعىالكالتل"ول"لمدابحرفتكتب

هذأأنالآباءويرياللة.منالمعينوهدفهماهيتهتحديدأيلرغوسلهمحلوقفكل،المخلوقهذأماهيةوتحدد

كالى.مماشيءيكنأولغيرهكانلهشىءكلالذيالثالما،الأقنرمأياللوكوسبالكنمةعلاقةلهاللرغوس

وأإصملمجردلللوعوس،لمج!لأنهلثة؟تحديدأليسالمحلرق""كرمصطحأنيقولأنيريدكيرل!والقدي!

اللة.ماهيةجوهريأئحددمصطلحهومحلرق""عيرمصطلحيكونأنيمك!لالذلك.عاديةصفة
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مةمقا.نلىاللاا!أ!ناا

وحقأالانسانمميزاتمنميزةأوالطيعيةالصفاتمنصفةوليستالانسانجوهرتعلن

يكونوبذلكللإنسانجواهرأنهاعلىتدركالخواصكلالطريقةوبنفسهكذا.هي

مصطلحأيضأكذلك.معقولغيرالكلام:هذاواحد.جوهروليسكثبرةجواهرللإنسان

الطيعة"بحسباللةيكونماذاعنأواللةجوهرعنيعبرأنيمكنلا"المخلوق"غير

استخدامأوالنظروجهاتاختلافاتأنعلىكيرلسالقديسويركز6(.31:)الكنوز

يقولوالآخرالصدقيقولالواحدأنيعىلاالإجابةأئناءأخرىأفكارعننحتلفةأفكار

كانإذاعماالبشرمناثنينسألناأننانفترضدعنا"قائلأ:مثالألناويضرب.الكذب

والحصان،ضاحككائنهوالإنسانلأن؟بالنفيأحدهمافأجاب،الإنسانذاتههوالحصان

إلىيفتقدجوهرهلأن؟الحصانهولي!الإنسانإنبقولهالآخرأجاببينما،كذلكليس

يستخدمالملأفمابالصوابيجيباأهل؟الحقيقةيقولانالاثنينأليس.الصهيلخاصية

وجهةلديناكانإنمفادها،نتيجةإلىيصلوبذلك1(،314:)الكنوزانفسها؟االأفكار

نحنهكذا،ومنحرفكاذبرأيلناأنهذايعىلاالكائناتمنأيعنأخرىنظر

عنهكاذبةأفكارحال،أيةعلىلدينا،يكونهذابسببليسلكنقليلا،اللهندركالبشر

(.السابق)المرجع

اسمكل-الهراطقةيقولكما-أن"لو:استنتاجاتهفيكيرلسالقديسيستمر

الجوهر،عنيعبرمنظورغيرمائت،غيرفاسد،غير،نحلوقغير،آبالأمماء:هذهمن

الصفاتمنصفةأواسمكللأنكثيرةجواهرينمركبأسيكونالبسيطاللهفإنبالتالي

التيالأسماءأنيبينأيضأ،الهراطقةرأىمنالآخرالاستنتاججوهرأ.تكونذكرناهاالتي

يتساءلوبالتالي.جواهرأيضأتكونوالمنظوروالفاسد،المخلوقمثلالمخلوقاتتصف

معويتطابقجوهرأيصيرالمخلوقالخشبإننقولأنيمنعالذيما،كيرلسالقدبس

كيرلسالقديسويخلص.الفوضىينتابهالأشياءنظامهكذائولد.قنمعالحجرأو،الابن

وغيرفاسدوغيرمخلوقغيرمثل:اللةعلىصفاتمنئقالماكلأنمفادهاننيجةإلى

هذهإذنصفه.لكلطبقأنحنلفةجواهرعنتعببرأوليسدثهطبيعةخواصئمثلمائت

1(.311:الكنوز)أنظرذاتهاحدفيجواهروليستخواص.ممثابةهىالأمماء
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"!للنا؟هـليدلال!لفاباللأا

الإنسانأنموضحأاللغويةالبشريةالتعبيراتلمسألةكيرلسالقديسيتطرقثم

هكذا،اللغةهذهغيريملكلالأنهاللةعنيتحدثحينوبشريةمعتادةتعبيراتيستخدم

نأعلىكيرلسالقديسويؤكد.اللةعنيتحدثأويصفأنمنالإنسانفيضعفهناك

سفرفيجاءمايذكرإذالمقدسبالكتابمستئمهدأالجوهربحسبإدراكهيمكنلاالله

الأزفي،ئرالتيالكئلؤكاليالثئثر،السئضاؤابؤقالن،ائمياةيكفهكال"قنأشعياء:

)أيقائغلفة؟ائمثييرةؤقن،الرئثزوخقاشقنيائميرالإ؟ؤالاكاتم،يائقئالبائجتالؤؤزن

يعرفونأنهميذعونالذينهؤلاءفإنكرلس،القديسبحسبهكذا13(.-0:412

السماءيقيسونالذينأولئكمثل،البشريةبالأفكارئدركولائقاسلاالتياللةاصبيعة

2(.31:الكنوز)أنظربالشر

يعرفمثلماهكذانعرفهلانحنوطالماطبيعتهيعرفاللةإنالهراطقة،يقولأيضآ

اللةنعرفلمإذضلالفينحنأيعنه.ومنحرفةخاطئةآراغنكؤننحنإذن،ذاتههو

ذإوذكاء،فطةبكلأيضأالرأيهذايفندكيرلسوالقديس.جوهرهأوطبيعتهبحسب

ويرتعبوناللهفهممنأدقأنهميظهرونربمايخافونبأنهمالرأيهذاأصحابمأساةيجسد

الالهي.الجوهريدركأنمنهملأحديمكنأنهلدرجةالمعرفةفيحاذقينغيرأنهمحقيقةمن

يفوقالالهيالجوهرأنيعرفونلاأنهمهوكيرلسللقديسبالنسبةهذاكلفيوالسبب

بخصوصأما.الطبيعةبحسبعنهماختلافهبقدروذلك،المخلوقاتعلىويسموكثيرأ

علىكيرلم!،القديسفيقولضال،هوقليلأيعرفالذيأويعرفلاقنبأنمبررهم

وسيلة،وبأيةكيفيجهللكنللقمر،اختفاءيحدثأنهيعرفأحدأأنلوالمثالسبيل

كيفيةوأيضأالقمراختفاءأيالاثنينيعرفالذيهلالأمر.هذاجيدآيعرفوآخر

وهلواحدأ،أمرأفقطيعرفلأنهالفهمجهةمنأدقهوالذيالآخرمنأحكماختفاءه

ما:معقولبتساؤلحديثهويختمللقمر؟اختفاءاتتحدثيقولحينالشخصهذايكذب

الجوهر؟جهةمنيكونماذا،ذاتهعناللهيعرفهمماأقلنعرفأنالبشرنحنيمنعناالذي

13(.31:الكنوز)أنظرمحرفةهىولاكاذبةليستمعرفتنابالتالي

بالنسبةالمعرفةأنمسألةكيرلسالقديسيستعرضالمنوالنفسعلىأيضأ

تختلفالملائكةفمعرفة،بجنسهقياسأوآخرمخلوقبينالدرجةفيمتفاوتةهيللمخلوقات
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مةمقا.ناللالاا؟أثلاا

الملائكةمعرفةمنأعظمهيالملائكةرؤساءمعرفةوكذلكمنهاأعظموهىالانسانعن

يقولكما-الممكنمنكيفإذن.الكلمنأممىهىالعظمىالقواتمعرفةوأيضا

المرءافترضلوحئاللة،يعرفأنالمعرفةفيعطمأهوليسالذيهذا-كيرلسالقديس

الكنوز)أنظر؟إدراكوكلعقلكلتتخطىاللةمعرفةأنطالما،ملاكهوالانسانهذابأن

وهذاالهراطقة،هؤلاءعلىيردلكيالمنطقكيرلسالقديسيستخدمهكذا15()1(31:

فيالكنوزكتابنصوصكلفيالهراطقةعلىوردودهأسلوبهفيواضحأنجدهالأمر

.الثالوث

أفعالهبحسبالقدوسالثالوثإدراكب-

"غيرمصطلحبأنيزعمالذيإفنوميوسرأيعلىكيرلسالقديسردأئناء

هىالقدوسالثالوثمعرفةأنعلىكيرلسالقديسيؤكداللة،جوهرعنيعئر"المخلوق

المعرفيةالقدرةوحسبطبيعتهخصائصأواللةأفعالطريقعنالبشرجانبمنفقطممكنه

منالجوهربحسباللةمعرفةإمكانيةعلىالتأكيدوأتباعهلإفنوميوسسبقوقد.للمخلوق

إدراكهيمكنلااللةأنعلىيؤكدكيرلسالقديسأما.متناولهمفيفهيالبشرجانب

"غيرمثلدئةالمختلفةالأسماءوبالتالي،المخلوقةغيرأفعالهخلالمنلكنالجوهربحسب

قابلغيرهوالذياللةجوهرتعلنولااللةأفعالتعلنوغيرهاالفاسد"،"غيرو"المخلوق

تعلنلكنالجوهربحسباللةقاهيةتعلنلااللةوصفاتفأسماءالبشر.جانبمنللإدراك

علىفمثلأللجوهر.خواص.ممثابةهىوالصفاتالأسماءهذههكذابنا.اللةعلاقةأوصاف

إقنوماسمبينما،اللةيكونهلامايظهران"الموت"عدموالفساد""عدم:المثالسبيل

واحدولاأنفيؤكد،كيرل!القدبس.الابنعنبذلكإياهممئزأوالدبأنهيظهره"الآب"

لك!العقلى،وإدراكامماهياكليتخطىلألهمعرفتا،داخلاللههوساكلستوعبألىنتطيعلانحن)1(

د)تهسشيئألابتركذلكمعفهوعقرلا،إدراكم!يفلتكيتهفياللهايما1القدي!هيلاريولى:يفولكما

المعرفةمحلليحلالايمادهيلاريونالقدي!ويفضلأي!(.لم+كااع!33لم*أ602/702إدراكنا"حدودضس

تحلأديجبالىهيالعبادةمدهلأدوقاربكلونعبدهندركهأنويمبغيلهلؤمنأنيح!أنهعلىمؤكدأالعقلبة

اللاهوؤالفكر:لالثالوثالايمالىتررال!،هـ.ترماسأنظرأي!./ل!عءاعهأ!+لمول03)5-ألهيفماتعرمحل

فلش!،مرري!جوريرود.مراجعةإمكدر،مورب!عمادد.ترحمة،الأوليالقرونقيالحامعةللكميةالكنابط

75.صم7002نوفمبر
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لأ!للنا"ثيهـلالدالفابدلأ

اللهبطبيعةالخاعةالصفاتأما،الآخرعننحتلفجوهرعنيعثرالأفانيمأمماءمن

نأهايمكننالا.....الحوالحياةوالصلاحالمحبةمثلمعناعلاقتهفياللةلناتعلنالىالثالوث

16(.31:)الكنوزالجوهر"بحسباللهنعرف

فقطمعروفأاللهيظلأن-كيرلسالقديسبحسب-الممكنمنيكونهكذا

"غيرلقبإذن.الخواصهذهبواسطةئعلنالىأفعالهبحسبأوطبيعتهخواصبحسب

مثلوليس،المخلوقغيراللةبكونهالقدوسالثالوثفهميحددالقدوسللثالوث"المخلوق

المائت""غيروالفاسد"اغير1مئل:الصفاتوكذللث.العدممنخيقتاليئالمخلوقات

للفسادخضوعهوعدمالمخلوقغبرالأزليالثالوثتعلن"يوصف"لاوالذيالمنظور"و"غير

خواصبسببالبشرمثليوصفولائرىلاوأنه،المخلوقةللكائناتيحدثكماوالموت

الانسانمعرفةهكذا.يوصفلاوالذيالمرئىوغيرالمركبوغيرالجسديغير!صهره

اللة.جوهرمعرفةإمكانيةنعنيأنيمكنلااللةطببعةبخواص
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مقامة.اللالونا!أ!ناا

الثانيالقسم

الابنعناللاهوقيالتعليم

أولأ

المخلوقيخرالابنأقنوم

مصنوعآولانحلوقآليسالابنأ-

الآبمعواحاهوالابنأنينكر:نالذينأريوسأتباععلىكيرلسالقديسيرد

ويكشفإفنوميوس،أتباعوكذلك،القدوسالثالوثمنالثانيالأقنومبكونهالجوهرفي

ليسلكن،نحلوقالابن"إنويقولون)1(آرائهميخقلونإذخداعهمكيرلسالقديس

صائرإنه.المصنوعاتمنكواحدليسلكنمصنوغ،إنه.الأخرىالمخلوقاتمنكواحد

)الكنوز"كلا"""+"لم!لآلاللأعلأالأخرىالمخلوقاتمثلليسولكنلالاغ"لمما،7

51:.)1

الآراءهذهويواجه.الابنأقنومأزليةحقيقةلهميبرهنكيرلسالقدبسلكن

هوفلماذانحلوقأ،الابنكانإن11:فيقول،رأيهميحتويهمنطقىتضادمنيراه.مماالخاطئة

منواحدآهوليسفلماذامصنوعا،الابنكانوإن؟المخلوقاتمنواحدأليس

لاالابنأن.مماحقأ،.الكلامهذا.كلثلأحديؤمنأنكثيرأمضحكأمرإنه؟المصنوعات

كانوإذامصنوعا.ولامخلوقايكونأنيمكنفلا،المخلوقاتأوالمصنوعاتضمنيحسب

)الكنوزا؟االمصنوعاتمنواحدمثلاعتبارهيمكنلافلماذا،تقولونكماخيق،أوصيغقد

2(.:ا5

(1)نظر؟ول3ل!الم53كهـ8ع"!97ةععآ5لم2لم+.-ح.53ألمل!ول"أ!ممهاكطلما3ولحلمعكاعلم.3لملمأ03

لأ04.2-ولمل!اوله*533لمفيلم!358+هك!،ة5لم28لم.ول.3وللا/5*هأححلمال!ولهأوللما5عث"

ع8أأ+ةلالا53كا34015*ه(313،5ث!ح315لأط!عألم)4815*815ة(7!)ح4+ع+ه)33ء3!هـ91لم74.37لم

.ء-02

م45



)!لأس!نالالدثييباللألقاا

ليسولكنهمخلوقبأنهللابنوصفهمإنالهراطقة،لهؤلاءكيرلسالقديسويؤكد

.مخلوقبأنهيعترفونلأنهمفائقةكرامةفيالابنيجعكلا،الأخرىالمخلوقاتمنكواحد

نحلوقمجردسيظلبل،المخلوقةالكائناتبقيةعنالجوهربحسبالابنيختلفلاوبذلك

:الأخرىبالمخلوقاتمقارنةالممئزةومكانتهالمخلوقةطبيعتهبحسبتفوقهعنالنظربغض

المخلوقاتعنجوهريأيختلفولا،نحلوقأنهنؤمن"خلق"،قدأنهإليهئنسبمن"لأن

طريقةبأيةأو،المخلوقةالطبيعةبحسبغيرهعناختلفوإنحئلشىء،فيالأ!حرى

كتيرةمراتفيويجد.البعضبعضهامقارنااللةمخلوقاتكلالمرءيرىهكذالأنه.أخرى

نألأحديمكنأنهحئ،طبيعتهمجهةمنويتباينونالآخر،البعضعلىيتفؤقبعضهاأن

فالشمس.المخلوقاتمنكواحدةليستلكن،مخلوقةأنهاتلكمنواحدةكلعنيقول

توجدلالأنه؟المخلوقاتمنواحدةمئللي!ستلكن،مخلوقةبالبمهىالمثالسبيلعلى

.والأرضوالنجوموالسماء،للقمر،بالنسبةالأمرنفس.أخرىكس!

منواحدةمثلليستمنهاواحدةوكل،المخلوقاتضمنتعدهذهكل

منبينما،خيقتأنهاهوالمخلوفاتهذهلدىالوحيدالمشتركالعامل.الأخرىالمخلوفات

.الأخرىعنمنهازاحدةكلتختلف،والطبيعةالشكا!جهة

يوجدكانلوحئخيق،إنهعنهئقالعندماالابنفيأكثرشيءيوجدلابالتالي

فائدةمنالشمسعلىيعودماذالأنه؟الأخرىبالمخلوقاتمقارنتهفيوفائقأكبرشىءفيه

بالنسبةأيضأيسريالأمرنفس؟النجومكثيرأتفوقحقيقةكانتلو،مخلوقةإفاقلناإن

ماذاجهةمنبينما.خلمتأنهاهو،مشتركعاملبينهمإذالسماء،فيالعاقلةللقوات

3(.:ا5)الكنوز"تختلففهى،واحدةكلتكون

الهراطقةآراءمنالمستخرجةالعبثيةالنتائجإلىكيرلسالقديسدائمآيعود

إذن،بواسطتهشىءكليفعلالآبوكاننحلوقآ،الابنكانإن11:فيقولها،ويواجههم

غيرالأمورمنلهو،النوعهذاصتتفكيرألكن.ذاتهويصنعنفسهيخلقأنالابنعلىكان

ذاته؟يخلقأنموجود،غيرهو-آرائكموفق-الذيلهذايمكنكيفلأنه.المعقولة

لديهاللةوبكونهالآب،جوهرثمرةهوبالحريبل،مصنوعولا،مخلوقهوليسبالتالي

6(.:أ5)الكنوز"يخلقوأنيصنعأنإمكانية
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مقامة.االلال!ثافيأا!نا

لهم:فيقولالهراطقة،آراءيفندلكىالمنطقىالكلامكيرلسالقديسأيضايستخدم

المخلوقاتيحصروأن،الخلقعلىالقدرةفيهتوجدأنيمكنفكيفمخلوقآ،الابنكان"إن

إلىئحفيرأنيمكننحلوقةطبيعةهناكأنجدلأافترضنالوفحئ؟العدممنالوجودإل

الخلقإمكانيةلديهاتكونأنأخرىلمخلوقاتيمكنعندئذ،العدممننحلوقاتالوجود

يزالماالذيالولدأنافترضنالوالمتالسبيلفعلىعمليأ.هذاتحققاأفابدالوحئ

لأنهالأمرهذايحدثلاالآنأنهإلا،الرجولةسنفيبنسليأتيأنيمكنه،السنصغير

لديه،ليسإنهئقالأنيم!تلاما،شىءطبيعتهبحسبلديهالذيفهذابعد.طفلأمازال

الزمن.بسببأوما،لسببالحاضرفييختفىالطيعىالفعللأنبعد؟بظهراولوحئ

شىءاللةفييوجدلاوبالتالميئأيضأخلاقةهيالأخرىالمخلوقاتإنالقوليمكنناوبالتالي

إذن،.الحلقعلىالقدرةلديهليسالمخلوقاتمنأحدآلأن؟معقولغيرهذالكنأكثر.

يصنعوئخقق،يجلقذاتههويبدولاحئنحلوقأ،ليس،بواسطتهصارالكلالذيفالابن

7(.:15)الكنوزالآب"اللهمنأتىالذياللةهوبالحريلكنهوئصنع،

للردوالمقنعةالقويةالمبرراتهىالمقدسالكتابشواهدكيرلسالقديسويعتبر

لثتيءاكل271(::اا)متنصفيذكر،مخلوقهوالابنأنبشأنالأريوسيينمزاعمعلى

ؤتنالابنإلاالآبئيغرفىأخدؤلآالآ!ب،إلاالابنتغرفىأخاؤلي!نأيي،ينإلىديغقذ

ييفؤائذيائؤجيذالابن.فطأخديرةتئم"آلئه18(::ا)يو"،تةئغينأنالابنأزاذ

قذهذا.اللهينالذيإلاالآقيزأىأخدأأن"ليسن46(:6:)يوا.خثراهؤالآ!بجضن

منكانفكيفاللة،نحلوقاتبينمنيحسبالابنأنافترضنالووبالتحديدالآقي".زآى

يرى،أنالقدرةلهالذيالمخلوقةالكائناتكلمنالوحيدهوأنهبالمنطقندركأنالممكن

منالأخرىالمخلوقاتكلحقالطريقةهذهمصادرأالآباللهئعينوأنيعرفوأن

الابنبأنالكتابشهادةفإن،كيرلسالقديسبحسبإذنالأمور؟هذهمثلعلىالقدرة

بكونهالابنلادراكيقهرلاالذيالمعيارهيالآباللةويعلنويعرفيرىالذيالوحيدهو

الآب،بواسعهآالزمنفيمخلوقأوليسالجوهرفيلهمساليوبكونهالأزليالآباللهكلمة

)راجعويعلنهالجوهربحسبالآبيعرفأنمكانةفيليسالمخلوقاتمنأئاأنطالما

8(.:ا5الكنوز
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ملك!؟لال!هـلبمب!ألقاا

الابنوجودبينالمطلقالاختلافعلىيبرهنوالذيبالتسجيلالجديروالمبرر

منأيأنهو-كيرلسالقديسبحسب-الأزليالابنأقنوموإثباتالمخلوقاتووجود

المخلوقة.الكائناتفيالطيعةبحسبتوجدلاللابنالطبيعةبحسبتنتميالىالخواص

بحسبشركتهمونتيجةبسببفيهايوجدالعاقلةالمخلوقةالكائناتفيموجودهوما:كل

يأالخليقةفيتوجدالا1العطايا:هذهيعطىالذيبذاكالتشبهوبفضلالإلهيةللطيعةالنعمة

وأبالمشاركةإئاالصفاتهذهلديهالكللكن،الطيعةبحسبالابنصفاتسنصفة

عننحتلفهوهذاهكذا.لأجلليسالابنلكن.الصفاتهذهيعطيالذيبذاكبالتشبه

17(.الكنوز)عنواناامخلوقآليسفهوإذنهكذا،هووطالما.الخليقة

بحسب-مشاركايعتبرأنيمكنلامخلرقكائنأيطالماالآخر،الجانبعلى

وطالما8(،:42)أش!لآخر"أعطةلا"مجديالمكتوبوفقالمخلوقغيراللةلمجد-الطيعة

مخلوقاليسإذن"،أبيهمجدفي"الآتيالمخلوقغيراللهلمجدالأزليالشريكهوفقطالابنأن

3(.:ا7)الكنوزالمخلوقغيرمجديحملالذيهذا

يو)أنظرآخرأحدوليسالآبيرىفقطالابنبأنيشهدالمقدسالكتابولأن

أحدأيوبالتاليالجوهر.فيالآبمعواحدهوالابنأنعلىيبرهنالذيالأمر46(،6:

نأيمكنلاالابنإذنالآب.اللةجوهرورسمصورةيكونأنيمكنهلاالموجوداتمن

بينما،الطيعةبحسبالآل!اللةمثلليسالمخلوقاتمنأحدأأن"مما:كمخلوقئحسب

بالتالي،9(،:ا4يو)أنظرالآبيرىيراهقنأنطالما،الطيعةبحسبالآبمثلهوالابن

8(.:ا7)الكنوزالجوهر)1(11بحسبالآبمثلهوقنمخلوقألي!

طبيعةفيفقطينحصرالخطةفعلإمكانيةأنيعلنالذيالكتالىالتعليمأيضأ

قطخطةيفعللموقدوسالمسيحيسوعربنابأنيكرزالوقتنفسوفيالعاقلةالمخلوقات

وهذاللآ!،ماوفهرإذنصررتههوإدالآبيعلنالالنألىوبماايأعظميعلنلاالأقلألىهوهناالمدأ)1(

ققذزآنىالذي11:للآبمساليأنهموضحألتلاميدهالمسيحايقول1قائلأ:،كيرلسالقديسآخرموضعفييزكده

منأقلكالىفإدالآب؟منأقلوهرذلك،،بذاتهكائنلطبيعتههوالدييعلنف!صيف:9(،ا4)يوالآت"زأى

الالنلألى،الآ!مثليصحلمر!الآ!إعلانفياصتمرإذأفإلهتعييرأووساطةبدولىالآبيعل!وهرالآب

الآ!يعلنوالديالآبفيهالديإذنمنه،الأعظميعلنأنيمكىلافالأقلمشحيل.هذاولكنالآب.صررة

.06صالأولالإصحاح،الأولالمجلديوحنا،إبحيلشرحالآب".أيالكاملصورةلألهكاملايكولىوأنلالد
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مةمقا.ناللال!ا!أثلاا

إمكانيةأن"مماالمتأنس:الكلمةإلوهيةعلىيبرهن21(،:كوه2،222:بطا)أنظر

الابنخواصمنواحدةالصفةهذهتكونأندون،المخلوقاتصفاتإحدىهيالخطأ

يستخدمأيضأا(.ا:17الكنوز)أنظراا.كلخلوقليسفالابنإذن22(،2:بطا)أنظر

لاأنمؤكدآ"الكل"إلهتعبيرفقطللابنيعطىالكتابمنآخرأشاهدأكيرلسالقديمى

هوالابنأنالهراطقة،رأيبحسبافترضنا،لوإذنهكذا.ذعىالمخلوقاتمنأحد

".الكل"إلهأنهأيضأعنهيقولالكتابلأنمخلوفايكونأيضأالآببالتالي،نحلوق

طالمامخلوقا.الابنكونحالةفيالمحزنةالنتائجعلىكيرلسالقديسيركزأيضا

(25:تيموا)أنظروالبشراللةبينالوسيصاهوالمسيحيسوعربنابأنيكرزالكناب

مئحدايكون"فكيفمقبولأ،مخلوقالابنإنيقولالذيالرأيصارفلو،تأنسهبواسطة

لاالجوهر،بحسبالمختلفانلأنذاك؟معواحدأيكونطريقبمابأي!الجوهر؟بحسببالتة

نحلوقأ،كانإنبواسطهنخلصوكيفبينهما.فيماأبدأطبيعببمابطريقبمايئحداأنيستطعان

القديمة"الأيامكلوحملهمورفعهمفكهمهوورأفته"ممحبته:يقولالمقدسالكتابوكان

بواسطهالغيتكيفبلبه؟نؤمنحيننتبررفكيفمخلوقا،كانولوأ(؟63:)أش

معيتناسبعملأيكنلميأنه91(.3:)تكتعود"ترابوإلىتراب"يأنك:عبارة

لأن،الخطةيبطلفكيفمخلوقأ،كانولواللة.مناعطىالذيالفراريغثرأن،المخلوق

:7)ميخا"ميراثهكبقيةالذنبعنوصافحالإثمغافرمثلكإلههو"قنعنه:بقولالبي

أحرارأ"تكونونفبالحقيقةالابنحرركمافإن1:يقولأناستطاعتضانحلوفأكانولو18(؟

الله"محاربيهوسوفقمخلوقأ،وليسالآب،وريثلأنهإذن؟حررنالقد36(.8:)بو

56(.:ا5)الكنوز

الابنباعتبارالهراطقةرأيخطأعلىالبرهنةفيكيرلسالقديسيستمرأيضأ

أنهئدعىوأيضأمخلوقالابنأنافترضنالوهكذا.المقدسالكتابشواهدمستخدمآنحلوفا

24!ا:40مز)أنظربالحكمةالكلخلقالذي24(،ا:كوا)أنظرالآبحكمة

نأنعترفأنعلينا-كيرلسالقديسيقول-كمابالتاليذاقا.خلقتالحكمةفإنبالتالي

1(.21:)الكنوزمخلوقأليسالابن
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لأسكلا؟سليهـلال!ي!ألقاا

الكتابفيأيضآودعيئخلق،قدالابنكان"إنافترضنالوالآخر،الجانبعلى

قوةبلافيهاللهكانزمنهناكتكان24(،أ:كورا)أنظراللهوحكمةاللةفوةالمقدس

كانالآبلكن.العدممنيصيرالمخلوقلأنموجودآ؟يكناالابنأنطالما،حكمةأو

اللهحكمةهولأنهموجودا؟دائماأيضاكانفالابنلذلكوقويأ،حكيمأوأبدآدائما

.(12:3لكنوز)اااوقوته

رآنياقنا9(::ا4)يولنصخطيرةتفصيريةمشكلةينشئمخلوقالابناعتبارإن

هيعندئذالخطيرة!النتيجة.المخلوقاتفيتظهرالآبصورة،بذلكلأنهالآب"رأيفقد

الآباللةأن.مما"لكننحلوقأيضأهوويكونواللة،الخليقةبيناختلافأييوجدلاأنه

الآب،أيضآيرىالابنيرىكلأنأساسعلىالادتفماكاملةصورتهوتظهرنحلوقأليس

4(.21:)الكنوزالآب"صورةهوإذنحلوفاليىالابنفإنبالتالي

لاهوتيةنتيجةيحمل،نحلوقالابنبأنالخاطئرأيهمعلىالأريوسيينإصرارإن

الآب،"و"شعااو"قوةو"حكمة""كلمة"الالنئدعىولائعتبرلاأنهمفادهامباشرة

المخلوقاتكلبأننقرطالماأو،الخواصهذهيوصفأنمخلوقلكائنيمكنلاطالما

االراطقة.زعمبحسبمخلوقهوالذيالابنيمتلكهاطالماالامتيازاتهذهتمتلكالأخرى

تتناسبلأفاآخر؟نحلوقأيإلىتنصرفلاالأقوالوهذهالامتيازاتهذهأن.مما"لكن

)الكنوزالآب"جوهرثمرةهوبل،المخلوقاتضمنمخلوقاليسإذنفالابن،الابنمعفقط

:21.)8

للآبالأزلي77!غلأ"""لمماالوليدهوالطبيعةبحسبالابنب-

مخلوقيةتفترضالتيالأريوسيين)1(آراءتفنيدعاتقةعلىكيرلسالقديسأخذ

"ألد"فعلبينوكذلكو"مولود"،"نحلوق"تعبيريبينتطابقيوجدأنهوتزعم،الابن

الآراءهذهنتائجعشرالثامنةالمقالةفيكيرلسالقديساستعرضوفد"أخلق".وفعل

كالآتي:الخاطئة

)!("دطر53الااهللا153لم58+في"،كا+هلمعة2،لم.ول703لااهأححول5لم5أ+ه+لهالا3ح؟،

لم+ءأ*عك!53*3أ*0(4!5ل!)3!ل!ث!ح3أ3ممةأملم*علملم)5عهلم*ه34!اح(4+ح+ه3!ع)35هـ791لم03

46لم.48-أ
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مةمقا.ناللال!ا؟أثلاا

لوحيدقيلتقاعندئذاللهمنالمخلوقنفسههواللةمنالمولودكانلوأ-

المخلوقاتتصبحالتطابقهذابحصبلأن17(،3:)مت"الحبيبابنيهو"هذا:الجنس

الطبيعة.بحسبدثهأبناءهيالجامدة

ومولود.نحلوقالأساسفيهوأيضأطالماعنا،شيءفيالابنيتفوقلن2-

ليسالمخلوقاتمنأحدلاعندئذمولود،أيضأالأساسفينحلوقكلأنلو3-

ائذينكلاؤأئاايوحنا:الانجيلىقالحينبالبنوةاللةوغدناكيفعندئذدئة.ابنأيضأهو

ياسئميما".ائفؤينونآيالفيماأؤلآذتصيرواأنسئفطانأقأغطاهئمقيفوة

الابنمئلالطيعةبحسبمولودأيضأهوالطبيعةبحسبالمخلوقأنطالما4-

بالمشاركة.وليسالطبيعةبحسبإلهأسيكونخلقماكلعندئذالجوهرفيللآبالمساوي

آبأ.أيضأسيكونيخلقالذيعندئذنحلوق،أيضأهوالمولودهذاأنلو5-

وفىالآب،آبهوالصائرغيروسيكونالآبأيضأسيكونذاتههوإذنيخلقالابنوطالما

لئة.معرفتنانفسولديهمثلنايكونالوقتنفس

،الروحأيضأهو-يقولونكماوالمخلوق.المخلوقذاتههوالمولودأنلو6-

الوحيد.المولودهوليسعندئذ،الآبوليدهوالابنأنوبمامولود.هوالروحبالتالي

للكل،أخأسيكونالابنعندئذ،الابنمثلمولودأيضآهوالمخلوقأنلو7-

منلأحدأخاليسفهوعندئذ،الإلهالربهوأنه.ممالكن.الإلهالربهووليس

بالتاليأخأ.يكونلاالمخلوقاتمنأيإذنالوحيد،المولودهوالابنأنوبما.المخلوقات

المولود؟!نفسههوالمخلوقيكونكيف

الابنيبوهوالآب،اللةعندالأمرنفسهمايخلقوأنيلدأنمسألةلو8-

أنه.ممالكن.وسيطبدونيكونويخلقهيلدهماكلأنأيضآالواضحفمن،وسيطبدون

كانبهشىء"كلوسيطبدونليسولكنالكليخلقوأيضأأحدوساطةبدونيلدهو

نفسهاهىاللةعندالولادةتكونكيفإذن3(:ا)يوكان"مماشىءيكنلموبغيره

يصنعها.التيالمخلوقاتيلدهوعندئذالخلقنفسهاهيالآبعندالولادةأنفلو؟الخلق

الآب.جوهرمنليسفهوالخلقأماالآبجوهرمنهىالابنولادةأنطبعأواضحلكن
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لا!لكد؟لال!تييياللألقاا

ئوتدالذييخلقيلدالذيسيكونعندئذالخلقنفسهاهىالولادةأنلو9-

إذن.جوهرهمنهىالولأدةبينماالآب،جوهرمنليسالخلقأنوبما.يخلقالذيوتيد

.الولادةنفسههوليسالحلق

الذيالتطابقجراءمنكيرلسالقديراستعرضهاالتيالخطيرةالنتائجهىتلك

.ممفهوميدركلاأنيجب"مولود"فمصطلحو"الخلق".ا"الولادةبينالأريوسيونيصنعه

الآب"وليد"فهوالآبمنالأزليالوحيدالمولودهوالابنأن.ممفهومفقطبل"الخلق"،

)1(.الطيعةبحسبالأزلمب

الآبهايعملالتيالأداةهوليسالابنب-

لأة،ة5لمةا"ق+وله9لأاوللأة"ة9لأ"لا5+هن+96"ة5

نأأرادالكلإلهإنبقولهمخلقالابنأنعناصئالخاتعليمهموأتباعهأريوسيبرر

ا،بنأولافخلق،الفائقةقوتهتحويأنيمكنهالاالمخلوقاتهذهأنإلا،المخلوقاتيخلق

أريوسمبررإذنبواسطه)2(.الأخرىالمخلوقاتئخلقأنهدفالكلمةدعاهالذي

منكانالآخر،الجانبوعلى.الآبقوةتحويأنتستطعلاالمخلوقاتأنهووأتباعه

بأمورتنشغلوأنالأدقإلىالموصوفةغيراللةقوةتصلأن-يزعمونكما-المعقولغير

بطريقةالخاطئرأيهممنكيرلسالقديسيستخلص12(إآيضا:ا5)الكنوزجدآصغيرة

الابنخلقالآبأنافتراضنالومجذفونبآرائهميؤمنونالذينتجعلعبثيةنتيجةمنطقية

غيركانللذيالآباحتاجفقدإذن،الكائناتخلقفييستخدمهلكىلنفسهكأداة

احتاجالذيبينهما؟فيماالأعظمهوقنإذنقائلأ:،كيرلسالقديسبتساءلموجود،وهنا

فإنوبذلكالآخر،يكملهنافالواحد،الاثنانمنهيعانيكانالذيالاحتياجسددالذيأو

الأخرىالعبثيةالنتائجعرضفيكيرلسالقديسويستمر.ناقصهوذاتهحدفيواحدكل

.14صالالقالمرحع9،:الأوليالمقالةالأريوسيين،ضد،الرسوليأئناسيرسالقديسأيضأأنظر)1(

أنو)7(أالاأه*53لم53ة"،كا+هيمه+ول5لم15لم.ول503*هاححكهـ7لم5ولأ*ه+ول5ع"،

ع8،ح!أ53*كم!أ8ة(هأ334!5لأاأ؟"ح31+!أع(8لم)كهأ15*هع4(3!اح4+ح+ه)53ءع!8791لم03

52لملأ.6،-5
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مةمقا.ناللالوا؟أ!ناا

للابنالاحتياجإلىووصلأزليالآبأن.مما،يقولإذ.صحيحالهراطقةرأيأنافترضنالو

أزليةلإتمامصارتقدتكونالابنطبيعةفإن،أولئكيذعيكمازمنيأ،بعدهصارالذي

خصومهكيرل!القديسويتركبمتزجا.أنيمكنلااللذانالاثنانامتزجهكذاالآب،

لهميعلنثمالخاطئةلآرائهمالعبثيةالنتائججراءمنإعياءوفيأرضئاومنبطحينمترنحين

صارولاشيء،كلخيقبواسطتهالذ!الآب،بعدزمنيأمتأخرآيصرلمالابنبأنالحقيقة

:4)الكنوز"وحكمتهقوتهوهوحقامعهأزليأكانبل،الهدفهذالأجلأداةكمثل

الابنفخلقالتافهةللأشباءخالقأيصيرأنيقبللااللهأنعنفالوهمابخصوصأما32(.

عضفوزالبألئ!ناا:المقدسالكتابمنبشواهدكيرلسالقدي!فندهقدبالصغائر،ليعتني

شغوزقخنىأثتنمؤأئا.أييكنميذولبالأزفيغقىت!نفطلآيتفقاؤؤاجذبقفس؟نتاغاقي

لآإثقاالسئقاء:طئوليإتى"أئطروا03(،-92:ا.)متاائخضاةتجميغهازؤوسيكئم

يائخركطأنتئمأتسمتئمتفوئقا.ممئئال!ضاليؤآبوكئم،قخافينإتىتخضغؤلآتخمئذؤلآترزغ

ييغدآؤئطرخائيؤتمئوتجذالذيالخقلغشئثكان"قإن26(،6:)متايئقا؟اأفضل

:6)متاالإتمالإ؟اقييلىتاأنثنمنفيسنكنمحذأيانخرمميئأققيسنهكذا،اللةنفيسنةالتنولي،

العشبمنأرخصيوجدأنسيمكن"ماذاقائلأ:غبائهمامنمتهكمأيتساءلثم03(،

نتيجةهناك%يضأ12(:15)الكنوزبهم"يعتني-صلاحهمن-اللةلكنوالعصافير،

الآبأنبشأنصحيحالهراطقةرأيأنافتراضنالوقائلأك!رلسالقديسعليهاركزعبثية

هولأنهلوسيطأيضأيحتاجسوفالابنفإن،المخلوقاتهايخلقأداةليكونالابنخلق

لاجمعإلىنصلسوفوهكذاالآب،اللةفوةتحملعلىالمقدرةلديهوليستنحلوقنفسه

13(.:ا5)الكنوزالوسطاءمنيحصى

كلامهتدغمالمقدسالكتابمنبراهينويوردكعادتهكيرلسالقديسيعود

المخلوقة،للطبيعةخالقأيصيرلكىالابنصنعالآبأنيزعمونكمامفترضأالمنطقي

يعملكيفإذن،الابنفيهاخيقالتياللحظةمنالعملعنيتوقفأنيجبكانبالتالي

17(.5:)يو"أعملوأناالآنحئيعمل"أبييقولذاتهالمخلصلأن؟الآنحئالآب

إذن.لهلزومولاالخلقمهمةأدىالابنأنيقولونوهم،الابنوكذلكيعملالآبهكذا

القديسلهميعلنعندئذ.نفسهالمخلصبكلاميصطدمسوفلأنهمعقولغيرالكلامهذا
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لاسكلا؟ثبرلالدالفاباللأ

يكونأنهدفيميراالابنأنلنابتضح"وبالتاليقائلأ،واضحبكلامالحقيقةكيرلس

ابنأبكونه،الموصوفغيرالآبجوهرمنأتىأنهوبما،الكلخالقيصيرلكىبلمخلوقأ،

هوهذاوبسببإلهآ،كونهأي،الطيعةبحسبمكانتههيفتلكالآب،أعمالكليصنع

2(.:أ5)الكنوز"خالقأيضآ

المخلوقةالطيعةيخلقلكيالابنخلقالآباللةبأنيناديالذيالفكرقبولأيضأ

المطروحوالسؤال.الابنخلقلذلكالكائناتخلقفيأولأوخططقكرالآباللةأنيعني

بعدالثانيةالمرتبةفياللةفكرفيكانالذيذاكقبلناخيقلماذا:كيرلسالفديسمن

واجههمالذيالأخطروالسؤالأولأ؟خلقهطالماأولأ،بخصوصهيقررلمفلماذا؟المخلوقات

عبيدنحنبينماووارثآ،ابنأدقي،فكرهفيأولاكنانحنطالمالماذاهوك!رلسالقديسبه

منالمستنتجةالمعقولةغ!ربالنتيجةكيرلسالقديسوعاحلهملأجلنا؟صارالذيذإكوورثة

صارالذيخلقنا،أداةبينماووارثينأولادآنكونأننحنينبغىاكانا:الخاطئرأيهم

احاشا1قائلأ:يصرخأنكيرلسالقديسيضطرهكذالنا".وخاضعأعبدأيكونلأجلنا،

26(.:أ5)الكنوز"المعقولغيرالفكرهذاعنبعيدأفربليتنا

يميرأالابنإنيقولإذ،المقدسالكتابمنكلامهكيرلسالقديسيؤكد

مكتوبهوكمابل،الابنخلققبلالآبفكرفييوجدالمخلوقاتخلقيكنوالأجلنا

:يقولإذ،واضحبرهانإلىويأتيأ(.:أ)يواللة"الكلمةوكاناللةعندكان"الكلمة

الأمرهكذا،الخاصشعاعهبواسطةفقطإلأ،أخرىبطريقةينيرأنللنوريكنلمإذا"لأنه

يقوللأنهكلقهبواسطةفقطإلأالكائناتمنأحدأييخلقلاهوأيضأ،للآببالنسبة

يدعوهكذا15(.)الكنوزا("ا:)يوكان"مماشىءيكنلموبغيرهكانبهشيء"كل

يده"كأنه،بواسطتهصنعه،صنعهماكللأناللة".وقبضة"يمينبأنهالابىتكيرلسالقديس

27(.:أ5)الكنوز
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مقامة.االلال!نفيأا!نا

وكلمةمالابنبخصومعينةكتابيةلشواهدالحقيقيالمفهومد-

اللة:

ائقذم+فئذأغقايه،قئلمنطريقيما،أؤذقتانيآلزدب822:3:أمثالنص-ا

القديستعرض،كمخلوقالابنإدراكعنالأريوسيينودحففكرمواجهةأثناء

منذأعمالهقبكمنطريقهأوا!وخلقنيقناني"الرب22(:8:)الأمثالنصلتفسيركيرلس

نحلوق.الابنأنفينظرهموجهةليدغمواالأريوسيوناستخدمهالذيالنصذلك".القدم

نحننعرفعندماجيدأيدركبأمثلةالكلامأنكيرلسالقديسلهميبينالبدايةفي

تعنيوماذاالأمثلةلغةنعرفأنلابدأي،معينةيئةأعراففيتقالكماالأمثلةهذهمفهوم

منهالغرضيعلنلالأنهبسهولةيدركلافالمثلحرفيأ.تفسرلافالأمثلةلمستخدميها.

بأمثالكلمتكبم"قدلتلاميذهقالحيننفسهبالمحلصكيرلسالقديسويستشهد.مباشرة

)يو"علانيةالآبعنأخبركمبلبأمثالأيضأأكلمكملاحبنساعةتأتيولكن

"الحكمةالأمثالمنأقوالأتستخدم)خلقني("قناني"الربالحكمةقالحين2(.:ها6

لذاقا،بيتاتبىلكناللة،كلمةبالبمهىالحكمةأن.مماإذنا(،:4)أملذاقا"بيتبنت

خلقى".أو"قنانيعبارةإليهتشيرالذيمانعرفأنيجببالتالي

ؤلل!بالفعللأنههذايقولالذيهوالمسيحأنبوضوحكيرلسالقديسويعلن

بكونههذاقالبالفعلطالماتجديفأيمثللاالتفسيرهذا،الحالةهذهوفيإنسانآ.وصار

العذراءمنولدالذيالعاديجسدهابواسطتهابيالذيالحكمةبيتوهوإنسانآ.

2:1(.كو)أنظرجسديااللاهوتملءفيهسكنالذيالقديسة

جسدا،صارالكلمةافلأن1قائلاوضوحبكلالنتيجةكيرلسالقديسويستخلص

قيل"الذيهذانفهمأنيجبوهكذاجسداصارلأنه"قناني"عنهالمقدسالكتابيقول

03(.:ا5)الكنوز

يبهرهنالمقدسالكتابفيوردكما"خلقني-"قنانيتعبيرمفهومطريقعنأيضأ

علىيقالأنيمكن"خلقى"الفعلفهذا.متعددةمفاهيمللتعبيرأنكيرلسالقديس
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"س!نا؟ثيهـلال!القابالد

المحلرقاتعلىالفعلهذاقبلناإذابعد.تصرلمالتيتلكوعنبالفعلتوجدالتيالكائنات

هيالتيلتلكبالنسبةلكن.العدممنالوجودإلىمجيئهمتعنيأنيمكنبعدتخلقلمالتي

شيءمنالتحولبلجوهرخلقتعنيلاتوجد،لكىئخلقلأنتحتاجولابالفعلموجودة

داوديقول:المقدسالكتابمنذلكعلىأمثلةكيرلسالقديسلناآخرأ-ويعطىشىءإلى

اللة"يالباخلقنقيأاقلبارأيضاا:91(20)مز"الربيسبحيخلقسوف"وشعبالبى

منئخلقسوفشعبأأنداوديقصدلا،كيرلسالقديسيقولكماطبعأ،51:12(.)مز

يطلبلمو.اللةمعرفةإلىالضلالمنتحولالذيالشعبذاكإكيضيرلكن،جوهرهجهة

بولسيقولحينالتطهير،أيضايماللأنتوسلبلله،الذيغيرآخرقلبايخلقأن%لضأ

إنسانآنفسهفيالاثنبنيخلقلكيفرائضفيالوصاياناموسبجسده"مبطلأ:المسيحعن

فياللهبحسبالمخلوقالجديدالانسان"وتلبسوا:وكذلكأ(.2:ه)أفااجديداواحدا

الاتنبنأن-كبرلسالقدي!يقولكما-يقصدلا:23(.4)أف"الحقوقداسةالبر

يتحولانوالأممإسرائيلبنيأنيقصدلكن،المسيحبواسطةطبيعيباتحاديتحدان

،العبادةناموسوفقالمعرفةهذهيكتسبونإسرائيللبنيبالنسبة،جديدةمعرفةويكتسبان

جميعآلناوبالنسبة.يصاحبهمكانالذيالضلالمنيتحررونفالأمم،للأممبالنسبةأما

الفديسيقولكما-وواضحاللة.أرادكماخيقالذيالجديدالإنساننلبسأنيريد

)الكنوز"الداخلفيجديدةحياةبلحقيق!ا،ماإنسانانلبسأنيقصدلاأنه-كيرلس

31(.ا:5

"أوليقولذلكبعدلأنهجوهر،خلقحالأيةعلىتعنيلا"خلقئ"كلمةإذن

إنسانأ،أيجسديأ،اللةكلمةصارأوخيقأييماعماله.خلقه.ممعني"أعمالهقبلمنطريقه

تطبيقهاالإنجيليةالحياةوجدتالمسيحفيأولألأنه.وأعمالهالربطرقبدايةيكونلكى

يقولإذالربوصاياتعى-كيرلسالقديسبقولكما-ااالرب"طرقوعبارة.التام

ئظهرالأعمالهكذا25:4(.)مز"علمى)وصاياك(سبلكعرفىربيا"طرقكداود:

اللة.ووصاياالفاضلةالحياة

عقيدةخلالمنالسابقةالآيةلنصصحيحاتفسيرآكيرلسالقديسأيضايعطى

الموتوذاقبالجسد،أيبشرينه،بحسبتألمقدالمسيحيسوعفربنااللة.كلمةتأنس

م56



مقامة.اللالىنافيا!ناؤ

أساسعلىأيضأمائت)1(.وغيرامتأغيرهوالإلهيةطبيعتهبحسبأنهمنبالرغمبالجسد،

جسدأصار"الكلمة"فإنالفدائى،يسوعربناعملبخصوصالمقدسالكتابنعليم

"الذياكذلكا(،3:ه)غلايأجلنا"لعنة"صارالمسيحعنيكتبوبولس1(:4ا)يو

لا"فنحن:كيرلسالقديسويقول2(.ا5:كو)1لأجلنا"حطيةصارخطة،يعرف

نأ.ممالكنخطة.أولعنةحقأصارإنهنقولولاجصد،إلىتحولالكلمةأننصدق

الطريقة،بنفس،وتقوىبوقارئدركه،أنعلينافيجبهذا،عنهيقولالمقدسالكتاب

ولاإنسانأ،جعلنيأنهعلىندركهأنيجب"خلقني-قناني"الرباللهكلمةيقولعندما

11)2(.جوهرهضدالعبارةمذهأننفهم

تفسرأنبل،الكلمةاللةجوهرتخصأنيحبلاخلقى"-"قنانيكلمةهكذا،

النأنس.موضوعيخصالقولهذامفهوملأن،بتقوىجانبنامن

قبلمنطرقهأولقناني"الربعبارةأنعلىتأكيدهكيرلسالقدي!يكرر

إلىشىءمنانتقالهتعنيبلالمخلوقاتكلمثلالعدممنخيقالربأنتعنيلا"أعماله

الصلاحطريقلكلبدايةصارإنسانأ،صاروعندما،أزليهوالكلمةلأنآخر.شىء

الأجلنا.

يشيرحينالمقدسالكتابأنوهىهامةحقيقةإلىنظرناكيرل!القديسويلفت

منؤلدلماذاأو،اللههولماذايقوللاأي،السببيضيفلاالآب،منالابنولادةإلى

ومنالقدسالروحمنوولادتهبناتشئهيماالمقدسةالكتبتذكرعندما"لكنالآب،

صارمالضرورهاللة،كلمةدائمأهوالذيأننتعفملكي؟السببمباشرةئضيفالعذراء،

صورةآخذأالشكلجهةمنتغئرلكن،ولادتهزمنهىبدايتهتكونأنبدونإنسانآ،

43(.:ا5)الكنوزوصيع"خيقإنهيقالهذاوبحسبعبد،

.دمراحعةالتهيد،عبدلصحيود.كاملصمرنيلأ.ترجمةالئانية،المقالةالأريوسيير،صدألظرأيصأ)1(

الكنوز54،:فقرةم،4002أبريلالآبائية،للدراساتالأرثودكميالمركزإصدارفلش.موريسحوري!

.ه:ه2مقالة،السابقالمرجعالأريوسيين،صدأيضأألظر:51،33الكور)2(
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"للللنا؟هـليهـلالدب!دلقا

يتحدثفعندماالأمر،هذاحقيقةتثبتكتابيةبشواهدك!رلسالقديسويستشهد

سببلعلى،السببيذكرلامعه،الأزليةعلاقتهأوالآبمنولادتهفيالابنعنالكتاب

)يواالبوالآبالآبفي"أناا(.:أ)يو"الكلمةاللة"وكان"،الكلمةكانالبدءافي1:المثال

بينما:9(.أ4)يوالآب"رأىفقدرآني"من03(،:أ.)يوواحد"والآب"أنا1(،1:أ4

قال،المثالسبيلعلى،بالوقائعمصحوبةالأسبابالكتابيذكربالجسدالولادةبخصوص

)يو"أرسلنيالذيمشيئةبلمشيئتيلأعملليسالسماءمننزلتقدالأني1:ذاتهالمخلص

)يو"الظلمةفييمكثلابييؤمنقنحئالعالمإلىنورآجئتأناااأيضأ:6:38(.

)يو"للحقلأشهدالعالمإلىأتيتقدولهذاأناؤلدتقد"لهذا:وكذلك:46(.ا2

21(،:ا5كو)3:171(،)يوالمثالسبيلعلىأنظريذكرها،أخرىوشواهد8:27(.

ويصيرالأعمالهذهيتمملكىإنسانأ،صار"عندماهكذاأ:93(.)يو4(،-8:3)رو

قبلمنطرقهأولخلقني-قنافيالرب11:ذاتهعنقال،الطرقمنالأنواعهذهلمثلبداية

صار،الدوامعلىكائنهوبينمالكن،الوجود،إلىالعدممنئخيقلمأنه.كلعى".أعماله

43(.:أ5)الكنوز"الأسبابهذهلأجلجسدآ

أوائلمنذالبدءمنذ)أشئست(فسحتالأزل"منذ8:23:الأمثالسفرنص2-

ف*الأر

مسيحتالأزلامنذ8:231(:)الأمثالسفرآيةأيضأالأريوسيوناستغلحين

نحلوق،الابنأنفيالخاطئرأيهمئدغموالكي"الأرضأوائلمنذالبدءمنذ)اسست(

هوالذياللةحكمةعنيتحدثهناالأمثالسفربأنحاسمأكيرلسالقدبسردكان

،الأرضاللةيؤسسلكيإذن".الأرضأسسبحكمة"اللةاإ:.3:)أمإلىمشيرأاللةكلمة

وأئسجتالأزلامنذ1:فالحينبالتالي.اللهحكمةهوالذياللةكلمةبواسطةأسسها

بدايةصارشبهنا،وليسنإنسانأصارلأنهبلابنآ،أوكلمةجعلهاللهأنيقصدلا"،اسست

مكتوبهوكما،جديدةخليقةإلىونتغيربه،اممانناالتقوىفينبنيالذيننحنلنا،وأساسا

هوالمفهوموهذا.بالايمانفوقهئبئقنلكلأساسأهويكونهكذا17(.5:كو2)أنظر

طرقهأولخلقني-قناني"الرب22(8:)أميفسركانحينشرحهالذيالمفهومنفس

62(.:ا5)الكنوز"أعمالهقبلمن
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مةمقا.ناللالىا؟أ!ناا

غيرآخرأساسأيضعأنأحديستطيعالا1:الرسولبولسفاله.ممايستشهدأيضأ

،الأساسهوالمسيحأنعلىليبرهن1(،31:كو)1"المسيحيسوعهوالذيؤفيالذي

ولا،الكلمةهو"لأنه.الأساسمثلبكونأنينبغيفوقهئىالذيالمبئبكونوبالتالي

طبيعية،بطريقةفوقهالمخلوقاتمنواحاينطبقأنالممكنمنولي!،الكلمةيشبهشىء

عدافيماشيء،كلفيومثلناإنسانأ،صارحينلكن.نحلوقاتهذهبينما،الخالقهولأنه

ذإ،لأنه.معهينسجمواأنويستطعونفوقهئئواالذبنلهؤلاءأساسأذاتهوضع،الخطة

:أ5)الكنوزالجسد"طبيعةبسببمعنالضديدةقرابةلديهصارتإنسانأ،ذاتههوصار

ننسبهأنيجب)استست("مسحتالأزلتعببر"منذأنكيرلسالقديسيؤكدوبذلك63(،

نحلوقة.اللةحكمةوأنخيقأنهقائلين،التجديفنتجنبلكى،الخصلتأنس

ونحنكرمةذاتهداعيأ(:ها5)يوفيالربذكرهلمارائعأمثالألناويعطي

يقولهوهكذا.الطيعةبحسبمنهاهيبلالكرمةعنغريبةليستفالأغصان.الأغصان

إنسانأ.صارعندمافوقهئئواالذينلأولئكالطبيعيةالقرابةئظهرلكىأساسايصيرأنه

فوقهئبئمقدسةأحجاركأننانصيرونحنالأساسهوتأنسالذياللةكلمةبكونبالتالي

أمثلةمعطأالشرحفييستمرأيضأفينا.يسكنالذيالقدسللروحهياكلأيضأنصيرلكى

جبلمنحجرأقطعناأننانفترض،يقول،إذالآيةلنفسالصحيحالتفسيراشهوضيحكعادته

"كنت:يقولأنيستيمفهويتكلمالحجرهذاأننفترضوكذلك،لمبنيأساساوجعلناه

الأرضلابسأأساسأصرتالآنلكنيما،جبلفيأوالصخرفيالحجرمنصغيرةقطعة

البدايةفيلأنه؟الابنأياللة،حكمةعنأيضابتقوىتفكرأنيجبهكذالى.تحيطالتي

حجرمثلفطعطالمالكن2(.أ:يو)أنظرمكتوبهوكمااللة،وكاناللة،عندكان

أرفي،مثل،وليسنالآب،جوهرمنأتىعندماأي34(،2:دا)أنظرالجبلمنيدبدون

والابنالكلمةكنتأناما:بطريقةقائلأأساسأ،صارنفسههوإنهيقولعندئذجسدنا،

فوقىخلقواالذينلهؤلاءوبدايةأساسأأصيرلكيأرضيأجسدآألبسنيالآب،الحقيقى

الطيعىوالانسجامالتكمفيقبلوالكىهؤلاء،معواحدآجسداوصرت،الايمانبواسطة

64(.:ا5)الكنوزالجسد"بحسبقرابتنابسبببيوالارتباطمعي
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"شكلا؟لالدثييب!ألفاا

)ؤللإت(!أئدئثالتلالقبللابتقررتأنقبل!من:2ه8:أمثالنص3-

الكلمة،أن"،ممايقولإذو"ولدت"،"خلقني"بينالفرقكيرلسالقدي!يوضح

أظهرحينبينماخلقيئ"-قناني"الرببقولكإنسانبالتأكيدإنسانآ،وصاراللة،هوحقأ

الولادةإذن)ولدت(".ابدئثالتلالقبلالجبالتقررتأنقبلامن1:قالالأزليوجوده

ؤلذه.الذيجوهرمنأقماأنهتعني

فهويستخدمها،التيالكلماتيميزلاالمقدسالكتاببأنالمعارضينرأيعنأما

وأيضآ::2(.ا)أشونئمأقم"بنين)ؤلدت(ربيت11:قالحينا"ولداالفعلنفسيستخدم

)أيوب"السمواتزقاق)يلد(يسكب"شنس(.ا:4)أشؤلذك"الذياللة"تركت

يخصانأيضاوهماواحداأمرآيعنيانو"ؤلذ""خقق"إن-يقولون-وبالتالي38:38(.

لك!الجوهر.منيعنيبالضرورةليس"ؤلذ"فعكبأنإقناعناالرأيهذامنوالغرض.الابن

الكلماتيستخدمالمقدسالكتابأنموضحاالخاطىالرأيهذاعلىيردكيرلسالقديس

يقولالمخلوقاتفعنمجازيا.يقبلهاالمراتبعضلكن،كلمةكلأهميةيجهللالكن

"ؤلذ".وليس"،الإنساناللةو"صنعأ(:ا)تكااوالأرضالسماءخلقالبدء"في:الكتاب

هىالبدايةللمخلوقاتبالنسبةإذن".الكلمةكانالبدءافي1:يقولكلمنهبخصوصأما

بداية،لهليسالذيأبيههىفقطالبداية،الأزلقبليوجدالذياللة،كلمةبينما،الزمن

أزليا.معهيوجدطالما

"ؤلذ"كلمةالكتابيستخدمعندماإنهأيضأ،يقولأنكإرلسالقديسويريد

وكذلك،طبيعيةوليستمجازيةأواستعاريةبطريقةنفهمهاأنيجبللمخلوقاتبالنسبة

الابنهوإذاستعاريةبطربقةئفهمأنيجبللابنبالنسبة"خلق"أو"صنع"يستخدمحين

بالنسبةبينما،للنعمةنتيجةهو"ؤلذ"فعلفإن،للمخلوقاتبالنسبةلأن.الطيعةبحسب

عليهفرضتالبشريةالطبيعةضرورةفإنالآب،كلمةأي"المخلوقو"غيرالصائر""غير!

منأنتماا:قالفئلذلكاوإرادةبالكلمةللتبنيمدعوةوالمخلوقات.ذاتهخلقإنهيقولأن.

المخلوقالجوهروضاعةئظهر"أسفل"بكلمةإذن8:23(.)يوفوق"فمنأناأماأسفا!

5(.0:ا5)الكنوزالكلتفوقالتيالإلهيةالطيعةسمو"فوق"تعنيبكلمةبينما
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مةمقا.نل!اللاا؟أ!ن!ا

:27ا2يو:35،اأيو93،-26:38متنم!وص3-

)يوابكى"1مثل:كلماتمنالآياتبعضنصوصفيجاءماالأريوسيوناستغل

إناا26:38(،)مت"حزينة"نفسىأ:27(،2)يو"اضطربتقدنفسى"الآنا:35(،ا

يبرهنوالكىهذه،الشبيهةالشواهدوكل:93(،26)مت"الكأسهذاعنيفلتعبرشئت

بحته.بشريةخواصعنتعبرالأقوالهذهأنطالماعاديآ،إنسانآكانالمسيحيسوعأنعلى

دروكان.الأزلياللهجوهرنفسمنوليسعاديمخلوق-رأيهمبحسب-هوإذن

التيوتلك،تجسدهقبلالكلمةتناسبالىالأقوالبينمئزإذواضحأ،كيرلىالقدبس

تجسدعندمافقطإلاالبشركلمثليعالبلماللةكلمةفإنبالتاليالتجسد.بعدعنهقيلت

أنه.مما"لكن:كيرلسالقديسويتساءلالبشر.يعانيهمايعانيطبيعتنامنجسدآاتخذلأنه

قالقدكانإذااللة،يخافضىءأيفمنآخر،أحدأوليسإنسانأصارالذياللةهوكان

خلمنقدكانوإذا؟الموتالحياةتخافسببلأي6(؟:ا4)يواالحياةهوأناااحقا:

تخافواالآ1:لتلاميذهقالالذيوهو؟الموتمننفسههويخاففكيف،الموتمنآخرين

كيف028(،ا:.يفئلوقا")متأنيقلإزونلآالئفنؤليهنائخح!تذتقتفونائذينمن

)تكإبرآم"ياتخفالا1قائلأ:إبرآمفيهايشجعالتياللحظةفيالموتاجتيازيخافأنيمكن

اتشددا:نونبنليشوعوقال،فرعونأماممرتعبغيرموسىجعلالذيوهوا(.ا:5

الآخرينتضخالذيهذاالبشرمنويخافجبانأيكونكيف6(.:ا)يشوع"وتشجع

)مز"الانسانبييصنعماذاأخاففلالي"الربيصرخوا:أنأقنعهمبليخافوا،لابأن

أتىماضدهذاإن؟نفسههويخافأن،الموتئميتلكيأتىتمنكيف6(؟ا:18

رآهأنلمجردالذيوهو،الهاويةمنخافإنهتقولواأنتجديفأيكونلاكيف.لأجله

يهربأنبستطيعأحدلاالىالأبوابفتحواوعندما،الخوفمنارتعبواالأبوابخراس

نأوالنتيجة،الداخلفيهناكمحبوسةكانتالىايارواختلكحرة،الأرواختركوامنها،

مت)انظرلكثيرينوظهروا،مكتوبهوكما،المدينةودخلواالقديسينمنقامواكثيرين

53(؟11.-2752:

لاكانأنهتوضحوالتيحياتهفيالمسيحقالهاالتيللأقوالكيرلسالقديسويعود

وذهبواعنهفتثمواالذينلأولئكقالالذيذاكالموتخاف"كيف:فيقولشيئأيخاف
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لانلللنا؟ثيدلال!ياللألقاا

نأسلطان"لي:قالالذيذاكالموتخافكيف6(؟:ا8)يوهو"أنااا:عليهليقبضوا

بلمنييأخذهاأحداليس1وأيضا:18(،:ا.)يوااأيضاآخذهاأنسلطانوليأضعها

1(.:42)الكنوزا18(؟ا:01)يو"ذاتيمنأناأضعها

هيإذنإنسانآ،صارعندماأيالتجسدبعدإنسانيأعنهقيلتالأقوالهذهأن.مما

:24)الكنوزالأوصافهذه.ممثلتوصفالىالبشريةالطيعيةيحملإنسانآبكونهتخصه

.)2

التيالأقوالأوصلتكمالقد1لهم:يقولإذوضروريأ،هامأسؤالأللهراطقةويوجه

الأقوالتفدكملمفلماذااللة،ابنعنوضيعةأشياءفيالتفكيرإلىإنسانيةبطريقةقيلت

4(.4:2)الكنوزا؟اوالساميةالعطمةالأمورفيالتفكيرإلىكإلهبهتليقالتيوالأفعال

المقدسةالكتبجعلالذيالمبرركان-كيرلسالقديسيؤكدكما-التأنس،بالتالي

بشرية.بطريقةعنهتتحدث

هكذاالكلمةأنعلىأكدحينكيرلسالقديسعليهركزآخربعاهناكأيضا

وأيضأخيالأ.وليسحقيقىإنسانأنهبوضوحيظهرلكيبشريةبطريقةوتصرفتحدث

اليئالأوجاعلهذهتخضعأنالبث!ريةوطبيعتهلجسدهسمحأنهإلا،خطيةبلاأنهمنبالرغم

بالحقيقةإنسانأوصارجسدآ،لبسأنهيبرهنلكي؟الطبيعةهذهخصائصضمنمنهى

أ:14(.يو)أنظرالكتببحسب

لمإنسانأصارعندماالكلمةأنوهوالآخر،الئعدكيرلسالقديسينسى!لا

فآمنوابيتؤمنوااافإن1لليهود:وقال،كإلهبهتليقأفعالافصنعإلهأ،يكونأنعنيتوقف

5(.24:)الكنوز38(:ا.)يوفيه"وأنالنالآبأنوتؤمنواتعرفوالكىبالأعمال

اللة،أنهالمنصائفهرإلهأبمونهبهتليقبطريقةوصارتقيلتالتيالأقوالتلكهكذا

بالحقيقة.إنسانأنهتظهر،إنسانيةبطريقةوصارتقيلتالتيتلكبينما

:اتيمو2)أنظر.مموتهالموتأبطلقدالمخلصإن،كيرلسالقديسأيضأيقول

تماللجسدألمأيمنيحفلمهوأيضآهكذاتفتاإنئبطللاالموتكان"وإذاا(..

حديثةكيرلسالقديسويتابعأ(..:42)الكنوز"الخوفمنالبشريةالطيعةتحررت

نأ"سنجد:المخلصاجتازهاالتيالجسدأوجاعكلعلىتسريالحقيقةهذهأنموضحأ
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مقامة.اللالان1،أثل!ا

معنا،يحدثمثلما،عليهمسيطرةتصيرلكىتعلنأ،المسيحعاناهاالىالجسدأوجاعكل

نحوالبشريةالطيعةتتغيروهكذا،جسدههيكلفييسكنالذيالكلمةبقوةئعقنبل

.(42:01)الكنوز"الأفضل

هوبشريأالمسيحأجتازهماكلأنللهراطقةيوضحأنكيرلسالقديسأراد

بكونهعنهقيلتالتيالأقوالمننخجللافإنناذلك،علىوبناءخلاصنا،ولأجللأجلنا

لأجلبأنهونؤمنالمسيحمخلصنابصليبنفتخر،بأنك!رلسالقديسبدعونالذاإنسانأ.

يسريالذيالموتئبطللكىلأجلنا،وضيبإنسانألأجلناصارلأنهخفصنا،قدهذا

:24)الكنوزالفساد"عدمإلىالفسادحالةمنإيانأمحولأبذاتهأيضأيقيمناولكىعلبنا،

هذاعني"فلتعبر27:46(،)متتركنى"لماذاإلهى"إلهىقال:إنسانأبكونهوهكذاا(.ا

ولصشعاعهاأخفتالشص!يأناللةهوأنهبرهنبأعمالهبينما26:93(،)مت"الكأس

هذهمتلعطمةأخرىأمورأوصنعالهيكلوحجابالصخوروانشقتالسماء،الظلام

كيرلسالقديسيؤكدكما-ذلكعلىوالبرهانإنسانأ.صارالذياللةهوأنهيبرهنلكى

قالوا:،إلهيةبطريقةصارماكليرونوهمقبل،منبهيستهزؤنكانواالذينصالبيهأن-

26:24(.)مت"اللهابنهوهذاكان"حقأ

ذإ،الأهميةمنغايةفيآخر،برهانأالهراطقةأماميضعالبراهينهذهكلبعدثم

)أر"فعلتمابكلحزنألياسببت1:أورشليمبخصوصالأنبياءبواسطةاللةقاله.ممايستثمهد

"كهذهأمةمننفسىتنتقملاأمالربيقولهذهعلىأعاقبهم"أفماوأيضأس(،ا:643

فيساءلهم.بشريةبطريقةتجاههماللةتصرفاتتظهرالىالثمواهدمنوغيرها9:9(.)أر

نأيمكنالذيفماللأنبياء،الأقوالهذهقالقنهوكاناللةكلمةإناا:كيرلسالقديس

الحزنلمأإنويقولونوقلبا،نفسأ-البشرمثل-لهأنيعتقدونهل؟المسيحمحاربويصنعه

الذياللةكلمة،الإنسانمنأكثرلدبهشىءلاوكأنفيظهر،عليهاستحوذفدوالغضب

هذهأنسيقولونطبعا1(.244:الكنوز)أنظراالآب؟امثلمخلوقةطبيعةأيفوقهو

كنتمإذااا:للهراطقةكيرل!القديسيقولوهنا.رمزيةبطريقةالكلمةعلىقيلتالألؤال

فوقأنهعلىمؤكدين-الأقوالهذهيقولعندما-بهتليقالتيمكانتهاللةلابنتحفظون

فكيفمفيد،شىءلأجلهذاكلمحتملأظهرأنهمنبالرغم،والهوىوالغضبالحزن
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يظللكيالأقوالهذهمثليقولبأن-جسدأواتخذإنسانآصاروقد-لهنسمحألايعقل

ذلكأي،طبيعتهبح!سبالجسدخصائصمنئعدالأمورهذهأنمنبالرغم،لممتأغير

،ويصارع،ويضطرب،يبكيأنأيالطيعية؟صفاتهكلمعلأجلناأخذهالذيالجسد

صفاتجمنكلهاالأمورهذهلأنالأمور؟بتلكشبيههومابكلويتألم،الموتوينجنب

1(.244:)الكنوز"الإنسانيةالطيعة

2:36الرسلأعمالسفرنص4-

اللةأنإسرائيلبيتجميع"فليعلم:الرسلأعمالسفرنصالأريوسيونيستخدم

الخاطىرأيهميدغموالكى2:36()أعومسيحأ"ربأأنتمصلبتموهالذيهذايسوعجعل

لا"إ)عكا!آه+عا"جعلافعلأنهو،كيرلسللقديسالصحيحوالتفسير.الابنعن

تعبيروبح!سبناسوته!يخصبل،تأنسهقبلللثالوثالثانيالأقنومأيالكلمةجوهريخص

مئالألناويعطى17(.21:)الكنوز"مريممنصارالذي"الهيكليخصكإرلس،القديس

ثمالبدايةمننبيآيكناشخصأو،لأمواليمالكاصارثمفقيرآكان"شخصتوضيحيا،

علىتدللكنها،البدايةتعىلا"صار"كلمةالأمثلةهذهفينبيآ.ليكونإلهمنضسح

17(.21:)الكنوز"أخرىإلىحالةمنالانتقال

هويجي!ومسبحأ؟ربآيسوعجعلاللةأنكيف،كيرلسالقديسويتساءل

أخذإذبتأنسهذاتهأخلىوربإلههوبينمافالكلمةالاخلاء،حركةلناشارحأنفسه

.كإنسانعظيمةمكانهإلىوريغ،الانسانمعيتناسبالأمرهذالأنبمومسحالعبدشكل

:يقوكإذالواحد،المسيحشخصلبالخواصتبادلكيرل!القديىيشرحالحدهذاوعند

هومايتركلكيولاالعبد،شكلتحتالحرةاللهطبيعةليطمسيأتلماللهكلمة"لأن

إلىمستعبدأكانالذيهذايرفعلكيبل،البشريةالطيعةخصائصفيومحددموجود

ئدعىكيفلأننا.كرامتهإلىمهانأكانالذيهذاثانيةوئحضر،الشرفيةالربمكانة

18(.21:)الكنوزأبتا-نسيما؟اأفادناقدالمسيحيكنالوأبناغ،صرتموكيف،المسيحأخوة

ا"بطرسيقصد،القديسالتلميذأنموضحآالدقيقةملاحطهكيرلسالقديسيقولوهنا

)أعصلبتموه"الذيهذا"يسوعأضافبلربأ"بسوعجعلالله"أنهدفبلاهكذايقل

لاالذيالأمرومسيحأ،ربأجعلهبلله،وابنأكلمةجعلهأنهيقللم"بالتالي2:36(.
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قلناهمافهذاومسيحأ،رباصاركيفأئاآخر.إلىأمرمنانتقالهإلىلكنإلوهيته،يخص

18(.:12)الكنوزااسابقآ

3:الحليقةكل!بكرا:هاكونص5-

النص،هذاباستخداممخلوقبأنهالابنعنالخاطىرأيهمالأريوسيوندغملقد

الابن-يجعلالتحديدوهذا".الخليقةكل"بكرعنهييلتقامخلوقأنهلولالأنهقائلين

القديسيردولكىالمخلوقات،كلوقبلالأولأنهمنبالرغممخلوقأ-الأريوسيينبحسب

يقولإذ"،الجنس"وحيدهوآخر.كلصطحيواجههمفإنهالكاذبإدعائهمعلىكيرلس

الجنص""وحيدبتسميتهفإن،المخلوقاتضمنالابنيضعبكراسمكان"إذالهم:

نإبكرأالمرءئسفىأنالممكنغيرمنكانإذالأنه.حالأيةعلىذلكمنتستثنيهسوف

لمإنالجنسوحيدشخم!هناكيكونأنيمكنلاأيضاهكذا،كثيرونإخوةلهيكنا

2(.25:)الكنوز"آخرينمعيحسبلمووحيدأيكن

الجنس؟ووحيديكرأيكونإذنكيف:كيرلسالقديسوينساءل

لأنهبكونإذنالجنسوحيد11:كيرلسالقديسجانبمنجدأواضحةالاجابة

اللهفابنآخر.معئحسبولا،الطيعةبح!سبإخوةلديهولبسالآبمنالآتيالكلمةهو

معلكنبه،علاقةعلىآخرينوبدونببساطةهكذاليسبكرأيضأهووفريد.هوواحد

حينيكنلمإنلنا،أخأصارمئلكن8:92(.رو)أنظرمكتوبهوكماكثيرينأخوة

)الكنوز"النعمةبحسبدثةكثيرينبأبناءأتىعندمابكرأصارإذنهكذاجسدنا؟لت!ن

الخطة.عدافيمامثلناوصارتجسدهبسببالحليقةكلبكردعيئلقدهكذا3(.25:

حينالمقدسالكتابأنوهوعنه،وأخبرناسبققدكتابي.ممبدأكيرلسالقديسويذكرنا

يذكرحينبينماسبب،أييضيفلاالآبمععلاقتهفيالكلمةبخصوصشىءأييذكر

وحيدذعى"عندماكيرلسالقديريقولهكذا.السببيضيفبتأنسهالحاصةالأمور

كلمنحرلأنهبل،الجنسوحيدأصبح.ممقتضاهاعيةهناكيكونأنبدوندقي،الجنس

المقدسةالكتبتدعوهعندمالكنالآب.حضنفيالكائنالجنسوحبدالالهوهوقيد،

لأن.الاسمبهذاذعيلأجلهالذيالسببوكذلكالبكر،هوقن:تضيفللتوفإنهابكرأ،

"الأمواتبينمن"بكر8:92(،)رو"كثيرينأخوةبين"بكراتقولالمقدسةالكتب
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عندماالابنبأن،هامةملحوظةإلىكبرلسالقديسويشير3(.25:)الكنوز:18(.أ)كو

أيضأبل،الالهيةبطيعتهتليقاليئالمكانةيخصماكلجهةمنأدقيصرلمإنسانأصار

يوحنابقولويستشهد.الربوهوخالقهاهوطالما،الخليقةكلويسبقالأولفهوكإنسان

3(.25:)الكنوز1(:4أ)يوالآب"منلوحيدكمامجدأمجده"ورأيناالإنجيلي

التدببرإطارفيصحيح"خليقةكل"بكرتعبيرأنليؤكدكيرلسالقديسيعود

شىءكلفيبناشببهأصارلأنه،كثيرينلأخوةبكرأ"يدعىفهو،الكلمةوتجسدالالهي

الأولهولأنه؟الأمواتمنبكرهوأيضألنا.أخاوصارجسدناليسنولأنهالحطة،ماعدا

"أنا:يقوللذلكالسموات!إلىأصعدهالذيالأولوهوفسادعدمفيجسدهأقامالذي-

نأالبشريةالطبيعةنعفمتوبواسطته:9(ا.)يو"البابهوو"أنا:6(ا6)يو"الطريقهو

)ال!ضوزالسماء"إلىدخلت-بالبينكما-وبواسطهالجديد،القيامةطريقفيتسلك

:25.)7

يسوعالمسيحكهنتهورئش!إعترافنارل!ول"لاحظوا2:-ا3:عبنص6-

!.بيتهفيأيفأموسىكانكطأقامهللذيأمينأكونهحال

يدعموالكى"أقامةللذيأمينأ"كونهمثلهناالألفاظبعضالأريوسيوناستغل

كانالتفسيرفيهامآمبدأأولألهميقدمكيرلسوالقديس.مخلوقالابنبأنالخاطئرأيهم

بلالأشياء،جوهرتحددلاالألفاظبأن،الرسوليأثناسيوسالقديسعليهوأكدسبققد

كلمةئستخدمفعندما.والكلماتللألفاظالمعئتعطىالتيهىوجوهرهاالأشياءطبيعة

يقالعندماوأيضا.الشريفالطيعيأصلهمرتبةعلىتؤترلافإنها،الطبيعيينللأبناء"عبيد"

:3)عبآيةعلىالمبدأهذانطبقعندمالذلكضرر.أييوجدلاخيقأنهولدالذيعلى

ئدركالقولهذاوإنيتغير.لافهوإلهأبكونهفالابن"،أقامةللذيأمينأكونه"حال2(

الحقيقة4!يستشهدعلىيؤثرلاالكلماتاستخدامهكذا.تأنسهإطارفيصحيحأإدراكأ

تدعىسبعأبئر1:يقولإذ،شرحهالذيالأمرهذايذغم.مماالكتابمنكيرلسالقديس

علئخلقواكلمةويستخدم9(.:ا)مل"عبدك"سليمان:يقولوسليمانداود،عبد

:أيوبوعنس(.3891:)أشأولاد"سأخلقاليومامن1:يقولحزقيالأنؤلدوا،الذين

قبلنالوكيرل!:القديسويتساءلس(.2ا:)أيوب"بناتوثلاثأبناءسبعةله"وصار

م66



مقامة.اللال!1،أثل!ا

لاكيفالأشياء،طبيعةبل،الكلماتدقةنلاحظأنبدونئقالالذيهذاالبشرحالةفي

1(.212:)الكنوز؟الالهيةالولادةعلىالطريقةنفسنطقأنبالضرورةينبغى

إطارفيصحيحأتفسيرأبولسالقديسكتبهماليفسركيرلسالقديسأيضأيعود

لذاكأمينأظلومئرسولأ؟صارمئامماننأ؟كهنةرئيسهوصارمئ:يقولإذالتأنس،

إنسانأصار"لفدقائلأ:،ووضوحثقةبكلكيرلسالقديسويجيب)جبله(؟أقامهالذي

:21)الكنوز4(":ا)يو)إنسانأ("جسدآصار"الكلمةيوحناأقوالووفقولأجلنابسببنا

اعترافناقلأ،كهنةرئيسوصاروبسببنا.لأجلناوارسلرسولأصارحينذاكأي15(،

أمامخلالهمنالكليظهرلكىلوم،بلاكذبيحةنفسهجسدهمقدمآالآب،إلىامماننا

.الآب

نفسهقدملأنه"أمين"افهوالتأنس،إطارفي"أمينأ"كلمةكيرلسالقديسأيضأويفسر

نأيقدرلنأمينآيبقيفهوأمناءغيركنا"فإنتتغير:أنبدوندائمةذبيحةالجميعلأجل

أمسنفسههوظلإنسانأصارعندمالأنهأمينأ؟بقىلقد13(.2:تيمو)2"نفسهلمينكر

16(.:21)الكنوز8(:13)عبالأبدوإلواليوم

الآبمعأزليالابن7-

اتهمهمموجودأ"الابنفيهيكنلمزمنيوجد"كانأنهالأريوسيونأدعىحبن

الذيالابنوجودقبلزمنيوجدكانأنهذلكمعئلأنوالجهلبالغباءكيرلسالقديس

القديسويستشهد2(.:اعب)أنظرالدهورخلقتبولسالرسوليقولكمابواسطه

يستخدميوحناوالقديس".يأتيوالذي"الكائن4(:1)الرؤياسفرفيجاء.مماكيرلس

تسري"أزلي"كلمةإذنا(.:ا)يو"اللهعندكان"والكلمةيقوللأنهللكلمة"كان"

كان".والذيهو"الكائنإنهعنهقيلإذعليه

والذي"الكائنتعبيراتتستخدمالمقدسةالكنبأن،كيرلسالقديسلناويوضح

اقبل"،1:تعبيراتفتسنخدمالمخلوقاتعنأقا،الكلمةعلىفقط"و"أكون""وكنت"،كان

هوأنااا:المخلصيقول.الأفعالهذهمعالمتشاهةالأفعالوكلو"صار"قبل"و"من

-8:21-41:6يو)ااالراعي(أكون)هوناأاا،ارالنوا(نأكو)هوناأاا،االحقا(نأكو)
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منذوالمسكونةالأرضأبدأتأوالجبالتولدأنقبل"من:المرنميقوللذلكأ(.أ:أ.

أنا.الطريق)أكون(هوألااا:ذاتهعنالمخلصقال2(.0:9)مز"اللهأنتالأبدإلىايأزل

الحبيب"ابني)تكون("أنت:لهقالوالآب9(.:01-41:6)يو"الإب()أصن!و

هنابالملاحضةاالجدير7(20:)مزابى")تكون(أنتلربيالرب"قالوأيضآ1(،1:أ)مر

علىبينماصار،:كلمةإطلاقأئستخدملمووكانيكون:الكينونةأفعالاستخدامهو

فيبعديصرلمالبريةشجراكلا:العالمخلقبخصوصالبيموسىيقول،المخلوقات

ولا.الأرضعلىأمطرقديكنأالالهالربلأنبعد.ينبتأالبريةعشبوكلالأرض

تعني"ع+ة،،حينأوعندما:الأداةكذلك(.ه2:)تك"الأرضليعملإنسانصار

بأداةأيضأ8(،32:)تث"للأممالعليقسماعندما1:التثنيةسفرفييقولإذزمن،دائمآ

قبلماا25(،-823:)أمثالابدئت"التلالقبلالجبالتقررتأنقبلامن1ا:قبلا"من

5(.:ا)أرقدستك"الرحممنخرجتوفبلما،عرفتكالبطنفيصورتك

(1:أ)عب"جوهرهورسماللةمحدهاءوهو"الذيالكلمةعنبولسفالأيضأ

)مزالنور"نعاين"بنوركوكذلك17(،9:)مزعلينا"إلهناالربنعمة"ولتكنيرنموداود

فيه؟اللةبهاءيوجدلممئهاء؟بدونالآبكانمئ:كيرلسالقدي!ويتساءلأ(.36:

القديسويستخلصنور؟بدونالآبكانمئالآب،نورمننورهوالابنأنطالما

عنانفصالهبدونالثمعاعينيرمثلما:والواضحةالهامةالنتيجةالأسئلةهذهكلمنك!رلس

6(.:4)الكنوزعنهينفصللاالآبمنيولدالذيالنورهكذاالنور،

نأقبللهم:جودولاالآباء،بعدئولدونالبشرأبناءإنأيضأ،الهراطقةيفول

البشركلمةمثل-نظرهمفي-فهواللةكلمةيكونأتللابنكيف،ويتساءلونئولدوا.

كيرلسالقديسويجيب.العدمإلىمباشرةتنحلبل،قيلتبعدماتبقىولاكيانفاليس

ولاالإنساذ،مثلهواللةأنلولهم،يقولإذ،ومنطقيةوحسمبوضوحالهراطقةرأيعلى

موجوداوليكن،عليهتسريسوفالتريةالأمورهذهفإنلنا،مماأكثرشىءفيهيوجد

يقبلواأنللهراطقةيمكنلاطبعآ.العدمإلىيذهبمنهيأتيالذيودعنحن،مثلماابنهفبل

الحطيرةالمشكلةالبشر.منالجوهر-بحسب-أسمىكائناللهأنلهميؤكدلذاالأمر،هذا

النيالنواميسمنأسمىفالئةلضروراتنا.اللةإخضاعهىالهراطقة،منهايعانيكانالى
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هواللهبينماالعدممنالوجودإلىأتينانحنفاسد.غيراللةبينمافاسدونفنحنلها،نخضع

الوالدعليهاالتيالحالة،كيرلسالقديسوبحسب2(.:16)الكنوزالدوامعلىأزليكائن

أتىالذيالنورأيضأبالتالي،أزليهوالآب"اللة.منهالمولودعليهايكونالتينفسهاهى

أما2(.:16)الكنوزالنور"معموجوداالشعاعأيضاكانإذن.أزليأيضاهومنه

كما-صوابفهذاهاالنطقفورالعدمإلىتنحلهايتفوهالتيالانسانكلمةعأنبخصو

إلىيأتيولدهاالذيالإنسانوكذلكحيةولافعالةليستفهى-كيرلسالقديسيفول

علىأزليكائنفهو،الحىمنيأقيولأنهحيئفهواللةكلمةأماللفساد،خاضعوهوالعدم

وفعالة"حئةاللة"كلمةعنهيقولوبولس.الكلمةبدونيكونولنيكنااللةلأن.الدوام

(3أ:)يوشىءتميراوبدونهبواسطتهصاروالكلخالقإذنإنه12(.4:)عب

5(.:61)الكنوز

الأزليالقدوسالثالوثسياقفيوابنآبالأسماء:يشرحأيضأكيرلسوالقديس

البشمرية.للمفاهيمالثالوثئخضعواأنيحاولونفالأريوسيون.بشريةليستمعاييروفق

القديسلهمفيقولإبتا،فيهيكنلموقتهناككانإذنآباللهأنطالمايطونفهم

كائنالواحدأننقصدلافنحن،الابنالكلمةواللةالآب،اللةنقول"عندما:كيرلس

كلفوقكائناللهلأنالبشر،فييوجدالذيالترتيبوفقالآخربعدهصارثممسبقأ،

الآبمنشلادتهأصيلكابنوالآخرالآب،هوالذيكوالدالواحدنعبدلكىلكنزمن،

لنالتظهرالأحماءهذهونستخدمؤلد.لأنهابنأوندعوهؤتذ،لأنهآبآندعوهإذن.ئوصفلا

اسموبذلكؤلد.لأنهوابنييد،لأنهأبيدعىهكذا2(..:4)الكنوز"الحقائقهذه

ئوجدلكي،الزمنقبلتيدأناللةأجبرسببيوجدفلاييد،أنهخاصيةفقطبعىالآب

الذيبينزمنيةفترةتوجدلاأنهإلىيهدفالقديكيرلسوبرهان.ؤتذهالذيهذاقبل

2(.4:0)الكنوزالآبمعأزليأدائمأكانالابنفإنبالتاليؤيذ،والذيزتذ

هناوالاختلاف.المخلوقةالكائناتعنمطلقااختلافايختلفالقدوسالثالوثإن

)الأنطولوجية(الكيانيةالرؤيةإطارفيمشتركشىءيوجدلاإذ.مطلقكيانياختلافهو

للسواميسالمستخدمةالمعايبرتصلحلاذلكعلىوبناء.والمخلوقاتالقدوسالثالوثبين

بالتالوثتليقمعاييرعليهاتسريإذ،الأزليالقدوسالثالوثلطيعةبالنسبةالطبيعية

م61



لاثللكلا؟هـديرلال!ياللأالقا

منالابنولادةوبالتالي.المخلوقةالكائناتيخصمفهومأيفوقتسمومعايير،القدوس

الطيعية.البشرولادةطريقةأساسعلىتدركأنيمكنلاأزليآالآب

الخالق،اللةحقألأنهبليبد،أنهبسببكاملأليساللةبأنأيضأنادواالهراطفة

الهراطقةهؤلاءعلىيردكيرلسوالقديس.آبذلكبعدصارثم،كاملهوهذاوبسبب

ماذا:يسألهمثم،لاحقوقتفي-يزعمونكما-للآبحدتتالآبخاصيةأنمفترضأ

نأبدزناللهتعرفلالأنهاالمقدسةبالكتبيعاجلهمثمآبآ؟يصيرأنقبل-إذن-كان

نأإما؟المقدسةالكتبمعمتناقضينتكونواأنتريدونهلاختيارأ:ويعطيهمأبأيكون

ويخاطبابن.يوجدأنبدونآبئقالأنيمكنلاوبالتالي.الأزليالآبهويكون

يعملونأفمظنواإذااللةويهينونيخطئونأنهملهمموضحأالمسيحمحاربيكيرلسالقديس

آبأ.صارذلكبعدثماللةأنهوقبولهمالبدايةمنآبهواللةأناعترافهمبعدمعظيمأعملأ

الرب)فهوبالعبيدعلاقةلهاللةاسملأنجدآ.قثمأمرمنالالهيةالطيعةيحرمونفهم

2(.50:)الكنوزبالابنعلاقةلهالآباسمبينما،مخلوقجوهرهمالذينلهم(والسيد

والبرهان.فقطاللهلقبمنأكثرالآبلقبعلىك!رلسالقديسدائمأيؤكد

أمرإذ91(،28:)تفيوردماومنهاالمقدسالكتابشواهدهوكيرلسالقديسعند

والابنالآبباسمبل،القدسوالروح!الابناللهباسمليسيعمدواأنالتلاميذالمسيح

8(.:41)يوالآب"أرنا11:قال،الإلهيةالطيعةعنفيلبسسألحينأيضآ،القدسوالروح

لمومدتههذهزمانأمعكم"أناذاتهالمخلصإجابةكذلكالآب،بلاللهيدعوهلاهنا

9(.:41)يوالآب"رأىفقدرآنيالذيفيلبسياتعرفني

اللةئدعىعندما"لأنهقائلأ:الآ!اسمأفضليةسببكيرلسالقديسويوضح

خالقأ،أيفماويدعياللةيدعىعندمابينماجدآ،والأجدرالأعظممندعيئقديكونآبأ،

العبدبينالعطمالاختلافبقدرجداكثيرآأدقيعدالذيالأمر،المخلوقاتمنيدعىفإنه

"إنيلتلاميذهالمخلصقالحين"أيضا22(.5:)الكنوزوالمخلوفالخالقبين،والرب

كانت"فإذاالأمر،نفسأيضايكرر17(.0:2)يو"وإلهكموإلهي:أبيكمألىإلىأصعد

اسمالوقتنفسفيوتبعهأولأ،أتىالآباسمإذن،الابنلولادةتاليةأتتقدالمخلوقات

محبتهبسببله،الذيأعطاناأنههوالمخلصقولفيوالعطم23(.5:)الكنوزأيضأ"اللة
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مةمقا.ثالىاللاا؟أ!لاا

ذعيناقد"لأننا:كيرلسالقديسيقولكماذلكفيوالسبب"وأبيكم".:وقاللنا،العطمة

ماكلآخذآ،الطيعةبحسبأبوههوبينما،النعمةبحسبأبوناوصارخلالهمنالتبنيإلى

".وإلهكم"إلهىوفالللعبيد،الطيعيةالخواصحاملأالعبدهيئةفيصارإذ،ذاتهفييخصنا

خلقنا-قبلمنقلتكما-ولأنناإلهنا.هوبينماالطيعةبحسبلهآبهواللههكذا

الاثنانالوقتنفسفيهوأنهمنالركمعلى،اللهذلكوبعدآبأولأفهوالابنبواسطة

23(.:5)الكنوزاامعا

لديهالآبأنطالماالآب،معأزلمبالابنبأنيؤمنونبأنهمأيضأالهراطقةادغى

عبثية،نتائجعنهسينتجلأنهالرأيهذاك!رلسالقديسيرفض.يلدهأنقبليلدأنالقدرة

إذناللة،فيترجدالخلقإمكانيةكانتإذا:نقولأنيمنعناالذي"ماقائلأ:يتساءلإذ

النتيجةهذهويصف25(.5:)الكنوزامعه؟اأبضأأزليةهيخلقهاالتيالمخلوقات

نأالآبإمكانيةولا،صارتالأشياءأنتعىلايخلقأناللةإمكانيةلأن،عينهبالسخف

أيضأالوقتنفسوفيالطيعةبحسبمنهؤلدهولكنئولد،أنقبلالابنوجودتعىيلد

25(.5:)الكنوزالوردمنالرائحةأوالنارمنالحرارةمثلأزلماهو

لأنه،.بالفعلحدتتقدالولادةأنأيضأتنضمنلاالولادةعلىالقدرةهكذا

لايلدأنالآبإمكانيةأنعلىكيرل!القديسيؤكدلذللث،يفع!أيضأوقتها،تلدحين

هذالأجل)الابن(،منهأتىالذيمنيدركفهذاآباللةأنكونلكن،الابنوجودتعى

26(.5:)الكنوزالآب"معأزليهووالابنآبهو

اسمأوأعطاهأيضأاللةرفغهالذللث91(:2:)فيبينصعلىالأريوسيونيستند

اسمكلفوقاسمأوأخذومحداللةبواسطةرفعالابنأنعلىيبرهنوالكىاسيم"كلفوق

الطبيعةبحسبيكونأنبدونالحارجمنهذاكلواكتسب،الموتحئذاتهوضعلأنه

ا،ستنكارية:الأسئلةمنوابلاكانتكيرلسالقديسجانبمنأوالاجابةإلهأ

هووجودهبينماالعبد،شكلشي!نالذيلذاكصارتمضاعفيماكرامبماأفياا-

إلهي؟وجود

الأدن؟وأخذالأسمىتركالذيذاكناقصآنعتبركيف-

إنسانا؟صارثماللةكانالذيذاكيأخذهامكافأةأي-
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لألللكلا؟ثلهـلالدالقابالد

؟الهوانإلىالمجدمننزلالذيذاكئخدكيف-

إنسانا؟و!ارالإلوهيةرتبةعنتنازلالذيذاكرفعةفيصاركيف-

نزل؟الذييرفعكيف-

؟الأدقإلىونزلالأعاليمنأتىالذيهذااكتسبهحسنوضعأفي-

هوالذيهوفقنرفغ،إنهيقالالأعاليفيالساكنالعلياللةهوالذيكانفإذا

يمييده؟أنواستطاعاللةطبيعةمنأكثر

العلي؟الآبأحضانفيهوالذيهذاوضيعايكونأنيمكنكيف-

اللة؟يحتاجهاإضافةأممب-

أصلأ؟لترولهالداعيفمائرقع،أنلأجلنزلكانفإذا-

يتضع؟لكيلديهاحتياجفأي،ذاتهوضعيمخد،أنلأج!!كانفإن-

يأبدونلديهالذيالشيءطلببجهل!الذيذاكحكيمغيريكونلاكيف-

مجهود؟

دائمأالذيذاكآخر،اسبمكلوفوقأعظمهوالذيذاكاسمأأخذكيف-

2(.:02)الكنوزاله؟ايسجد

قبلالكلمةأنتوضحبنصوصالمقدسالكتابمنكيرل!القديسويستشهد

(8-027:)مزففى،ذاتهوأخلىاتضعولأجلنااللةبكونهشيءكللديهكانتأنسه

أماوسقطواجثواهمنذكرإلهناالربفباسمنحنأما،بالخيلوهؤلاءبالمركبات"هؤلاء

ثمس(.7321:)مز"اسمهيمتدالشمسقدامالدهرإلىاسمهو"يكونواننصبنا"،فقمنانحن

3(.02:)الكنوزاشىء؟اكليملكالذيذاكالاسمهذاأخذاكيفاقائلأ:،يتساءل

وحلجسدآ)الكلمة(صارحينللمسيعالبشريةالطيعةيخصانوالمجدالرفعةفإن،وبالتالي

البشرية.لأجلصارتفالرفعةالجسدباتخاذصارالتواضعأنطالماإذن1(،4:ا)يوبيننا"

بل،الحقيقةأشباهبيل!مصنوعةأقداسإلىيدخللمالمسيحالأن241(:9:)عبفيأيضأ

السمواتفيدائمأهوأنهمنفبالرغملأجلنا".اللةوجهأمامالآنليظهرعينها،السماءإلى

زفعلأجلناالطريقةوبنفسالآب،عندوظهرالسماءإلىالآندخلأنهإلا،أبيهحضنوفي
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أمامونحضرالسماءإلىندخلبهومثلما9(.2:)فيبىاسم"كلفوق"اسمآوأخذوئخد

يقولحينوكذلكه(.02:)الكنوز"اللهأبناءلنصيروئرفعئمخدأيضأهكذاالآب،

)مزالمجد"ملكفيدخلالدهريةالأبوابأيتهاوارتفعنرؤوسكنالأرتاجأيتها"ارفعنالمرنم

بلكإلهليس،السماويةالأبوابإلىلأجلناجاءقد"فهو:ك!رلسالقديسيقول7(،24:

كانفبينماالأمرنفس.الطريقهذادشئنولأجلنا،ذاتهبواسطةإيانافديخلأ،كإنسان

يغئرناوهكذابنا)2(،شبيههوبالذينحنيرفعنالكئكإنسانلأجلنا)1(زفععاليأ،

منكانتمثلمالتكونالبشريةالطيعةمجددا،الخالقصورةمثلإياناجاعلأ)يثمكلنا(

6(.:02)الكنوز"البداية

الخواصتبادلعنالتعليممنتنبعكيرلسللقديسالصحيحةالتفسيراتهذهكل

المسيحشخصفيناسوتهمعللاهوتهالأقنوميالإتحادمنالناتجوالناسوتاللاهوتبين

ماكلإليهئسباللهكلمةلأن؟البشريةالطيعةتخصانوالرئعة"النعمةفإنهكذاالواحد.

:02)الكنوزآبهخام!لكنهآخر،شخمبىجسذيكنألأنه؟الخاصلجسدهيحدثكان

.)9

بكافةيريدطالماخصومةئقنعلعلهاالمنطقيةالحجةإلىكبرلسالقديسيرجع

يوجدكانبلالآبمعأزليأليسالابنأننفترضلهمفيقول،الحقإلىإرجاعهمالطرق

هذاأنبالدكروالجديرفهمها،الهراطقةأساءالىالآياتهدهلفهمالأساسيمثلالبتر"محنتعبير"لأجلاإر)1(

هوالآبيمينعنوجلوسهوصعودهوقيامتهوموتهلأجلناهوالكلمةفتجسد،الايمانقانونفيوردقدالتعبير

أيفأفهدا،تقدسوحينيأحلا.فهذاأحد،ألهقياحينوكذلكلأحلاكالىداتهأحلىحينهكذالأجلا.

يقدسأنهأيصايقولا!ميع،يقدشالديوهرأنهاوكمااقائلا:أثماسيوس،القديسوأكدسبقكمالأحلا،

داته.في-ميأيقدساداتهبتقديسلكيبلمقذسأ،اللوغوسيكونلكىلالطعلش-أجلسامنللآبلمسه

هوأنهإد-نفسهاللرعوس()أيهويمحدلكىليى"تمحد".أنهالآنيقالمانفهمأنيبىالمعىبمفروهكدا

.701ص4القرة،الأولىالمقالةالأريرسيين،ضدأجلا".منبرا""يصيرداتههرلكيلل-الأعلى

منحسدأويبسذاقاالصررةوبدحل)الكلمة(هداأجلامن1:اللاهرقيعريعوريوسالقدب!تالكما)2(

شىءكللىويصرلئهه،ألاثبهىبالثه،الثبههكداسقيأنفىأجلسروحيةلفأويأحدالحسد،أجل

!و)يأنهالقدسبالروحقلاوجمدهالفسهاقدسقدكانالىالعذراءم!يولد.ا!طيئةعداماكاملاإسانا

منواحدأصانرأ،الانسانيةالطبيعةأحدبعدماإلهأالمسيحويبقىبتولينها(،قبلهائكرئمأنولكىالولادة"تكرئمأد

محتاراتسحداد،اسطفالوسالأصقفتعريبالصخة،صعظة".والروحالحسدسالمتعايرينالعصري!

.181ص،91!4المورنوراتالنريزي،اللاهوتيغربعوريوسالقدبس
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يكونأننقبلأنعليناالتحتم1:بالنتيجةيواجههمعندئذموجودآ،الابنفيهيكنلموقت

صارثمواحدأ،كانالابنوجودقبلالثالوثأنيعنيذلكلأنناقصآ.القدوس!الثالوث

أنيمكنبعدفيمايصبرشىءكل"ولأن:العبثيةبالنتيجةيفاجئهم!وهنا

تجديف،الرأيهذا.ممثلالقولأنوبما،قائم،واحداالثالوثيعودأنمنفالخوف،ينتهي

22(.:4)الكنوز"القدوسالثالوثملءالآبمعدائمأكانفالابن

لاالإلهيةالطبيعةأنهىعليهاالتأكيدكيرلسالقديسيريدالتيالأساسيةالقاعدة

"لوأزليأأيضاابنهيكونوبذلل!الأزلمنذآبهواللهفإنذلك،علىوبناءالتغثر،تقبل

كانبل،الطبيعةبحبأزليأمنهأتىقديك!ولمالآب،معدائماكائنايكنلمالابنأن

تحؤلفيهحدثفقدإذنآبأ،يصيرلكيالابنؤتذالآبأنأيذلك،بعدوجودهأخذقد

إن11:ينكروهأنيستطعونلاالذيبالمبدأذلكبعدويذكرهم13(.5:)الكنوزوتغيير"

نأيحدث"أقائلأ:،الساطعةالحقيقةلهميعلنثما.تغئراأوتحؤلأيتقبللااللةطبيعة

بالولادةأتتالىالحرارةمثل،معهأزلياكانمنهأتىالذيالكلمةبلمتأخرأ،آبأاللةصار

:5)الكنوز"الخارجتجاهالنورمنالانارةوكذلكمعها،دائماموجودةوهىالنار،من

.)13
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مقامة.ناللالاا!أ!ن!ا

ثاثيآ

الجوهربحسبللآبالابنمساواة

الآب:جوهرنفسمنهوالابنأ-

وليدفهوالآب)1(جوهرنفسمنهوالابنأنعلىكيرشسالقديسركزلقد

هوأيلاه،ةآ(،غلأ777لما4لآ+5مأكالاه5لاه+9+"+ة،،5الآبجوهر

تفسيرهفيواضحةنجدهاالحقائقوهذهالآب4منوالجوهريةالأزليةولادتهبواسطةالآني

:ا4)يوفي"والآبالآبفيأنااامثل:خاطئةبطريقةالأريوسيوناستخدمهاالىللآيات

الآبفيالابنأنيزعمونالأريوسيينأنإذ03(،:ا.)يوواحد"والآب"أنا1(،1

وبالتالي28(.:17)أعفيوردكماونوجد"ونتحركنحيا"بهالمخلوقاتعنقيلمثلما

الصحيحالضرحأمامهمكيرلسالقديسيضعالذاميا.أكثرشىءلديهليسالابنفإن

تأتيالتيالمخلوقاتمثلوليسالآبجوهرمنالابنولادةبخصوصالتعليمعلىالمستند

كيرلسالقديسويضطرأ(.:أ2)الكنوزالآبجوهرمنمولودفهو،العدممن

ذاتههو"لكنه:يقولإذ،والضروريالهامالأمرهذاتوضبحعلىلحرصهالأمثلةلاستخدام

يمكنولذلك،المنبعمنالنهرأوالنورمنالشعاعيخرجمثلماالآب.جوهرمنمولود

الذيلذاكالحاصالملمحمنهوبدركونأيضأالآبيرواأنالابنيرونالذينلأولئك

يوجدلذاالآب،جوهرمنيأقيبالكاملالابنكيانلأن6(بملتالي:ا2)الكنوز"ولده

اللةوهوالطيعةبحسبابنهوالابنلأن،الابنفييوجدالآبأيضأوالعكسالآبفي

الآبفي"أناالآيةهذهفيالضروريةاللاهوتيةوالملحوظة.الآبمنأتىالذيالكلمة

بالطبيعةخاصتطابقهوهناالتطابقأنهى،كيرلسالقديسشرحهاكماالباوالآب

أقنومانأيوكيانان،وابنآباثنانأنهمايلغىلاالتطابقوهذاالالهى،الجوهرأوالإلهية

عبدلصحىود.كاملصمونيلأترجمةالأريوسيين،ضدالأوليالمقالة،الرسرليأثصاسيوسالقديسأنطر)1(

وأيصأ:،أ:الأوليالمقالة200،2ئالثةطعةالآبانيةللدراساتالأرثودكسىالمركرإصدارالهد،

*.تتد!لمي!ك!ولهـ+،ع58لأهمآلاهكالم!هلاهآكالاهه.لاءلىلم58لآعأ75؟لأ+ع9لاه،آلاع9+فا،ة

هـعتاههـ!قه؟ة57!7!أكه*"ة،ةلملآهـول،"443.7.كا!3002
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لامدكدا؟هـديهـلطدي!أالق

منللابنالأزليالإنيانآب)1،ئدعىأخرىومرةابنيدعىأحياناواحدأأقنومأليس

الأمرهذاوعلى.الهراطقةأدعىكماالآبلجوهرنقصأوتقليلأييسببلاالآبجوهر

يحدثماذا،يسألهمإذوبغبائهم،جمممترفقأالأمثلةباستخدامكيرل!القديسيجيب

وقطعتجزئةتصيرهلحرارتها؟ترسلحينالنارعنوماذاأشعتها؟ئرسلحينللشصى

لهم:يقولئمنقص؟أييعتريهالاالتيوهى،اللمعانعنالشمستكفوأنالجواهر،لهذه

هيالحرارةإنبل،انفصالأييعتريهاأندونحرارتهاترسلالنارنرىفنحن"كذلك،

يكونأنيمكنولاالنور.شعاعمثلتمامأعنها،ننفصلأندونمنهاتأتيالتيالنارثمرة

جوهريهما،مندائمأينبعثانلأنهماحرارةبدوننارولا،شعاعبدونأبدآنورهناك

6(.:21)الكنوزمنهما)2(11ويولدان

منيأتيالابنبأناممانناأنذكرها،الىالأمثلةباستخدامكيرلسالقدي!ويوضح

اليتهم1قائلأ:الأمر،هذاعلىيعلقإذ،الآبجوهرمنقطعحدثأنهيعنيلاالآبجوهر

والكلمةمنها،تأتيالىالحرارةفطعتالنارومنأيضآ،النورمنفطعالشعاعإنيقولون

الجوهرينمنجزءانهماوالحرارةالشعاعمنكلأأنعلىيبرهنونوليتهم،العقلمن

والعقلحرارةبدونالنارأو،شعاعبدونماوقتفيكانالنورأنأومنهما،أتيااللذين

:ا6)الكنوزاللة"كلمةعنأيضأهذامثلمنشيئأيتخيلوندعهموعندئد،كلمةبدون

نأبدونمنهمايأتياناللذينالجوهر؟تهذينفيدائمآموجودانوالنارالشعاعطبعأ3(.

علىأحديقبلهالاأمورأالالهيةللطبيعةننسبأنالصوابمنليسإذنينفصلا.أويتجزءا

الأجسادملامحمنملمحلهومسافةبينهماقطعتينإلىالشىءقطعإن.المخلوقاتطبيعة

فيينحصرولاوالتجزئةالقطعيقبللا-كيرلسالقديسيقولكما-الالهىالجوهربينما

يمكنولا،انقسامبدونالآبمنالابنأشردتى،موصوفةغيرحالةفيكائنهوبل،مكان

نأيمكنلاوكذلك.الابنيلدبأنفقطإلاكاملا-أخرىبطريقة-الآبيكونأن

اللةبأدناديقد(الميلاديالثاكالقرن)أوائلاالرطوقيساللبرسأنلالملاحظةهـالحدير81،:21الكنررألظر)1(

.القدسالروح3باذلكبعديطهروهوالخسدعدالابنبدوريقرمفالآب.مختلمةبادواريقومواحدأقنوم

كيادكللأن-نعر!أرلائسضحمامحسص-الآبفيهوالابنالألى1أثاسيوس:القدي!تعيروبحسص)2(

سالق،مرجعالأريوسيير،ضداليبوع".منوالنهرالنرر،سالثعاعكمثلداته.الآبجوهرمنهوالاب!

.15عر3،فقرةالتالتة،المقالة
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مةمقا.نلااللاا؟أ!ناا

كلخلقبهالذيالابن-تجزئةبدونالإلهىجوهرهذاتمن-يلداإنخالفآيكون

شيء.

"الابن-فائلأ:الأمر،هذابخصوصالهامةالنتيجةكيرلسالقديسويستخلص

ولدهالذيذاكجوهرمنأتىبل،تتخيلونكماتمزقأوبقطعليسالآبمنولدبالتالي

7(.:9)الكنوزالنار"ينالحرارةتؤلذمثلتجزئةبغير

غبرالآبأنبحجةالآبجوهرنضينهوالابنبأنيعنرفون،الهراطقةأيضأ

تبطلفكيفالحاطن،منطقهممنكيرلسالقديسويتعجبمولود.فهوالابنأفامولود،

ذلكمعالجوهرنفسمنولدالذيهذايكنا"لو:ويتساءلبالولادةالجوهرفيالمساواة

كانوتنيوتدلمالذيذاكهلالآب؟جوهرنفسينيكونأنيمكنهفقن،ولدهالذي

:9)الكنوز"مستحيلذلكأنرغم؟الموجوداتينهوالذيذاكأمالجوهر،عنغريبأ

جوهرنفسمنحال،أيةعلىهو،المولودغيرإن،ويقولونالهراطقةأيضأيتطاولفد4(.

قائلأ:،خطأهمكنابيألهميبرهنوهناالمولود.بغيرشبيهأليسالمولودبينماالمولود،غير

فإذا.آدممعالجوهرنفسمنهوأليس،امرأةمنؤلدهاببللينمائولداآدم"حسنأ،

الذيالابنيمنعالذيفماويذ،قديكنلمالذ!آدم،معطبيعىتطابقولديهؤلدقدكان

4(.9:)الكنوزاالآب؟اجوهرنفسمنيكونأنالمولودغيرالآبمنؤلد

طالما،يقولونإذاللة.ممحاربيكيرلسالقديسيصفهمالذينالهراطقةأيضأيتطاول

هذهبسببفالابنعندئذشىءكلفيولدهالذيمثلوهوالآب،صورةهوالابنإن

يجعلهشهذايلدلاأنهكونهأئا.لابنآبأيصيروبذلكيلدأنيمكنهالآبمعالتامةالمماثلة

اللهأنعلىيستندالخاطئالفكرهذاعلىكيرلسالقديسالآتوردمعتمامامتماثلغير

فالطبيعةالبشر،لخصائصيخضعلافالئه،المخلوقالإنسانعنتمامأيختلفالمخلوقغير

مثليلدااللةالأن1.!دحدوديتنا:مقيدةوغيرالبشريةالطببعةمنوأحمىفائقةهيالالهية

لكنه،الجسديةللولادةالطبيعيةالنتائجعليهتسريمنهويذالذيإننقولحئ،الإنسان

إلهاوبكونهما،بدايبمامنيأبلمالآبأن.ممالكن.الآبمن،توصفلاإلهيةبطريقةويذ
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لأس!نا؟ثبهـلالدالقاب!لأ

حتمية،أيفوقأنهوبمايلد.أنعلىالابنيجبرالذيفماطبيعتنا،لهتخضعلمايخضعلا

2(.:13)الكنوزالجوهر)1(11بحسبالآبمثلتمامآيصيرلذااللة،بكونه

نأهوعندهمالمهم،طريفةبأيالخاطئرأيهمتدعبمالطرقبكافةالهراطقةيحاول

لااللةأنافتراضنالو،يقولونذلكعلىوبناءالجوهر.فيالآبمعواحداالابنيكونلا

مثلوأنهالخارجمنبلمنهيأتلمالابنبأننؤمنأنعليناإذنتغيير،أونقصأييعتريه

الرأيهذاعلىكيرلسالقديس،ويجيبا6:)الكنوزإرادتهقدرةجهةينفقطالآب

الأجسادمفاهيمفوقيسموفكرهمويجعلواأنفسهميضبطواأنإياهمناصحأالخاطئ

ييدأنهبسببنقم!أوقطحأييعتريهولاالإنسانمثلليسفالثة.الجسديةوايأوجاع

أيضأعندئذمنه،جزءبفقدانالبشرولادةمثلتلدكانإن،المثالسبيلفعلى،الابن

موجودةومادةالإنسانمثلأيدييحتاجر-داوكذلك.وتعببجهدالانسانمثلسيخلق

كليحصرأنهطالما-كبرلسالقديسيؤكدكما-الانسانمثلليساللةلكن.مسبقة

شىءكليعملبل،مسبقةموجودةومادةأيديبدونالعدمينالوجودإلىضىء

هاتيدالتيالطريقةفيأيضآعليهاويتفوق،البشريةالطيعةعلىيتفؤقفهوإذن.بالكلمة

2(.:6)الكنوز

يخدمتفسيرآالآياتوبفسرونالكتابنصوصفييبحثونكعادقمالهراطقةأيضأ

ذاتهفيحياةلهالآبأناكما261(:5:)يونصيقرأونحينلذا،الخاطئةأفكارهم

شيئأ،الابنأعطىالآبأنطالما،يقولون"،ذاتهفيحياةلهتكونأنالابنأعطىكذلك

لاحق.وقتفيالآبمنمولودآالابنويكونالجوهر،فيالآبمعواحدأليسألابن%

إذاشيءفيئضارلاالكلمةجوهرأنموضحأالخاطئالفكرهذاعلىكيرلسالقديسيرد

فهوالآب.منشيئأفيهاقبلالتياللحظةفييبدألمالابنوجودلأن.الآبمنشيئأقيل

للالنينهوالأزليوالوجودالآب،خصائصكلويحمل،طبيعيةبطريقةالآبينمولود

منانبعثالشعاعأنأوالشعاعقبلموجودةالشمسإننقولأننستيمهلوإلامعآ

لىالآ!مع"واحدالايماد:تالونتعبيرهايعادلكيرد!القدي!عدالحوهر"!س!الآبمتل"الادتتعر)1(

وليسإلهصتإلهالال!أنك!رل!القدب!م!عندتعئللآبالالنفمماثلةالحرهر".يخاللآب"مساوأوالجوهر"

الهراطقة.يذعىكانكمالالآ!ضبيهمجرد
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مقامة.االلالانفيأاثلا

هكذا.الطيعةبحسبالشص!مميزاتنفسيحملفالشعاعزمنيا.لاحقوقتفيالشمس

هووجوهريةطبيعيةبطريقةالآبفييوجدأنهئقالماكلأنعلىكيرلسالفديسبشدد

الذيالابنلديهفقطلأنهالحقيقىالإلهفقطهوالآبأنمؤكدآالأمرهذاويشر!.الابن

اللةقوةهوالمسيحلأنوالفوة،الحكمةهوأيضأ6(.:أ4)يو"الحقهو"أنا:يقول

لأن16(،6:تيموا)أنظرمنهئدقلانورفيساكنإنهعنهقبلكذلك.اللةوحكمة

هو"أنايقولالذيالابنلديهلأنالمائتغيرإنهعنهقيلأيضأالنور".هو"أناقالالمسبح

هكذاالابنهيالآبخواصكلأنهذا،كلمنكيرلسالقديسويستنتجا.الحياة

:أ4)الكنوزالحياةهوالابنبأنيقصدفأنه،ذاتهفيالحياةلديهالآبإنيقولعندما

طبيعةخواصبولسالقدي!يذكرحينكرلسالقديسيكررهاالفكرةنض27(.

هوالموتوعدم16(6:تيمو1)"الموتعدموحدهله"الذيويفولالآب،وجوهر

يأ،الحياةفيهالآبإذن4(.أ6:)يواالحياةهوأنااا:قالالذيالابنهىوالحياة،الحياة

يقولكمابلللابنأقنومهتركأنهيعئلاالابنفيالآببالتاليآخرأ.شيئآوليسالابن

الواحدالجوهرفيمنهأتىالذيبالكلمةئوصفلابطريقةيرنبصا"الآب:كيرلسالقديس

.(41)الكنوزاالواحدةوالطيعة

بأفميواجههمذلكبعدثمالهراطقة،كلامصددتىويفترضكيرلسالقديسويعود

نأدون،الطبيعةبحسبالحياةهوالآبكانإذا11:المقدسالكتابفيجاءمامعيتنافضون

عندماالحقيقولالابنكانفكيف،الخاصيةهذهاكتسبقدبل،كذلكالابنيكون

إمالأنها(..ا:7)يولي"فهولكهوومالك.فهوليهوما"كلقائلأ:للآب،توخه

كلكانفإذا.يكونلاأوالآب،خاصيةهىالى،الطبيعة!سبالحياةأيضأهويكونأن

فالآب،الطيعةبحسبالحياةهو-زعمكمبحسب-الابنيكنواللآب،هولديهما

لالكي،الطبيعةبح!بالحياةهوالابنأيضأإذن.الطبيعةبحسبالحياةهويكونلاأيضآ

ومنطقيةوعميقةبسيطةوبكلمات15(.:ا4)الكنوزااكاذبابالآبالابنتماثليصير

هوالابنأنا.مماا:يقولإذ،الطبيعةبحسبالحياةهوالابنأنعلىكيرلسالقديسيبرهن

نأأي،خاصيتهأيضأالطيعةبحسبيحملإذنفهوله،مثيللاالذيالآبجوهرختم

16(.:أ4)الكنوزاامزيفاالآبختميكونلاحئوذلك،الحياةيكون
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لاشلنا؟هـلبرل!بدأالقا

بحسببالآبشبيهآوليسالآب،إرادةمنليسالابنب-

فىةرالإا

بالآبشبيهمجردبلالآب،جوهرنفسمنهولشالابنإدتالهراطقة)1(يقول

يرفضونالأريوسيينجعلالذيوالسبب.إرادتهبواسطةالآبمنأتىإذ،الارادةبحسب

بالقطعالبشرولادةمثلحدتتبأفاالولادةعنمفهومهمهوالآبجوهرمنالابنولادة

كيانآبإرادتهأعطىقدالآبأن.مما:يقولونإذاا:الآبلجوهرنقصآيسببمماوالتجزئة

أنهعلىيدزكلئلاالآبجوهرمنأتىإنهنقولولاخالقآ.جعلهالطريقةفبنفس،للابن

ويردأ(..21:)الكنوز"الموصوفغيرالجوهرذلكمنتدفقأنهأو،منهمقطوعجزء

ومثلوالقطعالتجزئةلأنوئرثرة؟غبيةأقوالمجردبأنهالرأيهذاواصفأكيرلسالقديس

جسدهوليسالذيلكنالأمور،هذهعليهاتسريالتيالبضريةالأجسادمعتتناسبهذه

يتألم.أويتجزأأنبدونيلدالجسديغيرهكذاالأجساد.صفاتلديهليس

!أ"فأفي:فيقوللهم،بالنسبةالإدراكعدميوضحلكيأمثلةيستخدموكعادته

منالنورتبعثعندماالنيرانتصيبتجزئبماأوقطيموأفيالنور؟تلدعندمابالشمسيفم

بالأكثريستطيعأفلاألم،دونذاقافيماوترسل،تجزئةدونتلدالنيرانكانتفإذاذاتها؟

دائمآيوجدفالختم؟الصورةعنالحتمانفصا!مئ؟طبيعتهبهاءيبعثأنالأشياءتلكخالق

يؤكدكما-نفسههوالابن1(21:10)الكنوزااأيضآوداخلها،الصورةطبيعةفي

الهراطقة،أما.الككبخلقبواسطتهالذيوكلمتهالجوهريةالآبإرادة-لسكيرالقديس

فاعلةإرادةأي،كيرلسالقديىيقولوكما،وعقيمةجافةهىاللةطبيعةبأنينادونفإنهم

موجودةغيركانتاليئفالأشياءالوجود.إلىالابنوتحصرالطبيعةهذهمثلمنتأقي

!مصنوعة.مخلوفةأشياءهىوؤجدت

وأالآببإرادةالابنؤلدهلعن:طرحوهالذ!تساؤلهمأوقولهمبخصوصأما

الكتابفيإطلافاموجودغيرالتفكيرهذامثلأنكيرلسالقديسلهميؤكد؟إرادتهبدون

(1)نظرء*33الملاه53لم+"ثهـه3+لأة"،5لم24لم.ول03كهـ7حح*15ل!لم+لال!هاولكولما"أع*حءلموللم

كالا53؟كا(8ةلم313340ة65يح+!!85حلم)13*عأ3401*ه(كااح43+ع+ه3!ع)33لأ879لم643لم-أ

.4ءنصهـو.يضا.858المكهـه،+كاماكالأك!ا!عالأول95+كاأأ/لمه03ول،لملآهـول،"7لأوو42!.كا.387
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!امة.ثهاللالاا!ز!نوا

أتىالابنإنقالالقديسينينوقن؟تعلمتممقدسكتابأياين1:لهميقوللذاالمقدسأ

،ويكونكاناللةكلمةلأن؟الأقوالهذهأخذتمويقن؟إرادتهبدونأوبإرادتهالآبين

فقطفإننالا،أمبإرادتهولدهلبخصوصأما.المقدسالكتابينالأمرهذاعرفناوقد

)مت"الحبيبابنيهوهذا"قائلأالسماءمنللابنأشارالآبلأنالقولهذانسمعمنكم

الحكيمويوحناا(45:)مز"صالحبكلامقبى"فاض:قالداودوبواسطة17(.3:

)الكنوزا(":ا)يواللة"الكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةال!طمةكانالبدء"في:يقول

فعلاستخدموابل،إرادتهبدونأوالآببإرادةؤلل!الابنإنأحديقللموبالتالي2(.7:

الدهور.لخالقزمنيةبدايةأيينسبواولمويكونكانالكينونة

الارادةكانتاللةبواسطةخيقماكلفي-كيرلسالقديسيؤكدكما-إذن

الربشاءما"كلوأيضأ26(،:ا)تك"الإنساننعمل"قالمثل:،الخلقهذاتسبق

فقطحمعنابل،تسبقالارادةأنأبدأيبدولاالكلمةدئةبالنسبةأما6(.:ا35)مزصنع"

هوللابنالطيعىالمكانإذن3(.7:)الكنوزكانوالذيالكائنأوويكونكانأنه

،المخلوقاتكلصارتمثلمابالارادةصارولا،المخلوقاتضمنمنهووليسالآب،

3(.7:)الكنوزأزلمبوهوؤلل!جوهرهومنالآبمنأتىلأنه

مرمازمناأن"لو:يقولإذواضحآ،وكتابيامنطقيابرهانالهميوجزكعادتهأيضا

لحظة،ولوجدأ،صغيرأكانالزمنهذاأنافتراضنالوحئاللة،بإرادةالمخلوقاتخلققبل

الهراطقةعلىإذن7(.7:)الكنوزالدهور"خالقهوا،بنكونمعذلكيتفقفكيف

شيءيوجديكنلموكائنأكانوبالتاليالكتابيعلمناكماالدهورخالقبأنهالاعتراف

ولادنه.فبل
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"س!ق؟لال!ثيهيالدلقاا

الأريوسيوناستخلىمهاالتيللضواهلىالحقيقيالتفسرب-

الآبجوهرنفسمنليسالابنأنعلىليبرهنوا

أحدهمايعلمفلاالطعةوتلكاليومذلك*وأما36()1(:24:متى)نصأ-

+.وحدهأبإلأالسمواتملائكةولا

الآبوحدةأنيزعمون،كيرلسالقديسيصفهمكماالمسيحمحاربياالراطقةإن-----

الآبأنمنبالرغمايأزمنةفايةيوميعرفلاأنهيقولالابنلأنمستحيلأمروالابن

اليوميعرفإلهابكونهالابنبأنكيرلسالقديسيجيبا(،22:)الكنوزاليومهذايعرف

يحدثأنيمكنماكلبوضوحساردأاليومذلكقبكهوماكليعرفكانطالماوالساعة

)مت"المنتهىيأتي"ثمقال،سيحدثماوصفبعدمالأنهالساعةوتلكاليومهذاقبل

مع-كيرلسالقديسيؤكدكما-يتناسبفهويعرفلاأنهقولهعنأما1(.244:

سوفالتيالأمورمعرفةعدمهوالبشريةالطيعةخاصيةلأنإنسانابكونهالبشريةالطيعة

كما-صحيحآتفسيرأالربأقوالنفسريجعلناالذيالهامالأمر1(220:)الكنوزتحدث

هذهفيهقيلتالذيالزمنعنالأقوالهذهفينفتشأنهو-كيرلسالقديسيؤكد

القولعننميزهأنينبغىإلهأبكونهبهيليقالذيفالقول،المخلصجانبمنالأقوال

هذالقبولالوحيدرالضرط.ناسوتهيخصإذتأنسهبعدإنسانابكونهقالهالذيالمتواضع

صارقديكنلمإنالأنه1جسدأ:صارالكلمةأنأي،الإلهيالتدبرلسرقبول!اهوالأمر

نأ-كإنسان-اللائقمنعندئذإنسانآ،صاروقدأقاإلهآ،بكونهإذنفليتحدثإنسانا،

3(.22:)الكنوزإلوهيته"منأجلنا،مناللةتدبيرخطةتقللأندون،كإنسانيتكلم

قخدالساعةأتتقدالآب"أيهالأبيهالمخلصقولكيرلسالقدي!لهمويذكر

فماأتت،أنهايقولالتيبالضبطالساعةيعرفأنهافيمااقائلأ:ويعلقا(:ا7)يو"ابنك

يليقمثلمايجهلهاإنه-كإنسان-عنهايقولالتيالساعةتلكيعرفأنمنيمنعهالذي

الثهيد،عدنمحىود.وهةمحديد.ترحمة،الثالثةالمقالةالأريرسيين،صد،أثناسيوسالقدي!أنظر)1(

الآلائيةللدراساتالأرثودكىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىود.فتسموري!حوزيفد.ومراجعة

.24فؤة،م7002ألريل
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مةمقا.نلواللاا؟أ!ناا

فلأنهكذا3(.22:)الكنوزاإلهأ؟ابكونهحالأيةعلىيعرفهاكانوإن،البشريةبالطيعة

يقولكما-أنهلدرجةكبير،تواضعفيذاتهيضعأنفييترددلمالبشريحباللةكلمة

هىتخصنااليئالأمورهذهمنوواحدةيخصناماكلعاتقهعلىأخذ-كيرلسالقدير

3(.22:)الكنوز"المعرفةعدم

لمأنههوالمخفص،كلامفي-كيرلسالقدبس-إليهنلتفتأنأرادماأيضأ

لموأيضا"،الابنولا...الملائكةولاأحدهمايعلم"لابل،يعلملاالروحأنأبدأيذكر

لاولكىوالساعةاليوممعرفةكمخلوقاتيجهلونالملائكةهنا،ين.يعلملااللةولايضف

بسببويحزنهمالتلاميذ،أولئكعنالمجىءيوميخفىأنه-كيرلسالقديسقالكما-يبدو

إنسانأ.بكونهداتهصتإنسانيةبطريقةبذلكمنحدثأ"الابن"ولاأيضأقالالأمر،هذا

ثمانيأ:شىء.كليعرفإلهأبكونهالروحأولأ::الروحيقللمأنهأجلهمنالذيوالسبب

شىءكلويعرفاللةأنهالواضحمنا(..2:كو)1اللهأعماقحئشيءكلبفحص

يأخذلأنهيمجدني"ذاكيقوللأنه؟الابنمنمعرفتهويأخذشيءكليفحصأنويستطيع

"إذن،فائلأ:للهراطقة،يوجههسؤالفييضعهاوالنتيجة14(.ا:6)يو"ويخبركمليمما

شىء؟"كليعرفالذيللروحالمعرفةيمنحالذيوهو،الساعةتلكاللةكلمةيجهلكيف

5(.:22)الكنوز

الجسدضعفاتاكتسب--تدبيريآبتأنسهالابنأنعلىكيرلسالقديسيؤكد

(17:ا)أعنصمنهو-كيرلسالقديسبحسب-الأمرهذاعلىوالبرهانلبسهالذي

الأزمنةتعرفواأنلكم"ليس:أجاب؟،النهايةستجىءمئعنالتلاميذسألهحين

يقل:الأنهالأمر،هذايجها!لاأنهيتضحوهنا".سلطانهفيالآبجعلهاالتيوالأوقات

المعرفةهذهولأنإلها،بكونهشيءكليعرفكانوقتذاكإذن".أعرفلالكمقلت"لقد

كواحدباعنبارهأي،بشريةبطريقةمتحدثأ"الابن"ولاقالالتلاميذمعرفةمنأعظمهى

6(.22:)الكنوز"الساعةتلكولااليوميعرفلاأنه،البشريةطبيعتهحسبالبشرمن

إنسانأصارلأنهيجهلهاإنهفاللوحئإلهأبكونهوالساعةاليوميعرفالابنبالتالي

كليفعلالآبأن-كيرلسالقديسبحسب-ذلكعلىوالدليل.كإنمانوتصرف

الأشياءهذهمنوواحدكان"،بهشىء"كلمكتوبهوكمالأنه،الابنبواسطةشىء
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"!ل!نا؟هـليملالدبطألقاا

الابن.بواسطةحددالأمرهذاإذنا،العافايةتكونفيهاالتيوالساعةاليومتحديدهو

الأمريجهلأنللاليتيمكنإذنكيفهو:الهراطقةكيرلسالقديسبهواجهالذيوالسؤال

6(.22:)الكنوز؟بواسطتهحدذالذي

يعرفالابنأنوهىللهراطقة،كيرلسالقديسذكرهامنطقيةإجابةهناكأيضا

معرفةأنتعتبرونفأنكمالساعةوتلكاليوميجهلإنهفلتمفإن،نفسههوقالكماالآب

نأ.ممالكن.التجديفعقابتحتتقحونوحينئذالآبمعرفةسأعظمهيالعا!نهاية

ايأدفى؟يجهلأنالأعظمالمعرفةيعرفللذيفكيف،معرفةأيمنأعظمهيالآبمعرفة

1(.22:0)الكنوزالسؤالهذاأمامالهراطقةواضعاكعادتهكيرل!القديسيختموهكذا

)أنظرأمامهومكشوفعريانالكلأنالابنعنيقولالرسولبولسطالماأيضا

فكيف،الساعةوتلكاليوممعرفةهوأمامهالميهنوفةالأمورهذهوأحد13(،:4عب

21(.22:الكنوزأانظرا؟اعينيهأماممكشوفالكللهبالنسبةالذيهذايجهلها

+الآب3:53:يونصأبي"،منإلمطذفعقدشئ*كل22:أ:5لونمحآ-

يده*.فيشيءكلدفعوقدالابنئجب

بأنالخاطئاعتقادهميؤكدوالكىالنصوصهذهمثلعلىالأريوسيوناستند

فهمالجوهر!بحمسبلديهليسمامنهيقبلوهوالجوهر،فيالآبمعواحدأليسالابن

منأخذهشىءكلإنيقولإذللآب،مشاهاالابنيكونأنيمكن"كيف:يتساءلون

هويقولكماأخذها،أنهوطالماأخذها.أنهقاللماذاشىء،كللديهكانإن،لأنهالآل!؟

الفديسردا(صلىكان23:)الكنوز"ذاتهمنشيءلديهيكنمأنهالواضحفمن،نفسه

وشعاعه.كلمتههوطالما،الأبوةعدافيماللآبماالطبيعةبحسبلدبهالابنأن،كيرلس

ذإالهراطقةرأي-مسبقا-يفندلكيهوالآب"منأخذهشىءكلأناا:قولهوسبب

منهحرصآإذنواحد.أقنوماللةبأنسيزعمبأنهسابيليوسضلالإلهأبكونهيعرفكان

لذلكواحد،أقنوممجردمواللةأن،للآبماكلولديهالابنإلىينظروهوأحديظنلئلا

لكي"وذلكيأخد!والآخريعطىواحد،اثنينعنهناالحديثأنليعلنالقولهذاقال

الأقنومجهةمنوأيضأبل،الاسمجهةمنفقطيتميزانلااثنانيوجدأنهلهميبرهن
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مقامة.اللالانا؟أ!ن!ا

الآبمعواحدهوحقآ،الكلمةأنحقيقةيمنعلاوهذاحدة.علىواحدبكلالخاص

بسببمنهشىءكلأخذإنهيقولأنهإلاالآب،لدىماأزليأوله،جوهرهنفسمنوهو

2(.23:)الكنوزالآب"لدىماكلالطبيعةبحسبلدبهأنحينفيمنه،أتىأنه

لاالقولفهذاأبي"،منإفيذفعقدشىء"كل22(ا:.الونصبخصوصأما

أنهبوضوحيبرهن-كيرلسالقديسيؤكدكما-بالحريبلالابنإلوهيةمنينمص

كونهبالتالي،يأخذهلمشيئأيتركلمأنهيعنيشىء""كلبقولهلأن.الطيعةبحسبالابن

الطيعةبحسب-لهالابنوبالتاليشىء"."كلبتعبيرالمتعلقةالأمورأحدهوالآبمنويذ

4(.23:)الكنوزؤتده"الذيالآبصفاتكل-

منمحرومآفيهاكانزمنبةلحظةهناكأنيعنيلاأخذ،إنهالابنقالحينهكذا

فإنالإلهيةالطيعةبحسبلكنبشريتهجهةمنأخذهقدأخذهماأنإذ،أخذهالذيهذا

5(.:23)الكنوزااأيضالههوللآبما

ص

الفة".وهوواحذإلأصاطأحذلش!.صاطتدعويئذا!ل:81:91لونص3-

فييبحثونحينفهم،كيرلسالقديسوضوحبكليلخصهاالهراطقةمشكلةإن

الربقالهاوالىبشريأقيلتالتيالأقواليستخدمونأبيهمعالطبيعةبحسبالابنعلاقة

قا!االتيبالأقوالالجسديغيرالجوهريصفوالاأنعليهمينبغىأنهمعجسدنا.أخذحين

هوكيرلسالقديسدائمآعنهينحدثالذيالتدبيرإنسانا!هذابكونهالتدبيربحسبالرب

وصارالبشريةالطيعةوأخذتنازلالجوهرفيللآبالمساويالكلمةأنأيالنجسد،تدبير

بكونهأيضأيتحدث،الوقتنفسوفي.تجسدهبسببإنسانآبكونهيتحدثلكىإنسانأ

الخطأكلوالخطأ.الطيعةبحمسباللةهولأنهالبشريةالطيعةتفوقالبئالأمورعنإالأ

تخصأفاعلىإنسانأصارب!صنهقيلتالتيالأقوالأخذهوالأريوسيونفيهوقعالذي

أن-مثل:7قبلإنسانأفيهاصارالىالفترةإلىإلهأبثونهالحاصةالأقوالبنقلأوإلوهيته

قنهكذا6:38(.)يوالسماء"مننزلت"قدوأيضأ:8:58()يو"كائنأناإبراهيمبكون

كببرأ.خطأارتكبقديكونإلوهيتهإلىإنسانأبكونهعنهقيلتالىالأقوالينسب

حزينة"نفسىالمسيحيقولعندماعطمأتجديفآيرتكباسوف1:كيرلسالقديسويتساءل

عليهوسيطراللهطبيعةانتابواضطرابآحزنأإن-إذن-يقولسوفهلا؟االموتحئ
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لأ!لكط؟هـليرلال!ي!أالقا

نأنثقصالحآ،ليسإنهإنسانأبكونهيقولعندماهكذاا(.:أ.)الكنوزا؟االموتخوت

الابن.اللةبجوهريلتصقولاالجسديالتدبيرإلىينسبالقولهذا

نفسمنليسالابنإذن،صالحهوفقطاللةأن.ممايقولوا،أنيريدونالهراطقة

هذاالربفيهقالالذيالسياقشرحهوكيرلسالقديسقالهالذيوالرد.الآبجوهر

والقديس،جاهلبأنهوتظاهرعاديكإنسانيراهوهوالربمناقتربفالناموسي.القول

الربأخجلههذاولأجلهكذا،بالفعلكانلأنهجاملأنفسهأظهرحسنا:يقولكيرلس

لسانعلىكلماتهفيضعفولهكيرلسالقديسويكمل.اللةإلأصالحأليس:لهقالبأن

تقتربسببلأيعندئذ،صالحفأناهذاولأجلاللةأننيتعرفكنتافإذاا:فيقول،المسيح

تنسبلماذاعندئذ،إنسانمجردتظنئبلإله،بأننيتؤمنلاكنتوإذا؟إنسانكمجردإلى

2(.:ا.)الكنوزااللة؟امعفقطتتناسبخاصيةلانسان

مهثأوغيرمستعدغيراضاموسيارأىلقدللناموسي،الربرؤيةكانتهكذا

يحتملولمإنجيليةواحدةوصيةثقليرفعأنيقدرلمأنهلدرجة،الصالحاتفيللرغبة

الناموسيهذايتعلمأنالممكنغيرمنكانإذنحزينأ.مضيإذله،قيلتالىالأقوال

المسيحردهذالأجلإلهأ.بكونهالجوهرفيللآبمساليهوالابنبأنالأعظمالسر

الناموسي.هذالجهلامتحانأيمثلصالحأ؟تدعونيلماذا:للناموسى

الآبحضنفيهوالذيالوحيلىا،بنقطأحذيرهلم"اللة:18أ:يونص4-

حئر*هو

معواحدآليسالابنبأنالخاطئرأيهمليدغمراالنصهذاعلىالهراطقةيستند

الهراطفةاستخلص18(0:أ)يوختر""هوأنهبدليلمنهأدقهولماصإالجوهر،فيالآب

زعمهم:بحسبحقيقتين

الجميع.منمرئيغيربأنهالآبيدعوالابن-ا

الآب.يروالمالذينجميعضمنمنواحدهوأنهإذالآبيرلمأيضأوالابن2-

منه؟أدقوهوالجوهرفيالآبمعواحدأيكونأنيمكنكيفإذن
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مقامة.االلالانفيأاثلا

ماويعارضونعلنأالحقبحاربونبأفمإياهمواصفأعليهمكيرلسالقديسيحيب

الآتي:النصهذافيكيرل!القديسيرىكما.المقدسةالكتبفيجاء

الآب.حضنفيلأنهالآبيرىالابنا-

الابن.عداماالكلعلىتسريهناالآبرؤيةعدم2-

:المثالسبيلعلىالآب،يرىالابنأنتتبتالتيبالآياتواجههم3-

11.الآبرأىفقدرآنياتن1أ(::41)يو

الآب".أعرتوأنايعرفنيالآبأن"كما1(:01:5)يو

إلأالآبيعرفأحدولاالآب.إلأالأبنيعرفأحد"ليس27(:ا:ا)ت

11.لهيعلنأنالابنأرادوقنالابن

نأفقطلديهليسالذي11قائلأ:كبرلس،القديمىبتساءل-حقعن-إذن

36(.:13)الكنوز؟يراهلاكيف،للآخرينيعلنهأنبلالآبيعرف

نأالابنأعطىكذلكذاتهفيحياةلهالآبأناكما261(:5:)يونص5-

11حياةلهتكون

فيالآبمعواحدأليسالابنبأنإقرارهمهيالنصهذامعالهراطقةمشكلة

الذيالآبعلىلاحق:قتفيالوجودإلىجاءقدالابنأناعتقادهمعلىاستنادآالجوهر،

منيبدألمالابنوجودبأنمرارأيؤكدهمالهميشرحكيرلسوالقديسشيئا.منهأخذ

كبرل!القديسشى!ويلجأكلقبلأزلئاكائنوأنهالآبمنشيئافبهاقبلالىاللحظة

الآبمنمولودالابنأنطالمالهم،فيقول،الحقائقهذهلهمليوضحالأمثالإلىكعادته

يمكنالشمسمنأتىالذيالنورمثلالآب،خصائصكليحملهوإذن،الطبيعةبحسب

نأيعىلاهذافيها.حالأيةعلىيوجدوهوالشمسمنشيئاقيلإنهعنهيقالأن

فهوعنها،ينفصلأوتتجزأأنبدونمنهاأتىالشعاعلأنالشعاعقبلتوجدالشمس

شيئأأخذالابنأنبسببليسبالتالي3(.أ:4)الكنوزالطبيعةبحسبمميزاقانفسيحمل

الآب.علىلاحقوقتفيالوجودإلىجاءقدأنهيعنيالآبمن
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"س!نا؟لال!ثبيباللألفاا

ذلكبعدلهماويبرهنالهراطقةرأيصحة--كعادتهكيرلسالقديسويفترض

جوهريظهرشيءقبولأنلو،فيقول،آرائهمبصحةتسليمنامنتنتجالتيالعبثيةالنتائج

مياأخذإنهييلحينيوجدبدأالآبأننقولأنالمانعماالشىء،هذاأخذالذيذاك

ولاوواضحصريحتجديفهذ!طبعأ35(.68:)مزالثةامجدأ"أعطوا:يقولفالمرنمشىء؟

الآبمنيأتيإذالدوامعلىوموجوديوجدكانالابنهكذا4(.:41)الكنوزأحديقبله

علىينبغيوهكذا.الطبيعةبحسبالآبلدىماكلولديهوأزليةلهابدايةلابطريقة

الموصوفةوغيرالالهيةالولادةأن-كيرلسالقديسيقولكما-جيدأيدركواأنالهراطقة

.ذكرناهمثالأيمنأس!بكثير

والابنالآببينالمساواةعدمعلىيبرهنواأنالطرقبكافةالهراطقةيحاولأيضا

القديسويجيبالشى،هذالديهليسآخرمنشيئأيأخذقنأنزاعمينالجوهربحسب

بحسبذاتهفيحياةلهأيضأوالابنحياةلديهالآبأنموضحأالرأيهذاعلىكيرلس

بييؤمناقن1:الابنقاللقدواحد.جوهرينهماإذن،الكتابفيشخصيآموشهادته

لو:كيرلسالقديسويتساءل"أبديةحياةأعطهمو"أنا47(6:)يو"أبديةحياةفله

لي!كانلوإذن؟الأقوالهذهقالكيف،الطيعةبحسبالحياةهوليسالابنأنافتراضنا

الآب.ليأعطاهاالتيالحياةمىسينالبييؤكلنالذي،يقولأنينبغىألاالحياةهو

فهو،طبيعيةبطريقةالآبمنمولودهو"وطالماقائلا،إليهيهدفماذلكبعدويستخلص

النورفهذا،الشصمنيأتيالذيالنورمثالعلىوذلكالآب)1(.خصائصكليحمل

نورأنهيبدوفيها،حالأيةعلىيوجدلأنهالشصى؟منضءقيلإنهعنهئقالأنيمكن

!مأبةيتمدالالنأدأصاسعلىالحققةهذهالالوت،حولحرار:كتابهفيكيرلسالقدي!يثرح)1(

الالناستثدفقد،الحياةهرالآ!الأن1:يقولإذوللالن،للآ!هرالإحياءفعلفإدبالتالي،الطبيعةبحسصالآب

فيه،-بالكمال-هووالآبنمامأ،الآبياهوولأله.ؤتدهالذيجوهرلذلكئظهرأ،الطميعةحس!مهالحياة

أيضأ،هويمعلهالآبيفعلهماأنإلىيتيروهوالالنفإنأيضأ،ولهذاوالاب!،الآبفعلهوالمعلإدلقوللهدا

حرارأنظرالحرهر"يالآ!معواحدهرأنهسس!وذلكالآ!لأفعالمساويةهىألعالهكلأذتمامأيوضح

،0102مابوالآبائةللدراساتايأرثودكىالمركزإصدارفلض،موري!جوزيصد.ترجمةالالوت،حرل

.94ص،الحاسالحوار،الرابعالجزء
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مفامة.االلال!نفيأا!نا

الشعاعلأن؟الشعاعقبلوجدتالشمسأنحتمأهذايعىأندونولدتهاليالشمس

3(.:ا4)الكنوز"الطيعةبح!سبمميزاقانفسيحملعنهابنفصلأندونمنهاأتىالذي

كذلكذاتهفيحياةلهالآبأن"كما26(:5:)يوفيالابنفوللهميذكرأبضأ

والآب.الابنبينالتامةالمساواةبوضوحتبرهنلأفا"ذاتهفيحياةلهتكوذأنالابنأعطى

نأغير1(.4)الكنوزالآبجوهرمنمولودلأنهالطبيعةبحسبالحياةلديهالابنلأن

بينتامةمساواةوجودعدمعلىيبرهنواأنيريدونالطرقوبكافةيهدئونلااالراطقة

بح!سبالحياةهوليسالابنإنيقولونإذالجوهر،فيالآبمعواحدهوإذ،والابنالآب

أنا5111(:6:)يوفيالابنقالهكيرل!.مماالقديسيواجههموهنا،بالمشاركةبلالطبعة

"أناوتعبيرالأبد".إلىيحياالخبزهذامنأحدأكلإنالسماء.مننزلالذيالحيالخبزهو

يردلكنهالهراطقةرأيصحةيفترضإذ،كيرلسالقديسعندعطمةلاهوتيةدلالهلههو"

يحىلاهوإذن،مائتينغيريشاركونهالذينيجعلالذيالحبزهوأنه"مماقائلأ:عليهم

الذينتيدوهو،الحياةالطبعةبحسبذاتههوحقألكن،بالاكتسابولاخارجيأ،

الآبمنالحياةأخذأنهمسألةبالتاقي8(.:ا4)الكنوزحقأ"يحييهمسوفبأنهيشاركونه

لأنهيدينأنسلطانآأعطاه:يقولإذ،المنحسببيثمرحودائمأإنسانأ.صارأنهبسببهى

إلهآ.بكونهوليسإنسانأبكونهالحياةأخذأيضآهكذا22(.5:يو)أنظرالانسانابنهو

الذيالمسيحويسوعوحلىكالحقيقيالإلهأنتيعرفوك+أن3::17يونص6-

.11سلثهرأ

فيقيليماوفقأالحقيقىالإلههوالآببأنيعترفهناالابنإنالأريوسيونيقول

إلهألي!الابنرأيهمبح!سبإذن".غيريإلهولاالآخروأناالأولأنااا6(::44)ألق

كيرلسالقديس،ويجيبا27:)الكنوزالآبجوهرنفسمنهوولاالطيعةبحصب

المتأنسالكلمةإلوهيةضدليسأشعياءفيجاءماأنعلىمؤكدآالخاطىالرأيهذاعلى

وغير.كاذبةكثيرةبآلهةالوتنيونيؤمنكماوليسواحد،هو2الحقيقىاللةأنلتأكيدبل

الابنهوثال!وآخرالأولالآبالحقيقياللهبينماعراكأهناكأنالهراطقةيطهماصحيح

إلىالمجدينسبوهودائمأيظهرالابنبل،الآبعنكيانيأأدقمكانةلهالابنأنيتبعهمما

المسيح"ويسوعقالح!نمباشرةالمسيحأضافهاالىوالإضافة2(.27:)الكنوزالآب
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"شكلا؟ثيرلالدب!أالقا

فيماالآبجوهرعنمنفصلغيرأنهعلى-كيرلسالقدي!م!بحسب-تدل"أرسلتهالذي

يلغيلكىالحقيقيالإلهإنهيقللمفإنهوبالتالي.الآبمعدائمأوئدركالالوهيةيخص

يؤكدكما6()44:أشعياءآيةتكونوعليهشيء.كليفعلبواسطهالذيكلمته

الكاذبة.الآلهةضدهي،كيرلسالقديس

الآبيذكرعندماأنههوهائا،تفسيرئامبذأالهراطقةأمامكيرلسالقديسوضع

بآياتكيرلسالقديسويستشهد.الابنحالأيةعلىيتضمنهذافإنالوحيد،الإله

واللة24(،:44)إش"وحديالسمواتناشرشىءكلصانعالرب"أنا:المقدسالكتاب

يقولآخرموضعوفيس(،12:ا.")أروحديالسمواتنشرتالذي"أنا:بقولنفسه

القديسوبستخلص6(.33:)مز"السمواتضنعتاللة"بكلمة:الابنعنبوضوح

قدالابنأننرى،وحدهالسماءخلقإنهالآباللةيقولابينما1قائلأ:،يريدهماك!رلس

ذلكفإن،وحدهالحقيقىالإلههوالآبأنيقالعندماأنهالواضحمنإذنالسماء،خلق

معه،متضفنهوشىء،كلالآبخلقبواسطهالذيالابنأنيعى-حالأيةعلى-

5(.27:)الكنوزالنور"فيالشعاعيوجدمئلماطبيعيةبطريقةفيهحقأيوجدلأنه

ص

عندكليكانالذيبالمجدذاتكعندالآبأيهاأنت*لمجديئ5::ا7يونص7-

الطلم+كونقبل

بينطبيعينماثليوجدلاأنهعلىكبرهانالنصهذاأيضأالأريوسيونيأخذ

الابنأنلونظرهموجهةومن.لديهليسشيئايطلبأنهيبدوهناطالماوالابنالآب

يطلبكانإذاأمامعئ،أيلهليسهذاطلبهيكون،بالفعللديههوماالآبمنيطلب

الآب،وبينبينهالطيعةبحسبمساواةأيتوجدولاالآبمنأدقفهوإذن،لديهليسما

03:)الكنوزالجوهرفيالآبمعواحدأيكونأنللابنيمكنولاالمجدمانحهوفالآب

.)13

منكانكيفبتساءل،وهوالخاطن،الرأيهذاعلىكيرلسالقديسيجيب

نأكيفلهمويوضحللمجد؟احتياجفي8(2:كوا)أنظرالمجدربيكونأنالممكن

مثلبالأمجاديفرحبأنهتفكرواأنالشديدالعبثومنشيء،فيناقصآوليسكاملاللهابن

م09



مةمقا.ناللال!ا؟ألكلاا

هذا2(.03:)الكنوزللتدبيرعميقمفهومفيهالأمرأنبوضوحالمويعلن.الإنسان

يكنلملأنهلذاتهليسمجدأطلبالابنأنهو-كيرل!القديسشرحهكما-المفهوم

للجنسالآبمجدذاتهبواسطةأخذلكن،الطبيعةبحسباللةهوطالماللمجد،احتياجفي

الصالحاتكا!:وهو،الأساسياللاهوتيالمبدألهمكيرل!القديسيعلنومكذا.البشري

2(.02:)الكنوزوبواسطهبهعليهاحصلنا

فيجاء.كلاأولأتصطدمآرائهمأنهو،الهراطقةمنوغيرهمالأريوسيينمش!طة

يقولونهماخطورةموضحأكيرلسالقديسعليهميردلهذامعها،وتتناقضالمقدسةالكتب

القديسيفترضالأمر،هذاحقيقةعلىوللبرهنة.ذاتهالمقدسالكتابتعليمضدوأفم

نأهوالطيعىالاستنتاجوبالتاليللمجد،احتياجلديه-يزعمونكما-الابنأنكيرلس

)يوفيولكن.كاملغيريكونلشيءاحتياجفيالذيلأنالآبعنجوهريأيختلفالابن

هماإذ،الآبمثلأيضأكاملهوإذنواحد"،والآب"أنا:المخلصيقول03(::ا.

الذيذاكمثلكاملمجدلديهالابنبأنالهراطقةيعترفأنيجببالتاليالجوهر.فيواحد

2(.0:3)الكنوزولذه

كمالتؤكد9(:ا4)يوالآب"رأىفقدرآني"تن:ذاتهالمسيحشهادةإن

مؤس!ىأمرهووالآبالابنرؤيةبينوالأصيلالصادقالتطابقأنإذالمتأنساللهكلمة

للابنيكونأنيستلزمالأمروهذاالجوهر.فيالآبمعواحدالابنبأنالحاصالتعليمعلى

6(.03:)الكنوزالآبمثا!الكاملالمجد

الهراطقةعلىيردلكيأحيانآللمنطق-قلناكما-كيرلسالقديسأيضأيلجأ

والآب،احتياجعنلذاتهالمجدالآبمنطلبفقد،احتياجفيهوإذالابنأنويفترض

كيرلس-القديسيقولكما-الطلبهذابعدسببلأيعندئذ،يمجدهأنوعده

،يمجدهالآبأنيبدولاهنا؟عليهوالتفلالشوكوإكليلاليهودمناللطماتعليهتتابعت

)الكنوزالبشريللجنسبللذاتهالمجديطلبأأنهنستنتجهناوينتمامآالنقيضعلىبل

:03.)7

للآيةوتفسيرهرأيهليدعماللغويالمصطلحمفهومإلىكيرلسالقدي!يلجأكما

مرادفأي"عرفيئ"،الفلاسفةعندكماتعىالآب"أيهاأنت"مجدنيتعبيرأنموضحأ
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1ش!نا3لال!ثيهبال!ألقاا

التيالمعرفةهذهالبشرفيضع:يقولأنأرادالمسيحكأنأي،عرفنيأوأظهرفيهو"ئخدني"

الحقيقيالالهأناأيا،العائخلقأنقبلأبضأاوجدأننيسامعينينقبقونيأنيستطعونبها

الحقيقى"الآبمنأتىالذيالحقالنور،ينأتىالذي"النور،الطيعةبحسب

3(.4:0)الكنوز

أيضآهمليكونوافيكوأنافيئالآبأيهاأنتأنك"كما17:21:يونص8-

فينا+واحدأ

ليصيرابالابنالآباتحادطريقةأنعلىيبرهنوالكىالنصبهذاالهراطقةيستشهد

شيءفيمختلفأالابنيكونلاوبالتالياللة،معواحدأالبشريصيرهاالتينفسهاهىواحدأ

والقدبسالآب،جوهرنفسمنهوليسذلكعلىوبناءالآب،مععلاقتهفيالبشرعن

عنتسفرالتيالنتائجيستخرجثمرأيهمصحةافتراضمنهجبإتباعهعليهميجيبكيرلس

وكأتالكلمةبيناختلافيوجدلاأنهافتراضنالوفنحنها.ويواجههمالرأيهذاصحة

رأيبحسب-أننا.مماأيضأ؟اللقبهذالديناليسلماذاإذنخالقهوأنهوبما،البشر

واحدوكلاللةمنبالقربمكانتهنفسلديناهل،الطبيعةبحسبالكلمةمثل-الهراطقة

هيالطيعةخواصلأنهذاونقول.الآبوحكمةوكلمةالجنسوحيدأيضأيدعىمنا

الاستنتاجإلىكيرلسالقدي!ويصل.الطبيعةنفسلنا-يزعمونكما-طالما،واحدة

هوالآبوشعاعوكلمةحكمةوأنبالمرةمعقولغيرالكلامهذاأنيؤكدالذيالصحيح

وهذهالدهورقبلالآبمنمولودهوبل،الطيعةبحسبمثلناليسوأنه،الابنفقط

اتحادبفضلالوحدةهذهاللهعليناأنعمالذيننحنمثلناوليسأبيهمعواحدهوالطريقة

بالناريتحدحبنيسخنالذيالحديدكمثلالمتأنسالكلمةشخصفيوالناسوتاللاهوت

2(.21:6)الكنوز

+الموتعدموحدهله"الذي:ا66:تيموانص9-

عدمأيضألهالابنأنولوالحقيقولالرسولبولسإن،المسيحمحاربويقول

!لالتالي.الموتعدم!حدهلهالذيهوبولسيقولكماالآبيكونلنعندئذ،الموت

.الموتعدملهلي!فالابن
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مقامة.االلالولىفياثل!أ

ويفندالابىت.منهئحرمللآبفقطئقالالذيالأمرأنهو:الحاطىالهراطقةمبدأ

الحقيقىالالههوفالآب.المقدسالكتابشواهدمنالحاطئالمبدأهذاكيرلسالقديس

إلهأليسالابنيكون-زعمهمبحسب-الأساسهذاوعلى.مكتوبهوكماوحده

يقوإذ،الملائكةومنجمنالهئسجدكيف،كيرلسالقدبسيقولالطسعه!إوكمابحسب

1(.65:وتث،4:01)متتعبد"وحدهوإياهتسجدإلهلثاللرب1:الإلهىالناموس

فيالثالوثيضتركإذالأقانيمبينالواحدةالإلهيةالطيعةخواصإلىيرجعهذابالتالي

للابنأيضأهىللآبهيكماالموتعدمفخاصيةالواحد،والجوهرالواحدةالطيعة

1(.41:2)الكنوزالآبجوهرمنالمولود

1)"وحدهالحكيمالإلهئرىولايفئلاالذي11:بولسقالهمالهمأيضأيذكر

حكمة؟هوولامنظورغيرهوولافالؤغيرهولي!الابنهلويتساءل17(،أ:تيمو

1)اللة"وحكمةاللةقوة"إنهمكتوبلأنهالكتابتعليمويقاوميجدفنعميقولقنطبعأ

الطبيعةبحسبالآبلدىماكللهيكونأنمنالابنئحرملابالتالي2(.أا:كو

حكيمة.غيربأفااللةحكمةئوصفسوفوإلا13(،:ا4)الكنوز

منأعظمصائرأالأعاليفيالعظمةيمينفي+جلس4:-3أ:عبنصأ-"

منهم+أففملإممأورثمابمقدارالملا!لكة

حدثطالماالمخلوقاتضمنمنالابناعتبارإلىقادهمللهراطقةالخاطئالتفسير

ذإبالابنلحقالذيالتغئرهذا.عليهيكنلمماإلىصارلأنه-رأيهمبحسب-تغئرله

سماتأحدلأننحلوق،هووبالتاليمتغيرةطبيعتهأنعلىيدلالملائكةمنأعضماصار

التغير.هوالمخلوق

مبادئفيدرسأللهراطفةمعطأالخاطئالمفهومهذاعلىكيرلسالقديسيرد

هى:التيالتفسير

.الأقوالهذهفيهقيلتالذيالزمنفحص

.الأقوالهذهعليهقيلتالذيالشخصفحص*

.الأقوالهذهعنهتتحدثالذيالموضوعفحص-
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سكلا؟ل!لال!هـلييبدألفاا

الحبشى-فالخصيئ،الأساسيةالمبادئهذهتعضدالكتابكلتأمثلةلناويعطي

قن"عنلفيلبس:قالأشعيهاءسفريقرأكانحين-اممانهفصةايأعمالسفرسجلالذي

بولسقالهماوكذلك34(،8:)أعاآخر؟اواحدعنأمنفسهعنهذا.البييقول

أحديلازملمآخرسبطفيشريكاكانهذاعنهئقالالذي"لأن:المخلصعنالطوباوي

أيضا1(.4-713:)عبيهوذا"سبطمنطلعقدربناأنواضحفإنهالمذبحمنه

53:)إلق"الذبحإلىئساق"كشاهوأيضأ:1(74:)ألق"تحبكالعذراء"ها:الآتيةالنبوات

سوف-كيرلسالقديسيقولكما-ذهننافإن،المسيحتخصأنهاعلىئفهملمإذ7(

18(.0:2)الكنوزالحقعنبعيدأيذهب

قالهممايتضحالعبرانيينرسالةمنالسابقةالآيةفيهقيلتالذيالعامفالسياق،إذن

اللةيمينفيجلسخطايانامنطهرناوعندمالأجلناتأنساللةكلمةإنبول!،القديس

إلىالإلهيةطبيعتهتتغيرأنبدونالملائكةمنأعظمصاروحينئذالسماء،فيالكلضابط

التيالبشريةالطيعةعنلكنالالهيةالابنطبيعةيخصلاهنابولسقوللأنآخرشىء

فخدمة.الخدمةتخصمفارنةبلالطبائعنخصلاهناالمقارنةتجسد.حينالكلمةاتخذها

هذاكيرلسالقديسويؤكد3(-اا:عب)أنظرالملائكةخدمةمنأعظمهيالمسيح

الآبخصائصكلوأعطاهجدأ،عطم.كلجدالابنأحاطعندما"إذنقائلأ:الأمر،

كابن،أخذهالذيالاسمعظمةبقدرالملائكةمنأعظمصارإنهيقولعندئذ،الطبيعية

أدركناأنناطالماإذن.الآبعرلقفيوجليسوخالق،وصورتهالآبوختموبهاءووارث

منأعظمهىخدمتهأيضأبالتاليهذا،كلبسببالملائكةعنوالمختلفالأعظمهوأنه

"صار"،لمعئفهمهمفيهيالهراطقةومشكلة18(.0:2)الكنوز"الملائكةأولئكخدمة

كانالبدءفيالأنهالعدمينالوجودإلىأتىأنهتعني"لاإنهاكيرلسالقديسلهميقوللذا

الآتيالكاملهوالابنالأنأعظمشىءإلىالأدقمنتغئرهتعىولاأ(،:أ)يو"الكلمة

18(.:02)الكنوز"ورتبته.ممجدهقياساعظمتهأظهرلكنه(،الكاملالآبمن

نفسهاهيالابنطبيعةلأنليستهناالمقارنةأنالهراطقةيدركأنلائدأيضأ

يؤكدكما-مختلفتينطبيعتينبينللمقارنةإمكانيةفهناك،مخلوقةطبيعة،الملائكةطبيعة

-89:)أمثالفيمثلا.المقارنةهذهمثليستخدمالمقدسالكتابلأن-كيرلسالقديس
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مقامة.االلالانفيأا!نا

لاالجواهروكلاللآلئمنأعظمالحكمةلأنفضة،وليسأولاد"خذواس(:01

واممأنصيبأأسواريوفيبيتيفيأعطيهم"إني(:ه-56:4)إيقفيوكذلكئساويها"

بل،اختلافلأيليسئستخدمو"أفضل""أعظم"كلمةهكذا"والبناتابنينامنأفضل

91(.0:2)الكنوزوفائفاعطضاالاختلافيكونعندما

لاالنوعنفسمنالكائناتبينالمقارناتأنكيرلسالقديسلاحظكما

ويدعم"أزيد!كلمةالمراتوبعضو"متميز"و"أقل""أكثر"بل"أعظم"كلمةتستخدم

93:6(.تك)أنظرإحوته"منجمالاأكثريوسفاهكذا1:الكتابمنبشواهدالرأيهذا

المخلصيقارنعندماالأمرنفس.اللمعانجهةمنعنهيتميزبلآخرمنأعظمليسونجم

3(.:45)مزالبشربنيمنحمالأأكثربلللجمالبالنسبةأعظمأنهئقاللابالبشر،

أعظم،كلمةتستخدم،النوعفيبينهمافيماالمختلفةالأمورمقارنةحالةفيأما

ما:كيرلسالقديسويتساءلس(.891:)أماللآلى"منأعظم"الحكمةمكتوبهكذا

الطبيعة؟جهةمنواللآلئالحكمةببنتوجدالتيالعلاقة

كانت"إذاوهىالهراطقة،يرفضهاالىالحقيقةالحجةهذاكلمنويستخلص

المقارنةكانتإذاأما"أعظم"،كلمةتستخدملاعندئذ،النوعنفسمنأشياءبينالمقارنة

وإذا.أعظمكلمةاستخداميمكنعندئذ،الطيعةحيثمنتشابهبينهايوجدلاأشياءبين

يفوق.مماالكلعنيتفوقبل،أولئكمثلنحلوقأولا،للملائكةمشابهآليسالابنكان

91(.0:2)الكنوزبأحد"شبيهأولبسمعهميتشابهلأأنهيقصدأعظمفبقوله،الوصف

عنإرجاعهمبهدفالعبثيةاعتقاداتهمبنتائجالهراطقةكيرلسالقديسيواجه

أنه،هىالعبثيةوالنتيجة.الملائكةمثلمخلوقةطبيعةلهالابنأنفيفترض،الواضحضلالهم

اللة،يمينعلىالابنيجلسمثلماعرشهفياللةمعالجلوسعنالملائكةيعيقشىءيوجد

يقولإذ،للابنالفريدالامتيازهذايستحقالملائكةمنأحدولالكن.مكنوبهوكما

عليهمويعرض13(.:أ)عبا؟ايمينيعنأجلسقطقالالملائكةجمناتمنا:الرسولبولس

تكونالطبيعةلنفستنسبالتيالتشابهعناصركلالأن1وهو:الأساسىالمبدأكعادته

فطبيعةالجوهر.تخصلامتأخرةإضافيماجمنماأشخاصإلىالآتيةالامتيازاتبينما،مشتركة

ملوكا،يصيرونبالتأكيدولا،يغتنونلاالجميعلكن،واحدة-المثالسبيلعلى-البشر
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إللللىقثييل!بطألقاا

نأللملائكةأحديسمحلا،بالتالي.بالقبولللجميعتتمالمكتسبةالامتيازاتهذهلكن

الذيذاكمعششاهينليسوابالتاليعبيد.همأولئكبينما،الربهولأنه؟الابنمجدتحمل

25(.0:2)الكنوزاشيءاكلفيالآبمعيملك

طبيعةعنجذريآتختلفطبيعةلهالابنأنالطرفبكافةكيرلسالقديسويؤكد

لهماتكونأنوالخالقللمخلوقيمكنلاإذ.المخلوقعنالخالقاختلافبقدرالملائكة

الأمورتكنأإذ،كيرلسالقديسئخلى!ويتساءلوالآخريخلقفالواحد.الطيعةنفس

إلىأتتقدالئي-الملائكةفيها.مما-المخلوقاتعنتمامأيختلفاللةيجعلالذيماهكذا،

لهفهو.الطيعةجهةمنالملائكةمعالابنيتشابهأنيمكنلاإذن.الابنبواسطةالوجود

)مز"عبيدكالكل"لأن:يقولالمقدسالكتابلأنالعبيد.مكانةفلهمهمأئاالحالقمكانة

26(.:02)الكنوز(911:9111
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مةمقا.نلىاللاا؟أثلاا

الثالثالقسم

القدسالروحعناللاهوقيالتعليم

الجوهر:فيوالابنبالآبومساواتهالقدسالروحإلوهية

منأزليأيأقيالطيعةبحسبإلههوالقدسالرو!،كيرلسالقديستعليمبحسب

ألىئظهر1(0-89:)روفيالمذكورة"المسيح"روحعبارةأنكما.الآباللةجوهر

نعم،تقولالتيالزائفةالهراطقةخجةا!!ما33(0)الكنوزالكلمةطبيعةعنغريبأليسالر:!

بولسيقولحيثاللةمنتأتيالتيالمخلوقاتكلمثللكنهاللهمنيأتيالقدسالرو!

كيرلسالقديسيفندها6(،8:)روالأشياء"جميعمنهالذيواحدربالنا1:الرسول

المخلوقاتعلىوكذلكالقدسوالرو!الابنعلىالنعبيراتنفساستخدامأنالمموضحأ

للاب!أساسيكلقبئستخدمالابنالمفهوخفاسمبنفسوردتأفاعلىيدللا

التبنيمعالطبيعةبحسبالبنوةتتساوىأناستحالةلكنللبشرمجازآالاسمنفصوئستخدم

ئقالوالتيالقدسبالروحالخاص"منه"تعبيرأيضأوهكذابالبشر.الخاصالنعمةبحسب

ملمحأيظل"منه"تعب!ربلالمخلوقاتوضاعةإلىالروحإلوهيةمموئترللاللمخلوقات

بالطبعاللةمنالوجودإلىأتتوالمخلوفاتالآب)1(.جوهرمنيأنيلأنه،للرو!أساسيأ

1)فيبولسالرسولقاله.مماكيرلسالقديسويستشهد33(.الكنوز)أنظرالابنبواسطة

روحمثلما،يقولإذ"،اللهأعماقحئشىءكليفحصالروح"لأن01(:2:كو

أعماقيفحصالقدسالروحأيضأهكذا،الانسانقلبأعماقوتفحصتعرفالإنسان

الطيعةإلىالإنسانروحتنتمىمثلماالإلهيةالطبعةإلىينتمىالروحإذن.الآباللة

)روفيالمسيحوروحاللةروحوح،ااالرسولبول!يدعوأيضآ33(.)الكنوزالإنسانية

الكلمة.طبيعةعنبغريبليسالروحأنعلىيدلوهذا1(89-0:

(1)ن!أيدللمر*.ي!حولالأوللم"5"أ!4هأح+أ!علماكه!اع3ةأأول-353!الم4هول5)ع6"ع3!ول3ول3

4ح5!أول،4،ول*حا،+4أ!ءلململم3ول4أ!!3أأع3أأح،2(1و)57لم391-874.33.
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ولللل!نا2ل!ثيييالدلقاا

بأصبعكنتإن"ولكن2(:0:ااالوفيجاء.مماكيرلسالقديسأيضآيستشهد

الرو!يدعىهناالأصبعأنموضحااللة"،ملكوتعليكمأقبلفقدالشياطينأخرجالله

يدمنالأصبعمثل،طبيعيةبطريقةمنهوتدلىالإلهئ،الجوهرمننبتالذيالقدس

اليمني،اللهويدذراعالابنتدعوالمقدسةالكتببأنكيرلسالقديسوئذكرنا.الإنسان

هوالذراعمثلالروحإذن".قدسهوذراعيمينهاخلصته1ا(:89:)مزفيجاءماوفق

تتمالمسحةأنكما،العقليقررهماكليتمموهوالذراعمثا!الجسدك!!معمتجانس

فيالآبمنينبثقوالروحالطيعةبحسبالآبمنيخرجاللهكلمةإذن.الأصبعبواسطة

الكل.ماسحأويقدسالابن

بحسبفيهاويوجدمنهايأقيبل،الإلهيةالطيعةعنغريباليسالروحبالتالي

نفسهمنيتكلملا"لأنه:الروحكلتالمخلصقولالهراطقةويستغل34(.)الكنوزالطبيعة

ناقصهوالروحأنمذعبن13(،:16)بو"آتيةبأمورويخبركمبهيتكلميسمعماكلبل

كاملأ،يكونأنذاتهفيالمقدرةللروحأنلو-زعمهمبحسب-لأنهكاملأ،وليس

34(.)الكنوزبالأقوالآخربذكرهأنيحتاجأنلدونذاتهمنأيضأيتحدثسوف

يقرواأنعليهمالواجبمنكانإذالهراطقة،وغباءطياشةمنكيرلسالقديسويتعجب

وينفصل.يتجزأأنبدونمنهويأتيفيهيوجدوأنهالالهى،الجوهرثمرةهوالروحبأن

بلناقصأنهئظهرلكي"نفسهمنيتكلم"لأنهالروحعنالأقوالهذهيقللمفالمخلص

مختلفآخرآشيئأيقوللنفإنهالواحدالجوهرمنيأتيالروحأنطالماأنهسامعبهئعلملكي

.يريدهماعن

خاصةبإرادةينحدتلا16(2:كو)1المسيحفكرهويكونفالروحوهكذا

بولسبقولكيرلسالقدي!ويستشهد.يأتيومنهفيهالذيا!قلاعنغريبة.ممشورةولا

(3:ا2كو)1"القدسبالروحإلاربيسوعيقولأنيقدرأحدوليس11:الرسوا!

أولئكمثل.ربهويسوعأنيعرفللروحمشاركآصارقنأنعلىدليلأنهموضحأ

الجوهرنفسلهالرو!بالتاليحلو.العسلأنيعرفوننوعيتهفمنعسلأيأكلونالذين

34(.)الكنوزالهراطقةيعتقدمثلمانحلوقاوليسإلهفهو،والابنللآ!الإلهيةوالطيعة
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مقامة.اللالونا!أ!ناا

نفويىبأنقولنامستغلينالمسحةزيتمثلالقدسالروحأنأيضآالهراطقةيدعى

الروحيكونزعمهمبح!سبوبالتالي،القدسالروحبواسطةاللةمنشميحتالقديسين

الابتعادعليهمينبغىأنهلهمموضحأكيرلسالقديسعليهمالمسحه!ويردزيتهوالقدس

بأقوالفذتلوحئاللةمعتتناسببطريقةالالهبةالأموروإدراكالجسديةالمفاهيمعن

جواهرمنيتكونالزيتفهذا،المسحةزيتمثلالروحاعتبارخطورةلهمويعرض.بشرية

القدسوالروح،متنوعةكثيرةأجزاءمنيتكونسوفالروحوبالتاليتكوينهأثناءكثيرة

ويتوقف.عاقلةغيرمادةهوالزيتلأنعاقلغير-زعمهمبحسب-يكونسوف

ويتساءلالخاطئرأيهممنالآتيةوالخطيرةالعبثيةالاستنتاجاتسردعنكيرلسالقدبس

عنيخنلفآخرجوهرمنهوالقدسالروحأنلو:يقولإذ،المعاندينفمليستد.ممنطقية

يسكنالمسيحأنيظهرفيناالروحيسكنعندماكيف،الكليتقدسبواسطتهالذيذلك

"لكى:الرسولبولسأعلنهماهذاالآب؟عنالجوهرجهةمننحتلفهوليسالذيفينا،

بالإيمانالمسيحليحلالباطنالإنسانفيبروحهبالقوةتتأيدواأنمجدهغنيبحسبيعطكم

الداخلى،الإنسانفيالمسيحيسكنبالروحطالما،إذن17(.-316:)أف"قلوبكمفي

34(.)الكنوز"ذاتهالمسيحجوهرعنكرييأليسأنهجانبكلمنالواضحفمن

ذاتهحدفيقدوسلأنهليسمقاسهوالروحإن،قائلينالهراطقةيتطاولأيضا

أيضاتفعلهمايفعلالنارلحرارةمشاركمادةأيأوحديدمنإناءمثللكنالطيعةبحسب

قاله.ممازيفأرأيهمالخليقه!اويدغمونإلىالقداسةينقلاللة،قداسةمنمملوءهوهكذاالنار،

الخاطئالرأيهذاعلىكيرلسالقديسيرد1(.4:أ6)يولي"مما"يأخذالمخلص

فالمسيح.الخاطئةآرائهملتدعيمالمقدسالكتابيستخدمونبأنهم،مشكلتهمبدقةمشخصا

المعريسيرسلبأنه-الآبإلىيصعدأنوقبلتأنسههدفحققأنبعد-تلاميذهيعد

غريبةتعاليمئعفمسوفالقدسالروحأنأحديظنلاوحئأقوالهنفسيقولسوفوأنه

ليممايأخذلأنهبهيتكلميسمعماكلبلنفسهمنيتكلمالا1لهم:قالتعالبمهعن

منكثيرةشواهدتقديمعلىكيرل!القديسيتواقولا34(.الكنوز)أنظروبخبركم"

والثلاتون.الرابعةالمقالةفيالروحإلوهيةلإئباتالمفدسالكتاب
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)؟لإسلناثيهـدال!يال!ألفاا

والتعليقاتوالهوامشالمقذمةمراجع

الآتية:بالمراجع،النصعلىوالتعليقاتوالهواصقالمقذمةكتابةفياستعنا

العربية:باللغةالآباءنصوص-أ

الرسولي:أثناسيوسللقديس-أ

.دوالسيدعبدكاملصموئيلأ.اليونانيةعنعرهاالأريوسيين،ضدالأوليالمقالةا-

الثالثةالطعةالآبائية،للدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحى

عبدنصحىد.والسيدعبدكاملصموئيلأ.ترجمةالأريوسيين،ضدالثانيةالمقالة2-

الآبائيةللدراساتالأرتوذكسىالمركزإصدار،فلتسموريسجوزيفد.مراجعةالشهيد،

.4002أبريل

مراجعةالشهيد،عبدنصحىود.وهبةمجديد.ترجمةالأريوسيين،ضدالثالثةالمقالة3-

للدراساتايأرتوذكسيالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىود.فلتسموريسجوزيفد.

.7002أبريلالآبائية

ود.الشهيدعبدنصحيد.ترجمة،سرابيونالأسقفإلىالقدسالروحعنالرسائل4-

طبعة02،.نوفمبرهالآبائبةللدراساتالأرتوذكسىالمركزإصدار،تاوضروسموريس

.05:3مزمورتفسير-5

الأسكندري:كرلسللقديس2-

المركزإصدار،وآخرونالشهيدعبدنصحىد.ترجمة،الأولالمجلديوحنا،إنجيلشرحا-

.9002الآبائيةللدراساتالأرثوذكسي

موريصجوزيفود.الضهيدعبدنصحيد.ترجمة،السادسالجزءيوحنا،إنجيلشرح2-

.6002أكتوبرالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدار،فلتس



مةمقا.نلااللاا؟أ!ناا

المركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.ترجمة،السابعالجزءيوحنا،إنجيلشرح3-

.7002أكتوبرالآبائيةللدراساتالأرثوذكسى

المركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.ترجمة،الثامنالجزءيوحنا،إنجيلشرح4-

.8002أغسطسالآبائيةللدراساتالأرتوذكسى

المركزإصدارالشهيد،عبدنصحيد.ترجمة،التاسعالجزءيوحنا،إنجيلشرح5-

.102؟مايوالآبائيةللدراساتلأرثوذكسي

المركزإصدارالشهيد،عبدنصحيد.ترجةالعاشر،الجزءبوحنا،إنجيلشرح6-

.0102أكتوبرالآبائيةللدراساتلأرثوذكسي

مارسالآبائيةللدراساتالأرثوذكسيالمركزترجة،الأولالجزءالتالوث،حولحوار7-

ثانية.طبعة80،02

.دمراجعة،فلتسموريسجوزيفد.ترجمة،الثانيالجزء،الثالوثحولحوار8-

طبعة60،02مارسالآبائيةللدراساتالأرتوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحى

.دمراجعةفلش،موريسجوزيفد.ترجة،الثالثالجزء،الثالوثحولحوار9-

.8002الآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحى

المركزإصدارفلش،موريسجوزيفد.تر-مة،الرابعالجزء،الثالوثحولحوارا-.

.0102مايوالآبائيةللدراساتالأرتوذكسى

إبراهيم،عوضجورجد.ترجمة،الخامسالجزء،والحقبالروحوالعبادةالسجودا-ا

بنايرالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.مراجعة

.6002

إبراهيم،عوضجورجد.ترجمة،السادسالجزء،والحقبالروحوالعبادةالسجودا-2

الآبائيةللدراساتالأرتوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.مراجعة

7002.يوليو
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لالطكد؟ثبرلالدالفاب!لأ

إبراهبم،عوضجورجد.ترحمة،السابعالجزء،والحقبالروحوالعبادةالسجودا-3

أكموبرالآبائيةللدراساتالأرتوذكسىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.مراجعة

80.02

موريسود.الشهيدعبدنصحيد.ترجمة،الرابعالجزء،كيرلسالقديسرسائلا-4

.7991يونيوالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدار،تاوضروس

موريسود.الشهبدعبدنصحىد.ترجمة،الثالثالجزء،كيرلسالقديسرسائلا-5

.5911ديسمبرالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدار،تاوضروس

الأرثوذكسيالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحيد.ترجمةلوقا،إنجيلتفسيرا-6

.7002الآبائيةللدراسات

تاوضروسموري!د.ترجمة،الأنطاكيويوحنانسطورإلىكيرلسالقدي!رسائل-ا7

.8891يوليوالآباءدراساتمركزإصدارالشهيد،عبدنصحىود.

عبدنصحىد.مراجعةالملكعبدبديعميشيلد.ترجمة،الأولىالفصحيةالرسالةا-8

.4002مايوالآبائيةللدراساتالأرثوذكسيالمركزالشهيد،

نصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضجورجد.ترحمة(،لامعةتعليقات)أيجيلافيرا:أ-9

.والخدامللشبابالشهريالكتابالشهيد،عبد

02:أ.الفصحيةالعظة0-2

.32:نسطورضد21-

الفم:ذهييوحناالقلىيس3-

.دمراجعة،يعقوبحكيمسعيدد.ترجمة،العبرانيينإلىالرسولبولسرسالةتفسيرا-

.0102الآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدار،إبراهيمعوضجورج

،يعقوبحكيمسعيدد.ترجمة2،جر:ميةأهلاإالرسولبولسرسالةتفسير2-

الآبائيةللدراساتالأرثوذكسيالمركزإصدارفلش،موريسجوزيفد.مراجعة

.002يوليوه
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مةمقا.ناللالو1،ثل!أا

،بيشويالأنبامرقوريوسالقمصوإعدادترجمةالأنوميين،ضدإدراكهيمكنلااللة3-

.2،،8باسليوسالقديسمؤسسة

ترجمة8(،-أمنالعظات)الأولالجزءفيبى،أهلإلىالرسولبولسرسالةتفسير4-

المركز،يعقوبحكيمسعيدد.مراجعة،أندراوسميشيلجورجالباحتاليونانيةعن

.م7002الآبائيةللدراساتالأرتوذوكسى

ا:2.94لوعلى5-عظة

013:ا2اكوتفسبرفي03العظة6-

إيرينئوس:القديس-4

جورجد.والشهيد،عبدنصحىد.وتعليقاتومقدمةترجمة،الرسوليةالكرازةا-

.1002فبراير-ثانيةطبعةالآبائية،للدراساتالأرثوذكسيالمركز،إبراهيمعوض

االرطقات.ضد2-

النيمي:غريغوريوسالقديس5-

الشهيد،عبدنصحىد.مراجعة،يعقوبحكيمسعيدد.ترجمةللآب،الابنخضوعا-

05002يونيوالآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركز

إمبروسيوس:القديس6-

المركزإصدارالشهيد،عبدنصحىد.تر-مة،الأولالجزءالمسبح!،الايمانشرحا-

.002همارسالآبائيةللدراساتالأرتوذكسي

.ام116ثانيةطبعة،أنطونيوسالقديسمؤسسة،حياتةسيرةمعالأسرار2-

لتريترىايودرغريفور-7

،الفاخوريحناالأبالعربيةإلىاليونانبةمننقلها،اللاهوتية273-االخطبا-

.1391أولىطبعة،البوليسيةالمكتبةمنشورات
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لاسكلا؟ثيرلالدالقاياللأ

القديسمننحناراتحداد،اسطفانوسالأسقفتعريبالبصخة،عنعظة2-

.181ص،4991النورمنشوراتالزيتري،اللاهوتيغريغوريوس

الخمسين.يومعنعظة3-

المقلىس:الحولاجى8-

العذراءالسيدةديرالبرموسى،المسعوديصليبالمسيحعبدالقمصالمتنيحوترتيببم

برموس.

الكبر:باسيليوسالقلىيس-9

.القدسالروحعن2وأ31:28عظةا-

الأورشيليمي:كرلسالقلىيس-51

.61:21الجدداطمعمدينعظة-ا

:ساتراللىا-11

المركزإصدارالليتورجية،النصوصفيعقيديةتعاليم،فلتسموريسجوزيفد.ا-

.4002أكتوبرالآبائيةللدراساتالأرتوذكسي

جوزيفد.مراجعة،موريسعمادد.ترحمة،بالثالوثالايمان:تورانس.فتوماس2-

.7002القاهرة،باناريونمكتبةإصدار،فلتسموري!

للدراساتالأرثوذكسيالمركزإصدار،إبراهيمعوضجورجد."،المعلمالمسيح311-

.7002مايو،الآبائية

.د،كاملجرجسد.ترحمة،الأولالكتاب،الرسوليأثناسيوسالقدي!عندالنعمة4-

الآبائيةللدراساتالأرثوذكسىالمركزالشهيد،عبدنصحيد.مراجعة،قزمانوهيب

.0102ينايرثانيةطبعة،بالقاهرة

فلسفية:نصوصأ-2

وكالةالناشر،بدويالرحمنعبدالدكتورلهوقدمحققهالأولالجزءأرسو:منطق

.0181الأوليالطعة،بيروت-القلمدار،الكويت-المطبوعات
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مةمقا.اللال!ا؟أثلاا

اليونانية:باللغةمراجع-ب

أ-ول+ول+.ء53+هههوللم3"ةلأكأ50،ن!509!لأ،ع!ظلا"!9؟عكاأ5

58ءهـآعلأهلا،لما+غ5"كالاهئاعآ"وللما+غ7لائاع،عهـلم"5"+لالن!لأهثهـهع)

هـ(ع8لاهمآ74)3002(.

2-لا+ء8لاماة3.5لاه+ةة"+"+508لمد!15!كهـ5حملأ!ولأ3ل!85

كليم!لول*530أولءلم!50،كالمع58لاهمالم*9+كاا585لامآلم!95لما7لاعلاكاول،7لم

،58+كا!+طهـلأولهماول57لممأ!ه؟"5،.كل.4002

3-ا31!30310!50هوله!هء3وللاةهعلمهـع585لا،ول50عالم+ع9،

5،3(،تالمأ6لمسأسألم!حول3لم5لمح)025.

4-د!*3هأوللم53ول58+،مم!هكا؟أ،ة8،5،.ول!.لأولأك!،5*هلاس!ولأ+اهلاكاءا"

ص!*أ!ول،*!353(كهـههآ34ص!31!1ص!!ا!ثاأأ!ولأس!*13)،ه*هآ34(س!ا!مص!ول4هول3"ع33)

.7!91

5-يهـ3ل!الم53ك!ع!"لاة9عمآ2،5،+.-5.هحسكآ،ول"،كالا!3ألاكا*ص!!امح،،.1،3،

!.21،و-051د!*هيلا315،ول+58،لأهكاول،ة82،5،ول.!.7ولك!ل!أ*هد!،

لال!ولهلأوللاكاأثاس!س!*+!أأللاهطم03(*هآ34امكاث!لاص!!د"3أأ!ول!رءأكاأ)،*ههآ34

(حا!مس!ول4ذه"س!333)7891.

6-*.تل!لم+ك!ك!تاأ؟هـعلأهثمهمآ؟لاه5لم!هكالاهلاهآ.لاءلهالم،58حآ5لا،+

ع+9تاه+آلاغ9+هـ،ةقاعتاهةهـ9هةةلاه!8!4؟،؟لملأ"ألألآهـول،4

3002.

7-*53هأوللمحلأهكهـ+758لأهكا،ولة5لما2،ول.!.7ولل!ل!أص!لااه،علاولهأولالا3

ءث"أ!أ*ص!53*ط5هآ*ه(334!س!الأق"ح3أول!أ،)3،*س!ألم!ههم34(احولص!كة4!ه

3"ح)7.33!91

8-!.ولكالمكلهأل!+كاماكالأك!أك!ل!،،لأول95+كاألممأكهـ.7!لم"لالآهـوللم،أ.4299
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!)لألللكلاهـدبهلال!باللألقاا

:تراختصالإا

+5ع:لملال!7لاع35"+غ+ع5+5"د!!ك!اع7كاعأع

"+ةلا!لأ"لحءة،7)"

!ء:70301كاأولعلم3!أ!5ا!كاا4عح5م!!ول3ح5ول!عا،ع3لم3ع3أع3كاحح!لمكا

كا!أ!3لأ785-،668.

ج:جزء

حوار:ح

سبعينيةترجمةلر:

ص:صفحة

م:مقدمة

ق:فهرس
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القايطأهـديدلالدمقامة.االدالان،أا!نا

مقدمة:النص

الكنوؤكتاب

وائساويالقدوسالثالوثعن

الإسكندويةأساقفةرئيسكيرلسلأبينا

فيالدخولفينشرعأنيجبأنهيقنعىنيميسينوسالمجتهدالأخأيهاحديثك

،والادراكالفهمجهةمنالمنالوبعيدصعبايكونأنيمكنالذيمالأنه.كبيرةجهادات

القدوسبالثالوثالخاصةالثاقبةالرؤيةمثل،والاتساعالعرضجهةمنتماماواضحغيرأو

إلىفبالإضافة؟جانبأيمننقدأيلهيوجهأنيمكنلاالذيالشر!مثلأو،والمساوي

للغة-يمكنجدا،ضعيفبأنهيوصفوبالحري،والسطحيةبالرقةيتضفالإنسانذهنأن

الحقجالفإنالآخر،الجانبعلىها.ينشغلالىالمواضيعهذهتشر!أن-بالجهد

بذهنعنهيبحثونالذينلأولئكفقطبلللكث!رين،يعقنألاطبيعتهومن،المنالعلىعصي

يستحقولىلذلك.مماويكزكأنهالنور،عليهويسلطونعنهوينقبون،صريحوفكرصالح

الرغمعلى13(؟لكن:أ6)ت"تسمعيأنهاولآذانكمتبصرلأنهالعيونكماطولى1مماع:

علىرجائناواضعونونحنبل،العملهذافيالشروعفينترددأنلناينبغىلاذلك،من

أنه-شكأدنيبدون-مؤمنينقدراتناتتجاوزأتعابعاتقناعلئنأخذ،ذاتهالمسيح

نإنقولأنهوهدفنالأن.الحقعلىالعثورفيالروحاستنارةوتقودنابعضدنا،سوف

هكذالأنهالقدء-االروحباستنارةحالأيةعلىذلكنقولوسوف،الربهويسوع

آناثيقا"."ي!وغيفول:اللهيروعتتكلئمؤهؤأخدلئسنأناغرفكثم"يذإكبولسيقول

12(ةأ-لكن3:كو)1آائفذليىيالروعإلازلث(("تسئوغيفول:أنيقلإزأخاؤليمن

11محرومايسوع"يقولونحينيخجلونلابعلزبولبواسطةالمنقادينبعضأنبسبب

مشيئاتهمفعل-الرو!أقوالعلى-مففئلين،المقدسةالكتب-لهميروقكما-محرفين

منأنهصانرى2:ابط2)أنظرمكتوبهو،كمااشتراهمالذيالربورافضينالحاصة،

هذاأكتبأن،الكنيسةأبناءلأجل،الأخأيها،نصيحتكوفق،والواجبوالمفيدالضروري



"ملك؟هـليرل!القايطأ

التيالمواضيعهذهمنكلعنبالتفصيلأتحدثوأن،المستقبلفيفائدتهمبهدفالحديث

!رأها.ضنككتفيدسوفأنهاأعتقدوالتي،أولئكيطلبها

كثيرةوكأفاتبدوالمضلةوإفنوميوسأريوسعقائدأنإلىالنظرألفتالبدايةفي

النساءمثل-الحقيقةفي-ولكنها.متنوعةبطرقالحق-مالوتج!د،والوجوهالجصال

بفنونمهنتهنمنخجلهنيخفينأدبمكنهنأفنمعتقداتالدعارةمهنةيمارسناللواتي

ينظرونللذينحسنةطلعتهنجاعلينحلئاويلبسنأجسامهنويدفنيتزتنيبتكرنها،مختلفة

بأقوالمزينة،التقوىبحمالتصاغفإنها،للمنحرفينالمدمرةالتعاليمتفعلهكذا.إليهن

لئة.الممقوتالكذبشناعةداخلهمنحبئ!نبل،ذاتهبالحقأبدأهؤلاءيهتمأندون،آ

ننخدعلاأنناإلا،البديهةوسرعةالمنطقبيقظةذهنهميحصنونهؤلاءأنمنالرغموعلى

الرلثامتازك1فائلين:مرنمينالحقيقيبالإيمانبشدةمربوطينحقافينبل،أولئكبأقوال

6(.:أ24)مزلأسثتايهئم"فريستةئسئيضتاتئمالذي

دون،وأعرضهللتعلمبجيعليهحصلتماكلاتجقعأنالأفضلمنأنهأرىإذن

لأنناجدأ.واضحأفصلكلفيالحقفحصيكونبل،بالغموضأبداحديثييتسمأن

لأولئكجدأوواضحأموجزاالحديثهذافيلهنتعرضماكليكونأنعلىحرصنا

يسمعوا.أنلهميروقالذين

الإلهية؟للحقائقكبيرجمعمنمذخرعلىيحتويلأنها؟"كنزاهوالكتاباسم

كلأدركناأننانزعملاأنناإلأ،القولفيكثيراعتدالمنعليهسنكونممابالرغملأنه

للجميع.بغنيشىءكليمنحالذيالمسيحأشكردعونيلكنشىء.

كتبتقدالكتابفصولأنيعرفواأنالأقوالهذهيقرأونالذينكلعلىينبغيلكن

خدمةفيتساهمالتيالأقوالمنكثيريتضمنفصلكللكنتتقدمها،التيالقائمةوفق

فقطتذكر()1(المقالات)أرقامالأرقامسلسلةمحتواها.مفهومحولوتلتفالمواضيعهدف

..الح...،الثانيةالمقالة،ايأولىالمقالةمتل:للمقالاتالعدديالترتبيقمحد)1(



هـديرلالدالقايالمأمقامة.االدالان؟ا!نوأ

روحإلىتشيرلأفاأرقاملهالبسمقالةكلفيتتبعهماكلبينما،المقالاتمحتويأعلى

)1(.المقالاتتلكهدفإلىوترميالمحتويات

علىودلكإليها،الرجرععمليةتسهبللعرضالمقالاتدقراتشرقيمفصاأنماالعريزقارناأحرىمرةلدكر)1(

الأصل.حلاف



"سهـنا؟لال!ثيهياللألقاا

الكنوزكتاب

ويوالمطالقدوسالثالوثعن

)1(الكتابمحتوى

بآاللةئسمىأنجدآوالهامالأفضلمنوأنهوالصائر،الصائرغيربخصوص:الأولىالمقالة

الصائر.غيريسقىأنعن

الجوهر.عنإعلانبلجوهرهوليسالصائرغيرإن:اكنيةالمقالة

ئخلق.لماللةبأنإعلانفقطبلجوهرهوليسالصائرغيرإناكلة:المقالة

ئوجديكنلموقتيوجد"كانبأنهويقولونيتطاولونالذينأولئكتجاه:الرابعةالمقالة

كلمةأنهذا،ككمنتخرجالىوالنتيجةشواهد.معوأفكارمختارةتجميعات".الابنفيه

أزلي.هواللة

ضثذئرئزهائقئفواغئرائوزةالأن1آية:خلالمنمقنعهخجهالمقالةفييوجد

:ا)روغذلي"يلآإنفنمخئىؤلآفوتة،ال!نرقينةفذزتةيانقضنوغاب،فذزكةانغاتيمخفق

الابن.يقصد2(،بأنه0

"كان"،الإلهيةالكتبفيبأنبشواهدإثباتات.أزليهوالابنبأنأخرىشواهد

للكائناتولي!،للكلمةفقطئستخدمو"يكون"و"أكون"و"كنت"و"أوجد"و"الكائن"

و"صار".قبلما"وا"قبل"لهاتستخدموالىخلقتالتي

.حدةعلىمقالةكلتلحبصإلىأقربهوكيرل!القديسكتطالديالمحترىهذا)1(



اثلل!معتا!.االلاالل!ؤال!ن!أ

إلىالحديثينتهىحيثالهراطقة،باعتراضاتبارتباطهالأزليةعنجدلأيضأ

وطالما.لاحقوقتفييصرلموالآبجوهرمنيأتيالابنأننقبلأنيجببأنه،الاعتراف

الأزلية.فيالآبمعشريكأيضأأنهواضحيصيرعندئذ،صحيحهذا

لهمضادوسؤالالهذيانمنمملوءللأريوسيينسؤال.الابنأزليةعنأيضأكذلك

جاهلة.أسئلةئطر!لابانيعلمحبثهذيانأأكثر

الآبأيضأ"هكذاويقولونثلد"أنقبلابنلديك"هليسألونالذينأولئكإلي

يلد".قبلماابنلديهليس

بالرغمالابنلكنمولود،غيرأنهمنبالرغم،الابنقبلالآبيوجدلاأنهالحامسة:المآلة

معه.الأزليةفيشريكهومولود،أنهمن

تغيير.أوتجزئةيعانيأنبدونالابنذاتهمنولدالآبال!مادلمة:ا!لظلة

مأيريدأنبدونالابنالآبوتذهلسؤالأ:يطرحونالذينأولئكإلياولبعة:ا!لقالة

ته.دارب!

بإرادته.بلبالآبليسمشابههوالابنأنيقولونالذينأولئكإلمب:اكمنةالمظلة

ؤإدا":الابنأقوالعرضخلالمنالجوهرفيالآبمعواحدهوالابنإن:اقماسةالمقالة

الأتلإئة؟ائخياةقييتكونأغقلضلآعأفيالمخايخ،ائمغفئم"إلقا:تةؤفالتقذتمؤاجذ

نأأزذتإنؤليهن.ال!هؤهؤؤاجدإلاضايحآخاليسنضايحا؟تذغوني:"يقاداتهققال

أدقتأتا:تكنمففتآتىو"ستمفتنم17(-:16ا9)متانؤصتاتا"قاخق!انخياةتذخل

أغظنمأييلأنالآب،إنىأفضبيقفثلاتينقرخوننكتتنمتجئوتبىكثننمنؤإنن!شنم.آبيتتم

.(41:82)يوااجمثي

تجاهمقنعةإجابةأبضآالمقالةوتتضمنالجوهر،فيللآبمساوهوالابنإنالعماشرة:المظلة

.القولهذاوتفسير:16(ا9)متاصالحا؟اتدعونيالماذا11سألالذيذاك

مني"أعظم"أبي:قولهأساسعلىللآبمساليهوالابنإنعشر:ديةا!لىالمظلة



"س!نا؟لال!هـدييبطألقاا

مسألةطرحالسيئمن،والأدقالأعظمبخصوصالمناقشةفيبأنيعلمآخر،رد

أرسطو.منهجبحسبأخرىحقيقةلأنها،التماثلعدم

منه.أدنيهوالابنأنيعئلاأعظماالآببأنالقولبأنبرهانيتضمنآخر،رد

تفئمتئم:أفولآلخقااقولأساسعلىللآب،معادلهوالابنبأنآخر،رد

السئقاؤاتققكوبفيالأصئغرؤليهناثقغضذالب،ئوخئاينأكطئمالتحتاءيرنائضؤئو؟ينتئن

ا....إلح(.اا:ا)مت"جمئهأغطم

اثذيائكلآئميي؟ؤالآلتالآلبفيأتاآنىئؤينأتم!ت"آيةعلىعشر:الأنيةالمقالة

:ا4)يواالأغقالايغضلهؤ!يائخالالآقيليهنتفسيى،ينييماقئلكلمتم!تييمااكلمكئم

كاناللةبأنبرهانعلىيحتويالحديثهذا.3(.:ا.)يواؤاجداؤالآبئأتاو"1(0

الله،صورةهواللةكلمةبأنآخرردالشرور.كلمنيعقو!البطريركخقمنالذيذلك

اللة.هيئةئدعىالكلمةبانوآخر

حالأيعلىشيءكلفيالمتشاهةالكائناتبأنيغلمموجزببرهانآخر،رد

لأشخاصتصيرالطيعيةالامتيازاتلكنمثلها.هيالتيتلكمعالطيعةبحسبمتشاهة

نتممها.التيبناالخاصةأفعالنامثلوالاستعداد،التمرنبحسب

تغيرحدوثيعنيلافهذافعل،بأياللةيقومحينأنعلىي!رهنآخر،رد

ميه.أوبواسطهيصيرإنهبللطيعته

آنككقاؤاجدآ،ائخميغييكون":آيةندركأنيجبكيفنتغلمبهآخر،رد

ؤأتا.أزستفتيىأنكائغاتئميئؤينيخيتا،ؤاجدأأئضأفئمييكوئواييك،ؤأتاييالآبئايقاأئت

يىؤأئتييهئمأتاؤاجد.تخىآنتاكضاؤاجداييكونواأغطيتيى،الذيائقخذأغط!تهمقذ

:ا7)يوأخئثتيي"كقاؤأختئتهثمأزستفتيى،آنكائغاتمؤيتغقتمؤاجد،إتىمكفلينييكونوا

،21.)32

نقولعندما،الإلهيةالطيعةونأخذطبيعتنانتركلاأنناعلىبيقينيبرهنآخر،رد

الإلهية.الطبيعةشركاءندغىوهكذامعهشركةفينصيربلاللة،معواحدنصيربأننا



ثلل!ا؟مطنا.اللائااللاا!أ!ن!ا

طبيعةلهليسالابنوأنوالآبالابنبينالطبيعيةالممائلةبخصوصعشر:الثافةالمقالة

كابن.جوهرهمنأتىلكنالآبمنخارجيأأنى:لا،متغيرة

بطريقةبلالأحسنإلىالأسوأمنجوهرهبتغيربالآبمشابههوليسالابنإن

محاربييزعمكماخارجيأوليسالآبجوهرمنيأتيالابنأنئظهرآخرقول.طبيعية

الآب.يشابههوإذنالحارج،منيأتلموطالما.المسيح

بحسبجمرناالإلهيةللطيعة.ممشاركتناأنهيوضحالمقدسالكتابمنبرهان

نأ،خالقهصورةيكونولكىيظهرلكىالإنسانخلقفيكافييكنالأنه.صورته

العملية.بلالنظريةالرؤيةفيالكتابيةالأقوالتنحصر

داييما،يخيخياةتةالآقيأنكضاالاع!نة1:آيةخلالمنالمماثلةعنأيضأع!ثر:الرابعةالمظلة

الابنأنهيوالنتيجة5:26(.)يوداييما"يىختاةتةتكونأنأيضأالائنأغطىكذلك

الآب.أيضأمثلالحياةالطيعةبحمسبهو

ضئذأغضاييما،قئلينقييميما،أؤلقتافيآلردث":الأمثالسفرفيع!ثر:احنمسةالمقالة

هوالابنأنتعنيولاالكلمةجوهرضدئستخدملا"خلق"فعل8:22(،)أمثالائمذيم"

.مخلوقأومصنوع

لااللةأدتكما،بأنه،المقدسةالكتبلشواهددقيقةملاحظاتمنمستنتجبرهان

.المخلوقاتلهذهوئمخدئتجدأنيقبللاطبيعيأهكذا،المخلوقاتمنلأحديسجد

يعتقدكماخيققدالابنبأنتنادىالىأريوستعاليممعالنقيضعلي

قناني-الرب"آيةخلالمنالبرهنةأيضأ.مقنعةبأفكارالآراءهذهوتفنيد،الأريوسيون

كانلو"يقولونالأرتوذكسبينماآخر،قول.مخلوقهوليسالابنأنعلى"،خلقني

والهراطقة"،المخلوقاتصفاتمنليسهذالأن؟خالقطبيعتهمنهوكيفمخلوقالابن

تباعأ.تأتيجانبنامنوالاجاباتأسئلةيطرحون



"للل!نا؟هـليدل!القاب!أ

يؤمرونكانواالقديسونوالأنبياءالملائكةأن،نتعلممنهاأيضأ،أخريملاحظة

الذيذاككثيرةمراتيجهلونكانوالأنهمتساؤلاقم،اللةعلىيطرحونوكانوااللهمن

ء.الشينفسيفعلأنهيبدولااللهكلمةبينما.يأمرهم

ؤخهغقىذائرةزستتمتضاأتا.فتاككئثالسثقاؤابتتمت"تضاآيةعلىآخرقول

2(.:87)أمثالاائغفرا

عنه.ينفصلأنبدونالآبجوهرمنأتىوأنهالابنأزليةعنعشر:السادسةالمقالة

ليسأيضأهذالأجلالخليفةخواصمنخاصيةأيالابنفييوجدلاعضر:ا!بعةالمقالة

مخلوقأ.الابن

معتتطابق!ابخلق"أنولامتطابفان،ليساوالمولودالمخلوقدثه،بالنسبةعشر:الثامنةالمقالة

11.يلدأن

آخربلالحقيقيالآبكلمةهوليسالابنإن،يقولونالذينلهؤلاءعشر:التاسةالمقالة

للآبمساليهوالابنأنهيإليهانصلالتيوالنتيجة.الطبيعةجهةمنوغريبمنهبالقرب

الآب.جوهرمنبلالخار!منيأتواالجوهر،في

أخلينائذيتسئوغ،ؤئكفل!الإتمالطزئييإتى"تاطرينآيةعلى:العشرونا!لقالة

الله"غرشيىتمينفيقخقسنيائجر!ب،مسئتهيناالمئييتاختقلأتاته،ائقؤضوعالسثرولي

)فيبياسئيم"كلقؤناسئمآؤأغطاةأئضأ،اللهزفغةايذلكا:وكذلك(،221:)عب

الآيتين.تفسيرخلالمنالتجسدبخصوصشروحات9:2(،

بالنسبةالأقوالهذهمثلهوماوكلو"رفعه"أعطاه"اا:فعلىعلىشروحات

كلؤخاجملخؤقر؟،ؤزشمقخلإ؟،تقاءؤهؤ"الذي،:الرسوليالقولعلى.للمسيح

ييائغطقيماتمينميتجقسنيخطالاتا،تطهيرآيتفسييماضتغتاتغذفذزييما،يكيضيماالأشثياء

الكتابيستخدمهاأعظم"ااأنئظهرشواهدعلىشروحاتكذلكا(.3:)عبالأغايى"

جهةمنأوالمكانةجهةمنأوطبيعتهماجهةمنإمابينهما،فيماكثيرآتختلفأشياءعلى

نعمتهما.قياس



ثلل!ا؟مطتا.ثااللالث!ا؟أللناا

بلللجواهرمقارنةتعقدلابأفا"الملائكةمنأعظم"صائرآعبارةيقدمآخر،قول

.أخريبطريقةأيضأئقال.للجدماتبالحري

الشواهدنفسمنآخرردذلك.بعدوشرحهمالمسيحبشريةعنشواهدعرض

كلمةأهميةتشرحلأنهاجدا،ومفيدةحسنةهىوالابنالملائكةخدماتمقارنةأنيطهر

هووكمالملائكةمنأعظمهوكيفمنهانتعلمسوتالشواهدهذهمنلأن"أعظم".

أعظم.

ثئركاغ،ائمذيسئونالإخزةإلقاتئم"ينالرسولقولعلى:والع!ثرونالواحدةالمقالة

:3(.ا)عب"ي!ئوغائض!ييخكهتييماؤزئيسناغيرايختازسموللآجطواال!ئضاليئيما،الذغؤه

.مصنوعهوولانحلوقهوليسالابنأنهى،تخرجالتيوالنتيجة

ؤلآأخذ،يهقاتغقئمقلآالستاغةؤيفكائيؤئمذيلثؤأئا11:آيةعلى:والعشروناكنيةالمقالة

24:36(.)متؤخذة"أييإلأالسئقاؤاب،تلآئكة

)يو."تدهفيشتيءكلذقغؤقذالائنئجمثآلآلث"آيةعلى:والعشرونالثافةالمقالة

الآلب،إلاالائنتغردتأخاؤلئ!ن،أيىينإلىديخغقذشيئءكل11:آيةوعلي3:35(.

أتا":آيةوعلي:27(.11)متتة"ئغلنأنالائنأزاذؤتنالاثنإلاالآقييغرلثأخاؤلآ

قشييئيىأطف!تلآلاتى،غابتةؤذثنوتيي،أبينأسنقغكقاثتيئأ.تقسييجمنأقغلأنأفدزلآ

.الآياتلهذهالمشابهةالآياتوكل03(،5:)يوأزستقير"الذيالآلبشثييئةتل

علىالإنج!ليين.ينبشر!اادس!صعنقبلتالىالأقوالعلى:والعشرونالرابعةالمقالة

عىتعبرأنشئت"إنا:27(،2)يو"اضطربتقدنفسى"الآن4(،اأ:أالو"بكي"

شوإهد.المماتلةالآياتوكل26:38()مت"حزينة"نفسى93(،26:)مت"الكأسهذا

المسيح.محارلىشرتفندالكتابمن

مخلوفا.ليسالابنبأنأ(:هأ)كوالخلبقة"كل"بكرآيةعلى:والعشرونالحأمسةالمظلة

ؤغنيميييغنائخفولن"ؤأتازبديلابنيقيلالذيلذلك:والعشرونالسادسةالمقالة

4(.1:0،)مرتهثم"اجمذيفذينإلأاغطةأنلىققئ!نيستاليي



"سكلا؟هـليهـلالدلقابالدا

الإلةأئتتغرفوكأن:الأتدئةائختاةهيؤهذه"آيةعلى:والعضرونا!بعةالمفالة

:3(.17)يواآزستفتهاالذيائضمييخؤت!وغؤخذكائخميميئ

ؤائقاقيماائجكضيمايىيتقذئمقكانتسئوغ"ؤآثالوقا:نصعلى:والع!ثرونافامنةالمظلة

52(.:2الوؤالئاس"ال!هجمئذؤالئغقإ،

أئضأتف!ةالائنقجيتئذ،الكلتةاخصغ"ؤضتى:آيةعلى:والصشروناكسةالمظلة

:28(.ااكوه)"الكليىالكلاللهيكونكى،الكلتةأخضغيفذيستيخفتغ

ى5ص-ءعيص،ه!،ص-

ييكانالذييالقخدذايلثجمئذالافيايقاانتمجدفي"ؤالان:ايةعلى:الثلانونالمقالة

:5(.أ7)يواثغاتيم"كؤلبقئلجمئذك

عنجمناأكثرشيئأيعرفلااللةإن،بقولونالذينأولئكإلي:والثلالونالواحدةالمقالة

.بالتساويأيضأنحننعرفه،ذاتهعنيعرفأنبمكنهمابل،جوهره

بحسباللةهوالابىتبأنزأفكارالجديدالعهدمننحتارةشواهد:والثلانؤناكنيةالمقالة

.مصنوعولانحلوقهوليس،حقيقيهوهذاوطالما.الطبيعة

وئمنحالآبجوهرمنويأتي،الطبيعةبحسباللههوالروحإن:والثلالؤناكلثةالمقالة

الابن.بواسطةللخليقة

دائمآولديهاللةهوالروحأننرىأنيمكنفيهاشواهدعرض:والثلالونالرابعةالمقالة

فينا،يسكناللهأننقولوعندما.ذاكجوهرعنغريبهووليس،الابنمعالأفعالنفس

يسكن.الذيهوالروخفإن

هوالابنأننري،أننستيمبهاالمقدلرالكتابمنشواهد:والثلانوناصنمسةالمظلة

.مخلوقهووليسالآبمنمولود



،ةا!قالة.االلااللانفيأاثلا

الأولىالمقالة

لأفى5+،للأغالصائروغيرلأ5+،للأعالممائرعن

()1(المخلوقويخرالمخلوق)عن

.ص
فإنهم؟اثنينأمواحدهوهلالصائر"،اغيراالأريوسيون)2(:يسألناعندماأ-

عبارةأننرىفإننانحنأقا.الآبإلىفقطالصائر""كيرعبارةتنسبأنبذلكيستهدفون

كالأتي:نجيبهمذلك،منالرغموعلىأيصاثالابنعلىتنطبقالصائر""غير

واضعهجهلعلىيدلالشكلهذاالسؤالإننقولشىءكلقبلحسنأ.

لمماأوتنهوالصائر"ت"غير.كثيرةدلالاتلهالصائر""غيرمصطلحلأنبموتفاهته

عبدكاملصموئيلأ.اليرنانيةصعرهاالأربرسيين،ضدالأوليالمقالة،الرسرليأثناصيرسالقدي!أنظر)1(

،م2002الآلاء،الدراساتمركرأنطرليرس،القديسمؤصسة-الثالثةالطعةالهيد،عدلصحىد.واليد

59.-88ص

"إفملهم:قائلأالؤال،هذاسألراجماللأريوسونالروعةفيغايةاضةملحرأثناسيرسالقدي!يوجه)؟(

اصتحدامهمبسب!لبقيةفياحتمعراالذينايأساقفةيلومونبينمالأنهمأولأ،لهم،والتنديدالإدالةيستحقون

كفرهم،فصحبهدفوضعتقدللللإيمانمضادةعاراتليستأفارغم-المقدسالكتابسليستلعبارات

ضدإهاناتواشدعواالمقدسالكتابمنليستبعاراتلطقواأنهمأيالأمر،لصفيألفسهم!وقعرالقد

ألىشهقالذينالبرنانيين،،إدنفيسألوالذلك7(،:اتيمو)1"يقررونهماولايقرلرنهمايعرفونلاوهم،الرب

للمظكمأيضا،مهميحمعرالكىوذلكاخراعهم(منبلالمقدسةالكتبم!ليس)يأنهقالرهمامنهمععوا

الصائب،الحمراليألواأدحئيعر!ودلاأنهم!يتعلصونوع!دئذ،عديدةمعالىمنالصانر(عير-المحلوق)عر

التاسع،الفصل،الأولىالمقالةالابق،المرحعالأريوصيين،ضدعمها".يتحذتونالىالأشياءبحصوص!تولا

98.-88صر03فقرة
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لإلللكلا؟سدبهـلال!باللأالقا

يصيرأنيمكنالذيالمركبمثلوذلك،المستقبلفييصيرأنواردأكانوإنبعد،تصر

.النحاسمنيصيرالذيالتمثالأو،الخشبمن

يصير.أنيمكنولابناتأ،تميراماعلىئطلقأنيمكنأيضآالصائر""غيروتعبير

المثلثلأنمستطلأ؟يصبحبحيثيتغثرأنيمكنلا،المثالسبيلعلى-كشكل-فالمثلث

)1(.عليهكانعمانحتلفأشيئأويصيرتمامأ،يتلاشىعندئذ

ولكقأ،بالفعلوموجودكائنهوماعلىأيضاالصائر""غيرتعبيريطلقكذلك

ما.شخصبواسطةئصنع

هذايعنيهالذيفما،مختلفة.ممعالطيفهمأنيمكنالصائر""غيرتعبيركانفإذا

رأيهم؟بحسبدثهبالنسبةالتعبير

بعد.يصرلمالذيهذايعنيإنهيقولونفلربما،سهولةبكلسؤالهمطرحواأنهم.مما

لنا:يقولواأنالمتوقعفمنالصائر"."غيرهوفقطواحدآإنأيضأنحنقلناوإذا

بصيرورةتقبلواأنعليكمتحتمفالضرورةإذنالآب،وهوواحد،هوالصائر""غيرإنطالما

وأنالآب،وكلمةوقوةحكمةهوالابنأنطالماأنهعليهمجوابنايكونعندئذ.الابن

إذن،الألقابهذهئدعىالابنكانوإذاالآب،فيدائمأهىوالقوةوالحكمةالكلمة

.الآبعنزمنيامتأخراوليسأزليكائنفالابن

صائر"من"غيرهوأيضأهكذانور،منأشرقونورإلهمنإلههوالابنأنوكما

تعترفأنيمكنكعندئذ،ولدهالذيذاكمثليكونأنيجبالكلمةلأنا؟صائرا"غير

منالصائر""غيرالآبيعيقحقأشيءلابالتاليمنه،ؤيدالذيذاكفيالآبجوهربأصالة

منه،ويدالذيالكلمةعلىأيضأينطقالآبعلىينطبقوماصائر"،"غيريكونأن

ذكرهالذيالأمرللآب،المماثلةطبيعتهبسببالآبفيوئوجدالآبمعواحدأنهبسبب

ليما:المثالسببلعلىترضيحأ،الأمريزيدأنهإلاأثناميوسالقديىقالهمالصكرل!القدي!بنبعهما)1(

كيرلس،القديسيرضحاامربعاأبدايصراالمثكالأن:ايقولايأريوسيينصدالأولىالمقالةفيألناسيوسالقدي!

دأسلالرغمأنهنقولأدنريدعلإ".كانعصانخلفأضيئأويصيرتمامأ،يلاضىتقيايخلثالأن1قائلأ:

المميز.الخاصطرحةلهأنإلا،شرحهلىأثاشوسالقدب!علىكترأيعتمدكبرد!الفدي!
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أهاا!قالة.االلاالل!ثا؟ا!ناؤ

بقوله:معلنأ03(ا:)يو.ا)1(واحدا)نحن(والآبأنااا:ذاتهعنتحدثحيننفسههو

فيالوقتنفسوفي،اثنانأنهمايعنيعلم!كاس!"7"نحنوبقولهالجوهر،تطابق"واحا"

.واحدةإلوهة

آخر:رذ2-

قوله:بحسبفيهيظهرالآبوأنلها،نظيرلاالىالآبصورةهوالابنأنطالما

"غيرهوالابنإننقولأنحتمأينبغيعندئذأ(،ا:4)يوالآب"رأيفقدرآني"الذي

-11قولهمحسب-"الصائرلديمكنكيفإذا؟الصائرا"غيرالآبمنأقمالأت11؟!ائر

ا؟صائرا"غيرهوالذياذاكئطهرأن

)2(.الأصلمثليكونفالمثيلإذن،مثيلههوالذيهذافييظهرالأصلأنفطالما

ث!كلتالصورةأنطالماصائرأيضاهوالآبإننقولفيهالذيالوقتحانفقدوإلا

رأيكم.بحسبالصائرمنأيمنه،

أنحنكلمةهمانلاحظلئألأء"أ!5لأ،"+9غ7)،!علمماكا!اليرنالما:الصحسب03(:ا.)ير)1(

يعتبروالمثىمثىيوجدلااليولانيةاللغةييأنهالجمعوهناوجاءتوالاسالآبالاثيرهاالمقصردلاعلمماكا!إ

يقرل:إدوالمايز،الوحدالةعلىيزكدالنصهذاعلىوبالتحديديوحمالابحيلشرحهفيكرل!والقدي!جمع.

يقولونالدينبعضيفحلكماواحد،العددباستعمالفرديتهمامازجينغيرواحدهماوالالنالآبإنلقول"نحن

نفسفيالاثينمرحدينبداتهقائموالابنبذاتهتائمهرالآبأنءمنبل،الشخصنصهماوالابرتالآبإن

ثمالآحر"يكماالواحدفياحتلافبدونترىالقدرةهذهأنحئ،واحدةقدرةلهماأدأيضأوعارفيالحرهر،

بعدثماثنير،إلىيسر"نحن"الحرهر،ولكلمةوحدةإلىيسر"واحد""ولكلمةقائلأ:القديكرل!،ب!شمر

الثهيدعبدنصحيد.ترجمةيوحنا،إبحيلشرحالأسك!دري،كرلسالقديسواحد".لاهوتفييرحدهماذلك

742.صم،9002بالقاهرةالآبانيةللدراصاتالأرثرذكسىالمركز،الأولالمجلد،وآحرون

يوحنالانحيلشرحهلىودلك،الابنفيهىللآبالحقيقبةالرؤيةأنعلىكرلسالقدي!يرهنأيصأ)2(

-2الصلاح؟-اللآ!:أيضأهىطبيعيةحصائصبثلاثيتمتعالابنبأرا:9(4)يونصعلىوبالتحديد

وم!لىدمتافماقائلأ:ا،فيبسيعاتبالمسيحمتحيلأبرهانهكيرل!القديسيختمثم.الحياة3-.القدرةكلي

جدأسجدأأففلرؤيةعلىحصلتتد:ألتأنتتطلسهاالالهيةللرؤيةطريقةفأيةبوصرح،أبيترىخلالي

كيرل!القدي!ا.ذاقي؟األاهيالى،للآبحقيقيةصورةوأضبطأصدقأمامكوترىللقدماء،ئنحتالىتلك

للدراساتالأرثوذكسىالمركزالشهيد،عبدلصحيد.نرجمةالئامن،الجزءيوحنا،إنجيلشرحالسكمدري،

.25-15ص،8002أكسط!،الآبائية

قدالخليقةأدأساسعلىالخليقةطريقعنالابرلرؤيةأهمةيعطيأتاسيوسالقدي!أنلرىدلكإلىلالاضافة

الأمرهذاأنعلىأثاسيوسالقديسويثدد17(.ا:)كو"الكليقوم"ليهوأله،الابنطريقعنخلقت
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"!للنا؟د!ثييب!ألقاا

"غيرصورةأيضاهوالصائر"ت"غيرإذنعبحب،محف!هوالقولهذاأنوبما

.11ئرلصاا

خرآرذ3-

الإنسان"نعملقائلأ:اللةقدم،الانسانخلققصةالطوباويموسىروىحين

الآخرين،الأقنومينيقصدكشبهنا""صورتنا:وبقوله26(،ا:)تككشبهنا"صورتناعلى

إنسانفيظهرتفلوإذن،إله.بأنهوؤصفأيضأ،حاضرالقدسالروحأنيعىماوهو

لاالصائر""غيرأنيعنيماوهوتامأ)1(،يكونبينهمافالتماثلذاقا،والابنالآبصورة

"الصائر".معيتشابه

الجوهر)2(.فيالآبمعواحدآليسأنهيبدووإلا"صائرأ"،ليسفالابنإذن

الكتا!منكئيرةبأباتأثناسيوسق.ويشتهد،مستقيمةبطريقةالحلبقةالانانيتأملأنلرطيتحقق

عبدكاملأ.صموئيلالبونانيةعنعرهاالأريوسب!،ضدالأولىالمقالة،الرسوليأثناسيرسالقديسأنظر.المقدس

.57-25ص،م0002ثالثةطبعة،الآلائيةاساتللدصالأرثودكسىالمركزالئمهيد،عبدنصحيد.السيد،

)تككثتتهنا"صئوزيتاغقىالإثتاناتغتلااللة:بقولالتكوينسفرفيلذلك،الآ!صورةهوالاسلأن)1(

إذنصورنا"."عليواحدةصررةوهيوالاب!الآ!صررةأي.اللةصورةبحس!المحلرقالإلسالىإدد:26(.ا

لافالتالرث.الآ!متلاصائرااغراهوالابروبالتالي.تامنماثلبوجدللوالاب!،الآباحتلاهـبيريوحدلا

ومحلوق.خالقإلىالحرهرح!صتقسيصهيمك!

كرلسالقديسأماوالابى،الآبلينوالتمايزالفروقتلعيالحوهر،وحدةأنيظنونأنهمالهراطقةسنكلة)2(

القديسيقولإذآ!،إلىيتحولالالنولاابنإلىبتحولالآ!فلاالوقتلمسليوالمايزالوحدةعلىفبركد

أقومفهرالحوهر.وحدةبسبالكلمةيمبحالآ!اللةأدتمتورأنحطايكون"كمآخر:موضعفيكرل!

والابنالآ!أنواعترافأيضأ،الابن-دايزعلىتأكيدبل،الإبنكرامةعلىاعتداءليسوهدا.الأرلمنذالآب

يكرلىأنللابنتسمحلاالىبهالخاصةالأقنوميةصفتهمنهماولكل،المتعئرةكيرالراحدةالالهيةالطيعةداتلهما

السكدري،كيرد!القديىالحوهر"وحدةفيمتمتزأأقومأسهماكليظلبلالالن،يكودأنالآ!أوالآ!

للدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدالى،وآخرونالثهيدعدنصحيد.ترجمة،الأولالمجلديوحنا،إنجيلشرح

71.صالأولالإصحاح900،2الآبائية
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ه"ا!قالة.الل!اللاا؟أ!ن!ا

خرآرذ-4

ذاتفي)1(.الربوكذلك،الكلضمابطإنهالمقدسةالكتبفيالآبعنيقال

السيادةوله،ويتسلطيسودلأنه؟عليهويتسلطيسودأحدأأنعلىالابنيدزكلاالوفت

.الربهووكذلك،الكلضابطأيضأهوحقألأنه.الآبمع

،المخلوقاتمنأي،الكلمنواحدالابنيعالاالأمورهذهمثلففىإذن،

هذهففيذلكوعلىخلقوا.الذينأولئكطبيعةتخصهيإنماالكل"،امثل:افكلمات

قيللوحئ،الحليقةمعالمقارنةهذهتصحولكن،بالابنالصائر""غيرمقارنةتجوزلاالحالة

اللة)2(.عدافيماخيقالكللأنواحا؟إنهالصائر""غيرعن

دإالآب،خصائصكللهلالتاليالآبجوهرسهوالالنأنعلىهذابرهانهفيكررل!القدي!يشند)1(

يحئمالمنطقلألىمنه؟أقليكونفكي!،الكلضالطوالاب!،الكلضابطالآبكانإذا11:السياقنفسفييقول

الال!يكونفكيفالر!لم.هووا،ل!الر!هرالآ!كانوإذ.الكاملإلىيرتمعالذيهوالكاملعرأنعليا

كانوإدا؟ذاتهفيالالهيةالكرامةلهولي!الربؤبيةفيالآ!منأقلكانإذاخراالال!يكونوكي!مه؟أفل

الآب،منأقلكانإداالكاملالنوريكونلادالابنمنه؟أقلالابنيكوندكيفالور،هروالاب!الورهرالآب

الحياةهرالآ!كانوإذا(.:هاإيوحمائذركة"لأ"ؤالطفتةبقرلهكاذلأالابحيليويصبحالطلمةسدركهبل

ناقمةليناالىالحياةستكودالآبمنحياةأقلالابنكانإنمنه؟!أفلالابنيكونفكيص؟الحياةهووالالن

حدإلىيزمنرلىالدبنويكرنلل17(.-316:)أفسربالايمانالداخليالانانفيحالأالمشحكانإنحئ

الال!أننعترفوأنالحصاقة،هدهمنالتخفصعليناولكى.الآبمنكمالأأقلالابرحياةألىطالماموتىما

الابق،المرجعيوحنا،إنجيلشرحأنظردفة".لكلالجوهريلهمماثلتهبسبصالكاملللآ!ماليوهركامل

56.صالأولالإصحاح،الأولالمحلد

يكىلمولعرةكانلهشىء"كل:3ايوبثرححينحالقهوالابنأنحقيقةعلىكرلسالقديسويؤكد)2(

يعرفوهاللذينالرحيد،الال!وأعلن.الآلهةتعددإلىالمدخلالألدإلىأعلقيوحماالإنجيلىلألىكان"مماتيء

إمحيلضرح،السكندريكيرل!القديسأنظرالوجرد.إلىالكائناتلكلأتتالىالقوةدهو،الكلكحالق

بثلائةنادىلاأنناهوإدراكهاالراطقةعلىيجبالذيالهامالأمر770ء!الابق،المرحع،الأولالمحلديرحنا،

يوجدلاالذكماالشحصهوالآنوملأنالبثرئلأشحاصتلاثةلي!فالئة،الأقانيممثلثواحدبالةبلآلهة

فالداتالواحد.الجوهريحمعهمالثلانةالأقانيموهكذاآحر،أقنرموجردةئكثلبل.مممردةيوجدلاأودمردا

القديسيركدهاالحقيقةوهذه.ثالوثفيواحد.اللةالأقانيمفيهوالثليثإممافيها،تثلبثلاواحدةالإلهبة

المقدسالكتابفيرردماإلىإدأالتبه!ا:يقرلإذ،اللهمنبأمرلوحباهالديالفلكأبعاديثرححيركرل!

حمسينيسلغالدىالفلكعرضلك!الفلكطرلكادهدالأن.الكمالإلىترمزوالىدراعاللالائةبحصرص

وحدةإليهموتضا!سعاتصبعهىالخمسيرفإنالكمالكمالهيالىالالوهةوحدةعنجيدأيعبردراعأ

لأنهالالرهية،هدهسوىآحرشيءأيلايعلنفلاالملكارتماعأما.واحدةهيالإلهيةالط!يعةلأدواحدة
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"ئللكلا؟ثلإلال!لفاباللأا

الطئر،"غر:ئقالأنمنوأهمأففل"آبئ*،اللةإن:ئقالأن5-

يشيرمنهماواحدكللأن؟الابنمفهومبالضرورة"الآب"اسميتضمن

خيفت.التيالكائناتمقابلفيئخققاالذياللةيممزالصائر""غيرتعبيربينماللآخر)9(.

الثالوثمعرفة،باستقامةيؤمنواأنيريدونالذينأولئكعلىيتحتمذلك،وعلى

ذاكأئاالآب،فيأنهبسببالابنأيضايرى"الآب"،اسميذكرالذيذاكلأن.القدوس

فمن،إذنئخلق.لملأنهعنهمممئزهوإذ،المخلوقاتيرىفإنهالصائر"،"كيربدعوهالذي

ئعقنالتيالأسماءبتلكلا،الابنمعرفةعنئعينالذيبالاسماللةئعقنأنالأفضل

.القدوسالثالوثمعرفةفيإطلاقاتساهملاالتيالمخلوقاتبواسطها

هوالذيهذاطريقعناللةيعلنهوإنما"الآب"،اللةيدعوالذيذاكأنكما

المخلوقاتتلكطريقعناللةيعينالصائر"،"غيريدعوهتنبينما(،الابن)أيمعهكائن

نحلوقآ)1(.أي"صائرأ"،وليس،للابنآلبهوالآبلأن.معهكائنةليستهيالتي

درأعأ"وثلثينيفوللأنه.والأعظمالكلفوقهوالديواحدذراعإلىأيضأويتهيعثراتثلاثإلىيمل

ثلاثةهرالقدوسالثالوثلينماأي6:16()تكفوق"سذراعحدإلىوتكملهالملككواوتصنعأرتفاعه

كماإنولكنا،الآلهةتعددإلىبؤدىالذيالطريقاليولانيونبفضلبالطبع.إلهيةواحدةطبيعةلهأنإلاأتانيم

واحداجرهرفيمتحدودوأفمواحدةبطيعةنزسإناإلاأتانبمثلاثةالقدسوالروحوالاب!الآبإننقرل

الكنيةإلىوأدخلنابالإيمادالمسيحخلصناقدحأفرق".منذراعحدإلىوتكمله"بقرلهإلبهأضارماوهذا

الم!يح-أي-البارلرحلأنأالماهذاليرانمنوننحرالموتخوفعلىلنتصرإلهاندخلفلككصتلفهى

عبدنصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضحورحد.ترجمة،لامعةتعليقاتأي"حيلافيرا"ألظرمعا".سيكولى

.م4002يونيهعددوالحدام،للشابالثهرياليها!،التكوينسفرعلىالأولىالمقالةالنهيد،

بدونللابروحودلاوكذلكالاب!بدولىللآ!وحودفلاوالاب!،الآ!بينالدائمالارتاطعلىهاالتاع!يد)1(

حسبالولادةتوحدحيثألهنتعفمأنالأفضلمنأليس11آخر:مرضعفيكيرلسالقديىيقوللذاالآ!،

غرعلاقةأونشيةعلاقةهىلشتالعلاقةهدهوأن.منهوالمولودالرالدلينعلاقةبالتأكيدهناكتكونالطبيعة

الديذلكإذأبكرنفكيفؤتده.الذ!جوهردأتسيأقيبالحقيقةالمولودلألىطيعية؟علاقةهئبلحقيقية

ا!زءالالوث،حولحرارا.؟ابالحقيقةاللةهر-رأبهمحس!-يكولىأديكفأوشىءيخقصهاللة،مىؤلد

الاكصالحوار5002مايوالآلائية،للدراطتالأرثوذوكسىالمركزفلش،مرري!جوزيفدترجمة،الثافي

ابنهرلمنأبأيكرلىأنفلابدألأاللةكادإنااقائلأ:ضرحهأنأثناسيرسللقديسسققدكاناليهيدوهدا.4

عبدنمحىد.ومراحعةترحمة،القدسالروح،الرسوليأتايرسالقديسالآب".حوهرلفسومنلالطيعة

الرسالاثاية،طعة500،2لوفمإرالآلائيةللدراساتالأرثوذكسيالمركزإصدار،تاوضروسمور-!ود.الهيد

.201ص62:
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"ةا!قالة.االلااللانفيا!نوؤ

معهالكائنةالأقانيمأسماءطريقعناللةنسمىأنبالأكثرالمناس!ينكانوإذا

نظيرلاوالىتوصفلاالتيالطيعةتلكأحددعالو.3نهللكلظاهرأيكونمافهذا

أحاوصفلوبينمااللة.تعينأفاإذ،يفعلفحسنأبها،تتصفبالفعلهيالىبتلكالا

وغيرشريرةغيرقائلأ(،السلبية)الصيغةهاتتصفلاالتيالأسماءمستخدمأالطبيعةتلك

علىلكنه،يقولهالذيهذافيلحقأنهجمنفبالرغمخبث،ولاشرفيهايوجدلاإذ،خبيثة

مضلخبضاء.وغيرأشرارغيرأنال!البشربينيوجدلأنهاللة)2(.عنلنائعلنلاحالأبة

ولي!)الإجمبها!ة(،الأوصافخلالمنهكذا.قديسونالملائكةأنأيضأيؤمنونهؤلاء

ملائمة.وأكنرحقبأكثراللةعنيعين)السلبية(،الأوصافتلكبواسطة

آخررذ-6

الابتهاجبدهنإلهكاللةمسحكذلكأجلامنا:للابنويقولالطوباوييرنم

أنهفبماإذن،8()3(.45:)مز"المسحةهذهفيمعكيشتركونالذينرفقائكمنأكثر

ئدزكأنينبغىإذفيه،يشتركلكىيسعىالذيائثتاركعننحتلفإذنفهوئشازك،هو

الخليقةعنمختلفالابنأنيعنيفهذا،الابنكتشاليالخليقةكانتوإذاالآخر.فيالواحد

مماأكثرالابريعرد!لا"المحلوقأو"عيرالصائر""غيرمصطلحيستحدمشبأنأنماسرسالقديىوأكدسبق)1(

يعر!3،فألةيعر!+الكلمةإلى"الكلمة+،والدينسةهكدايسميهلإنهألأ،اللةيدعوالديأماالوثيرن"يعرله

.دترجمةالأريرسيين،صدالأولىالمقالةأنظر:3.يوا"لهصارتدثىءكلويمهم"أن،الكلحالقأنهأيضأ

الأرثرذكىالمركرإمدارالثمهيد،عمدنصحىد.مراجعةاليد،عبدكاملصمرئيلوأ.التسهيدعدلصحي

.49ص،ثالثةطبعة200،2الآبائيةللدراسات

ونحنالأسماء،طريقصاللةكلتالإعلانقضيةوهي،الأهميةمشهىفيلقصيةهاكيرلسالفديسيتعرض)2(

كيرل!القد-ىيقصدهااليتلكوهىالايجابيةالطريقةمىإحداهمابطريقتير،يتمانع!الإعلالىأننعر!

اليتلكوهىبال!لب،أولالمىاللةع!الاعلانأيالملية،بالطريقةتعرفالتايخةوال!ريقة.بالآ!اللهتصمة

الذيالغريعوريالقداسهردلكعلىالراضحواثمالالصائر،هـعيراللهبتيةكيرلسالقديسيقصدها

.الح....المبتدئعيرالمحرى،غير:السلبيةالأوصا!هدهمنكتيرعلىبشتمل

إلىالرسالةلىوردتكماالمرمورمنالآيةهذهلقارنوحيركيرلص،القدي!لصلىهكداالآيةوردت)3(

العبرانيير.إلىالرسالةفيالواردة"شركائك"لفسهاهىالمزمورلىالواردة"رفقائك"كلصةأننجدالعبرالرر

نألالدكرلها.والجديربولسالقديساستخداممنقريبكيرلسالقديرعندالآيةوروددإندلكعلىوشاء

القديىتباهالديالتمرحلمسأحذقدكيرلسالقديسألىويبدوالعبراليينص!غةاستحدمأثناسيوسالقدي!

إلوهيةعلىوالبرهنةالهراطقةعلىللردالمزمورمنالآيةهدهذكرعمدماالأريوسيينضدالرلالةفيأثناسيوس

.251-411ص،الأولىالمقالة،ال!ابقالمرجعالأريويين،ضدألطرالاب!.
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لأسكدا؟هـدبدلالدالقاياللأ

عنمختل!غيرالابنيكنلمإذااثاصائرأ.يكونلافالابنذلكوعلىمعه،تشتركالتي

نأللمرءيمكنكيفأو،المشاركةضرورةإذنهىفماطبيعتها،نفسلهبل،الخليفةتلك

تمامآ؟مثلهنفسههوبلعنه،يختلفلاشىءفييشارك
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االلاليةا!قالة.االلال!ن؟أا!نا

الثانيةالمقالة

المئائر"،"غيز

للجوهرممئزةصفةعنإعلانآبلللجوهر،تعريفآليس

نأإلأ،كائنأنهإلىبالاضافة،وجملةبدءأنهعلىئفهمالصائر""غيركانإذا-ا

يعنيإنمااالصائرا"غيرلأنبه.شبيهغيرأوشبيهأبالضرورةيكونبدءأيأنيعىلاهذا

لافإنناذلكوعلىالصائر"أ2"غيرعكس"الصائر"لأنبه؟شبيهأليسالصائرأنبالضرورة

فيلهشبيهيوجدلاأنهفقطنقصدوإنماالجوهر،عنالتعبيرالصائر""غيربنقصد

الصائر"ب"غيرزيفايدعىأنيمكنالذيذاكعنلهتمييزاوذلكالجوهر)1(،

خرآرد-2

إلىتنصرفلاالصائر""غيركلمةأنبالفعلأوضحناقدأننامنالركموعلى

بالفعل،الجوهرعنتعئرلاالكلمةهذهإن:يقولأنيمكنهماشخصأأنإلأالجوهر،

)2(.الاختلافعلىتدلولكنها

مثيل.لهليسمحلوقغيرجوهرهوالالهىالحوهرلأن)1(

يتمالراحدةالكلمةهدهأنالهراطقةويذعى،المحلوقأيالمائرالجوهرع!ومميزنخلفالجرهرهداأنأي)؟(

تثمالجوهرتعريفاتإديقرلولى"فهم:يقولإدآخر،كتابلىالرأيمذاكيرل!القدي!دندوقدالجرهر،تحديد

.المجالهدالىالدقةعنيحتونوالذينالعلماءيقبلهلاأمروهذا،واحدةكلمةأوواحدالمحلالس

كلمتين،استعمالعندوحئ.واحدةكلحةسالمكونةالتعريفاتعيريوحدلاإنهيقرلرلىذلكإلىوبالإضافة

لريدالىالأشياءمعالىتظهرحئكلماتتلاثإلىالأمريحتاجبالحرىبلالكاملللوضوحنكفيالىلافهانبن

للدراساتالأرثردكسىالمركرترحمةالثالى،الحرارايأول،الجزءالتالوث،حرلحرارأنظربرضوح".تحديدها

84.ص،تايةطعة800،2مارسالآلانجة
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"ئلللنا؟ثبرلالدباللألفاا

الاختلافمجردكانلو،لأنه.بالجهليدانوأنئدلاالأمرهذايقولتنأنإلأ

.ممقتضاهالذيالاختلافذلكعنالبحثمؤنةذلكلكفانامختلفآ،جوهرآهناكأنيعى

أنه:علىتحديدهيمكننا-المثالسبيلعلى-الحىفالكائنمختلفآ.الصائر""غيريمون

فهناك،الحيةالكائناتبينالاختلافينفىلاالتحديدهذاأنإلأنفس.ذومحسوسجوهر

،الحصانمثلعافلكيرآخرهناكبينما،الإنسانمثل،ومعرفةبعقليتميزفالبعاقلحيوان

)1(.الحيوانوهو

هذهيسبقالجوهربينما،لاحقةمرحلةفيوتنتجتجىءفالاختلافاتإذن

نفتضعندئذصأنعليناتؤتجب،الاختلافمجرديعنيالصائر""غيركطنل!.الا!ضوات

علةالاختلافئعتترأنالممكنغيرمنلأنه.الاختلاتهذالهيرجعالذيالجوهرعلى

الجوهر.

خرآرذ3-

تمير،اأنهذلكيعنيأندونالجوهر،عنيعئرالصائر""غيرتعبيركانإن

غيربينتمئزلاكانتإنفالأسماءمنه؟ؤيذقدطالمابالآب،شبيهأالابنيكونلافكيف

كانتماالصائر"،و"غير"المىائر"،كلمةتعنيهماجهةمنبينهافيماتتنافرفلاالمتشاهات،

"غيرتعبيرأنطالماالجوهر،جهةمنبالآبشبيهايكونأنعنالابنيعيقشىءهناك

آخر،جوهرمعيتضادلاالواحدالجوهرلأنا؟"الصائراتعبيرمثلالجوهريخصالصائر"

جوهران.كليهماأنطالما

كائنأنهأساسعلىالاسادئعرفلمحن11قائلأ:آحر،كتابوكيرلىالقديسأوردهالثرحهذالص)1(

طبيعةمحذدلكيأخرىطريقةوهماكوهكدا،بالصهيليثيزحيرادأنهعلىمئلأالحصاننحذدلينمارائلحى

أنهكلعئالتحديد،يدأحيثإلىلمكأرإلى،الأولىولشتالأحيرةالصفاتمنلطلقأنوهى،الكائناتهذه

فسوفالصهيلعلىقادرماكائأإنقلاوإذا،الإنسانأنهسنفهمفإنناوعاقلزائلحي!صائ!هاككانإدا

وأالتعبثريقمللافلمادا،تعريفهوالمرلود""كيرتعيركانفإذا.الحصالىبطيعةيتعققالأمرألىذلكيظهر

لحوهرتحديدأيكونفهدامولود"،"غيرإنهكافىعنقنادإذا،لدلكيمتردواأنلىيترددوالاأن!ب.التعديل

حولحرارراجع!ا.الطريقةشفصالأشياءآلافيوجدلأله،الصحةمنتمامأعاليالفكرهذاولكنالآب،الله

88.صالثافيالحوار،الالقحعالمر،الثالرث



االلا"ليةا!قالة.االلال!ن!الكل!أ

آخررذ-4

عن-شخميقولتظهر"الصائر"،معأبدأيتشابهلاالصائر""غيركانإذا

آخر."صائر"بأيشبيههو"صائر"أيإن-القياسذاتوعلىحق،

المنوقاتتلكمنبأىشبيهأليس-يقولونكما-صائروهو،الابنكانفإن

بحسبالصائر""غ!رالآبمعيتشابهلابالتاليفهو،الخليقةكلمنأعظملأنهالصائرة؟

صائرا.منهصار-تقولونكما-الابنلأن؟الطبيعة

أنهمنبالرغمالصائرةالكائناتمنوأسمىأعظمصارقدالابنكانإذالكن

صائر.إنهقلتملوحئالصائر،بغيرشبيهأيكونألايمكنلاأيضأهكذامثلها)1(،صائر

الهراطقةجانبمنسؤال5-

اللة،جوهربهنصفأنيمكننامصطلحهوالصائر""غيرمصطلحإنيقولون

إنهقائلاالإنسانماهيةيحددأنللمرءيمكنمثلماوذلك،اللهماهبة"نحدد"أنمنهوالغاية

ومعرفة.بعقلمم!زفالإ،مفكر،،عاقل،حيوان

السؤالهذاعلىالإجابة6-

أردتمإذالهم:قائلين،جهلهمئظهرإنما،الفرضهذاأنعلىنبرهنسوف

الجنس،إلىالمصطلحهذايشيرأنتتحئماللة،ماهيةلتحديدالصائر""غيرمصطلحاسنخدام

نرىلأنناالنحديد.هذاإلىنصلأنبمكننالاالأمورهذهبدونلأنه؟الاختلافاتبقيةوإلى

باستخدامبل،واحدةكلمةخلالمنلي!-فلسفيأ-ماهيتهاتحديديتمالأجناسأن

فالإ.حيوانأو،عاقلحيوانأو،محسوسجوهرأونفس،بلاجوهرمثل:،كلمةمنأكثر

دأتعلنالمقد!الكنصأنلهممرصحأ،المقدسللكتابالهراطقةتصديقعلىكيرل!القديسيراهنهنا)1(

"عيرالالىيكرنأنالمالعفماالمحلرقات،ضمنمنالابنيجعلونأهممنبالرعم،الحليقةكلمنأممىالابن

عائر.هوأنهقالوالوحئالآ!مثلصائر"
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لاملكلا؟لالدثبمبالدلفاا

يمكنفلاالشىء،جوهرعنللإعلانيكفىلاواحدمصطلحاستخدامكانفإذا

ما)1(.جوهرعنبذاتهيعئرأنالصائر""غيرلمصطلح

خرآرذ7-

ماعنلا،يكونهماعنأي،ماهيتهعنالإعلان.ممثابةهوالشىءتحديدكانإذا

فلاهو،ليسماعنبل،اللهماهيةعنيعلنلاالصائر""غيرمصطلحوكان،يكونهلا

تحديد..ممثابةالمصطلحهذانعتبرأنيمكن

آخررذ8-

!

،المتناقضاتإلىيلجأونلاالأشياء،جواهرماهيةبتحديدينشغلونالذينالحكماء

شخمعنشئلفإذا.عامبشكلعنهامعروفةصفاتمنالأشياءهذهتحملهاماإلىبل

اللونماهيةعنبذلككشفتماالأسود،اللونهوليسبأنهفأجاب،الأبيضاللونماهية

أنهمنأكثريعنيلاالصائر""غيرمصطلحكانإذاذلك،وعلى4يكولاعمابل،الأبيض

ي!صنأنالممكنغيرمنكانوإذا.مموجود.هوليسماخلالمنتحديافهوإذنتصر،ا

الصائر"،"غيرفمصطلحموجودأ،ليسماخلالمنماشىءلماهيةصحيحتحدياهناك

ما.ماهيبماعنيعئرأنيمكنلاإذن

دإآخر،لصلىوذلكالمولود""عيرمصطلحعلىكلامهمعرضوكيرل!القدي!يذكرهاالححةنف!)1(

فإذنأ،العافيالمولردةغيرالحئةالكائناتآلافؤحذوإدا،اللهحوهريصفالمرلود""عبرتعبيركادافإدا1:يقول

هذالحوهروص!هيمولود""غيرصفةتصرآخربكلامأو،اللهلجوهروصفأيعشبرمولود""غيرهوطكل

هذا،والسمواتالنحوموهكداالطربقةلممىخلقوالقمر،مولردةتكونأنبدونترجدمثلأفالشصالكائ!.

الرلادة.طريقعنمثبااسحوداإلىتأتلموالتيفرقناالىالحليقةوكلوالعروشالرئاساتعنالكلامبدون

كجرهرمولردغيركاننلكلالمرلود""غرلقبنسصأنيمكنولادتة،جوهرهومولود""كيركلإذنفيس

87.صالتانيالحوار،الأولالحزءالسالق،المرجع،ال!الرثحرلحوارأدظرله".
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االلاليةا!قالة.االلالان؟أالكلا

9-ر؟آخر

تحديدأنوطالما،المترادفاتمنكلهاتغد،معالبعدةلهالصائر""غيرمصطلح

المعئلأن،المعانيالمتعددةالكلماتأوالمترادفاتاستخدامخلالمننتملاالجواهرلاهية

الصائر""غيرمصطلحلأنونظرأ،المترادفاتلكثرةنظرأواضحغيرالحالةهذهفييظل

ماهية.ثمةعنبعئرأنيمكنلالذارأينا،كماالمترادفاتنحتيندرج

آخررذ-01

فيماأيضآاستخدامهلأمكنما،تحديدعنيعئركانالصائر""غبرمصطلحأنلو

فاييعاقلحىكائنأنهفيالانسانماهيةحددناإذافمثلأ.العكسيالتبادلعليهئطلق

حيكائنكلبأنبالقوللنايسمحالتحديدلهذاالعكسىالتبادلفإن،ومعرفةبعقلئمئز

"غيرمصطلحكانإنالقباس،ذاتوعلىإنسانآ.يكونومعرفإ،بعقلشتمتزفاليعاقل

اغير1جوهرأفييكونأن-العكسىللتبادلوفقأ-تؤتجتما،جوهرعنبع!رالصائر"

دائمأيكونلاجوهرهومالأنالحالةهذهفييسريلاالعكسيالتبادللكنأيضأ.صائر"

مصطلحيصلحلاذلكوعلىفقط،اللهعلىإلايسريلاالمصطلحهذالأنا؟صائرا"غر

يمير.لمماكائنأأنعلىفقطمعناهيقتصربلما)1(،تحديد.ممثابيمايكونلكيالصائر""غير

"صائر"ممطلحبينماحوهرعنيعبرللآببالنسبةالصائر""غيرمصطلحأنإقناعاهوالهراطقةعرض)1(

قياسأالآبحوهرصتمامأيختلصآخرحوهرصئع!ر،تجسدهسبصعليهقيلفدوالدي،للابنبالسبة

تبتوغيرهاالمقالةهدهوو.الآبحوهرسليسالابنالكاد!،برهافموفقولذلكالمصطلحانلاخلال!

"كيرلقبإنيقولونحينماحهلهمم!يححلراأنايجب1آحر:مكادوويقرلإدعائهم،كد!كبرلرالفديس

لرىلافص.الحقعقائدضدبهوينبحون،الابنطبيعةأمامكحاحزويرفعرنهاللهجرهرعنئعزمرالمرلود"

بحصرعى--ئعثرلاالمولرد""غرلفظمادامواصح،أنهيذعورالديوالالنالآببيزالاختلافدلكأبدأ

)غيراللقبينإلىوبقولهمؤيذ.ألهمنأكثرالالن،محصوص"المولود"الآحرالتعيرولائوتد.!ألهمناكثرالآب

السابق،المرجعالثالرث،حولحوارراحعالوضر!".ئقمههداكلامهملإنجوهران،هماوالمولود(المولود

88.صالثافيالحوار،الأولالجزء
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لا!لك!؟ثبهـل!ي!أالفا

الثالثةالمقالة

:أخرىمرة

جوهرآ،ذاتهحدفيليسالصائر""غيرإن

ئخققإاللهإنفقطيعنيبل

يحتمللاالجوهروكانالجوهر،ماهيةعنيعترالصائر""غيرمصطلحكانلوأ-

فييوجد"الصائر"كانوإنأقاالصائر"."غيرمعيتضادماوحدتما،المتضاداتوجود

لاستحالةالجوهر،عنتعبيرآالصائر""غيريكونأنيمكنفلاالصائر"،"غيرمعتضاد

.القولسبقكماالجوهرفيتضادوجود

خرآرذ-2

يعئرأنأيضألتحتمالجوهر،ماهيةعنيعثرالصائر""غيرمصطلحكانإن

ماهيةعنيعمرانالمصطلحانيكونوهكذاأيضا،الجوهرماهيةعن"الصائر"مصطلح

"غيرمعمتضادا"الصائر"يكونفلا،تناقضفيا!ةالحاهذهفييضعهماماوهوالجوهر،

)1(.نفسهمعيتضادلاالواحدالجوهريأن؟نفسههويكونبلهنا،الصائر"

دأيزعماللىيالهراطقةلرأيتسيمناست!شأالىالائجتلكمىعتيةنتيحةهناكيرلسالقلىيح!يستعرض)1(

كيرلسالقديسيتاهاالرديالطريقةوهده"الصائر".مصطلحوكذلكالجرهرصيعئرالصائر""عيرممطح

(.المقدمة)ألظرالهراطقةآراءمراحهةي
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االلااللةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

آخررذ3-

وليساللة،جوهرماهيةعلىللدلالةيستخدمالصائر""غيرمصطحكانإذا

علىللدلالةئستخدمأيضأ"الصائر"فمصطلحئخلق،ابأنهالجوهروصفعلىللدلالة

أينفمنالجوهر،علىيطفانمعأالائنانكانفإذاخلق.قدبأنهوصفهوليسجوهر،

المصطلحاتهذهأنطالماخيق،أنهيعنيوالآخرئخلق،لمأنهيعىأحدهماأنالمرءبعرف

الجوهر.عنالتعبيرفقطإلأشيئأتعلنلا

آخررذ-4

الوقتفيالجوهر،ماهيةعلىللدلالةئستخدمالصائر""غيرمصطلحكانإذا

نأيمكنالصائر""غيرفمصطلحإذن،للكل"الجوهر"مصطلحفيهئستخدمأنيمكنالذي

الكل،علىللدلالةيستخدملاالصائر""غيرمصطلحأن.ممالكنالجواهر،لكليستخدم

ا؟"الجوهراذاتههوالصائر""كيريكونفكيف،للكل"جوهر"كلمةتستخدمبينما

آخررذ-5

هناكيكنلموالجوهر،ماهيةعلىللدلالةئستخدمالصائر""غيرمصطلحكانإذا

هناكيكونولابل،أعظميكونلاالصائر""غيرفإذن،أدقجوهرأو،أعظمجوهر

)فيالكلمنأعظمالصائر""غيركانإذاأئاجوهر.كليهمالأنمنه؟أدقآخرجوهر

لتفؤقتالنحو،هذاعلىالأمريكناإذالأنهكجوهر؟وصفهيفقدفإنهاللة(،حالة

الجوهر.عنتعبيرآليسالصائر""غيرتهذاوعلى،البعضبعضهاعلىالجواهر

خرآرذ-6

-

ولش!اللة،جوهرماهيةعلىللدلالةفقطئستخدمالصائر""غيرمصطلحكانإذا

تميرلماللهأنعلىتبرهنأخرىأحماءإلىهىإذنفالحاجةئخقق،لمبأنهالجوهرلوصف
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سلنا؟2ثيرلال!القابطأ

آخرشيئأ-زعمهمبحسب-تعنيلادئةبالنسبةالصائر""غيرمصطلحطالماعلة؟أيةمن

.جوهرهماهيةعنتعبيرافقطإلا

-

آخررذ7-

مصطلحاتهناكأننجدالعدد،حيثمنأكثر،وليسواحد،اللةجوهربينما

وعلى"،يغربلاو"الذيالصائر"،"غيرمثلاللةعلىللدلالةاستخدامهاتمكثيرةوأسماء

الاسمصهرعن!فبرهرعنالأس!اءهذهمنايسبمكليعترزعمكمفبحسبذلك

الصائر"."غيرجوهرعن!فوبا!اليالآخر،

خرآرذ-8

و"الصائر"الصائر"،"غيرمصطلحاتإلىإضافةإليها،أشرناالتيالأسماءكانتإن

بعضهاعنبثنآاختلافأمخنلفةوالمصطلحاتالأكاءهذهوكانتاللة،جوهرعنتعئر

اللةجوهرلكنالآخر،عنمختلفجوهرعلىمنهااسبمكليدلأنيحتمذلكفإن،البعض

له،وملامغللجوهرخواصاتعذكلهاالأسماءفهذهذلك،وعلىواحا،لأنههكذا،ليس

ذاتها.بحدجواهر.ممثابةأبدأليستوهى

خرآرذ-9

شيءعلىيطلقلاأنهإلامعروفمصطلحاللة""جوهرمصطلحأنمنبالرغم

عليهم.ويتفؤقالكلمنأعظماللةأنيعىالذيالصائر""غيرمصطلحبعكسمحدد،

ماشىءإلىينصرفلاالذياللةجوهرعلىيدللاالصائر""غيرفمصطلحذلك،وعلى

مثلليسوأنه،نحلوقغيربأنهاللةوصفبغرضئطلقولكنهالتحديد،وجهعلى

1(.)المخلوقات

غرمئل:صفاتأنهىالأريرسييرضد:الأولىالمقالةيخاأثاسيوسالقديمىترحهاكماالهراطقةثمكلة)1(

اللةتميزالالهيةالصفاتهذهأدحينفي،الابنمع.ممقارلةدائمايرلطونهاالكلضالطأوالمخلوقغيرأوالصائر

لالبما(الله)عنتستعمللاهذه،"المحلوق"غرلفظةدإنالواقعولى11:الآتيفي!ولالابر،ولي!المخلوقاتص
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االلااللةا!قالة.االلالان؟ا!نوأ

آخررذأ-"

لينفىأي،الصيرورةعدممعالعلاقةإطارفييذكرالصائر""غيرمصطلحكانإذا

"غيرلمصطلحيمكنفكيفما،علاق!علىيدللااللة""جوهرمصطلحوكان،الصيرورة

ما؟علاقيماعلىيدللاالذي"الجوهر".ممصطلحعلاقةعلىيكونأنالصائر"

آخررذ-أأ

نأحبنفيآحر،شئءعنتمييزهبغرضئذكرلااللة""جوهرمصطلحكانإذا

نأيمكنفكيف"الصائر"،مصطلحعنوالاختلافالتمييزبهيقصدالصائر""غيرمصطلح

ا؟الصائرا"غيرمصطلحعنهيعترمانفسعن"،الله"جوهرمصطلحيعتر

خرآرذ-21

دونللآخر،بالنسبةأحدهاعظمةتظهرلاببعضهاالجواهرمقارنةكانتإذا

معالاختلافعلىمباشرةالصائر""غيرمصطلحيدلبينما"أعظم"،كلمةاستخدام

"ضالطكلمةيالثميءنفسنرىأنيمكنوهكداالمخلرقات،إلىلالسبةبل-يتذمرونأهمولو-الابنإلى

الآ!مملكةيملكوالابن،الكلمةخلالمنالأشياءكلويسردبضبطالآبأنفلو"القوات"ربوكلمة"،الكل

بينمنيحتلاالالنأدإدنواضحافيكرد.وصورتهالآبكلمههرإلهحيث،الكلعلىالسيادةلهوت!صد

عن)تكرنت(الىالمحلوقاتإلىبالنبةللالابر،إلىبالنبة"والرب""،الكل"ضالطاللهيسمىولا،الكل

)عنت!تعمللانحلوق""غيرلفظةفإنوهكذا.الكلمةبراعمطةويحردهايضبطهاالىتلكوهى،الابنطريق

ليسإنهجثلصراب،هذاوإنالالن،طريقعنخلقتالىالمخلوقاتإلىلالسبةولك!الاب!إلىلالسةاللة(

39.-12ص33فقرة،الأولىالمقالة،سابقمرحعالأريوسيين،ضدالمحلوفات".مئل

أثاسيوسالقديسويؤكد"الآب"مصطلحلهوالابنمعتممللاعلاتةولهاللهعلىئطلقالديالمصطلحأما

وغروحالقأصالعأاللةي!ميصثفإن.الاسعنتعلن"الآ!"كلمةدإرأيصأ"هكذاقائلأ:،الحقيقةهذهعلى

ويعرفه"الالنئدركالحاليفإنهأبأاللهيحىالذيأماوالمص!رعة،المخلوتةالأشياءويمهميرىفإنهنحلوق،

39.ص33فقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرجعالأريوسيير،ضدالأولىالمقالة

حوهر،اسمليسالآ!11:يقولإد،الابنمععلاقةوالاباسمحقيقةاللاهونغريفوريوسالقديسويوصح

إلىلالظرالابرهرماأوالابر،إلىبالظرالآ!هوماعلىيدلاسمعلاقةاسمإلهدعل،اسمولاالحكماء،أيها

حناالأبالعرليةإلىاليونانيةمنلقلهااللاهرنية،31-27الحطبالرينزى،غربعرريوس"الآب

69.ص92الحطا!،3991أولىطبةالبوليشة،المكتبةمثوراتالفاحوري،
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لإشكلا)!ثبدلالدالفاباللأ

ذاتعلىيدل"الجوهر"تعبيرإنيقولونعندمابالغباءأولئكيوصفلافكيف"الصائر"،

ا؟الصائرا"غيرمصطلحعليهيدلما

آخررذ-31

"غيرهوحوهركلتكانالجوهر،علىيدلالصائر""غيرمصطحكانلو

تجديفب.محضيعدالذيالأمرصائر"،

14-ر؟آخر

هوالمتضاداتبينالجمعوكانالجوهر،علىيدلالصائر""غيرمصطلحكانلو

وإذا.المتضاداتبينيجمعأنالصائر""غير!لأمكن"الجوهر"،مصطلحخواصأحد

الصائر""غيروكانواللاخلق(،)الخلقالمتضاداتبينالجمعيقبل"الجوهر"مصطلحكان

الجوهر.عنتعبيرأليسالصائر""غيرفإذنواللاخلق،الخلقبينالجمعيقبللا

آخررذأ-5

المؤقتةملامحهدون،والنوعالجنسإطارفييوجدالذيالشيءهوالجوهركانلو

اللةدعىتماالأشياء،هذهمنأممبتحتاللةوضعيمكنلاالذيالوقتفي،والثانوية

فيئخقق،لمطالمالهأساسيملميمعنيعترالصائر""غيرمصطلحكانوإذاجوهرأ.

المصطلحبنلكلايمكنفكيفله،ماملمحعن"الجوهر"مصطلحيعثرلاالذممبالوقت

الشىء)1(.نفسعنالتعبير

اجرهر1اسم:داتههربكرلىمحلرق،غرلانهللجوهرصفةعنئعئرالذيالصائر"اكير1اسم:أنجمفأي)1(

أساسى.اسمهوالدي
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النااللةاقالة.االلالان؟ا!ن!أ

خرآرذ-61

يندرجالذيالاسموهووالأساسى،الأولالاسمهو"الجوهر"مصطلحكانإذا

المصطلحهذايعئرأنإذنيمكنفلا،توافقلأييخضعلااللةوكانالمتوافقات)1(،كلتحته

جوهر،علىيدللاالصائر""غيرمصطلحكانوإذاالجوهر.منأممىلأنهاللة؟جوهرعن

و"!ر"الجصهر"،فإذن(،مخلوقغير)باعتبارهلهخاصيةعنفقطليعئرئذكروإنما

واحدأ.شيئاليساالصائر"

خرآرذ-71

!عتدل"يغربلاو"الذيالصائر"،"غيرمثلوأسماءمصطلحاتكانتإذا

إذنعنها،تعلنالتيالمعانيمعالأمماءهذهفيهتتطابقلاالذيالوقتفيجواهر،

عنه.بعلنالذيالاسممعالمعئيتطابقلامثلماينطابقانلاالصائر"و"غيرت"الجوهر"،

خرآرذ-81

عندئذ،يخلقلمأنهعلىلااللة،جوهرعلىيدلالصائر""غيرمصطلحكانلو

جواهرفبهتوجدالذيالوقتفيا،صائرا"غيريكونأنالجواهرمنواحدلكلبمكن

علىتدللاالصائر""غيرتلذاالصائر"،"غيرمصطلحمنهاواحل!علىيطلقلاكثيرة

الجوهر.هذاعظمةعلىتدلبلالجوهر،

آخررذ-91

"غيرفإذن،يقولونكمااللةجوهرعلىيدلالصائر""غيرمصطلحكانإذا

خاصيةعنيعترالصائر""غيرأنحينفيللجوهر،تحديد.ممثابةعندئذسيكونالصائر"

يكونأنيمكنفلااللة،جوهرعلىئفرضتحديدهناكيكنلموإذاالجوهر.لهذاوحيدة

إدن،لباتيوكدلكحيرالىجرهروآحربثريوجوهرإلهىحوهرفهماكالبريةاللغةلترافقاتيخضعأي)1(

جوهر".11:كلمةعلىويصمويفوقلالئة
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لائلللنا؟ثبرلالدالقابال!

!مواحدةخاصيةإلاشيئآالاسمهذايظهرلاطالماالصائر"،"غيرهوالأساسياللةاسم

اللة.جوهرخواص



الهايعة1ا!قالة.االلال!ن؟أا!نا

الرابعةالمقالة

وقالوا:تجزأواالذينأولئكضد

موجودآالابنفيهيكنأزمنيوجدكانإنه

شواهد.معلأفكاروصيغنحتارةتجميعات-

أؤلي.هواللةكلمةإنهذا:كلمنالنتيجة-

الإبنيكنلمزمنيوجدكانأنهيزعمونبغباءاللةمحاربيإنيقولونلأفمأ-

يخصا(أ:)يو"ال!طمةكانالبدء"فيعبارةفي"كان"فعلإنقالوافإنموجودأ.

فيبوجد""كانعبارةالمرءأدركإذالكنيكن".ا11عنللكلاممجاللاعندئذ،الكلمة

موجودا،الابنيكنلمأثناءهزمنيوجدكانإنهوضوحببهليقولأنمريدآالزمنإطار

يقولكما،بواسطتهالذيا،بن،وجودقبلزمنيوجدكانإنهيقولونجيكجاهلفهو

2(.ا:عب)أنظرالدهورخيقت،بولس

أزلياللةكلمةأنعلىشواهد2-

1(.:ا)يواااللهائكيقةؤكاذاللة،جمئذكانؤائكيضةائكيضة،كانائتذيم"يى

نأيعنيوهو4(،ةا)رؤيا!يي"ؤاتذيكانؤائذيائكائن11:الآتيقيلليوحناالرؤياوفي

يىاقيضتعون1:يقوللأنهكان".ؤالذيائكائن11:عنهقيلالذيالكلمةهويأتيالذيهذا

8(.25:)خرؤستطهئم"!ىلأسئكنققلإسأ
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فىإسكلاهـدبهل!بطأقاا

لأنه؟الكلمةعن"كان"مصطلحبوضوحاستخدمقديوحناالقديسكانوإذا

قيل:إذا؟"أزلياكلمةعليهتسريأنيجبلذلك"،اللهجمئذالبدءفيكان"هذا:يقول

ا)1(.اكانأسذيؤااثكائناا

شواهد-3

إلهأالكلغقىائكائنائخستلإ،خستتاثضسييخ"ؤجمئفئماليهود:عنبولسيقول

غئراموزة"لأن:الكلمةعنيقولنفسهوهو(.ه:9)رواآييناآتد.اإتئمتازكا

إئهئمخئىؤلآهوته،السترقيئةقذزتهيائقمشوغاب،مذزكةائغاتيمخفقمئذترئائضئظوزه

يمكنآخربتفسيرأنهإلأالآب،يخصالمقطعهذاأنمنوبالرغم2(..:ا)روغذلي"يلآ

ؤجكضهاللهف!؟"قائق!ييح:بولسأيضأبهايكرزالتياللةقوةهىمالأن.للابنيعطىأن

68:)مزتتا"قغفتهاثذيهذاآلئةتاأيذااالأمر:نفسيقولوالمرنم2(.4:أأكو)ااالله

منفداناالذياللةكلمةهوأليسلنا،عيئالذيهذايقؤيالذيهذاهوفقن28(.

الفساد؟عدمفيمعهوأقامناالفساد

ممعتدالمباركالإنحيلىاوكأد:يقولإذ،الالىأرلةعلىيثددهايرحاالإنحيلىأنكيرلسالقدي!يرى)1(

اللةمنوحدههوواحد،الكلمةأدمرةسأكترفحذدوكتاباقم،عباوقميمحولكيفتخركهللاء،تجاديف

"قذا.العينعمفةمتلسريعةخاطفةلمحملةالصددهذافيقالهماكللخصولدلك،اللهومعاللةوفيالآ!،

إليهيتارالذيهوالوحيدفالالنجرهره،منوالمرلود،الآ!معهر،الذيالالن،أيالفه"،يخداقذءيخيكأن

63.صالأولالاصحاحالسالق،المرجع،الأولالمحلديوحنا،إنجيلشرح"هذا"آ.لكلمة

الكنايىالمصمصرأالمصعحرو!أكلعنحديثةأتاءكيرل!القديىيؤكدهاالابنأرليةأيضأ

الكاملةالمعرفةداخلهميحوواأدلهممريداوحوفه،اكارعهمعرأسهيؤكلأ!أيضأأمرأكصا:يقولإدرمزيأ،

اللةهوألهإذالدءمندالآبومعالآ!يكانالكلمةأنيعرفراأن-ضىءكلقبل-ينغىلأله.لسره

لحطةنهايةيضعلكىكدثانتانيةيأتيسوففإنه،اللةأنهوبماوثانيأ،.كالرأسسركلبدايةهوكادأي،بالفعل

لإفيشراجو!،أتاالجد.لهابةفيهىالىالأرحلإليهلثرماهووهذاحلاصا(،لصم)أيخلاصه

كاملأ،فياالمسيحيتصزرالمعرفةوهدهكله،الايمانئمثررايأقرالهذهإدن)داحلنا(.فياالمختفيالمتأشالكلمة

أنطر.8((:ا)رؤضىء"كلعلىالقادريأتيوالذيكانوالذيالكافىاايرحنا:يقرلهمماأؤسألىيمكننيعندثذ

.102.ينايرعدد،الهريالكتا!الثهيد،عبدنصحىد.مراحعة،إبراهمعرضحررجد.ترجمةجيلاليرا،
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ليا!ة"ا!قالة.اللالانا؟أثل!ا

ئرئائقئطوزةكيزافوزة*آن:يقولالذيالشماهدأنعلىمقنعتفسرآخر:ر؟4-

غذلي!بلآإتفغختىؤلآفوتة،الستزقديةفذؤتةبائقمئئوتمات،فذزكةائغاتيمخفقفذ

التفسر.هذاجملة.الابنيخصا(،0:2)رو

:اا)متتة"ئغلنأنالائنأزاذؤتنالائنإلأالآقيتغرلثأخا"ؤلآ:مكتوب

يدزكلافالآبإذن،،للآخرينئعقنوبواسطه،للابنفقطمعروفأالآبكانفإذا27(.

يظهروالكلمة،الكلمةاللةأيخالقها،ئظهرالخليقةلكن.الخليفةفيبوضوحئرىولا

جمالبواسطةالآبيرىأنيأمرهلم8(،:41)يوالآقي""أليتا:فيلبسقالوعندما.أبيه

:9(.41)يوالآلت"زأىققذزآفيالذي11قائلأ:ذاتهلهأظهربلالمخلوقات

أزلم!الابنأنعلىأخرىلثواهد5-

آزفي"اؤستط!يائخلآصيىقاجمل)الأزل(،ائمذيممئذقييهي"ؤالله:المرنميدعوه

خالقالردثالذفرإلة11أشعياء:يقولأيضأخيق.الذيهوأنهعنهونفى12(،74:)مز

،الأرضأطرافصنعالذيذاكهوالكلمةكانفإذا28(.:04)أدقالأزض"أفئاف

تخقق.وادائمأ،كانالذيهوفإنه"،"أزليكلمةإليهوتنصرف

خرآرذ-6

:أ)عبتجؤقر؟"ؤزسئمتخده،تقاءؤهؤاتذي،اا:الكلمةعنبولسيكتب

جمئذكالآن1:وكذلك17(،9:.)مزغقثئا"إلهتاالردثنغمة"ؤلتكنيرنم:وداود3(،

كانمئ؟شعاعبدونالآبكانمئإذن9(.36:)مزنورأ"ترىينوليكائخيا؟.يتبوغ

فيه؟الآبنوريكنلمفمئ،الآبنورمننورهوالابنأنوطالمافيه؟يوجدلااللةهاء

ينفصللاالآبمنئوتدالذيالنورهكذاالنور،عنانفصالهبدونالشعاعينيرفمثلما

)1(
عنه.

للانفصالالقابلةعيرالوحدةع!لتعبيروالتعاعالورتثبيهأتناسيرسالقديسمثلكيرل!القدي!يشخدم)1(

وإنماتصوبره.يمكنلابالتةيليقفماالأمر،هداعنتتسيهألقذمأنشايليق"ولايقرل:إدوالاب!،الآببت
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لاش!نا؟ثيهلال!باللألقاا

خرآذر-7

يقاسالزمنكانفإذا13(،:451ا.)مزالذهوراكلمفكامفكلث1داوديرنم

موجودأ.الابنفيهيكنلمزمنيوجدلمبالتالي،عليهيسودوالكلمةبالدهور،

بشواهدبرهانآخر:رذ8-

وهي:،الكلمةعلىللدلالةمعينةكلماتتستخدمالمقدسةاليهبأنيلاحظ

و+من+قبل*،:فتستخدمالمخلوقاتعنأفا*.وأكونو+كنتكان+،و+الذي*،!الكائن

الكلطت.هذهمعالمتثماهةالكلماتوكلو"مار+قبل+،

الئوز"،)أكون(فؤ"آناا،االحق)أكون(فؤ"آنا:أفنومهأزليةمعلنأالمخلصيقول

.(1()01:11-8:21-41:6يو)ااالرأجمى(نأكو)فؤأتااا

الأزلمئذ،ؤائضسثكوتةالأزضنأئذاتأؤ،ائجتالتوتذأنقثلامن1:يقولوالمرنم

2(.09:)مزاللة"أثتالأتدإتى

:6)يواثتابئ")أكون(فؤو"آنا".الطريق)أكون(فؤ"أتا:ذاثهعنالمخلصقال

.)14،9:01

الرباقالوأيضأ:ا(.ا:أ)مر"الحبيبابني)تكون(أنتاا:لهقالوالآب

7(.:2ا)مزاابني()تكونأنتلربي

أوو"كان"."،تكون"أنتمثلكلماتئستخدممادائمأالشواهدمذهففى

هوومقتنيك.أباكهو"أليس:المخلوقاتعلىبينما"صار".مثلكلماتإطلاقآتستخدم

معأاحتمعالإلهير،الإيمانإليؤديهذالأن-منفصلينباثنيننعتقدلافحنا،لن،معيعملإلهلقولعدما

لأنالتمايز،يؤكدوالإشعاعالنررئاللأن،طبيعيةوحدةفيوالاشاعالوراحتماعمئلبل-واحدأوصارا

الذيوالإضعاعالوربينوالتمايز،واحدةالطبعةولكنالنور،هرليسالنور،جمالويحمليرقالديالإضعاع

81.صالأولالاصحاح،الأولالمجلديرحنا،إنجيلفرحالآحر".عنواحدبانفمالي!محلايثرق

يسرعالر!يخهاتكلمالتيالآياتكليالكينونةفعلدائصا-اليرنايىنصهلى-المقدسالكتا!يستخدم)1(

"،الحقأكررألااا:الحرفيةترجمتهاتكودوبذلك5!(،قلأ،لمماأعلأهـأأول""،عا:االحقهوأنا11:مثللفسهص

.الآياتهذهذكرلاحينقرسينبينالكينونةفعلوضع!الذا
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الهـايلةاا!قالة.االلال!ثا؟اثل!أ

ائترييماشخر"كل:قالالعالمخلققصةكتبحينوموسي32:6(.)تثوأنشأك"و

أفطرقذيكنتنمالإلةالرئثآنتغذ،تثبتتنمانترييماغتنبؤكلآزفي،ايىتغذيكن

5(.2:)تكالأزضن"ليغقلإئ!تانكانؤلآالأزفي،

الزمن.عنالحديثدائمأهائقصدحين"،أو"عندماتترجمالتي"ع+ة"ايأداة

8(.32:)تثياتيم"ائغلىقستتم"جين:التثنيةسفرفيل--

عنسليمانحكمةفيفيقول،المخلوقاتعلىئقالقبل"،"منكلمةفإن،كذلك

غفريكنتئمقبل()منإدالأزضيى.أؤائلئئذائتذء،ئئذفسيذث،الأزليافئذ1:الحكمة

ائلإئث"اليلآليقئلائجتاذ،تقرربألىقئلين.اثمياهكيترةيتاييغتكنتئمإد.ائلإئث

قئلاإثراهيئمتكونأنقثلتكئم:آفولالخق"الخق:المخلصيقول25(.-823:)أمثال

خرختؤقئقضاغرفئك،التطنيىض!رولتكاقثقضالأرميا:اللةوقال58(،8:)يو"كائن

5(.:أ)أراقذشتكاالرجيمين

الهراطقةاتمراضاتمنأخرىأقوال9-

معوكائنأبديهوبلموجودآ،الابنفيهيكنلمزمنيوجدلمإنيقولوذ:

اللآب(.أخأبلابنأ،تدعوهلاأنعليكمعندئذالآب،

الأمرهذالثرحأ-"

لوافما.أزلمبوهو،الابنإنهنحننقولالآب،معالأزليةفيشريكأخإنهقالواإذا

لكنأخا.،تقولونكما،تكونسوفمكانتهفإن،الابنولي!الأزليةيخماشريكمجردكان

لذاكأخآالابنيكونفكيف"الابن"،بأزليةأيضأنعترف"أزلي"،بكلمةالآبنصفلأننا

!لده؟الذي
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لللكلا؟لألال!هـلييي!ألقاا

خرآرذ-11

هذا؟فيتبدوإخو؟فأيإعتمدنا،الإيمانهذاوعلى،والابنبالآبنؤمنأننالو

كلمة؟هوليسالذيلذاكأخاالكلمةيكونكيفأو

آخرذا-2
يرر

أخين.نعتبرهماأنيمكنحئقبلمنتوجدكانتبدايبمامنيولدالموالابنالآب

والابنأحد.لأيابنإنهيقالولاآبأويظل،الابنؤتذالذيالآب)1(هوالابنبدايةلكن

ذلك،وعلى.الطبيعةبحسبأحدلأيأخإنهئقالولا،عليههوماعلىويظل،الابنهو

بينهما؟تأخذهأنللأخوةيمكنموضعفأي

الابنأزليةعنأخرىأقوالا-3

يكون،أزليأيضآالآبأنوبماكاملأ.يكونمنهيأتيفالذي،كاملالآبأن.مما

،ولدهالذيذاكجوهرمنمتأخرأيأبلملأنهأيضآ،أزليأالأزليالآبمنيأتيالذيالابن

الزمنفيصارلأنهعنهبمالبعضيقولكما-كاملغيرليس:هو.معهدائمأكائنهوبل

زمن.أيقبلكائنلأنه؟كاملهوبل-

ذأموضحأيوحنالانجيلشرحهفيكيرل!القديسوضوحبكلعهايفصحالاسلدءهوالآبأنحقيقة)1(

)التمس-الأشياءهدهأنوكما11يفرل:إذأح،لكلمةفيكرولاالبدءمنمولردلأنهالالنذعيالكلمة

تطلبلفيهالفصاللاضرورياأمرامعاوحودهاتحعلالبعضصبعضهاتصدرالى(الحرارة-النار-الشعاع

.الآ!ومنالآ!فيإنهونقولنعتقدلأنناوالاب!.الآ!معالأمرهكذاالمصدر،لطبيعةوتحتفظ.ممصدرهادائمأ

دائمأحفهويضرقدائمأ.ومعهفيههولل،الآ!لعدالترتبفيجاءأوغريبأكانمألي!ألهيعنيوهذا

ذلكمنيقصدونوكانراالال!،"بدء"هوألهالآباللةالقديونوصصولذلك.المدزكعيرالأزليالالهىالميلاد

.44صالأولالاصحاحالسالق،المرحع،الأولالمجلدأنظرالآب".معأنه

ماول!ن.أزليلهمدألافما11قائلأ:وضرح،بكلالأمرهذاثرحاسلاهوتياغريعوريوسوالقديمى

ولبهة،العفةحيثمنمدأللادليساالمدأ.هوالذيلالآ!يتملقذلكداممامدأ،بلالالضرورةليسأرليهو

منمبدأبعيرفهمالنررها.سابقةالثسىت!سلىلاكماعهامعلرلينكاناتمنصالقةكيرالعلةهذهأنالظاهرم!

13-27الحطبالتريترى،غريعوريوس:2(".اعص)الزمنعمهمبصدرتنللزمنيخضعلاإذالزس،حيت

82.ص21الخطاب،ال!القالمرجع،اللاهوتية
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لايلة"ا!قالة.اللالانا؟أ!ناا

الآقي:هوفف!ل،آخرلث!ذآخر:ر؟ا-4

العدممنصاربل،الابنهوليساللةكلمةإن:يقولقنندعأنأولأعلينا

الابنفيهيكنلموقتيوجدكان:يقولندعهثمومنذلك،علىيبرهنأن)1(،كمخلوق

لتعلنالابناسموتستخدم،والابنالآبعنتخبرناالمقدسةالكتبأنطالمالكنموجودأ.

يولد.قنمعيخلققنينساوىلالأنهومخلوقأ،صائرأالابنليسإدنالآب،منولادتهلنا

.للمخلوقاتفقطئستخدمولكنها،للابنبالنسبةلهامحللاموجودأ"يكن"اوعبارة

آخرر؟أ-5

كلمتههوالآبمنؤيدالذيالابنوهذا،الآبمنويدالابنأنمنبالرغم

وبلاكلمةبلاالآبفيهكانوقتيوجدكانإنهيقولونأفمإلأ،مجدهوهاءوحكمته

موجود""غيرعبارةتسريلاوبالتاليعبز،محفنيقولونهماإن.مجدههاءوبدونحكمة

الآب.معأزليلأنه؟الابنعلى

حقيقيأولش!معارفنرأفيهو،الابنأزليةفيئشككالذيالرأي-أ6

)الهوى()2(التغئرتقبللالأنها؟التجزئةتقبللاالالهيةالطبيعةكانتإذا:يقولون

وعلى.التجزئةتقبلوبالتالي،بالطبيعةوالألمالهوىبخاصبةتنمئزالقهىالمخلوفاتلأن

أزليةعلىكرلسالقديسيؤكدالبدءلىكادوإلاب!البدءهوالآ!أنوكيفا:ايرلمصشرحهسياقفما)1(

القؤةأيكأ"لأ*9البدء"الآبيسمى-لييبدوماعلى-المباركوالابحيلي11:يقولإد،الآ!معالابن

كائةهيالىالمخلوقةالطبائعتستقرأقدامهاتحتوالىالكلدوقالىالالهيةالطبيعةأيالكلعلىالىواليادة

"،الكلمة"كالىالكلوعلىالكلفرقهوالذي"لأء9""البدءهذافي.اللاهرتإرادةبشبللوحودومذعوة

والكائنالطبيعةداتم!أيالبدء""يلأنهحميأعنهاعاليأوإمم!البدءقدمعتحتالىالمحلرقةالطبائعمعلي!

لهومعهومهالحر،الآبمنحرمولودهولذلك.الكلقبلأزليكمكانولدهالديطيعةوله،الآبمعدائمأ

.4هصالأوا!الاصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرجعيرحنا،إنجيلشرحأل!!".الكلعلىةلأء9الحادة

البثمريةالطبيعةمتلليستالالهيةدالطبيعةلى،التأتعئوهىلىههـة+5:اليونانالأصليخاهاالكلصة:ردت)؟(

طبيعتهكاتت!"إنهراللاهوقيغريغوريرسالقديرتباهالذيوالمدأ....الح.والقطعوالتغراالأنقلالى

83.صالسابقالمرحع92الحطا!31،-27اللاهويةالح!ولادتنا"عرولادتهكانتطيعنناغير
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"سكلا؟هـدي!لم!بطألفاا

البسيطةللطيعةننسبلاحئالآب،جوهرمنيأتيالابنإننقولأنينبغىفلاذلك،

عن)1(العددياقرتيبحيثمنمختلفأتكانالآبمنأتىإنهفلنافإنهوى.أوتجزئة

،الخارجمنأتىأنهقبلناولو.تجرأتقدالإلهيةالطبيعةتكونوبذلكمنه،أتىالذيذاك

بمأزليأيكونلاولالتاليبعد،فيماماحادثاعتراهاقدالطيعةهذهأنيعنيذلكفإن

.الآب

الأمرهذالثرحا-7

فبالنسبةالأجساد.صفاتالجسديغيربالجوهر-وغباغجهلأ-البعضيلصق

غيرالإلهيةالطبيعةبينما،وتجزئةوقطع)هوى(اأيكتنفهاأنمعهايتناسبللأجساد

يتجرأ،أندونيلدفأنه،جسديغ!راللهأنوبماالأشياء.هذهمنشيئاتقبللاالجسدية

!دكننا-كانوإنحئتتجرأ،أندونالنورذاتهامنتلدأيضأفالنار.يتوزعأندونيلد

الجسديغيرأحاأخضعوإذامنها.يأتيالتيالناهـ)2(عنالنورنفصلأن-ذهنيآ

استخدموقدالتافيالتريبلىوالاب!ايأولهرالآ!أنيعىالآبسبأقيالابرإنبقرلاألهالهراطقةيظى)1(

هداعلىللردالمثالهداأثناسيرسالقديساستهخدمقبلهمنوكذلكوالشعاعالمتس!مثالكرلسالقد-!

وا،التسى،لعدالثابةالمرتةفيولي!النورموالثعاعإلىاحيث1:أثناسيوسالفدبسيفولإد،الهرطوقيالرأي

هرالمرلودهداومثلالورم!وذاتيكلىمولودهوبلالور،معالمثاركةمننانمهرولاآخر،لررهو

نررأنإلأاتانهماوالعاعالثمسأنفرغمنرران،يرجدإنهيقولأنأحديشطيعولاواحدنوربالضرورة

عيرلهيأيضأولهدا،الآ!إلوهيةهيالابنإلوهيةأيضأواحد.هكذاهوالآضياء،كلشعاعهينرالذيالشص

شاحدة،نف!هاوالالرهيةواحد،إنهماجثوهكذا.سراهآخروليسواحدإلهيوجدفإنهولذاللتحزئة،قابلة

ضد،الرسوليأثناسيرسالقدي!".لالآ!ئلفأنعداماالابنعرأيضأيقالالآبعنيقالمافكل

ود.فلشمرري!جرزي!د.مراحعةال!ثهيد،عبدنصحىود.وهبةمحديد.ترجة،الثالئةالمقالةالأريوسي!،

.61ص4فقرة700،2أبريلالآبائيةللدراساتالأرتودكىالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحى

الثالوثع!الحديتيكرنحبنخصرصأالأمتلةخلالمنللنرح-قلناكما-كيرلسالقدي!يميل)2(

حوارهيكيرلىالقديسوكدلكالشاقنفسوأئناسيرسالقديسيستحدمهوالشعاعالثمسومثالالقدوس

آلا!نطقأنيمكنولامنها.يحرحالديوال!ثعاعالثسىطيعةوليهنقالألنأخذ"بقوله،الثالوثحول

تمتلكفالم!وهكداإشاعه.رعمفيهاكائنوهوالثس!،منالثعاعحروجعلىوخلالهوالتمزقالولادة

وأحيانآبهخاصةفرادةلهأدمنهاحروحهبعديبدولكطعمها،ينفصللاالديالورشعاعالحاصة،طبيعتهافي

سوالثسعاعيوجدالحرهرهدادفيحوهرها.يتخثلواأنيستطيعونلاولكهملفمهاالئس!فيالبعضيفكر
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لاللة11ا!قالة.االلالاتا؟أا!لا

تتناسبالتيالأموريدركأنيستطعلمالذي-ذهنهعلىفليحكم،الجسديةللاحتياجات

بالضعف.-الجسديةغيرالطيعةمع

ولذلك،الأزليالآبمنالأزليةالابنولادةإدراكيمكنهملاالبعضكانإذاأئا

بحسبالآبكينونةإدراكيمكنهملاإذ،الجسديةللاحتياجاتالجسديغ!رئخضعون

مقبولأصارقدعقولنايفوقماكليكنلمإنلكنأيضأ.ينكرونهفدعهم،الطيعة

يؤرخأنأحديستطعافلماذاعقولنا،يفوقماضمنمنالابنولادةوكانت،بالإيمان

عنوننوقفنؤمنوليتنا)2(،بالايمانمقبولأيصيرولادتهأمرليت؟)1(البييقولمثلمانسبه

الذهني.الضعفجراءبشريةبأفكارمييغتالتيالعبارةتلكموجودآ،بكنأ:بأنهالقول

إلىالتصىمنيحرحالشعاعأنإدعنه،متمئزأنهإلأالجوهر،عنالثعاعيمفصلأندونالثعاعيحرجالجوهر

يجيءفهاالخارجالشعاغوكانال!معاغ،منأقدمالش!أننتصررأنوالمضحكالعثفمنولهداحارجها،

بسببموجودةغرالتمسأنمعناهالتصورلهذاهكذا.يفكرالعقلوسليمحكيمأإنسانأأنأعتقدولامتأخرأ.

لهاالملمرسةالماديةالأمئلةأنترىهكذا.موجودةأفاندركيحعلاالديوهوليها.موجردأالررتمتلكلاأها

النعبيراتهدهئممدأددود،الفائقةالمعالىعنلعثرأنإمكاليةتعطيمالهى،الحليمةلتعراتمياغتنافيقيحتها

.401صالأولالجزء،الثالوتحولحوار".الالهىالميلادمعي

الأحساد،وولادةالالهيةالرلادةبينالفرقترضيحمنكرلسالقدي!يمللاالثالوثحرلالرالعالحواريأبصا

بعطيةتتأثرإفايعتقدونفهؤلاءتيد،ألهاعقلكلتفرقوالىالموصوفةغراللةطبيعةعىيقال"فعدماقائلأ:

الىالتغئراتهىوعاالأجامطبيعةوماهيةالحصدئةكيرالطيعةماهيةتمامأيجهلونهذالىوهمهذه،الولادة

والتجريءللالتتقاققاللغرأنه.كلعى،الإطلاقعلىلتقشمقابلغرهرلهحملأمايألىالأحساد.تعاليها

ئقالعمدماالأضياء.إذنهدهمنضىءبأييتاثرأنلامكانيةأو،الملموسةالمادئةالأشياءطببعةمعيتناسبالدي

مااللهطبعةيعطىالذيالفكريسودأنللتغثيريعتهريهاللةألىلىضكأيئرلضأنفي!"ؤتذ"أنهاللهص

حولحوارالحمكندري،كرلسالقديستابه".الىيقةبالع!إيلدللمحرنلدكمايلدلااللةلأنها.يليق

المركزإصدارالشهيد،عمدلصحىد.مراحعةفلش،مرريسجوري!د.ترجمةالتاك،ا!زء،الثالوث

.8-7صالرابعالحوار800،2الآبائيةللدراساتالأرثودكمى

8(.53:الأحياء")أشأرضمنفطعأدهيطنكانكلثحيله"ولى)1(

الالنولادةأمربأنيفرأنهإلاأئحاشوسالقدي!قبلةومنكيرلسالقديسشرحهاالىالروحاتكلرعم)؟(

الهراطقةطروحاتعلىيحيبوالكىاضطرارعنكانللحنروحاتالآباءولجوءعقليأبرهانأوليسإممالايتطلب

هذهعناللاهرتيكريغوريرسالقديىويعر.المزيفوافتخارهمالمضلةلأحابيلهمالشطاءيحدعوألثلاالكاذبة

"كيف"أماؤيذ.ألهتعر!ألىإليلثبالسبةعطملأمروإنه.صمتوالإلهيةالولادةفلنكرم11قائلأ:الحقيفة،

والابنؤتذالذييعرهـالآبإلهالكبف؟لكابيرأنئريدهلأنت.بكفكيصيحهلوله،الملائكةبأنللعترف

31



"شكلا؟ثبرلال!القاباللأ

أتىالابنأنقبوليجببأنهبالاعترافيهيبسؤالمصحوبئفكزآخر:رذا-8

منعندئذهكذا،هوالأمروطالمااظرج.منبعدفيمايأتيو!الآب،جوهرمن

الآب.معأزليالابنأنالوافح

نأقبليوجدلمو،العدممنخيقالابنإنوقلنافرضكمطئقناإذااللةمحاربييا

مثلدتة،مشاركتهبحسبوالحكمةوالابناللة-الكتابفي-أيضادقيوإنهيولد،

بلالإلهى،الجمالفيهايوجدلاالعاقلةالكائناتإنلكمنقولفإننا،العاقلةالكائنات

82:)مزكفكئم"الغلىؤتئوآيقةإثكئم:ففت"أتاقال:إذلها،منحهالذيبفضلاكتسبته

منه.)1(آلهةوصرنابالئهبعلاقتناتألهنالأننا6(بم

اذهوقن:نقوللئة،مشاركتنابسبب،النعمةبحسباللةأبناءذعينافطالماإذن،

صرناقد،القدسللروح.ممشاركتناكناإنلأننا،اللة؟أوالابنليصيرالكلمةشاركهالذي

عنيقوللأنهجهلنا.بذلكئظهرفأننا،للكلمةبالنسبةالأمربنفسنؤمنأنلكن)2(،آلهة

.(61:14)يوااليمماايأخذ1:الروخ

هىوما.الآبيشاركإنهنقولسنظل؟الابنيشاركهالذيذاهوقنإذن،

يشاركه؟لكىللكلمةويذهبالآبمنيأتيالذيذاهوتنأو،المشاركةطريقة

الورد)3(،منالرائحةأوللجحمد،وتذهبالنارمنتخرجالحرارة،المثالسبيلعلى

هذايكونماذاإذنالآب".من"ينبثق:الكتابعنهقالالذيإلينا،الروحيأتيمثلماأو

31،-27اللاهوتيةالخطبالضعيفتير".عييكعنومتوالي،عمامةوراءمححو!ذلكلوقوماؤيذ،الدي

87.ص92الخطا!السالق،المرحع

هايقصدهكالىماوهدالالتىاللةأبناءجمرنابأنبطرسالرسولقالكماالالهيةالطبيعةشركاءصرناأي)1(

الابنالكلمةبراسطةبالتبىألاءصيرلاونحىبالطجةالابنهرالكلمةأنعلىهالرهانهلىكيرلسالقدي!

نأيعنيلاهنافالتألهالحرهر.يللآل!مماوليسالابنكانلوننالهاألىلاكانماالعصةوهذهللآ!،الحقيقي

المتجسد.الكلفةبفضا!اللةمعوالركةالاتحادتعىلحاشاإلهإلىالانسانيخول

.4:الط2"الألهيةالطيعةشركاء"صيرنابطرسالرسرلقالكما)؟(

انمصالأيوجردعدمعلىللرهنةيرحنالامحيلشرحهيكيرل!القديساستحدمهتدالنتيههدانص)3(

تقدرقؤةبلاكسوليس،الابنمعهوالآبأنلومنو!ن":يقولإذللالن،الآبولادةأثاءوالابنالآببين

ويطأيالآ!ولينليهيكونألىولدونالحرهر،تغئرعدمبسبتمامأ،فبههرالابنوإنما،العدممنتخلقأن



الماية1ا!قالة.االلال!ن!أا!نا

خارجي؟موضعمنأمالآب،جوهرمنيأتيوهل؟للابنويذهبالآبمنيأنيالذي

الأمرآخر،طريقعنيتقذسبلللآب،مشاركآالابنكانتماالحارج،منيأتيكانفإن

الابنإلىجوهرهمنيأئيالآبمنالآتيكانإنأئااممان،عدمفيهالتفكيرمجردئعدالذي

طبيعةفيوهوىتجزئةأ:ماقطعحدوثنقبلأنإئاعندئذللآب،مشاركأيكونلكى

فيوهوئتجزئةئلخلتنوإن،وتجزئةهوئدونالآبجوهرمنيأتيإنهنقولأواللة،

فلاهوى،أيودونتجزئةدونيلداللةأنوبما.الابنولادةفيئشككفأنه،الإلهيةالطيعة

هوالأزليالآبمنيأتيوالذي.الحىاللةكلمةهومنهؤيدالذيبأناعترافنايعيقشىء

أنهفأظهر،ذاتهفيعليهاحافظالآب،مسرةنالإذهكذا،لأنهأيضأ.أزليحاليأيةعلى

فيتظهرلاالأبديةلأن9(.:ا4)يوالآقي"زأىققذزآفيأقن1:قالحبنالحقيقيالابن

الصاثر.المخلوق

آخررذ-91

)أنظر2بطرسأقوالوفقالالهيةللطيعةمشاركأيصيرالابنيشاركقنأن.مما

16(،3:كوا)أنظراللةهياكليكونونالكلمةفيهميسكنالذينوأن4(،ا:بط

صاراللةفيشيءيوجدلاوطالمااللة.جوهرمنيأتيالابنإننقولأنالضروريفمن

معأزليكائنهوبلبعد،فيماتميرلمفالابنإذن،بذاتهومكتؤكامللأنهبعد؟فيما

.الآب

الابنأزليةعنوأيفمآ5-2

كائنالواحدأننقصدلافنحن،الابنالكلمةواللهالآب،اللةنقولعندما

كلفوقكائناللةلأنالبشر؟فييوجدالذيالترتيبوفقالآخربعدهصارثممسبقا،

لاسيما،الرائحةمعدائمأوالزهرة.الزهرةمعهيانزهرةرائحةإنيقولكتنلل.الآبم!الطبيبةولادتهر

،الأولالمحلد،السابقالمرجعيوحا،!!يلشرحطيعيأ".الزهرةسالرائحةول!تاضائحة،تترعندما

!7.صالأولالإصحاخ
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فى"سكلاهـديهـل!بطأالقا

الآبمنولادته،أصيلكابنوالآخرالآب،هوالذيكوالدالواحدنعبدلكيلكنزمن،

الأمماءهذهونستخدمولد.لأنهابناوندعوهؤتذ،لأنهآبا)1(ندعوهفنحن.توصفلا

الحقائق.هذهلنالتظهر

-

أجبرسبمبيوجدلاأنهكمايلد،أنهخاصيةفقطيعنيالآبفاسمذلك،وعلى

قنبينزمنيةفترةتتوسطاأنهوبما.ولدهالذيهذاقبلئوجدلكىزمنيأيلدأنعلىالله

الآب)2(.معأزليأدائمأكانفالابن،بالتاليؤلد،وتنؤتد

اللاهوتمعلميالكمبةوآباءشحصهإل"ندعوه"فعلاشحدامهلىالحمع"هـ"لرنكيرلسالقديسيير)1(

نأنعتادألأإرمياباحدأالأمصلأفمنقال:إذ،الثالوثحرلحرارهفيالأمرهدادكروقد،نيقيةمجمعي

الآلاءوأقوأليتمقأممانقانونلنايكونأنبلله،قيمةلافكراعلينايعرضرنلأهمالآحرينلغرسنرتع!

الفتكفيينأنتئمت!تئم"لأنونقرللصفهمأدالآلاءجمؤلاءولالحري،بآخرينول!لنايليقلأنه.اللاهوتئعفمى

كلمةالوحيدللابنيمحدواألأ)الآلاء(هزلاءتعفملقدإذن...2.:ا.تييكئم"تتكفئمائديأبيكئمزوختل

وئسفونهأزليأمعهكائنوهوايأب،حوهرنمرةهرأنهتثهدونلكنهم-خلققدأنهممعى-محلوقألهعلىالله

تميرةؤأغطاتاتجاغقذاللةاثنأن!اؤتغقئميقولاللاهوتييوحناأنوالراقع.الأبديةالجاةوأيضاالحقيقىاللةالن

-5.2:يو)1االأتلإئةاؤاثخياةالخقإتةافزقذاائض!يح.يرغاثيهفيالخقفيؤتخنالخق.يتغرلت

.3-2صالرابعالحوار،الابقالمرجع،الثاكالجزءأنظر.2((ا

الآ!يأنا"المسيحلقرلشرحهسباق!الآ!عنالمنفصلةغيرالابنأزليةعلىأتناصيوسالقديسبزكد)؟(

أنهاالراطقة--يفهمونلاهم"وإد:يقولإذالأمر،هذالايصاحايأمتلةكافةمتخدمأ01:ا4يواالبوالآ!

الآل!ي"أنايقولأنوحدهلهييقوالذيالحقيقيالابنهوالدي،علبهيفترونفإفمالآبمنحقيقيالن

الآل!حرهرمنهرالابركيانكللأن-لعرفأنلنائسقحمامحب-الآبيهوالاب!لألىفي".والآ!

أنهويعرفبالآب،خاصهومايرىالابنيرىقنأنحئ،الينموعمنوالنهرالنرر،منالثمعاعكمئل.ذاته

الآبمنهوالالنإنحيتالابريهرالآ!لأن.الآ!فيفهولدلكالآل!منهوإلابنكيانأنلسب!

يرىقندإنولذلكالبرع.مىوالنهرالعقلمنهيوالكلمةالثح!،منهرالشعاعأنمثلمابهوخاص

كيانهىوإلرهيةالآ!ذاتإنوحيث.الابنفيهرالآلصألىيدركالآ!،بحوهرحاصهوماويرىالالن،

والآ!ألا11أولأ:يقولأنالصوابمنكانالسمبصلهداالالن.فيوالآ!الآ!فيهوالالنفإنلذلكالالن،

منالالوهيةوحدانيةيوضخحلكي03(:ا4)يوفي"والآ!الآبفي"أنايضيفذلكوبعد03(،:ا.)يوواحد"

.51ص3فقرةالسالق،المرجعالالثة،المقالةالأربوببن،ضدراحع"الأحرىالناحيةسالجرهرووحدةناحية
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الرايعةاا!قالة.الثالان؟ا!ن!أ

آخررذ-12

التيالقوةتلك-بعدفيما-يكتسبوا،طبيعتهبحسبالخالقهواللةكانإذا

أليس،الابنبواسطةويصنعهشيءكليخلقوهوالوجود،إلىالعدممنالكائناتأوجدت

موجودأ؟ا!بنفيهيكناوقتهناككان:نقولأنإذنالتجديفمن

ذلكوبعدموجودأ،اللةفيهيكنلموقتهناككان:نقولوكأننايبدوهذالأن

كان"جمفاشتيغيكنتئم"ؤيغيرهيوحنا:قالهماباعتباروذلك،الكلخالقالكطمةخلق

أنهاظهربواسطهفالذي،طبيعتهبحسبالوجوددائمالحالقالآباللةأنفبما3(.:ا)يو

عنه،تنفصللاللإنسانالطبيعيةالخواصكانتإذالأنه.معهدائمأكان،كلمتهأي،خالق

ذإفمالكلمة،ذلك،وعلى.عنهيصدرومافيهيوجدماكلاللةعنينفصللاأيضأهكذا

عنه.منفصلكبرأزليفهوالآب،ومنالآبفيئوجد

وعبثهمف!لالهممنناتجآخررذ22-

-?

وفقموجودا)1(،فيهيكنلموقتهناككانبلالآب،معأزلياالابنيكنألو

الثالوثأنيعىذلكلأنناقصآ.القدولرالثالوثيكونأننقبلأنعلينالتحئم،رأيكم

يمكنبعدفيمايصيرشىءكلولأنثالوثأ.ذلكبعدصارثمواحدأ،كانالابنوجودقبل

تجديف،هوالرأيهذا.ممئلوالقول.قائمواحدأ،الثالوثيعودأنمنفالخوف،ينتهيأن

.القدوسالثالوثملءالآبمعدائمأكانفالابن

قوةهوالابنأنأساسعلىموحردأالابنفيهيكناوقتهاككانأنهمسألةكيرلسالقديسي!في)1(

الكلمةفمان،الينبوعأوالمصدرالآباعتبرلا"فإدا:يقولإد"وكلمةترةلدونأبدأيكنأوالآب،الآ!وكلمة

وكلمةحكمةبلافيهالآ!كالىوتتيكناوإذا.مجدهوشعاعحرهرهوصورةوقؤتهحكمتهلأنهليهكان

لاأمرمجدهوشعاعالآ!وصورةركلمةحكمةهوالديالاب!وحررأنالواضحمنلإلهوثعاع،وصورة

لهكانإداإلأ،التامومثالهالكاملةصورتهأنهيوصفكيفوإلأ،الأزليالآبثلأزفيفهرما،إقرارإلىيحتاح

43.صالأولالاصحاح،الأولألمجلديرحنا،إنجيلشرح".صورتهعلىهوالذيالجمالذاتلوضوح
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2ئلل!نا؟ثبهـلالدي!لقاا

السابقللردمماثلرذ23-

هوكانتما،العدممنخلققدكانبلالآب)1(،جوهرثمرةالابنيكناإذا

وهكذا،العدممنتكوينهأخذقديكونكمخلوقبل،القدوسالثالوثأقانيمأحد

إلوهيةلأن؟نجدينيمحفنوهذاانلق.معيمخدوالمخلوق،المخلوقمعالخالقئحصى

نحتلفة.بجواهرلهاعلاقةلاإذالربوببة،هىوواحدةواحد،والتمجيد،واحدةلوثآ

الكلمةبأنالقولعلىنتجرا-أزلمبالآبئبينماأنه-معقولوغبرسئخفأيكونلاوكيف

فيماصاربلما،وقتفيموجودآيكنلمشيء،كلمعهويملكشيء،كلفيمعهالكائن

كإله؟حديثألناوظهربعد

خرآرذ-42

ائمياهتنبوغأتا"تركوفي:يقولأرميابواسطةلأنه.والحياةالحكمةنبعاللةيدعى

يخرؤن.يئركوتكاتذينكلإسثرائيل،زتجاءالرلث"أيقا:وأيضأ(.2:31)أراااثخثة

13(.:17)أرااائخئإائميا؟تنبوغالرلثتركوالأثهئميكت!ون،التراسب!يغئيائخائدون

اللةأنفبماإذن،12(.3:)باروخ"الحكمةينبوعأنااتركونيا:يقولباروخوبواسطة

فيمعهمشتركأيكونالنبعمنيأتيماكلأنوالمفهومالمعروففم!تهكذا،ئدعى

وقتهناكاكانا:بقولونوهمشىء.منهيتدفقلمإنينبوعأيكنلنالينبوعلأنالوجود،

تغرقةؤأجاالذكاغ،أسئكنائجكقةآنااا:يقولالذيذاكموجودأ"،الابنفيهيكنا

وعقيمأ.جافأيكونماأحياناالينبوعبأنيعترفونفهم،إذن12(.8:)أمثالالتذايير"

حادثثيءوليسللثمر،حاملةتكونمادائماالإلهيةالطيعةأنطالما؟تجدينيمحف!وهذا

وقد.الآبحرهروليدكلعى"لم!7د!داغلأ(،5+5"آكالاهدآهكا9+"+ة،)5هكدا:،الونانيةفيحاءت)1(

افكلمة:ايقولإدالحقبقىالنورهو"كان:9لبواثرحهسياقيالنعبيرهذاايحدمأنكررلىللقديسسق

لهؤهتتولاغرضيئا،المكانةهدهنالولالالمشاركة،السةلواسطةكدلكليسوهرا!النور"،حرهريأهواللة

شرح".جوهرهولدإلىالآبمنيطلقوهر،المحلوقةغيرللطيعةالمتغئرغيرالصلاحهوالوروإنماكعمة،

.01.صالأولالاصحاح،الأولالمحلدالابق،المرحعيوحنا،إنجيل
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اليا!ة1ا!قالة.االلال!ن؟أاثلا

متدفق،ولدهالذيالآبمعأزليأيكونالآبمنأتىالذيفالكلمةذلك،وعلىعليها،

)1(.ينبو!ينكماالأبويالجوهرمن

الموفموعنفسعلىآخرمقنغرد25-

بواسطةهكذاالماء.عنهيغيبلاينبو!مثلسيجعلهمبأنهيطيعونهالذيناللةؤغذ

عطاقكؤيتشطتف!تك،ائخذوبفيؤئ!ثئبعالذؤام،غقىالرب!ؤيفوذك11:يقولأشعياء

البشرؤغذقداللةكانفإذاأ(.أ58:)أشاميافهاتئقطخلآمبا؟ؤكتئعزئاكخئةقتصبر

الممائتوغيرالإلهىالنبعإنيقولونالذين،أولئكمذنبينغريكونونلافكيفذلك،.كلثل

محف!ذلكأنوبماالبشر؟كلمنأدقاللةمعهايظهرالىللدرجةجافآ،ماوقتأكان

الابن.أيمنه،تنبعالتيتلك،والحكمةالحياة.مماءمليئأالنبغيكونوأنئدفلاعبخ،

وعبثهمضلاالمنتاجمنآخررذ26-

ؤزلث.تةؤتخنالأشئياء،تجميغجمئةائذيالآلبؤاجا:إلهتتا"ليهن:مكتوب

6(.8:كو1)ييما"ؤتخنالأثثياء،تجمبغييماائذيائضمييخ،ي!وغؤاجذ:

يكونفلا،الكلضمنمنواحدهوشيبم،كلبهصارالذيإنأحاقالفإن

محفنهذاأنوبما.المكانةنفسفيالابنمنهيأتيالذيالآبيضعأنمنمانعهناك

أزلمب.هوبل،المخلوقاتضمنمنواحدآليس،الكلصاربواسطهالذيفالابنتجديفب،

الكل.فوقهوالذياللةهوبلالمخلوفات،إلىينتمىلا،.ممخلوقليسالذيلأن

ومطلقبسيطرذ27-

الابنأنوبما)1(.الدوامعلىفيهموجودفشعاعهإذن،نور،هوالآباللةأن.مما

وقالواتطاولواالذينأولئكليتفياأ(،3:)عبالآبيقولكماالآبجوهرختمهو

الذي"الكلمةيفولإذاليبوع،صتالمهربتدفقالآبمنالابنولادةتشبيهأيضأكيرل!القديىيفضل)1(

ين!رع".منكماالآبجرهرم!ولكولهدرق"،"سالحاصيلادهلهالادراكتفوقلكيفئةالآباللةصأشرق

.402صالتالثالإصحاح،لالأوالمجلد،السابقالمرحعيوحنا،إبحيلشرح
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لألللكلا؟ثيهـلالدالقاباللأ

اللةجوهركانمئيخبرونناموجودأ"،الابنفيهيكن!وقتهناك"كانإنهالابنعن

فمئ،والحكمةالحقهوالابنكانوإذا؟ختمهأيضأيوجدالأقنوممعلأنختم؟بدون

الآب.اللةفيالوجوددائميوالحكمةالحقلأنالآب؟فيموجودغيرالابنكان

خرآرذ-82

قالهلماطبقآ،ولدهالذيذاكجوهرصورةهووالابن،الابنفييرىالآبأن.مما

الطيعةبحسبالآبفيمافكلإذن9(،ا:4)يوالآلت"زأىققذزآفي"قن:نفسههو

الآبأنوبما.للآبدقيقةصورةالابنيكونعندئذلأنهأيضا.الابنفييوجدأنينبغي

تبدوكيفوإلا،الابنيكونإذنفهكذاإله،،الكلضابط،خالقملأ،،مائخغيزأزلمب،

الخالقيظهروكيفموجودآ؟يكنلمالذيهذافيالكمالأو،المخلوقالصائرفيالأزلية

)2(.الأصلمعدائمأتتماتلالصورةكانتإذا،المخلوقفي

أثناسيوسالقدي!حابمنالحرارةأووالنوروالناروالتمعاعالئمسوحاصةللأمثلةاللجوءفيالحب)1(

:لادةعنتختلفلأفاالآ!منالالنولادةطريقةترضيحيتملكيهركيرل!القدي!بعدهفيماوكذلك

لبس،الآ!منوهوالآبلىالال!"لأد:يقرلحينآخرموضحعفيكيرلسالقديسيزكدهماوهذا،المخلوقات

الحراردصدورأوالثسمسمنالشعاعمتليثمعالآب،جوهرذاتمنهولل،الزمانلماالخارحمنيأتيكتن

لعدأوقأخرأيصدرلاالرقتلفسوفيشىء،منضيءيصدرأوئوتدكي!نرىألىتعئالأمثلةهذهالار.من

يأييمكىلاللعه،يمصللامعهكانمأويثىاليءمنالثىءيصدرللنحتلمةطبعةلهتكونأنأورمن،

ولاحرارةللالارولاداخلها.منتشعهكسبدولىضعاعولاشعاعللاكسفلاالآخر،بدولىيوجدأدسهما

أشعة،للائهسأالتسم!تصح!كيصتميرهما.الىالطيعةمعأالشيئانيفقدأنيعىفالانفمالنار.سإلأحرارة

.44-43صالأولالاصحاح،الأولالمجلديوحا،إمحيلتمرحا".حرارةللانارأالنارنصمحوكي!

صررةالمخلرقئظهرفكي!الآبصورةهوالالنألىأساسعلىمخلرقأالاب!ألىكيرل!القديسبرفضهنا)؟(

حتمفأي11:يقولإذ،المعموديةعنالحديثشاقفيالخلاصىالئعدالرهالىهدابحانصويصيص،المخلوقغير

نحلوق؟ولي!اللههربحقالابنيك!أإنالابنضكلأحذناكاولوحقداخلنافيبهختماقدسنكودالهي

علىحاولنيأو.الأصلثبهوألىلابدالصورةلأدحالقهرنمسهالآباللةلأنأبصأتزمنأنعليكيجبوالآن

يمكنلا-أنتتدركهاأديمكنصررةأيوفي-الإلهيةالطبيعةأنعلىتوافقىألا:أصألكسو!لأنىالأمرهدا

؟11.المخلوقاتم!أيالصررسصورةبأيلابهلاوأنهاتمامأعنهانحنلمةوهيالمحلوقةبالطيعةتفارنأن

61-62.صالرالعالحرارالثاد،الجزءالمابق،المرجع،الثالوثحرلحرارالأسكدري،كيرلسالقديس
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اليا!ةاا!قالة.االلالان؟أاثلا

أغبياءإلىموخةكأنهالهراطقةسؤال92-

-

،فيقولونلا.بالبمفئجيبتلد؟أنقبلابنلديكيكونأنيمكنهل:يقولون

الابنفيهيكنلموقتهناككانذلكوعلىئوتد.أنقبلابناللةلدىيكناهكذا

أزليةإلغاءيريدونكانواإذا:نقولالأمر؟هذاعلىردآ-إذن-نقولماذاموجودآ.

البشرية؟الطبيعةخواصالإلهيةللطبيعةينسبواأنمنيمنعهمخجلفأفي،الابن

فإنبناء؟مواددوذبناءيقيمواأنيمكنهمكانماإذاأيضاالمعمارييننسألدعنا

الموادإلىاحتياجفياللةكانإذامالنايقولوندعهمعندئذ،بعجزهم-حتيعن-أقروا

منشىءكلئحفير،العدممنخالقأيكونلاذاكعندلأنه.الإنسانمثلشحيئأيخلقحئ

خالقآ.منهأكثرصانعأيكونوبذلك،موجودةكانتماماد؟منبلالوجود،اإالعدم

وأنسبقمايقولواأنعليهميمتنععندئذ،وعبثسخؤمحفنهذابأنأقرواوإن

الإنسانمنأبعدأوأكثرشيئءاللةلدىيكونأنيريدونالذينفهؤلاء،إذن.قالوه

،الإنسانبخواصبعدينعتونهفلا،الولادةعلىالمنهجذاتيطبقونليتهم،خالقباعتباره

)1(.موجودةكانتمادةمنصانعاهايعتبرونهالتيالطريقةبنفسوالدأيعتبرونهفلا

منيمنعنحلوقأيمتلوليسخالقلهرعدمسالمخلوقاتحلقبلصالعاللةبأنتقرونلاألكمكماأي)1(

أيضأهكدامرحودة،كانتبائيةموادمنستمأقمبصعونالذينالبناءمهمدلىمثلمسبقةموجودةمادة

كيرلسالقديسأكدهماوهداالال!،لوجودسابقووجودهالمخلوقاتمئليلدالآ!اللةأرتقبلرالاأذعليكم

يلدولادتهووهرالحسد،قوالينولادتهييتبعلاالجسديعرأن"أكررتانلأ:،الثالوثحولحوارهي

يظهروالمطق.تلدهماعلىسالقهبالضرورةهىالبتريةفالأجسادالأحاد.طبيعةحبولشطيعتهحص

هووالوالدالرمنلىالثالممائعتبرالمرلودلأنمولردها،م!أقذمبأهاتتمئزفهيمراوعة،ولدونحاحمةبطريفةذلك

اللةأما،بدايةبلاأرلئةولادةداقافيتملكلالأهاودلكمعئن،زمنو،عادةتلدالوهىفالكائات.الأول

فيبدايةلالطيعة،الوحيدلابهلش!أنطيعنهمعيتفقفكيففاية،ولابدايةبلاالأزلمندكائنهوالذي

الديطبيعةيحمللألهالبشر،عننحتلفينوحنسطميعةذاصيكونطيقهقوانيربحسباللةيلدهفالذي؟الرس

ؤتذه.الذيالآبطيعةعنالمولودنعزلأنلظيعشيءلأنهللمولود.وتثمريهسحإلىالأمرتحؤلوإلأؤتذه،

الزس،حدودتحتوالمولودالولادةعمليةلفحأنبدولىالحاصةطبيعتهمعيتفقممايلدسوفالجسديعيرإذن،

فييوتدونالذي!بينسالأحوالم!حالبأييكونولنؤتذه،الدىذاكطيعةنصلهالمولرد،يكودلل

الجزء،السابقالمرجعالثالرث،حولحوارلفسها".الدهورفوق،بدايةبلاأرفيأصلمنمرلودلألهالرمن،

.221صايأولالحوار،الأول
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تسألوالا-سئخفأأكثرسؤالويتبعه،بالعبثمملوغالأريوسيينجانبمنسؤال03-

عميق.فحمبىدون

كائنآ؟يكنلمأم،الابنخلقعندماكائناكانهل،الكائناللة:يقولون

أخرىأسئلةبتوجيهالسؤالهذاعلىالإجابة31-

إلهآ؟يصيرأنقبلموجودآيكنلمأنهأم،وجودهقبلإلهأصارهل،الكائناللة

فجأةتجظهرهلوكائنآ،موجودآيكناوإذا؟العدممنصارأمذاتهاللةخلقهلأيضا

هذهيسألونالذينعلى،لذلكذاقا.بحدتجديفاتعدالأسئلةهذهعلئالإجابةإن

نأوبما.أزفيالآبإن:تقوىفيلهمنقوله.مماويكتفواعليها،الاجابةعنيمتنعواأنالأسئلة

شعاعه،دوننوراتشاهدأنالممكنغيرمنكانإذايأنهأيضا؟أزلمبفالابن،أزليالآب

هودائمأكانفالئة.الآببظهربواسطهالذيالابنبدونالآبيكونأنبمكنلاهكذا

)1(.الدوامعلىمعهكائنهوالذيلذاكأبفهو،ولذلك،الآب

اليئالآبأسقيةوعدمالآل!معالالنأزليةعلىكيرل!القديرأيضأيركدللاب!الأزليةالولادةوع!)1(

فبلكائنالالنإنا:يقولإذآحر،كتابوودلك،دقطبأمثلةوليسالمرةهذهكتايىوبرهانهالهراطقة،يتحيلها

له،لدايةلااسذياالآ!منخرجفالالن،بديهيأمررأىفيوهذاكلها.الخليفةقملأيوالسماءالأرضوحود

أزضيىين"ئطغإنهويقول"يحيلهيح!ر"ستبدورهبقولالفصيح!إضعياءولهذا.الفهميفوقتجمكلؤيذوقد

الأرضكلمناجذتالحياةوهذهالوجود.تعئاو"الحباةالولادةيعئ"الحيل"ألىرأ!طوفى53:8ألقالأخيايم"

يأتقدرولامفاهينا،مستوىفوقتعلوإفا،الأرضعلىكائنكلده!تفوقولكنها،للأرضتنتميإفاكلعئ

ثلئله:إنهأيضأ،الزمنعلىيصموالابنأنوفىقال،فيماحقعلىكانوالبىكررها.سبرعلىإلايةتامة

ؤأئبافراتة،تخيمتئتيااثب"أقاالقديينالألبياءسأخرنىبهصرحمافهذا،بدايةكلعلىيعلوالآ!

ائقدىيم،ئئذؤقخاليخةإشرائبل،غقىئتتفطأيكونائذيلىيخربخفيئلثبفوذا،ائوبلثنتكوفيأنضيبرة

الالنوحردمعئنمهميحعلناوهذا،الآ!كيادصتخاصكحروحالملادصيتكثمدالىالآزل".لأيايمئذ

غيرألهوليسمولودالابنأدمعناهالرجودوهذاؤتذه،الذيمع-قلهلدءلاالذيالدءمذؤيذالدي،الدائم

.511صالتالىالحرار،الأولالحزءال!مابق،المرحع،التالوتحولحوارألطرمولودا.
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خرآرد2-3

فييستخدمهلكيلنفسهكأداةالابنخلقالآبإنويقولونالأريوسيينيتطاول

هليخبروننا:ليتهمالوجود.إلىالعدممنأحضرهعينهالسببهذاولأجل،الكائناتخلق

الأعظمهوإذنفضنموجودأ؟يكنلمقنإلى)الآب(بالفعلكائنهوقنيحناجأنئعقل

الاحتباج؟هذاسددالذيأم،احتاجالذيأمنهما؟

يكووبذلكالآخر،أحدهمايكفلالاثنبنأن-لتطاولكمطبفآ-الواضحمن

احتاجذلكمنالرغموعلىأزليأ،الآبكانفإذاناقصأ.ذاتهحدفيمنهماواحدكل

هكذا،الابنطبيعةصارتفقدإذن،أولئكيذعىكمازمنيآ،بعدهصارالذيللابن

مثلنرددوكونناامتزجا.قديمتزجانلااللذانالاثنانيكونوهكذاالآب،أزليةلتكميل

الذيالآب،بعدزمنيامتأخراتصرلمالابنلأنمجافين؟نكونبذلكفنحن،الأقوالهذه

قوتهوهوحقأمعهأزليآكانبل،الخلقلأجلأدا؟مثلصارولاشىء،كلخلقبواسطه

)1(.وحكمته

اللهأيفمأهكذا:ويقولونتلد؟أنقبلابنلديكهل:يسألونالذينأولئكضد33-

يلدأنقبلابنلديهيكنأ

ص

كانوالوكمايبدون،البشريةعاداتنابحسبالالهيةالأموريفحصونالذين

يوتجهأنيجبالذيالسؤإللكنتلد!أنقبلابنلهاكانإذاعمابسؤالهاامرأةيبتدرون

قائلأ:ويتساءل،المخلوقاتيحلقلكىالآبخلقةوسيطالالنيعتبرونالذينمنأثناشوسالفد-!يتعحب)1(

قلتملأنكمالألتاء؟كلحلقةلأحلكافى،هومنإلىأم،كائنعرهرتنإلىحاجةلى،كائنهوالذياهل1

بدالذيأميحتا!الديهلأذن،أفضلأيهماالألمياء.كلبواسطهيخلقلكىكأداةالابنلمسهصاعأنه

ضعصتثترنلإنكمانكلامهذاثا!بقولكملأنهللآحر؟الراحداحتياجيستكملفهماكلأأنأم؟الاحتياج

وأبحارأأدلوكماالحارج،منأداةلنفسهيستكرللالأشياءكليخلقأنعلىوحدهيقرىلاكانإد،الحالق

هذا؟11.منكفرأأكثرهوماإدن،،هماكهاىشار.أومطرقةلدشنشىءأكييعصلأنيستطيعلاسميةمالع

.81ص26فقرة،الأولىالمقالةالالق،المرحعالأريوسيين،ضد
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،جوهركذاتسبشاركلثوهل،الطبيعةبحسببكشبيهأابنلثسيصيرهلهو:املأي

عنلث؟غريبأيصيروبالتاليآخر،جوهرلهسيكونأم

لالكنهمدئة،بالنسبةالأمربذاتيؤمنون،الحقيتعلمونالذينأمهاتواالآباءإن

لأنهم.الطيعيالتعاقبأصالةلإثباتكوسيلةفقطبللتجديفهم،أداةالزمنيتخذون

فيعنهميختلفونولابآبائهمشبيهينيكونونمادائماالأولادأنوالديهممنينعلمون

فييحدثلمامشاهأالكلمةيخماللةمايعتبرونفدعهمأولئكأئاالجوهر.جهةمنشء

إقحامهمعنأئا.بذلكيعترفونوهمالآب،جوهرمنؤيدفالكلمة.البشريةالطيعة

يخضعأندونآبآدائمأيكونأنعناللةيعيقالذيمالنايقولونفليتهم،الزمنلمسألة

طببعتنا؟تحكمالىوالقوانينالبشريةللاحتياجات

تلك،البشريةالصفاتفيتفكيرهميحصرون،الزمنفييفكرونفيما،ليتهم

يولدالذيالنورأنالشص!منيتعلمونليتهم)1(.الإلهيةالطبيعةعنجداالبعيدةالصفات

قدكانفإنخاصتها.دائمأهىالحرارةأنالنارمنيتعفمونليتهممعها.دائمأهومنها،

وجودله،والحرارةالنورأيوالنار،الشمسعنيصدرماكلأنالأمثلةهذهمنلناظهر

منهوالابنأنوبما؟الأزليللإلهبالنسبةالأمريكونبالحريفكممعها،مشتركدائم

أزفيفمالكلمة،إذن،الزمنفييلدأنعلىاللةيجبرشيءولا،الطيعةبحسبالآبجوهر

حينماألهمالراج!،منإدد"فكانتائلا:،السياقنفسلىأثناسيوسالقديسسردهقدالرهاننفس)1(

قدكنت"إلىويقولرا:يضيفواألىيبعىكانا؟اتنجهألىقلولدلككان"هللهم:قائليرالرالدينمعيتاحثون

يجيبرنكلإنهموحينثدا؟اأخرىممتلكاتأيأوليتأتشترىكماالحارجساشزيتهأنتلهلولد،علىحصلت

الابنأماأخر،إلىواحدمنوت!قلحارحمنهىالممتكاتلألى،ذاقيسهوبل!حارحىمنليس"إلهقائلين

لكلفإفيالسببولهذامئ،ؤيذقدهوبلآخر،منإلىيأت!إنهحيثله،ومطالقجوهريذاتمنمئلهو

(الآ!اللة)عنالوالداخل!إلىحئ،الحالواقعهوهداأنا".لأنكمانفسىأناأطلبيما.فيهمرحودكياني

موجرداللهعندهيكرنأنيمكنكانأيضأهرولكهالزس،يالوجردأتىقدكإنسانلأنهالزمى،ناجةمن

المرجعالأريوصيين،ضددلك".عنتعوتهلاالانجابيةالقدرةكانتلوأيذلك،منطيعتهتمنعهألودائمأ،معه

83.-82ص26فقرة،الأولىالمقالةالسالق،
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قدتكنااليئالمخلوقاتكلجاءت)1(وبواسطته،منهأتىالذيالكلمةالآب،مع

الوجود.إلىبعد،ؤجذت

آخررذ4-3

يلدلماللةأنيعرفواأن،إدراكهمفياستقامبماعلىيكونواأنيريدونالذينعلى

صفتانهماوالتحولالتجزئةلأنبه؟حاقألماأنأو،التحولأوللتجزئةتخصعهبطريقة

مثلمنشيئأأوتحولأولاتجزئةتقبللاالجسديةوغيرالإلهيةالطبيعةبينماالأجساد،لطيعة

فيه،وكائنمنهآبهوبلالآب،منجزء-الإطلاقعلى-ئعذلافالابنذلك،

فيه.أنهيعلنشالكلمةالحكمةوبتسميته

يتصرفونالذينمنأحدمنمالأنه؟ولدهالذيذاكمعأزليفهوذلك،وعلى

حكمة.وبلاكلمةبلامرهذاتكانالآبإنيقولأنبمكنهلاستقامبما

آخررذ5-3

يكتنفهأو،تجزئةتعتريهأندون،المنطوقةالكلمةذاتهمنيلدالبشريالعقلأن.مما

واحدوكل7(،الكلمةفيوالعقل،العقلفيالكلمةنرىأننستيمبلالأمر،هذاجراءا1

لأنه؟كلمةبلامرةذاتصارالعقلإنيقولأنلعاقليمكنولاالآخر،صورةهومنهما

أيضابل،باللسانتصاغالىهذةبالكلمةنقصدولا.لديهكلمةلاعقلأبدايوجدلا

مماضىءيكناولعيرةكانلهشيء"كا!ا:3يولمصشرحهسياقفيالحقيقةحدهكيرل!القدي!يؤكد)1(

منأقلالابنألىبالمرةتعيلاالعبارةهذهفانكان"،،فيء"كلقالالمباركالامحيلىأد"ومع:يقولإد"كان

فهر،حالقألهالاعتقادمعيتمافىماوهو،إرأدتهسمذاآخر،أحلمنيعملأوحادمالال!أنتعىلالهى.الآب

والروحالآ!معشىءكليعملالديالوجد،الابنالآب،اللهقؤةهروإمما،يحلقلكىآحرمنقؤةيلا

،الأولالمجددالابق،المرجعيوحنا،إنجيلضرح+.القدسالروحليبالابنالآبمنلثيءكللأن،القدس

71.-78صالأولالاصحاح

منالابنولادةأنيوصحلكىالعقل-الكلمة:مثالأثماسيوسالقدي!فبلةومنكيرل!القديسبشخدم)2(

الابنأماأقرمأوكيالىلهاليسالتريةالكلمةلأنقاصرأالمنلهدايظللكنالمحلوقاتولادةصنحتلصالآب

.القدسالروحوأقنرمالآ!أذومصممصلعيرأقموملهالكلمة
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كلقه،اللةفييوجدلاإنهيقولأنلأحديمكنلاوهكذاذهنيأ.العقلفييتحركالذي

الجوهر.فيلهمثيللأنهالآبفيويرىالآب،صورةكلهوالذي

خرآرذ6-3

إليهتفتفلماللةإننقولأنالضروريمنصحيحأ،امماننايكونأنأردناإذا

الهراطقة-هوسوفق-ذلكغيرلأن.الآبدائمأكانلكنهآبأ،يكونأنخاصيةمتأخرآ

اللةيكونأنحسنكانإذالأنه.يحدثلمالذيالأمر،طبيعتهاكتنفقدتغييرآأنيظهر

اللةعلىمرتزمنيةفترةأنيعئهذاتكانفيه،دائمةالأبوةخاصيةتكونأندونآبا،

لنلأنهآبأ؟دائمأكانفهوإذنتجديفب،محضهذاأنوبماالحاصية.هذهمنفيهاخلا

موجودأ.الابنيكنلمإنآبآيكون

الضروريدمن،خالقالطبيعةبحسباللةأن.مما:مؤداهسؤالأأحدافترضإذالكن-

دائما،توجدكاتاالمخلوقاتإننقولأن-بعدفيمادثةالخلقخاصيةنضيفلاحئ-

عنالكلامهذاقلناقدكناوإذاما.تغييراعتراهاقداللةطبيعةأنأحديعتقدلا:بذلك

الخليفةكانتإذا،أخرىبطريقة-للسائليزالماوالكلام-نقولأنأيضآيمكننا،الابن

خلاقداللةأنيظهرلاحئدائمأموجودةكانتفالمخلوقاتإذن،حسنةأشياءوالخلق

مر؟.ذاتالحسنهذامن

بالآتي:هذاكلعلىنجيبأنعليناينبغىلذا

بينهما؟تساوييوجدولاتمامأ،ببنهمافيمامتباعدانكلاهما،والمخلوقالابن-

ذاتهالقياسنستخدمأنويمكننا.ولدهالذيالآبيظهر،مباشرةالجوهرمنالآتيالابنلأن

صنعه؟الذيالخالقيظهروهواللة،جوهرخارجيوجدالمخلوقبينماالبشر،يخصفيما

يصيرفالمرء،المخلوقبعكس.المخلوقاتتوجدأنقبلاللةفييوجدكانالخلقفنلأن

بينهما.فيماعظيماختلاففهناكذلكوعلى،الصنعفييبدأضمومنفنانأ،أولأ

نفسفييوجدوهوالآب،اسمفيهننطقالذيالوقتذاتفييدزكالابن-

يمكنولاالآب،أيضآيدزك،مباشرة،الابنعنحديثيصيرعندماللتولأنهمعه؟الوقت
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لأنهأ؟الخالقوجودبعديظهرأنللمخلوقيمكنبينماالآخر.بدونالواحدئدزكأن

خواصأحدهوبل،طبيعةليسوالفن،الفنابتكارمنهوبل،الخالقاصبيعةمنيأب

الطيعة.

والمولودالمخلوقيطابقونللبعضفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا-

نأقبلخالقوجودعلىتأسيسأابن،هناكيكونأندونآلبيدعىأنيمكنأنهمذعين

ابن،لديهيكونأندونآبأالفنصنعتقنيةيملكقنشخم!يدعورأن.المخلوقاتتوجد

سفينة.يصنعأنقبلالسفنصنعتقنيةيملكمنمعيتشابه

لكن،سفينةيصنعأنقبلسفنصانعهناكيكونأنيصحكانإذاأنه،على-

لاتصيرأندونوالمخلوقاتآبأ.يصيرأنبسببهيمكنالذيذاكيصيرأنقبلآبأيكونلا

صفةالثمخصمنفيزعبعد،ئولداالذيالابنأئاخالفا،اللهيكونأنإمكانيةتلغي

قبلطبيعنهبحسب-بالنأكيد-خالقواللة،والابنالمخلوقيتساوىلاذلكوعلى.الأبوة

)1(.الابنيوجدأندونطريقةبأيةيكونلاالآبلكن،المخلوقاتتوجدأن

نرىكماالآبيالابنلرىألا11:يقولإذآخر،مومعلىسلاسةبكلالحقيقةهدهالقدي!كيرل!يوضح)1(

اللةلألهالآبعنمتميرأ،وبهديه،وهو،الآبجرهرمنمثرقأدائمأمولودأالالننرىأناللهـالأصل،الصورة

عنهمتضيرأنفسها،الإلهيةالطيعةوله،نفسهالجوهرسمرلردهوكما،الابنوالآبنرىوأيضا.الكلمة

متلالابنفيوهوالجرمر،داتفيمعهويشترك،الطبيعةفيالاب!مثلألهرغمالآب،هويظلالآبلأنكأننوم،

وهوالجوهر،داتلىمعهويثتركالطبيعةلىالآبمثلأنهرعم،الابنهويطلأيضأوالالنوالثمعاع.التس!

لهالذيالقدسوالروحألابر،هووالابن،بالحقالآبهرالآبأنوباعتقادنا.التصفيالثعاعمتلالآ!في

المرحعيوحا،إبحيلشرح".لفسهالواحداللاهرتهرالقدوسالثالوثيكونكأقنوممعهمابهالحاصمكاله

97.صالأولالأصحاح،الأولالمجلد،السابق
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لاشك!ا3ل!ثييي!ألقاا

الخامسةالمقالة

صائر،غيزالابنلأن؟الابنقبليوجدلاالآب

معهوأزلمنمولوذوالابن

بم

إفوميولرأتباعمنمعارضة-ا

ؤيد،الابنأنحينفيئخلق،أنودونبدايةدوندائمأيوجدالآبكانإذا

ويد؟الذيلهذابدايةهناكتكونأنمطلقبشكليتحتملافكيف

بةجال!ا-2

ببدايبمايرتبطأنأو،العدممنآتيأيكونأنصارالذيهذاعلىئحتمسببإفي

صمائبر؟غيركطنؤيدالذيأنطالمازمنيإ،

لهتكونحئ،العدممنوأتىالزمنفيؤلدجمئا،واحدعننتحدثلالأننا

لابطريقةشيءكلتفعلاليئالمدزكةغيرالإلهيةالطبيعةعننتحدثبالحريبل)1(،بداية

النواميستتبعلالأفامعرفتنا)2(؟الالهيةالولادةنفوقولذلك.بالثةوتليقتوصف

أتناءالمياقلفسفيكيرل!القديسضرحهاقدالحقيقةوهدهزممية،بدأيةلهالمحلوقاتمئلليىالابن)1(

البدايةلأنفايةبلاتكودأديمك!لابدايةكلأن"ومع:يقرلإد"الكلمةكانالبدء"فيا:يوالنصشرحه

الدايةهدهلها.بدايةوحودبسببنهايةئ!مىالنهايةوكدلكلها،نهايةوحودوهىحاصةراويةمنبداءةتمى

زمبأبدءألشفالدءللابنلالنسةأما.والعكسفايةتعىالداءةوالمسافةالزمانففى،والمسافةلالزمادخاصة

فيالماءثلالآ!،مع"كان"لألهالزمانفيالآبمنئوتدوأالدهرر،كلمنوأقدمأرفيفهوحغرافيأ،ولا

.43صالأولالاصحاح،الأولالمحلد،السابقالمرحعيرحنا،إمحيلشرحاليبرع".

نأعلىضر"هرالآ!حفىتلىالذيالوحيد"الالن:18ايولصشرحهياقفيالقدي!كيرل!يؤكد)2(

الالنصيقولالقديسالإنجيلىلأن،الآخريننعفمعندمالقولأنيحب"وماذاالبثر:إدراكتفوقالالنولادة
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الغامسةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

مابقدر،البشريةالطيعةأيتخصناالىتلكعنالإلهيةالطبيعةابتعادفبقدرالبضرية)1(،

تخصنا.الىتلكعنهاالخاصةالأمورجدآتتفوق

حدودويتخطىالاحتياجمنأعظمهوالذيذاكتحجيمعنيتوقفونليتهمإذن

:3)خرأفية"اثذي"أفييما:الحكيمموسىيقولإذ،والزمنالاحتياجفوقلأنه؟الزمن

معئهو)وهذادائمأئوجدالذيلذاكأحاينسبهاأنيمكنزمنييمابدايبمافأية14(.

لافهذاالوالد،الآبخواصتناقضبخواص!الابننصفأنالآخر،الجانبعلى(؟الكائن

تنأيضأيوجديوجد،اللةأنكمالأنهؤيد.الذيللابنهبةتمنحأوميزةتضفيأنكيعى

.ممثابةهنااعتبارهايمكنلاالآبخواصمعتتناقضالتيفالخواصذلكوعلىاللة،هوليس

وهكذاإله،الآباللةلكن.اللةهوليسليكونالكائنلهذااللهمناعطتميزهأوهببما

)2(.الابنوكذلكملكوالآب،إلهأيضاالابن

غيرمثل:الالهيةالطيعةخواصلبقيةبالنسبةالقياسذاتاستخداميمكنناوهكذا

الممئزةالخواصمعتتناقضالخواصهذهإنقيلفإن.الجسديوغيرالمنظور،وغيرالفاسد،

ئقلللاالولادةأنكما.الابنفي-حالأيةعلى-توجدألىيمكنلاأيضأفهيللآب،

نأدونمعه،أزلمبإذنفالابنصائر.غيرالآبكانلوحمماشىء،فيالابنجوهرمن

ذلك.علىئرهنكماالطبيعيةالآبخواصمعخواصتتناقضلديهيكون

بدلكويكتمونالآبوفيالآبمنأنهويزكدونصرا!لكليعتقدونالكني!ةأب!اءالآبا!؟اللةحضنفي"إله

المجلدالابق،المرجعيوحا،إنجيلثرح".الادراكفرقهىالآبمىالاب!ميلارحقيقةلألىحقعلىوهم

.ا!ا4صالأولالاصحاخ،الأول

الىالئريةللوامي!الآبسالابنولادةإحفاعهىجيلكليللهراطقةالحممةالمشكلةهىهذه)1(

ولادةتبهولادةأفايقصدونفهمالاب!ؤتذالآببأنتناديعندماالمسيحيةأنيظونلدلكالبشر،لهايخفع

ده.يعترفولايهليركلاالمسيحيالإيماذيحاردرنلإنهمومكذاالر

لاالأنه1آحر:مرضعفيكيرلسالقديصقالكماؤتذه،الديالآبخصائصنفسلهالابنلأنوذلك)2(

الآ!اللةكالىإنحئأعتقد،ماعلىالطريقةوبنض.الآبطبيعةعنالالنطيعةيفصلأديمكنمابالمرةيرحد

نأ.ممعىالموتعدىمبالتأكيدوهرحرهرهيالخاصيةنفسلهأيغأالابنلإن،الموتعدمحاصيةلهقنهو

الثالرث،حولحرارالأسكدري،كرل!القديسؤتده".الذيطبيعةحصانصببهاءومترقةمائتةكيرطيعته

الأرثوذكسيالمركزإصدارالئهيد،عبدنصحيد.مراجعةفتس،موري!جوزي!د.ترجمةالثافي،الجزء

.46صال!الثالحوار،ثانيةطمعة600،2مارسالآبائةللدراسات
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"نلل!نا؟ثيرلالدبطأاقا

الأشياءبعضلديها،التسميةجهةمنبينهافيماالمتعارفةالألفياءأنعلىبرهان3-

طبيعتها.منالمشتركة

فيماترتبطلاكانثلوكماالتسميةجهةمنبينهافيماالمتناقضةالأشياءتبدو

معمتناقضأالحيوانيبدوالمثالسبيلفعلىجوهرها.هايتصفالىالخواصجهةمنبينها

للنموالقابليةفيمثلايشتركانالحيوانوغيرالحيوانأنحينفي،بحيوانليسماكل

بالرغمإنهنقولأننستيمهنا!من.والنباتالحيوانفييحدثمثلماوذلكوالازدياد،

كان.؟اذامشتركةبصفاتتتصفأنيمكنأفا!!بينها،فيماالمخلوقاتاخت!فمن

علاقةعلىيكونلاأنالآباللةعلىيحتمالذيالسببهوفماالنحو،هذاعلىالأمر

يعطيانإسميهمالأنهلمولود؟والآخرصائر،غيرأحدهمالأنهل؟الابناللةمعمشتركة

هذافإنهكذا،ليسوالآبمولودأ،الابنكانفإذا؟نقيضطرفيعلىبأنهماانطاعأ

دونوجودهكيفية-فقط-نعنيا،بنولادةلأن)1(.الابنجوهرأصالةئبطللاالمايز

وفيه.الآبمعأزليأكائنبأنهأزليتةجهةمنإطلاقاعليهذلكيؤترن

الزمنفيبدايةبلاهوالابنأنئظهرالتناقضآخر:رذ4-

فاسدآمولودايكونأي،بوالدهشبيهآوالفاسد،المائتمنالمولودال!ثسءكانإذا

أيضأيكونالفاسد،:غيرالصائرغيرمنفالمولود،العكسيحدثأنالحتمىفمنومائتآ،

فإذا.ؤتذهالذيلذاكالتيالطيعةذاتالابنيمتلكذلك،وعلىصائر.وغيرفاسدغير

النحو،هذاعلىالأمركانفإذاأيضا.مخلوقغيرالابنيكونهكذا،يخلقلمالآبكان

الآب)2(.معأزلمبفهوإذن؟زمنيةبدايةلديهإنئخلق،لمالذيهذاعلىيقولونكيف

الصب!-كرل!القديسيقرلوكما-نمهالآ!اللةلداتنحتصادأمرانهماوكيانه"آل!"اسملأن)1(

الذمنيذوألههوالاب!يميرالذيالوحيدالشبوكذلكالابنؤتذأنههو"آ!"بكولهاللةيميزالديالوحيد

75.صالثال!الحوار،الأولالحزءالالق،المرحع،الثالوثحولحرار.الآب

ديهكانالكلمةفإنالينرع،أوالمصدرالآ!اعترنا"فاذامتسائلأ:،الحقيقةهذهعلىكيرلسالقدي!يزكد)2(

وصورةوكلمةحكمةبلافيهالآ!كانوقتيكنأوإذا.مجدهوشعاعحرهرهوصورةوقؤتهحكمتهلأله

إلىمجتاجلاأمرمجدهوضعاعالآبوصررةوكلمةحكمةهرالديالابتوحودأنالواضحمنف!نه،وشعاع
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الطاملطةا!قالة.االلالىثافيا!ل!أ

وصفيةبطريقبماآخررذ5-

معترفينغيرمجذفونهم،الزمنفيالابنيلدبدأالآباللهأنيعتقدونالذينإن

فيحتمايلدوجود،بدايةلهأن.مما،الانسانلأنعنا)1(.وفائقأيئاأكثرشيئااللهفيأن

الزمن،فييلدلاحقأالحالقاللةبينماونحلوقأ،صائرأمثلهيكونمنهالمولودوالابن،الزمن

أيضأهكذاصائر،وغيربدايةبلاهومثلمابلومخلوقأ،صائرأيكونمنهالمولودالابنولا

أيضأ.الآبمثلمثلهصائروغيربدايةبلايكونالآب،جوهرمنأتىالذيالكلمة

إفنوميوسأتباعمنسؤال6-

يقولهكذا-لنايقولونليتهمالآب،معأزلمبالابنأنيزعمونالذينهؤلاء

وجودهبدايةلهالابنبالتاليطبعآ،توقفيلد؟أنعنالآبتوقفهك-إفنوميوسأتباع

يلد.أنعنالآبتوقفحين

السؤالهذاعلىالإجابة7-

تكونبالتاليوللبداية)2(،للزمنمفهومأيمنوأسمىأعظماللةجوهرأن.مما

منئحرملمالالهيةالطيعةكانتوإذاأيضأ.هذاكلمنوأممىأعظمالإلهيةالولادة

بوضوحلهكانإذاإلآ،التامومثالهالكاملةصورتهأنهيوصفكيفوإلأ،الأزليالآبمثلأزقيفهومنا،إقرار

.43صالأولالإصحاح،الأولالمجلدالسالق،المرجعيوحنا،إنجيلشرحصررته".علىهوالديالحمالذات

أحدأنحئ،البريالادراكلرقهوللالنالأرليالميلادأنيدركونلاألهمفيتنمثلالهراطقةشكلة)1(

"وميلادهقالعدماإضياءالنىالدهشةأصابتلقد11كيرل!:القديسيقولكماالملاد،هذامنالدهشالأنبياء

ايأرفيالميلادآتاركلتمامأالأرضمىزفغلفدوحقأ53:8(.)إش"الأرضمنزمغتحياتهلأدبه؟ئحرقن

رمنلرضوحنحددألىلقدرلألانحلوق،إلهلقولأنيمكنسكي!الادراكلوقكالىليإذا.الإدراكيموقلأنه

المرجعيرحنا،إبجللترح".بدإيتهزمننحددأنعنلعجرفمحىالبدءأماوجردها،وكيفيةالمخلوقاتبداية

.43صالأولالاصحاح،الأولالمجلد،السابق

سياققيفائلأالقدي!كيرل!،الحقيقةهذهعلىويزكد،والنهايةللدايةالب!ثريالمفهرمالأبنعلىبنطبقلا)2(

وأزمانلىيبدألالهوالاب!،يتعداهسو!المسافاتأوبالرمانفياسهيمكنالديفالدء11:ا:ايولسصشرحه

تكونأنيمك!لابدايةكلأنومع:6(،أ4)يوالحياةهوأناويمرخاللةبالطيةفهوحدودبلامرللمكان

وجودبس!فايةئسمىالنهايةوكذلكلها،لهايةوجردوهىخاصةزاويةم!لداءةئسمعالبدايةلألىفايةبلا
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،شكلا؟لال!صدييبطألقاا

الإلهيةالولادةطريقةأنإذ،الزمنخارجتتمالالهيةالولادةأنهىفالحقيقةتلد،أنإمكانية

الابنلأناللة؟فيمعآيدزكانوالولادةالوجودأنكما.البشريةالولادةعنتمامأمختلفة

ولادنه.توجدمادائمأوجودهمعبلكينوننه،ولادتهتسبقأندونمنهومولودكائن

خرآرذ8-

لاتجديفجريمةفيسقطيلد،أنعنتوقفالآ!بأنالقولعلىتجرأالذي

تعنيالزمنفيالولادةأنباعتبارمتغئرة،مواقفثلاثةفيالإلهيةالطبيعةوضعلأنهئحتمل.

فإذا.الولادةبعدوالثالث،الولادةأثناءوالثاني.الولادةقبلالواحد.أزمنةثلاثةهناكأن

لمكيفإذنيلد،أنعنتوففأنهئدفلاؤتذ،قدطالما،الزمنفيالولادةبدأقداللةكان

حينالحقيقولبولسكانوكيفوالدهور،الأزمنةكلخالقهويكونوكيفيتغتر؟

زمنيةفترةهناكأنطالماالأسئلةهذهنتساءلأ(؟:ا6)كوخلق"قدولهبه"الكلأنأكد

)1(.المسيحمحاربيهوسبحسبولادتهتحكم

للالنبالنبةأما.والعكسفايةتعىالداءةوالمسالةالزمانلفيوالم!افة،لالزمانخاصةالبدايةهدهلها.لداية

مع"كان"لألهالزمانوالآبمنيوتدواالدهور،كلمنوأقدمأرلميئفهوحغرافيأ،ولازميأ!بدليسرفالبدء

.ص!43الأولالإصحاح،ال!ابقالمرحع،ايأولالمحلديرحا،إنحيلشرحألظر".الينبوعلاالماءمتلالآ!،

يأبعتريهاولاوأزليةدائمةفهىالزمنفوقنسمرلأنهارمنيةدنرةأيتحكمهاولاأزليةهىالابنولادة)1(

لدونموحودأاللةكانإذن،امئ1قانلأ:الهرأطقة،تفكرطريقةمنأثاسوسالقدي!حيرةيوياءل،توقف

لأدغتل!؟جوهرومنعهعريصهوإمماذاتيألهخاصهرماألىأحديظنكي!أوداتيأ؟لهحاصهوما

بعشهخيقتقدحارحة،منهيللالحرهر،حبالخالقمعقطمتاهةلهاليسكمخلوقاتالأخرىالأشباء

ذلك،الحالقأرادإنما،يومأالوحود()عنتتوق!ألأيضأيمكنف!نهاولذلك.الكلمةولأحلبالكلمةومثئته

ألهلهاعترفماأنسقالديهو)وهذاالآبحوهرداتمنهوما.أمابالمخلوقاتالحاصةالطبيعةهىهكذالأنه

أنقلموحودأيكنا"وإلهعدم،منحاءإنهعنهأحديقولأنوالكفرالجسارةسيكولىلافكيفالال!(،هو

،الأولالمقالةالأريرسيين،ضد11؟المستقبلفيماوتتفيموحودأيكونألأويمكنعرضأ،اضفلليرلد"

.96.7-ص02لؤةالسالق،المرجع

وقت"كانيقرلمنكافرأيكرلىلاإذناكبفأثاسيوس:القديسيقولالأرلة،الولادةتوقفعدمجهةومن

حاليأحافأاليبوعفيهكالىوقتهاك"كانتمامأيقولالذيثلهذالأنموحردأ؟فيهالابنيكىاعدماما

ياينبوعأ.يكونلاداتهمنتلدلاالذيلأذينبرعأ،يكرنلاالينبوعهدامثلولكن".الحكمةوسالحياةس

مياههتنض!لاكبنوعسيكرلرلىأهممتيئتهيصنعونالذبنيغااللةلألىالقولهذافيالئالسخافاتلكثرة
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الطام!ةا!قالة.االلالاق؟أاثلا

خرآرذ-9

،احتياجلأييخضعولا،الزمنفيتيدلافهوإذن،الزمنتفوقاللةطبيعةأن.مما

لديهتكنلموكأنهايلد،أنإمكانيةيكتسبلمفهوحال،أيةوعلى.الكلمنأممىلأنه

الحرارةذاتهامنتلدالنارالآخر،الجانبعلىؤتذ.عندماللتوتوقفأيضاهوولاقبل،من

هناكتكونأندونتميرافالحرارةوبالتالي،الانارةوكذلكطبيعتها)1(،بحمسبلهاالتي

الاكانالنارفيهاخلقتالىاللحظةفيبلتلد،أنعنالنارتوقفتولاقبل،منحرارة

هذهمثلنمتلكاللةمخلوقاتكانتفإذا(.والانارة)الحرارةالطيعيةخواصهاذاقافي

الىالعظمىاللةطبيعةبخواصنحننعترفلاأنتجديفايكونلافكيف،للولادةالطريقة

السامية؟الطيعةهذهئدركأنالبشريالعقليستيمالوحئالا،

آخررذا-"

معخيقالذيبينوكذلكيعر،اوالذيصارالذيبينعظيماختلالتهناك

طبيعته،يتبعصائرمنصارالذيكانفإذابينهما.فيماتناقضيوجد.نحلوقغيرهوالذي

فيكونأيضأ،يحدثأنيتحتمفالعكسالصائر،منوجودهأخذلأنهمثلهصائرأفيكون

كحديقةوتكون،عظامكوتتث!ذد،نفسكتثتهىكما)الر!(وسيثبك11:النيإضعياءيقولكماإطلاقأ،

فقرة،الأولىالمقالة،ال!القالمرحعالأريرسيين،ضد581.11:أشميامه"تنض!لاياهوكيبوعجيدأ،مروية

-67.68ص11

اعتراضمناهل1:يقولإدمفهومها،لماليقرببأمثلةالأرليةالولادةآخرموضعفيكرل!القدي!يشرح)1(

فيالابنلأرالمعية.هناتعئينبرعكلمةإلى؟الينبوعهوالآبأدأوالينبرع،فيالماءمثلالآبفيالالنأنعلى

الثاعسمتليثع،الآ!جوهرذاتمنهوبل،الزمانفيالخارحسيأقيكتىليس،الآ!م!وهرالآب

نفروفيشيء،منشىءيصدرأويرتدكيفنرىأنتعىالأمثلةهذهالار.منالحرارةصدورأوالتسر

لامعهكائنأويطلالشىءمنالثىءيمدربلنحتلفةطبيعةلهتكونألىأوزمن،بعدأومتأحرأيصدرلاالوقت

منتشعهئهسبدولىشعاعولاشاعبلاكسللاالآحر،لدونيرجدألىمنهمالأييمكنلابلعه،يسفصل

فكيفتميرهما.الىالطبيعةمعاالئئالىيفقدأنيعىلالالفصال.لارمنإلاحرارةولاحرارةبلالارولاداخلها.

المجلد،السابقالمرجعيوحا،!!يلشرحا.حرارةللانارأالمارتصبحوكي!،أشعةبلاكسأالثمستصبح

.44-43صالأولالاصحاحالأول
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لأس!نا؟هـديرلال!باللأالقا

فهوالصائر،غيرالآبمنؤيدقدالابنكانوإذاأيضأ.صائرغيرالصائرغيرمنالمولود

الآب)1(.طبيعةخصائصذاتهفيحافظآ،ولدهالذيذاكمعوأزليصائرغيرإذن

الهراطقةأراءمنمعارفنرذأ-أ

بلمعه،دائمايوجدلأنهليسالآب،معأزليالابنإنأيضانحننقولولذلك

.يريدهوبالتاليالآب،طبيعةفيمضمرأكانالابنوجودأنبسبب

بةجالإا-21

غيرالجهلعلىواضحاوبرهانآ،كبيرةترثرةكونهعنالرأيهذايزيدلا

منواحدكليريدكاناللةأنعندهواضحأليسالذيالشخصهذاهوقنلأنه.المتناهي

يريدهيكنأشيءيوجدولا،بإرادتهشىءكلالخالقخلقفقدخلقها؟التيالمخلوقات

خلقه.ماكلفي

والمخلوقالابنبينالاختلافوجهإذنهوفماالنحو،هذاعلىالأمركانإذا

اللة؟فيمضمرةوالمخلوقاتالابنمعأ:الاثنينوجودإرادةكانتإذا،والخليقةوالكون

يختلفعندمالأنه،الرأيهذايؤمنونالذينأولئكعلىنعترضأنحسناأليص

لمجردمتساليمصيرفيوضعهمافييشرعونالطيعةجهةمن(والمخلوقاتالابن)أيالاثنان

يأفيهليسالكلمةأنويآعون،السابقاللةعلمفيئوجدانكاناالاثنينأنيزعمونأنهم

الآب)2(؟جوهرمنأتىالذيالكلمة،المخلوقاتفيمماأكثرشىء

التأكيدأثاليوسللقديمىسبقوقد،الابنلدىهيخصائصسالآبلدىفما،الآبصررةهرالال!)1(

الداتبة.صورنههىالصورةأرندركلكىبتدقيقالآ!خصائصلنرىإذرلا"هلميفول:إذ،الحقيقةهذهعلى

هذهتكنأ.فإنوصانع،خالقرب،إله،،الكلضابطملك،نور،قدير،،مانتغرأزلى،هوفالآب

لن(الحالةهذه)ففىأزليأولب!نحلوقالالنإلى-الأريرسيرنيظ!كما-الصررة()فيمرجردةالحصانص

71.ص21فقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرحعالأريوسين،ضد".الحقيقيةالآبصررةهىهذهتكرن

الهراطقة-يزعمكما-بالإرادةخلقاالاثنينأدوطالماوالمحلوقاتالمحلوقعيرالابىلينتمتالمقارنةهنا)2(

شيء،أييالمحلوقاتعنيتميزلاالال!فإدولالتالي.المخلوقمعتصاوىالمحلوق،كيرمتاويانالاثمادإذن

.المقدسالكتا!تعيممعيتناقصالديالأمر



الطامسةا!قالة.االلالون؟اثل!أ

خرآرذ-31

بحسبأزليأمنهأتىقديكنواالآب،معدائمأموجودأيكنلمالابنأنلو

إذنآبأ،يصيرلكىالابنؤتذالآبأنأيذلك،بعدوجودهأخذقدكانبل،الطيعة

نقوللكنناقبل.منعليهيكناماصاررأيكمحسبلأنهوتغئر.تحولفيهحدثفقد

الكلمةبلمتأخرأ،آبأاللةصارأنيحدثلمبالتاليتغئر.أوتحؤليأيتقبللااللةطبيعةإن

دائماتوجدوهىالنار،منبالولادةأتتالتيالحرارةمثلمعه،أزلياكانمنهأتىالذي

الخار!.تجاهالنورمنالإنارةوكذلل!معها،

االراطقةجانبمنمعارضرأيا-4

ذلكوعلى،طبيعتهمنشيءأفييغيبلالذلك،عظمتهفيكاملأالآفيكانإذا

إلوهيته.ملءالابناعتبارالحدعنزائدأشيئأيعذ

الرأيهذاعلىالإجابةأ-5

اممانأيؤمنونالذينهؤلاءمنلأحد!دكنولاعظمتهفيكاملالآب،بالطبع

الآب.أيضأهولأنهبلاللة،أنهبسببفقطليسكامكلكنهالأمر.هذاينكرأنصحيحآ

الخصوبةالالهيةالطيعةمنتلغيفأنكاللة،منالآبخاصيةجانبأطرحتلولأنك

إذن،تلد.أنإمكانيةعنهاغابطالمابعد،فيماكماليكونلاوعندئذوالإثمار)1(،

الآب،إرادةهوالاب!أنهو-الثالوثحولحوارهي-البرهانهذاعلىآخرأأمرأكيرل!القديسويضيف

بداية.بلاالذيالأرليالآ!يدائمأكائنالابنبلابه،منمحرومأيومأيكىأالآبأن"ولنوكد:يفولإذ

حكيمةالآبإرادةولأن.الولادةقلأبداتطهرولاتنشالاالإرادةوهذهعنهرعصأللابنأبأأبدأيك!أوهو

اللةحكمةهوالابنفإنوهكدا.عاقلةغرأوحكيمةعرراللهإرادةأنيذعىألىعلىأحديجرؤ*،وعاقلةجدأ

الحرار،الأولالحرءالسالق،المرجع،الثالوثحرلحوارالآب".إرادةكلترجدالابنفمىوهكذا.وعقلهالآ!

.013-921صالثاني

القديسيقولإذوحفالأ،غقمأالااليةللطبيعةنسبأد-ل!ك!القدي!يقولكما-الحهلوالعاءمن)1(

أهاأووجفافأ،عقمأللكرنالحالقةللطيعةدس!أنالعباء.كلكانمنسيكون":التالوثحولحرارهوكرلس
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لأملكط؟ثبرلالدالفاب!لأ

أتىالذيالابنوأن،كاملالآبئأنعلىوالتأكيدوالإثمار،الخصوبةتعنيالكمالفخاصية

زمنية.بدايةبلاهومنه

آخررذأ-6

-

منالرغموعلى،الطبيعةبحسبالآبحوهرفيوالإنمارالخصوبةتوجدلمإن

الطمعةالىشىاضالةمعقولاكمتيلكولىالول!شيبغيراحمالقدخآلذكلماكامللىأاأملأنقو يكودكي!لك!إليها.حاجهوكالىالاللعلىالهاو،الخارجمنإليه

بذاتها؟كاملةغيركانتلوكما،الخارجمنالإلهية

نأدونؤتذلأنه،كاملهوهذاولأجل،طبيعيةخاصيةالآ!فيفالخصوبةإذن،

.صلاحأيعنهيغيب

وصفيةبطريقةروا-7

أيهاآرائكموفقثمر،أيلهيكونأندونحئ،عظمتهفيكاملأالآبكانإذا

.المخلوقاتمثلذلكفيمثلهجوهرهمنوليسالخارجمنصارقدإذذفالابنالهراطقة،

والمخلوفاتالبشروجودمثل،الاطلاقعلىلهلزومولازائدأالوجودإلىمجيئهكانوربما

هوكماظلخلقناوعندمانحن،نخلقأنقبلالدوامعلىكائنآكاناللةلأن.الأخرى

إلىالعدممننأتيعندما،عليهنضيفهأنيمكنناشىءمنمالأنتغيير.أييكتنفهانفسه

وعلى.الالهيةطبيعتهعلىبالسلبيؤثرأنيمكنلاوجودناعدمفإن،كذلكالوجود،

نأأيضأالابنعلىيكونهكذاخلفنا،أنهلأجلللخالقبالعرفانمدينينكناإذاذلك،

المماثلالموقفذاتيتخذأنالابنعلىيمونهكذا.النعمةهذهلأجلبالعرفانلهيعنرف

ثماههانيحةإلأمنهاتأتىالىالثماروما،عقيةوعيرمتمرةهيالمخلوقةالكائاتكللأنوذلك،ثمرةعر

.121صالأولالحزءالسالق،المرحع،الالوثحولحوار".العقموعدمالإلارفيالإلهيةللطيعة
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الطاملللةا!قالة.االلالونفيأا!نا

التجديف،قمةئعدالكلامهذاكانوإنأقامثلنا)1(.الحارجمنأتىأيضأأنهطالمالنا،

لأنه،جوهرهمنصارالآبوليدبأنالإيمانونحفظالأمر،هذانتجنبأنيجبلذلك

الذيالابنيكونأيضأهكذاصائر،غيرالآبجوهرأنوبما.الآب)2(نمرةئدعىهكذا

صائر.غيرمنهأى

الهراطقةجانبمنمعارفنرأفيا-8

ولذلكاللة،حقألأنهبل،خصوبتهبسببليساللةكمالإن:الرأيهذايقول

آبأ.أيضآصار

الرأيهذاعلىالردأ-9

ص

الشديد:التجديفنحوالانزلاقعنتتوقفونلاالذينأنتم،أنتملناقولواحسنا.

يصيرأنقبل-إذن-كانفماذازمنيآ،متأخرةاللةفيحدتتقدالآبخاصيةكانتإن

معمتناقضينتكونونفسوفآبأ،اللهيكنلممرهذاتإنهتقولونعندماذلك،غيرآبأ؟

ذلكعلىوبناءآبأ،يكونأندوناللةتعرفلاالكتبهذهلأن،المقدسةالكتبكل

القديىيقرلإذالهراطقة،يقولكمامحلرقمجردالابنكانلرالشرنحنلفقدهاحلاصيةننائجأيضأهناك)1(

كائنأسلالطميعةالوحيدالالنيكنالوبالتبىألناءيوجدأنالمستحيلمنكاد"ولقدآحر:مرضعفيكرلس

فإذاوالمصدر.الأصلهىولادتهتكنألرالأصلصورةعلىولادةتوجدألىالمشحيلمنكانألهكماقبل،

الحديثصيصيرإدنعنه،تتميرولاالحلقمنلوعهىلهلالنبةالرلادةكات،إذالالحقيقةتلداالآبكان

تافه،كأمرويصيرآدواالدينأولئكرجاءويتهى،عقيمةطيعةكأهاالآبطيعةلاوتبدوعبثاالوحيدا،بن

كالىإذاالمحلوقاتبينأفضلحالةإلىحالةمنكائ!تنقلوالىمنهنالهاالىالكرامةوأي!؟التىإدلىفأين

كليهمامعتبرينوالولادةالخلقيحلطونفانهموهكذاالمولود؟مع-رأيهمحسب-القيةفييتحاوىالمحلوق

.801ص،ايأولالجزءالسالق،المرحع،الثالوثحولحوارالشديد".الحجلإلىيدعرأمروهذا،واحدةحقبقة

منهوالاب!أنعلىللتاكيدأثناسيوسالقدبىقبلهسوكذلككيرلسالقدي!يتخدمهتعبيرالآب"ثمرةا)2(

منأنهعلىليؤكدالالنليمفاالحياة"لبتهرمثاهأتعبيرأكيرل!القديىيشخدموأحياناداقا،الآبطبيعة

الشهيد،عبدلصحيد.مراجعةفلش،موري!جرريع!د.ترجمةالالرت،حرلحرارأنظرالآب،طبيعةنمس

.21صالرابعالحرار،الثاكالجزء2،،8القاهرةالآبائية،للدراساتالأرثودكسيالمركر
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،لللكلا؟هـلبهـلالدباللأالقا

لهتنسبواأنعليكميتحنموبالتالياللة،فيدائمأتوجدالآبخاصيةأنتقبلواأنعليكم

ابن)1(.يوجدأندونآلب،ئقالأنيمكنفلا.منهأتىقدتن

آخررذ0-2

بأنهاعترافهمبعدملثة،عظيمأصنيعأئ!ثاونأنهميعتقدونالمسيحمحاربوكانإن

حارمينكثيرآيهينونهأنهميسمعونفليتهماللة،أنهعلىيقبلونههمبل،البدايةمنآلب

الذينلهم(والحميدالرب)فهوبالعبيديتعلقاللةاسملأنجدأ.قئمأمرمنالالهيةالطبيعة

ولكن،البدايةمناللةكانإنهقالوافقد.بالابنيتعلقالآباسمبينما،مخلوقجوهرلديهم

آبأ،يكونأنأي،الأعظممنوحارمينهالعبيدمعفقطالعلاقةهذهدثةناسبينآبا،يكنلم

علىالمخلوو!عنالابنيختلفمابقدرجدأكثيرأيختلفوهو،ولدهللذيآ!بهوفي

"اثذي:الابنعنبينما3(،:ا..)مزترغاه"ؤغتمشتغبهاتخناقيل:فقدالآخر،الجانب

للابنوأيضأ6(،:2)فيبىائغادلأصلتةاتكونأنخف!ةيخسيثتئماللة،ضوز؟فيكانإد

المخلوقبينالاختلافكئمأنشكلاحسنآ.ا(.ا:01)مز"يمينيغن"اخلسنقال:

الأمور.هذهمنلنايتضح،والابن

فييقولإذمنهما،اسمأينطقلمجردأحرىأحماءمععلاقةلهاالىالأسماءأهميةعلىكيرلسالقديسبزكد)1(

كليثملالمعئلألىالعلاقةهذهطريإلىأيضأئتر،علاقةعلىتدلالىايأعاء"إن:الثالوثحرلحواره

خلالهسيعر!أدهوالمثالسبيلعلى-اليمينمعئيعر!وهوالمرءعلىالهلصسيكردهكذامهما.

مععلاقةعلىتدلالتيالأسماءسهوإذن"آ!"فالاسم.صحيحالعكسألىأيضأالمرءوسيوافقالبارمعئ

يأوإلى"الابن""الآ!"،الأحماءتدلشيءأيدإلىولالتالي.العلاقةنفسعلىيدل"الن"الاسمأنكماآحر،

إذد"قائلأ:،الحديثفيكرلسالقديسويستمر+أيليقعئاالحديثيخرحهلاستخدامهاوعدئثر،علاقة

وعندماأيضأ".أبيلغرفتثمغرفئمونىتؤأيى.ؤلآآلاتغرفرتيىالتثم1فائلا:بصرحوهونفسهالمسيحلنمع

أيفمأ.الآبيقللنالابرينكرومنأيضأالال!ينكرالآ!ينكرس"إنقائلأأجايمتوليخهم!س!عنسألوا

هناكيكونأنيقبللنأحدفإنالطببعة،حسبؤتذقدآبهناكيكنأإنلأنههدا.قولهومحقل!نهولالطع

أنحققرلهووبالتاليؤتذ.لأنهألأيدعيالآ!لأن.مطقةغرتفكرطريقةوهذهآ!،حئولامولرد،اب!

كل!ئقالفيماالسبهووهذاالآخربالضرورةيوحدالواحد،يوجدوعندماالألينإلىئترانوالنأ!الأحمين

مررب!جوريفد.ترحمة،الرابعالحرءالثالرث،حرلحرارال!كندري،كيرلسالقدي!منهما".كلكيرنة

.17-51صالراجالحرار10،2.مايرالآبائيةللدراساتالأرثرذك!ىالمركزإصدأرللش،
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الطامل!لةا!قالة.االلاإنفيأا!نا

خرآرز-12-،

فياللهاسمئستخدمأيضأهكذا،الابنمعالعلاقةفييستخدمالآباسمكانإذا

المولودالكلمةئدركأنالضروريمنبالتالي،طبيعتهنفسلهمليسالذينالعبيدمعالعلاتة

ما،زمنيةلحظيمافيآباصارقداللةكانلوذلك،غيرلأن.الآباللهأيضأالوقتنفسوفي

لحظبمافيإلهأأيضأصارقدالابنيكونوعندئذزمنبأ،متأحرأصارقديكونأبضأفالابن

لكن.الابنالكلمةبواسطةالوجردإلىالموجوداتكلفيهاأتتالىاللحظةهىما،زمنيبما

ؤتذالذيداكإذنبواسطه(،صارالكلالأن؟الابنبعدصارتالمخلوقاتكلأن.مما

الخليقةأنئرهنقدلأنهخالقأ؟إلهأيكونأنقبلالآبحاصيةلديهيكونأنبنبغىالابن

إلوهيته.ئدزك،الخليقةمععلاقيماوفياللة،هوالذي،الابنبعدصارت

النهفقطئدعىأنعنآبأالنهئدعى(نبالأكثريتناسبآخر:رذ؟-2

لمالذيالسببفمااللة،اسممنجدارةوأكثرأساسيأليسالآباسمكانإن

والابناللهاسمفيالأمميعمدواأنليعمدوا،أرسلهمعندماتلاميذهيوصيالمخلصيجعل

ؤالروعؤالائنالآب"ياشيم:قال،الإلهيةلطيعتهالحقيقيةالمكانةئعينأبل،القدسوالروح

؟(82:91)مئااائفذس

الآقيأليتاستئذ،ايا1:لهقال،الإلهيةالطيعةعنالمخلصفيلبسرسألوعندما

المخلصأيضاالآب؟بلاللة،يدعوهلافيلبسأنهناأيضاأرأيت8(.:ا4)يوؤكقاتا"

زأىققذزآيىآئذييخيلبسى،تاتغرفيىؤتئممذتههذهزقانأقغكثم"قئلاله:يقولنفسه

أعظمهومالهناسبأ"الآب"،بلاللة"،رأى"فقديقل:لموأيضأ9(.:ا4)بوالآقي"

يأجدأ،والأجدرالأعظممنذقيقديكونآبأ،اللهئدعىعندمالأنه.أدقهوماوليس

أدقئعدالذيالأمر،المخلوقاتمنهكذائدعىفإنهاللة،يدعىعندمابينما،الابنمن

والمخلودتى.الخالقبين،والربالعبدبينالعظيما،ختلافبقدرجداكثيرأ
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إسكلا؟ثيهـل!ب!لألفاا

هوأنهمنبالرغم،اللههوزلكوبعدآلث،هوأولأأنهواف!ح،ببرهانآخررذ23-

الوقت.نفسفيمعأالاثنان

وقالالسمواتإلىالصلببعدصعدالالهى،التدبيرخطةالمخلصأكملعندما

.(0:217)يوؤإلهكثم"ؤإلهىؤأييكئمأيىإتىأصخغاإيي11:لتلاميذه

علاقتهفيئدزكالآبأنأرأيتالشاهد؟هذافيالأحماءاختلافلاحظتهل

لولادةتاليةأتتقدالمخلوقاتكانتفإذاوالمخلوفات؟العبيدمععلاقتهفيوالله،الابنمع

أيضأ.اللةاسمالوفتنفسفيوتبعهأولأ،أتىقدالآبفاسم،إذن،الابن

يملكهاالتيالمكانةلنامنحلأنهالمعئ:هذاأهميةعطمةبدقةهنايتبرهنوسوف

إلىذعيناقدلأنناا؟"ؤأييكئما:رأضافالبشر،نحنلناالعطمةمحبتهبسبب،المبيعةابحسب

ماكلآخذآ،الطيعةبحسبأبوههوبينما،النعمةبحسبأباناوصار،خلالهمنالتبني

ؤإلهكثم".إلهياا:وقالللعببد،الطيعبةالخواصحاملأالعبدهيئةفيصارإذ،ذاتهفييخضنا

كما-الابنبواسطةخلقناولأنناإلهنا.هوبينما،الطيعةبحسبلهآلبهواللةهكذا،

الاثنانالوقتنفسفيأنهمنبالرغماللة،ذلكوبعدآب،أولأفهولذا،-قبلمنقلت

معا.

إفنوميوساعترافاتمناعتراض4-2

القدرةداخلهفيلديهالآبأنطالماالآب،معأزليالابنأننعترفونحن:يقول

يللإه.أنقبلأيضأيلدأنعلى

بةجال!ا-52

كونوليسمعه،أزليأالابنتجعلالتيهيالآبفيالولادةإمكانيةكانتإن

كانتإن-:القياسذاتعلى-نقولأنمنيمنعناالذيفمامولودا،معيتهفيالابن

نإلأنهمعه؟أيضاأزليةتكونخلقهاالتيفالمخلوقاتإذناللة،فيتوجدالخلقإمكانية

أيضاموجودةكانتإذنفالمخلوقاتحقا،النتيجةإلىتؤديالتيهىفقطالقدرةكانت
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الطامسةا!قالة.االلال!ن،اثل!أ+!+

الببمء؟،

تعىلااللةفيالخلقإمكانيةيأن،بعينهال!خ!هوالرأيهذاأن.ممالكنئخلق.انقبلول؟

نأقبلالابنوجودالآب،فيالولادةإمكانيةتعىلا،بالمثلفهكذا،صارتقدالأشياءان

النار،منالحرارةمثلأزلمب)1(أيضأالوقتنفسفيوهو،الطبيعةبحسبمنهؤيدلكنهيولد،

الورد.منالرائحةأو

خرآرذ-62

-

يلدعندمالأنه.ذاتهالولادةفعلحدوثتتضمنلاالولادةعلىالآبقدرةإن

نألكن،الابنوجودتعىلاالآبفيالولادةإمكانيةفإنذلكوعلى.شمقدالفعليكون

آلبهووطالما.آلبهوهذافلأجل(،الابن)أ!منهأتىالذيينئدزكآبآ،اللةيكون

معمشتركأوجودأموجودهوالذيالابنالوقتنفسفييلدفهو،الوقتنفسفيوإله

.ولدهالذيهذافيمحفوظةالآبأنهخاصيةتظلوبذلك،الآبأزلية

إفنوميوساعترافحاتمنآخراعنراض27-

صحيحأ-اممانأتؤمنونأنكميزعمالذيرأيكمبحسب-الابنكانلو:يقول

كانأنهيعنيذلكلأن،يلدهأنشأنهمنفعلأيأتيأنالآبعلىكانتماالآب،معأزليأ

الذيلهذائدفلا،بالفعلؤتذقدكانإذاأئاؤيد؟إذنكيفوإلأعمل(،)بلاعاطلأدائمأ

.لوجودهمابدايةلهبكونأنؤيد

يرلم!شرحهفيكيرلروالقديسالقدوس!،بالثالوتامماننافيأصاسيةعقيدةهىالالنأزليةعلىالتأكيد)1(

الله"الكلمة"وكانللاقه"عد"الكلمةأدفقط"ليسقانلأ:،الحقيقةهذهعلىيؤكد"اللهالكلمة"وكانا:ا

ومناللة،هوالوقتلصوول!سالآب،أقومغ!صآحرأقنوموإنهالآ!عنوتمايرهاللهمعوجردهيعلنلكى

ولاواحدأاللاهوتيكرنأدالمعقولغيرمنلأله.إلهمنإلهلأنهبالطبيعةمهوموللآ!،الذينفهالجوهر

ايهانإلهالالنعنيقوللدلكشاوية،الأتاليمتكونألىأوالأتاليملينالالهيةالصفاتفيتامتماثلهناكيكون

له،أزليوجودلاماأوالرمادييحدثمالأن،اللهوأزلتأدائمأكانلل،معينوقتفيكذلكبمبحوأاللة"،

.52صالأولالاصحاح،الأولالمحلديرحنا،إبحيلضرحلالطبيعة".إلهأيكونلادلك،بعديوجدتم
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إسلنا؟لال!ثيهبطألقاا

بةجال!ا-82

تعتبرونإذ،تفعلونمحالحسئن،أمثالكم،المخلوقاتمنمخلوقعنالحديحثكانلو

إنهنقولالأننا؟للابنالآبمنصارماعملاأننعترفلالكنناوالدا.وليسعاملأاللة

نإتقولونحينوضوحبكلتجذفونلافكيف(.خارجيةبطريقةتصرواجوهرهمنويد

حئالناموسهذافيهبحكملاالذيالوقتفي،الابنولادةشأنهمنكانعملأعملالآب

ليسالابنأنوبمانلدها.يثا،تأتيالتيبينماعئا،الخارجةايأشياءنصنعلأنناولادتنا؟

الآبأصالةيحمل-إذن-الآبفمولود،الأزليالآبنمرةهوبالحريبلالآب،صناعة

أيضا.ذاكمثلأزلمبحقافهوولذلك،ؤلذهالذي

92-ر؟آخر

حص

هؤلاءمعنتفقسوف،الكلاميةالمحارباتنعشقأناس!بأنناانطباعأنعطىلالكى

عنيلدلمالآبولأن.فعليعملهىالابنولادةإنيقولونالذين،المسيحيحاربونالذين

وغيروجوهريطبيعيعملأيضأأفاإلافعليأ،عملأالابنولادةوكانتأ(،)أهوى

نأ،فعليبعملالابنؤتدقدالآبكانلوحئ،الضروريمنإذنأقنومه!عنمنفصل

غيريقدأنخاصيةإنسابقآقلنالأننامعه.أزليأأيضا-حالأيةعلى-الابنيكون

ثمرةهوأقنومهمنالآئييكونأنينبغيدائما،كائنأقنومهأنوطالماأقنومه،عنمنفصلة

أزليآ؟الابنيكونلاكيفإذن.الطبيعة

آخررذ0-3

!بالانفصالتلدأنإمكانيةلديهااللة،خلقهاالىالخلائقكلأننرىأنيمكننا

أيضأيمكنها،مناسبغمرإلىتصلوعندماالأجساد(،يحكمالذيالناموسهوهذاالأن

فهذه.والنبات،والحصان،الإنسانمعيحدثكماوذلك،الولادةعلىالقدرةتفعبل

ذلك.يمكنهانموهايكتملعندمالكنتيد،أنيمكنهالاصغ!رة،تكونعندماالمخلوقات

الزمنخار!منهأتىالذيهذاتيدأنعنكاملهوالذيالآبجوهريعيقالذيماإذن،
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الطدلللةا!قالة.الثالان؟أا!نا

الكمالاكتسبالآبجوهرإنيقولأنبالبميمكنهأحدمنمالأنهمعه؟الأزليةلي

نقص.يعتريهأنيمكنولا،للإضافةلديهاحتياجولامضغيرغيردا!ماهوطالما،الزمن!اخل

بلاهواللة،منأتىالذيالابنيكنلمإنالثمكيعتريهمأنأولىبابينالمكانلكن

دائمهوالذيللآببالنسبةلأنه؟الابنويدمئ:النقيضعنيسألواأنلامعه،بداية

زمن.بلاييدأنجدايليق،الكمال

آخررذ1-3

نأبدورهللمرءيمكن؟الابنالآلبؤتذمئ:قائلينالائارةبنيةيسألونالذين

؟تحرقالناربدأتمئ:يسألهم

خلقت.أنوقتالنارفيوجذتالحرقخاصيةلأن؟بدايةيحددواأنيمكنهملا

خلقهاقداللةيكرنالتيالوقتنفسفيخوإصهاعلىتحتويالمخلوقاتهذهأن.مماإذن،

معهكائنالابنوأن،مخلوقاتهمنأعظمهوالآببأننعترفأنعنئعيقناالذيفمافبها،

منه؟المولودالابن،الوقتنفسفي
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"للللنا؟سلييل!بالدلقاا

السادسةالمقالة

تغيثرأوتجزئةيعتريهأندونالابنؤتذالآب

إفنوميوسأتباعمنمعارضرأي-أ

طالماالنقصلحقهشدالآبجوهربأننعترفأنالضروريمنيكونلاوكيف

التغئرعدمخاصيةتحفظواأنأردتملولكنمنه؟جزء.ممثابةكانمنه،أتىالذيالابنأن

نأيمكنلابأنهالإيمانعنتتوقفوالاأنينبغىنقص،أيفوقيكونوأنللآب،التي

وجودأيوجدوأنه،الخار!منلكنمنه،أتىأنهولا،أبيهجوهرمنجزخالابنيكون

إرادته.فيموجودةكانتكإمكانييمافقطالآبمعمشتركآ

لردا-2

طالما،الجسديةوالأوجاعالأجسادفوقبفكركواعلنفسكأضبطصديقى،يا

سريانجرأءوينقص،الانسانمثليصيراللةأنظننتإذالأنكاللة)1(.عننتحدثأنت

أتىالذيالابنأنباعتبارمثلأكالنقصماضررألهيسببهذاوأن،الخارجتجاهمنهجزء

نأأكرر11:يقولإذ(الحديةوالولادةالااليةالرلادةلينالاسعالمرقآحركابيكيرلىالقديسيبرر)1(

الأحاد.طبيعةحس!ولي!طبفهحسبيلدولادتهفيوهرالححد،قوأنبنولادتهفييتعلاالجسديكير

تتمثزفهىمراوعة،وبدونحاحمةبطريقةذلكئ!هروالمطق.تلدهماعلىسالقهبالضرورةهىالبشرئةفالأحساد

زمنفي،عادةتلدالىهيفالكائات.الأوأ!هروالرالدالزمنفيالثافيئعتبرالمولردلأنمولودها،سأقذمبأها

هايةاولالدايةبلاالأرلمنذكاثنهوالذياللةأمالداية،بلاأزلثةولادةذاقافيتملكلالأنهاوذلك،معين

طمبعتهقرانينمحسصاللةيلدهفالذي؟الزمنفيبدابة،بالطبيعةالوحيدلابنهننبأنطبيعتهمعيتفقفكيف

وثربهسخإلىالأمرتحؤلوإلآؤتذه،الذيطيعةيحمللألهالمشر،عنغتلفينوحسطيعةذايكولى

.221صالتايىالحرار،الأولالجزء،السابقالمرجع،القدوسالتالوثحرلحوارللمولود".



السا)سةا!قالة.االلالان؟أا!نا+!

الأخرىالحواصكلبشأنالتجديفذاتنلصأنمنيمنعناالذيفمامنه،جزءهوجمنه

أيضأيخلقفسوفمنه،جزءوفقدانبالتدفقالانسانمتليلدكانإذالأنهفيه؟توجد*؟؟الق

وتعب.بجهل!ا!نسانمثل

لاأنهكما(،الانسانمثليخلقلااللةالأنسخرومنذلكفيمايخفىلاطبعأ

يتجرأ.أندونويلدالبشربةالطيعةفوقيعلوبل،الإنسانمثليلد

خرآوذ3-

.إنسانوكأنهيعملفسوفإذن،الإنسانمثليلد-رأيكمحسب-اللةأن.مما

الأيديحركةباستخدامنعملهانصنعها،أننريدالتيالأشياءمنشيئأنعملحينونحن

كلئحضيراللةأنطالما،نقوللكننا-نظركمفي-اللةأيضآهكذالدينا،الموجودةوالمادة

كليعملبالكلمةبلمسبقأ،موجود؟ماد؟ودونأيددونالعدممنالوجودإلىشىء

ها.يلدالىالطريقةفيأيضأعليهاويتفوف،البشريةالطيعةعلىيتفوقفهوإذنشيء،

خرآرذ-4

حتمآتوضعحال،أيةعلىما،أشياءوتمسكتحجزالتيالماديةالقوةكانتإذا

ملامحمنملمحهوهذالأندائريأ؟هاوتحيطضبطها،المطلوبالأشياءتلكحول

ئدزكأنيمكنلاأنهحينفيالأشياء،كلالجسديغيراللةيضبطإذنفكيفالأجساد،

كلفوقهوالذياللةهولأنهوقوامها؟الأشياءوجدةيضبطهو:نقول؟مكانأيفيولا

.الإنسانجسدمثليلدولاالجسد،لنواميسيخضعلافهو،بالتاليالأشياء.

ص.-نرآرذ5-

أنم،الكلداخلويجتازالكلفيئوجدالذيهذاعلىيتحتمالماديللمفهومطبقأ

؟.بالنسبةلكن.الكلفييوجدأنيمكنفقطهكذالأنه؟الكلفيومنسوجأمتغلغلأيكون

فيويكوننقيأ،يظللكنه،المتنوعةالعالمأجسادمعاللةجوهريختلطأننقبللافنحنلفة،
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سلنا؟2ثبرلال!يال!لقاا

وغيرعجيبةبطريقةالكلداخليجتازلأنهآخر؟معيختلطأندونالأجسادمعشركة

طبيعةوفقيلدلافهوولذلكالأجساد.لاحتياجاتيخضعلاهوبالتالي.موصوفة

الأجساد.

آخررذ6-

)1(،ومتنوعةكتيرةأفعالهأنإلا،مركبوغيرطبيعتهفيبسيطاللهأنمنبالرغم

منواحدكلفيمختلفةبطريقةيعملأنهمنوبالرغم.المخلوقاتمنكثيرةأنواعأصانعأ

وبالتاليالأجساد،مثلليسلأنه،بسيطكونهفيإطلاقايؤترلاذلل!أنإلا،المخلوقات

الأجساد.منأسمىفهويلد،عندما

إفنوميوساعترافاتمناعتراض7-

لكى-تعترفواأنفعليكمالآب،جوهرمنيأتيإلابنإنتقولواأنأردتمإذا

الآب.داخليوجدكانالابنبأن-منهيأقيأنهيظهر

الفدسيالروححلولأثاءالقمطىالكاه!بعليإذ،الكيةصلاةموضوعهوليط،اللةألىكرن)1(

،المقدسالحرلاحى"فعلهفيايأنواعالكتير،ط!يعتهفي"البسيطتائلأ:،القدسالروحإلىصلاةالعريغوريالقداس

.467صبرموسالعذراءالسيدةديرالبرموسى،الممعوديصلي!الميحعدالقمصالمتيحوترتي!حمع

الأمرمتنؤعة،أفعالهتكونلالكيفببط،الجرهركان"إذفائلأ:آحر،موضعفيكيرلسالفديىويتساءل

إرميايالذلكالاعرافمنلالدطجته.فيبسيطألهمعمتؤعةقلص!إيعملفالئة؟الاسأولئكيكرهالدي

يمعله،.مماكثيرأنثغللاالرقتنفسوفىاللةفيالطسيعةساطةنقبلأنالمنطقىسألي!.الليمالمنطقهوفهذا

حرلحرارألظ!".كلاموكلعقلكلتفرقاللةأمورلأن.متنوعةلطرقيعملكيصيعلموحدهاللهلأن

.211صالثانيالحوار،الأولالجزءالسالق،المرجع،الثالوث

،العديدةوألعالهالبيطالابنحرهرعلىيركدالاجتماعحيمةمنارةجالكيرلسالقديسيثمرححينكذلك

ممتاز.شكلعمالرئيللناأظهرتلالئة،يليقالذيأيالمدف!،لالمنظر،للمنارةالواحدةالخراطة"هذهقائلأ:

فساو-يقولكما-الارتفاعوهذاالممف،فيلعامودوترتفعشحرةمنتنبتكفروعوالياراليميروعلى

أنهأيضأويظهر،كإلهحوهرهفيوليطبطبيعتهواحدهرالذيالوحيد()الابنالمونوحييس.لأنه!الدرجةفي

73.صالتاصعةالمقالةالسالق،المرحعالحامس،الحرء،والحقلالروحوالعادةالسجودأدعاله".جهةستمتعدد
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لللةالساا!قالة.االلال!ثا؟أا!نا

هوالأنهآخرأحدأييلدأنعنذلكبعدوتوقف،الابنوتذالآبأنوبما

قدمنهجزغوإن،الولادةعلىالقدرةققذإنهتفولواأنإذنعليكميتحنم(،الجنسوحيد

قبل.ينكانمثلمافيهيعدولم،واحدةمرةالابنبولادةتقص

بةلإجاا-8

اللة؟طبيعةإلىالأجسادخواصأبضأناسبأتخجلألا

فيجسدمثلالآبفيموجودالابنأنفيتفكرواأنالصوابمنليسلأنه

كالىأحشاءفييحتوىاللهمنؤيدالذيبأنتؤمنواأناللائقمنهوولاجسد)1(،داخل

اللةجوهرفيهايترلالتيالوقاحةمنالدرجةهذهإلىيصللاالمرءلأنولادتنا.مثلتلد

الآبإننقولأنعنشىءيعيقنالاوبالتالي،التعيسةالأجسادمستوىإلىالموصوفغير

الرجل؟عنبالأمبالأكثرتليقالولادةأنطالمايلد،ا

البشرفيكماالأجسادلتنوعيخضعولايحسد،هوليساللةأن.مما:نقوللكننا

فعلى،الكلمننقاغأكثرالعقلحيثومن،جسديوغيربسيطهوإذ(،والأنثى)الذكر

العقلفولادة،العقلمنتأثيالىالثماريطلبواأنالآب)2(،يلدكيففهميريدونالذين

المحفصتالاغد11:ا:يوالنصشرحهفيإلابنإلوهيةأثباتصياقياايأمرهداكيرل!القدي!أيضأيخرح)1(

وإمماوعاء،فيوعاءأوآحر،جسدلىجدوجرديعىلاهذاأدواحد،لكلوواضح.فيهوالآبالآب،دإنه

الالهيةالطيعةداتولهالمتفيرغيرنفسهالجوهرفيالآخريسهماكللأدالآخر.ئعلنالواحدأنالصراب

ألهلدرجةالتامالتطالقمنويدهت!مرآةيوحههإلانيشاهدأنهرلهأقر!ولعل،المتغيرةعرالراحدة

"الحلاوةياللادعليتوضعجماالعسلحلاشةتقولثلصاأوفي"الصورةوهدهالصررةهدهفيألااا:بقول

الأقلةهذهوكللى".والمارالنارفي"أناتقولكانتلركماالنارمنالصادرةالحرارةمتلأواالنيوالعسلالع!ل

الأمثلةفيأدحئ،الطبيعةوحدةتوضحالأمثلةهذهفإنلمسهالوقتفيولكىاتير،لينالعقلىالتمايزلماتوضع

الجزء،السابقالمرحعيرحا،إنجيلشرحإنفصال".ودون،انقطاعدونالآحرفيواحدكليكوذدكرناهاالى

62.صالأولالاصحاح،الأول

جاءممانؤسأنلائدأننالم-ىهوالأساسوي؟الآبيلدكيف:سؤالعلىالاجابةكيرلسالقديسبصطر.)1(

فوقهووقن،العقلفرقهرتنيدركأنيشطيعلا"العقلآخر:موصعفييقولإد،المقدسالكتال!و

لالايمان؟تسفمناهوهذاالحاص،حوهرهمنبالحقيقةالابرؤتدوقدآبلالثةلالكلام.شرحهيمكىلا،الكلام

السابق،المرجعالتالوث،حولحوارؤتذ".وأنهالآباللة،مكانكلفيتذكراللةمنهاالموحىالمقذسةوالكتب

.131صالتايىالحوار،الأولالجزء
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،ملك!ا؟هـلبرلالدب!لأالفا

يلدلالأنهمجدلب؟اللةإنيقولواألاأيضأوعليهم،للكلمةالآبولادةمعتتماثل

"آلإئستان:المخلصقالكما،صالحةأفكارأيلاالبشريالعقلبأننعترففنحنكجسد.

35(.:12)متالضايخاب"ئخربخائقفبيىالمخايحائكئزينالمخايخ

أفلا،الكافةلدىمعروفاالعقلعملوكانذلك،قالمنهوالربكانإذالأنه

نإقلناإنالأمريكونبالحريوكم؟لديهثمرلاالبشريالعقلإننقولأنتجديفأئعد

به؟يليقالذيالاثمارمنونحرمهنمر،بلاأيضأهوالكلمنالأعظمالعقل

الجسدية،للاحتياجاتاللةإخضاعيقصدونتجدهميلد،بأنهيقرونحينوحئ

لافينائوجدالذيالعقلحئالذيالوقثفيكجسد،يلد-نظرهمفي-هووهكذا

علىويتفوقالكلمنأسمىهوالذي-اللةيستيملافكيفالأجساد.ناموسوفقيلد

ماجزءندفقأوطرد-البشرمثل-بكابدأندون،العقلتفوقولادةيلدأن-الكل

طريقةوفق،تجزئةأييكابدأندوذكشعاعمنهيأتيالابنلكنقبل،منفيهيوجدكان

الموصو!ز؟وغيرالفائقةالالهيةالولادة

آخررذ9--

الأصل،منأدفىيكونأنهفيشكفلاله،أصيلنموذجمعماشىءتشابهإذا

يبلمنالثمارالمخلوقةالطيعةتحملهكذا.الأصلهاءحيثمنالثانيةالمرتبةفيويأتي

المخلوقةالطبيعةعنيغيبلكنحقأ.مثمرةهىالتيالالهيةالطبيعةمثالعلىالإلهيةالنعمة

مثلليسوإنتلد،المخلوقةالطبيعةأنمنبالرغم)1(،الإلهيةالطبيعةبهاتلدالتيالطريقة

مثلأنهاعلىالآبولادةيفهمودفهمالر،يخصومالالتةيتعلقمابينالدائمالخلطهىالهراطقةمثكلة)1(

لالجدالولادةأن"والحقيقة:يقولإذالالوث،حولحرارهفيالأمرهذاكرلسالقديىويرحالشر،ولادة

وجودطريقةعنتحتلفبطريقةكائنأنهفكما.الطريقةهذهيلدلاالجسديعيرولك!والفزق،للتغبرخاضعة

لا-رأىحسص-كائنفكلطيعه.تاس!ولادتهطريقةتكونوألىلابدأيضأهكداالحسدئة،الكائنات

الطيعةأنإلأالكانناتحميعليرشزكأمردالوجردالحاصة.قرانينهلهولكىالأحرىالكائناتلقواليريحضع

بالطبعتحضعدالأحمادالكائات.باقىيالذوبانستحعظهالىفرادتهممهالكلتعيمكائ!لكلالخاصة

توالبنهلهلدورهالجديعيرول!للتفئر.وتتعرضقرانيهاحبأيضأوتلدايأجساد،وعاداتقوانير
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اللطا)سةا!قالة.االلالان؟أاثلا

مثلليسلكنيلد،فالئهإدن،صحيحالكلامهذاأنوبما.الأصلهىالتيا!اليةالطيعة

تتخطىالتيالطريقةوفقبل،التماثلهذاأيضأأخذتالنعمةبحسبالتيالمخلوقةالطيعة

الصائرة.المخلوقاتكلوتفوق

إفنوميوسمن4سؤاأ-"

عقائدكم،باستقامةتتفاخرونالذينأنتمتقولونمثلما،ذاتهمنالابنولدالآب

فهلاتنين،إلىفسئملهولادتهعندلكن،الابنولادةقبلكاملأكانالآبأنلاحظوالكن

الجزءما،بطريقةئكفلألجوهرهازديادحدثقدكانلوإلاكاملأمازاليكونأنبمكن

فطعالذيهذا،القطعقبلعليهكانمماأصغريصيرأنالحتمىمنأوليسمنه؟خرجالذي

فإنمنه؟فطعالذيمحليحللكىعليهواضيفتما،زيادةمباشرةلحقهإذاإلا،اثنينإلى

ذاته،منالابنيلدلمفالآبإذن،الإلهيةللطبيعةيحدثأنيمكنلاهذامثلمنشىءكان

ذاته.معشىءكلفيشبيهأخلقهولكنهمنقحمأ،لطقروإلأ

ص-

الإجابة-11

للعفل.شديل!غيالبمنيعانونالمسيحمحاربيأنبسهولةيرىأنللمرءيمكن

92(.22:متأنظر)اللةقوةولاالمقدسةالكتبيعرفونلاإذيضلونحقألأفم

اللةمعشىءكلفيشبيهايكونأنالعدممنالوجودإلىأتىللذييمكنكيف

قبل.منموجودأيكناإذنالوجود،إلىأتىطالمالأنه؟والأبديالمخلوقغيرالآب

الذيالجوهرمخضعين،والتقطيعالتجزئةالالهيةللولادةينسبونوهميخجلونلاإذنفكيف

يلدولا،لمخلوقاتهمساويأليساللةلأن؟المخلوقةالطيعةلنواميس،والفائقئوصفلا

)1(.ولادتهفيأيضأيتفوقهكذا،الكلعلىيتفوقكمالكنمثلها،

الجزء،السابقالمرجع،الثالوثعنحرار".والمرقللتفيرحاضعةعيرطبيعتهلأدالحاصة،لطريقتهويلدالحاصة

.121-021صالنالطالحوار،الأول

هذهص!نومنشيءكلوالمحلرقالاسانعنيحتلفاللةألىيثتماكبرلسالقدبسي!تعرض)1(

وحيمما11قائلأ:موصع،لىيؤكدهوهذاالأجاد،ولادةمعبتاتأتتثابهلااللةلرلادةالرلادةهيالاحتلافات
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لاشكلا؟ثيدلال!ياللأالفا

البشرية،الولادةمنأسمىفهو،مخلوفجوهركلمنأممىالآباللةأنوطالما

الله.بكونهبهوتليقعنهائعئرولافائقةالولادةفيطريقتهلأن؟البشريةالو،دةوطريقة

خرآرذ-21

المخلوقة،الطيعةملامحمنهذهكل،والتضاعفوالزيادة:النقصانالتجزئة

عليهويسريالأجساد،مثلهكذايلداللةكانفإن.جديدةأجسادمنهاتخرجتلدفعندما

الأجسادطريقةبنفسيخلقأنعليهبنبغىحينئذ،المخلوقاتعلىيسريالذيالناموس

إلاشيئأتصنعأنيمكنلاوالجسديةالمخلوقةفالطيعةوأيد.أدواتتستخدمالتيالبشرية

إرادته،فييوجدالمخلوقاتوتكوينبمالكلمة،شيءكليخلقاللةبينما،الطريقةهذه

فيسموتغيير،أيمنأسمىاللةيكونلاحموأالأكثرالأمورفيأنهمضحكأيكونلافكيف

تختلفبطريقةيخلقفمثلماإذنالأجساد؟ولادةأثناءوالحادثةالمعتادةالأمورعلىمرتفعأ

الأجساد.فيمعتادهويمايخضعأنبدونيلدأيضاهكذا،الإنسانعن

خرآرذ-31

ذلكقيمثلهعنه،انفصالأوئحزئة،أييعتريهأندونذاتهمنالابىتأشرقالآب

أقنوملهليسالشعاعذلكلكن،انفصالدونمنهاالشعاعئشرقعندماالشمسمثك

لكن،للشمسبوجودهمدينلأنهالجوهربمجهةمنذاتهحدفيكاملهوولابه)1(،خاص

لهايحضعالىللضروراتيخضعلااللةلأدنوع،أيمنتجزئةأوتعتيرأيهماكفيسلالتهالرلادةأمريعفق

يختبرونالدينهمإفمنقرلألىوح!ايأجاد،ذوىعنتكفمنافإدا.الزمنلىوالولادةالتجزئةودهاالر،

الالهية،بالطبيعةيتعفقحديثالألىولكنالحاضر.بالزمنمحكوموديأفموأيضألتعئر،خاضعةطهيعتهملأددلك

بكرنلافكيصالزص،ذلوكائةنفهاالدهورصالعةهيوالى،ومرئيملمرسحسدكلمنأحمىهيالى

للزمنخاضعمنهاؤيذالديأذأو،الولادةأئناءتعئراتأيةحازتالطيعةهذهأنلتصزرأنالفغومنلوع

المولودوالابنالآ!اللهعنشكفمأنالمماس!منبل،والمعلرلالعفةعنشكفمألأيحباللةحالةفيلأنه؟وتقلباته

.171صالثارالحرار،الأولالحرءالالق،المرحع،الثالرثعنحرارأن!رمه".

الإلهبةالمفاهيملمالتقربالأثلةدائمأنستحدمألناوهي،الخطورةغايةفيملحوطةكيرلىالقديىيرزها)1(

/والعا!الش!عررةنستخدمأنناوالدليل،الامالمفهرمصتمامأتعبرلاالأمثلةأنجيداندركألىعيالك!

ففملأكيرلكنلهخاصأقنوملهالاب!لكنخاصأقرملهلب!الثعاعأنإلاالالهيةالولادةممهرملتقريص
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السا،سةا!قالة.الثال!ن؟أا!نا

وبالرغماانكسار،أوانفصالدونالشعاعمثلالآبمنيأتي،الآباللهنمرةهوالذيالابن

ا.الآبومعالآبفيئدزكبلالآب،عنمنفصلكيرأنهإلاالحاص،وجودهلهأنمن

حدود.بلاالذيالهوسعلىبرهانهو،ولادتهأثناءوانفصالقطعحدثبأنهوالقرل

مكانقثلهفيمحدودأيكونمنهيأنيالذيولامحدد،مكانفيينحصرلااللةلأن

هذايذهبأين.ممعني؟التجزئةيقبلأنيمكنكيف،مكانفييحذلافالذيإذنأيضأ.هو

يذهب؟أينومنف!ع؟الذي

غيرالطيعةعنتماماغريبةوهىالأجساد،ملامحمنهيالأمورهذهإن

ونسربآحدتت،تجزئةأنمنالالهيةالولادةعنيقولونهمايختلقونلالينفما!سدية.

،المخلوقاتكلفوقتوجدالىالطيعةلأنالأمور،هذهشبيههومماذلكغيرإلىوقطعأ،

ملامح.ممثابةهىالىالأمورهذهتقتلولا،وقطعوتجزئةتغييرأيفوقأيضاتوجد

يسريالذيالناموستوافقبطريقةوليس،عجيبةبطريقةيخلقمثلماهكذاللأجساد.

نحن.مثلناوليسعجيبةبطريق!أيضأيلدعلينا،

تجزئةبدونالآبمنالابنيأيئكيفماحدإلىئظهرأفلةأ-4

عنآخرأنهويبدو،العقلومنالعقلفيئولد،نستخدمهالذيالمنطوقالفولهذا

لكنهالنور،إلىالعمقمنئرستلكأنهالفممنيخرجلأنه؟القلبحوليطوفالذي:اك

الفكر،المنطوقالفواىفينرىأننستيملأنناشىء.كلفيبهشبيهوهوفيهأيضآبوجد

أبضآهكذاعقولنا.فيصامتأئوجدالذيالقولالوقتنفسوفيفلوبنا،قيئوجدلذي

حىبأقنومهالكلمةحقأ،لطبيعتهومثيلختمفهو،انفصالدونالآبمنأتىإذاللة،بن

الحي.الآبفى

منالكلمةولادةمتلالآبمىالال!ولادةبأنالمعروهـلدبنالتتيهاستحداساعلىيسريوهذاالآب،س

!عممصلعيرأقوملهالالنلكنأفنوملهالشالعقلمنالكلمةولادةألىعلىالتا!يدعليناوبالتالي،لعقل

.قاصرةدائمأالأمثلةألىوالحلاصة.القدسوالروحلآب
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لأس!نا؟لال!رليهبط!ألقاا

آخرر؟ا-5

حكيمأ،فكرأيلدحكيمشخصمثل:تجزئةهاليسبطريقةابنهالآبيلدهكذا

الحكمةثمارمنثمرةيعذالفكرهذاالأفكار.منآخرآفكرأأوهندسية،ميكانيكيةكفكرة

منهايأتيهوبل،الحكمةومنالحكمةعنبنفصللاالفكرهذالكنبطيعنها،شبيهوهو

ولادةأيضاهكذامنها.بالقربآخركشيبميممزولكنه،ولدتهالىالحكمةذاتهفيويصؤر

اتمئلمفهوميتخطىخاصأقنوم.ممثابةأنهإلاالآب،عنانفصالدونيأتيهوببنما،الابن

)1(.طرحناهالذي

خرآرذ-61

بالمواصفاتملتصقينيستمرونلا)2(الإلهيةالعقائددقةعلىي!رهنونالذينأولئك

كانلوكما،الابنؤتذأنهبسببالآباعترىقدنقصأإنيقولونولا،الحتميةالبشرية

نقمنصارأنهيعتقدونلاوالمؤمنونهذا(،يقولونالمسيحمحاربيالأناثنينإلىانقسمقد

.جوهرهفيما

للمفاهبمالتامالنعيرعنالأمثلةبقمرريقرأنهإلاالأمثلةكرلسالقديريتحدمينما،عليةأكدلاماهدا)1(

الالهية.

يسحقرهاللوثالنةدقيقةيحعلرنهاولاويكسرونهاالعقانديحرثوندائصأالهراطقةألىبالملاحظةالجدرر)2(

أمكتوب::يقولإذ،الحمليمظامك!رعدمعنتحدثحيركرل!القدي!عيةأكدماوهداويكسروفا،

بأسالا،يؤكللاالعظملألىاس(؟.ا:2)حرعظم"لهيكر!لابالنار.تحرقرنهالصباحإلىفه"والباقي

ونحنالآ!،الئهستؤيذوتدلالطببعة،الالنوهوالابر،إله.الأزليبالكلمةالبثرأذهانيدكرهذامنلوتيء

من؟ولادتهطريفةيعرفمنلأن11؟القديسالبىلكلاموفقأوذلكنبهنتتككأونمتقأندودبه،نزمى

تفوشاالىالعقائدثاتإلىئثرالجظام،كصرعدمس(.إدلى،538:)إشال!صرخهكداا؟امولدهيمف

فيتمامأسحقوهاقدالحقيحر!ودالذينأولئكالهراطقة،لكنمحقها،ائمرعيحرم)الجظام(العقائدلهده.العقل

عيرالالهيةالولادةلطريقةالاثسغالعلىم!سرن-البصيرةوعدمالتفكيرطي!منيعالرنإد-لأهمدواقم؟

:اسراح)حكمةاالأبد؟اوأيامالمطروتطراتالبحررمليحصىالذيس11:كيتماعقي!يق!لرنولا،الموصرفة

أممىهىاليالتعاليمتلكلالإيمان،نقبلبل،الخروفيمظامكسررافضين-بحكمة-نحننتحبهماهذا2(.

حردإنحيثنحلصنا،علىحرفياط!ققدالمكتو!هذاأننتذكرأن.كلكانالأهميةوسقدراتا.منوأعظم

عرضحررجد.ترجمةحيلافيرا،36((.-33:ا9يو)راجعيوحناكتطماوفقعظامهيكسرواايلاط!

.0102يمايرعددالثهريالكتابالت!هيد،عدنصحىد.مراحعة،إبراهيم
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الصلأل!ةا!قالة.الثاإثافيأاثلا

نحنلنابالنسبةومفهومةطبيعيةتكون-البشريةالولادة-الأمورهذهمثل

الابنأنفيونفكر،العبثهذانتجنبأنيجبإذن01فظيعتجديفدئةبالنسبةلكنهاالبشر،

غناخارجأتخرجأنهاتبدوأفامنبالرغم،العقلمنتوتدعندماالحكمةمثلالآبمنؤيد

فطعتقدوكأنهاتخرجلالأفافيه،توجدأيضأهيظهورهاأئناءلكنولدها،الذيذاك

تأخذوهىكمالهحافظةلكنولدها،الذيالعفلفينقمماصاربأنتكؤنتولامنه،

فيها.ومرئىفيهامطبوعشيءكل

آخررذ-71

ومختلفةكثيرةكائناتخلقأنهفيتبدووالىأيضأ،اللةتخصالىالابنخاصيةإن

يعملمنهاواحدكلأنمنبالرغم،المخلوقاتمنواحدكلعلىجوهرهيتوزعأندون

يتجرأ.أندونؤيدأيضأهوهكذا،توصفلاواحد؟بقو؟الكلخققلكنهنحتلفة،بطريقة

إياهامانحآ،والمختلفةالمتنوعةمواهبهيرسلحينالقدسالروحمثلأيضاوهو

مختلفةبطرقفاعلأالواحدالروحيبقىأنهإلأواحد،كلاستحقاقبحسبللمستحقين

.لجوهرهتجزئ!أيةيعنريهأندون

باستقامة،يؤمونالذينهؤلاءأحدمنئوضفأنيمكنلاالآباللةأيضأهكذا

والوحيد.الواحدالابنؤتذما)1(حيننقم!أوماتجزؤاعتراهجوهرهبأن

هىالقيود"وهذهكرل!:القدي!يقولكما-الالهيةالطبيعةذاتعلىقيودأيفرضودأفمالهراطقةمتمكلة)1(

ولائفهملاالولادةهدهأنلستوعبأنالأفضلمنولكن،الزمنلىللولادةوالاصطراروالتمرقالمسيم

كائنلهوزمى،ولاهايةولابدايةبلافهوالزمنفيؤتذقداللهإدالقوليحبلالأنه.شرئةكولادةئرص!

حرهريثموهداالده!.يفوقبتكلودلككررأشرقالابنلأد.ومعهفيهكافىمهؤيذالذيوهكذا

بطريقةؤيذفهر.ؤتدهالذيالآبعنمحتلفأالاب!لكانوإلأ،تجزئتهأوالدالواالقاملتيجةذلكيتمللم،الآ!

التالوث،حرلحوارالسكمدري،كيرل!القدي!يصفوها".الىالحسدتةالولادةلظرو!تخضعلاجسدئةغر

.181صالانيالحرار،الأولالجزء،السابقالمرحع
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لاملكلا؟هـديهـل!ب!ألفاا

إفنوميولراعتراضاتمناعتراض!؟

نأا!اضحافمن،الخاصبأقنومهآخرهووالابن،ذاتهمنالابنولدالآبأن.-دا

نأفإقاذلك،وعلىللا؟ت.أيضامنحبلفيه،فقطيظلوا،توزعقدالآبلدىماكل

ؤرعقدالمجدهذاأنطالما،كاملغيرفأصبحنقم!،اعتراهقدالآبلدىالذيالمجديكون

مرةأيضأآخذأالابنعنمنعهفقد،لديهكاملأكانالمجدأنإفترضنالوأو،الابنعلى

مجاولهاواحدةكانتالتيلإلوهيتهبالنسبةالأمروهكذا.لهأعطاهالذيذاكأخرى

أخرىمرةتعيدأنعليهاكانوإلاكمالها،ففقدت،اثنينعلىموزعةالآنصارت،كامل

للابن.أعطهما

بةجالاا-91

الأجساد.بخواصالجسديةغيرالطيعةيصفونأخرىمرة

والتمزنوالقطغالتجزئةيحهل،الإلهى،للجوهرينسبونوهميخجلونألا

جسديبما؟بطريقبماؤرعالآبجوهرإنقائلين،والانفصال

إلىوانزلالكمالمنوتحؤلتغئرأنهزاعمينفظيعأ،وتجديفأخرمأيرتكبونإنهم

ما،بطريقبما،الآبجوهرمنالكمالأخذالابنأنيظنونالذينأولئكلأن.الكمالعدم

إليه،ينتميماكلوزعقدالآبأنيزعمونهذاوبسببعنه،ومنفصلأبعيدأووحذ

)1(.يسقطونمترلنيأيإلىيجهلونإنما،الابنإلىانزلالباقيلأنالمجد؟بنصفوبقيئ

الذهنمعرفةلألىاعترافهموعدمالجسديةللأمورالجسديغيرإخضاعهوالهراطقةفيهسقطالذيالمزلق)!(

وعاداتلقوانينبالطمعتحضع"فالأحسادالالوث:حولحوارهفيكرل!القدي!عيةأكدماهذا،محدودة

بطريقتهويلدالخاصةتوانبمهلهبدورهالجسديكيرولكنللتغئر.وتتعرضقوانينهاحسبأيضأوتلدالأجساد،

لاولكهالجسدئةالولادةطريقةيمثرأني!تيمالدهنكانوإداوالتمر!.للتفيرخاضعةغيرط!يقهلأن،الحاصة

ئزلفالذهن؟محدودةالذهنمعرفةبأننقرأديغىأفلاالجثدية،غرلالطيعةالحاصةالولادةيفهمألىيتطبع

لاوانفعالاتأوجاعأإليهينسبأدمنبخحلولاأدق،مستوىإلى،فائقةبصورةالجسد،منأسمىهوبقن

.121صالتابىالحوار،الأولالحزء،الثالوثحولحوار،الكندريكرلىالقديىلالمرة".تاسه



السا!سةا!قالة.االلالان؟أا!نا

ئمأولأ،الخلاقةالقوةداخلهفيبمتلكالآبكانفقدهؤلاء،يقولكما،بالتالي

الخلق،إمكانيةجوهرهخارجفأرسلشيء،كلخلقبواسطهالذيالابنأظهرذلكبعد

الخلاقة.قوتهمنمحرومأفأصبحقبل،منعليهيكنلمالذيهذاإليذلكبعدوصار

عطمأتجديفأيرتكبإنمابه،يؤمنأوالرأيهذايرىالذيإننقولونحن

17(.5:)يوأغقل"ؤأتاالآنخثىيغقلأيىاا:يقولالمسيحلأنالحدود.كليتخطى

هكذا،جوهرهفيكاملاالآلبويكونالآب،عنالخلاقةالقوةتنفصللافمثلما

كاملأ،المجذالآفييمتلكومثلما.الكمالولاالخلاقةالقوةعنهتنفصللاأيضأ،الابنبكون

مالهيكونوبالتالي،ولده.تمنشبيهالابنلأنذلكالمجد،كمالالابنيمتلكأيضأهكذا

كاملأ.المجدلديهالذيالآبينؤيذلأنهومجد؟كماليمنللآب

81



لاسكد؟لال!ثيميطألقاا

السابعةالمقالة

علىردآ

قائلين:سؤالأيطرحونالذينأولئك

إرادته؟بدونأمبإرادتهالابنالآبئؤتذهل

االراطقة:جانبمنسؤالأ-

يريد؟أندونأمبإرادتهالابنخلقأو،الابنالآفيوتذهل:يقولون

ولدهقدكانوإذا،إرادتهبخلافأمرأعاقفقديريد،أندونولدهقدكانفإذا

بسبب،الابنقبليوجدالآبفإنبالتاليمسبقا،تفكيرآحتمآذلكتطلبفقد،بإرادته

)1(.الولادةقبلتوسطتالتيإرادته

تعلبمهمحالزشعثمالإسكندريةيأوالأعفممصريأشادوهوفلاتينوسهوالمكرهذارؤحواالدي!أحد)1(

وله.مستقلةخاصةجماعةأنشأالكنبةسخرتمولماام5،حراليمدرسةهاكأ-!حيثروماإلىفذهص

وكذلكالمثهرري!.العسرصيهبالهراطقةأحدوهر،القليلغيرمنهايقأولكنوأناضبد،ورسائلكتعذة

لاقيمتلاللهمنالقرةينالإلهالال!صيقولفهوولذلك،الآ!حرهرمنليسالابنبأننادىالديالشريوس

باتيقلبالتىابأيصيرهوبللالطسيعة،لئةابألي!الاب!أنوكذلكذاقا.اللةقوةهروليسالمحلرقات

.المخلوتات
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السايةا!قالة-االلالان؟اثل!أ

السؤالهذاعلىالرد2-!

إرادته،بدونأوالآببإرادةويدقدالابنكانإذاعماالحديثلأمثالكمأينين

ينوقن)1(؟تعلمتممقذسكتالبأيينيسمعونكم؟الذينعلىأسئلةتطرحونحئ

؟الأقوالهذهتسلمتمويضنإرادنه؟بدونأوبإرادنهالآبينأتىالابنإلىفالالقديسبن

.المقدسالكتابمنالأمرهذاعرفناوقد،ويكونكاناللةكلمة-لأن

الآبلأن.القولهذانسمعمنكمفقطفإننالا،أمبإرادتهؤيذهلبخصوصأئا

:قالداودوبواسطة17(،3:)متائخييث"ائيفؤاهذا1قائلأ:السماءمنللابنأشار

كاناثتذء"في:يقولالحكيمويوحنا(.ا:45)مزضايح")بكلمة(يكلآبمففيياقاض!

إلىمتوخهأأيضأوالمرنما(.:أ)يواللة"ائكيقةؤكان،اللهيمئذكانؤائكيقةائكيقة،

بولسيدعوهكما9(.36:)مزنورأ"ترىينوليك.ائخياهيئبوغجمئذك"لأن:يقول،الآب

:اأكوا-7ا:فيبي-3ا:عب)أنظرالمنظورغبراللةوصورةوهيئةهاءالرسول

.)7.--

وأالآببإرادةؤيدالابنإنقالهؤلاءمنأحدينماأنهتقدمممالنايتضح

إذنالدهور.لخالقزمنيةبدايةأيةينسبواأندون،ويكونكانقالوا:لكنهم،إرادتهبدون

اليسا:يقرلإذالأرلية،الاب!ولادةعلىيؤكد،الكلمةكانالبدءلىا:ايركيرلصالقديسيشرحعندما)1(

ئيلقالالهيةوالطيعةالدهرر،كلتبلهوالوحيدالالنلأن،كانمهمالزمالىحاصأ"البدء"لعترأنسنلممكن

:27(.ا20)مزتئقهي"لنؤيئوكفز"أثتاللة:عنالمزمرريقيلحسمماتتغيرلاهيكما!هى،الزمنحدود

حد:دللاهربلمكانأوزمالىلىيبدألافهوالالن،يتعداهسوفالمسالاتأولالرمالىقيايهيمك!الذيفالبدء

اعتراضمناهل1قاثلا:الالنأزليةعلىتأكيدهفيويستمرا:6(41)يرالحياةهوأناويصرحاللهبالطيعةفهر

لىالابرلأن.المفةهناتعىينبرعكلمةإنالينبرع؟هرالآبأذأو،الينبوعفيالماءمثلالآبيالابنأنعلى

!مالحعاعثليغالآب،حرهرذاتمنهوبل،الزمانفيالخارجصيأقيكتنلشالآب،منوهرالآب

نفسوفيئىء،سشيءيصدرأوئوتدكي!نرىألىتعىالأمثلةهذهالنار.منالحرارةصدورأوالئس!

لامعهكاثنأويطلالشىءسالشيءيصدرللنحتلفةطميعةلهتكونأدأوزمن،بعدأومتأحرأيصدرلاالرقت

تتعهستهسبدونشعاعولاشعاعللاكسفلاالآخر،بدوديرجدأنسهمالأييمكنلابلعه،ينفصل

فكيفتميرهما.الىالطيعةمعأالمثيئانيفقدألىيعىفالانفصال.ناىصتإلأحرارةولاحرارةللانارولاداحلها.

!!يلضرحالأسكدري،كرل!القدي!احرارةبلانارأالارتمبحوكي!،أشعةبلاثهأالثص!تصبح

.44-43ص،الأولالاصحاح،الأولألمجلد،السابقالمرحعيوحنا،
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"ش!نا؟هـللإلال!القايطأ

البييقولكما-قلوبكممنمتحدثينتقولونهاإنما؟الأقوالهذهتقولواأنلكمأينين

.الرببفموليس-16()1(23:أر)أنظر

آخررذ3-

كانتالآبإرادةبأنعنادكمعلىوبقبتمالآببإرادةؤيدالابنإنقلتملو

المخلوقاتعلىأيضأقالهاالىالأمورهذهعنهالكتابيفللمفلماذا،ولادتهقبلموجودة

الإئ!تان"تغضل:اللهاقالمثل:الئه،بواسطةصارماكلتسبقكانتالإرادةلأن؟الأخرى

)2(،الكلمةدئةبالنسبةأما6(،ا:35)مزصتتغ"الرفيشتاختا"كلوأيضأة26(،ا:)تك

وأنكان(.والذي)الكائنويكونكانإنهفقطحمعنابل،تسبقالإرادةأنأبدأيبدوفلا

الآب.هولهبالنسبةالطيعىالمكان

عنبينما،سابقةكانتالارادةإنالمخلوقاتكلعنقالالمقدسالكتابأنوبما

مثلمابالارادةصارولا،المخلوقاتمنواحدأليسفهوإذن،القولهذامثلنجدلاالابن

أزلي.وهوؤيدجوهرهومنالآبمنأتىلأنه؟المخلوقاتكلصارت

لرؤيايتكلمونلاطلأ.يجعلونكمدإنهملكم.يتناولىالدينالأنياءل!لامتممعوالاالجنودربقال"هكذا)1(

الر!11.فمع!لاقلهم

لمسافةتصررأييلاشيحئالعقلم!الكلمةلولادةتثسبيههاكيرلسالقدي!يفضلالكلمةلولادةلالنبة)2(

وينطقيلدالبشرىدالذهن6:الالوثحرلحرارهفيكيرلسالقديسيقرلإذ،والكلمة)الدهى(العقللينزمنية

للميلادترحالاتقدملسالهإلىالانانأعماقمنالكلاموشرةياسبه،ماويختارمنهخارجاكلاما

لأيئعترلاوالدهن،يتجزآنلاولكنهمانطقها،الديالذهنغرآحرشيفا"الكلمة"تكردأنويمكى.الجرهري

يكناوإن.الكلاملىكامنوالذهن،وللذهنالد!تمندائمأهرالكلاملألىنطقها.الىالكلمةسأقذمحال

معرفتاأنإلىالنهايةويؤدىالديالأمرذهن،بغروالكلامكلاملعيرموحردالذصأنمعناهفهداهكداالأمر

والذهن،الذهنوشاجلرةهولدشرهوالكلام،ووالدهالكلامأصلهردائمأالذهنلأنتمامأ.تتلاضىسوفهما

نأدولىوشكفهؤتدهالذيالذهنطيعةيحملال!*مهداف!نكلامآ(يلدوحينما،كلامبدودأبدايكرلىلا

لهدا(،الكلام)أيالمولودمنأقدم(الذهن)أيالرالدإن-الصددهدافي-أحدهمتالفاداولهذاشىء.ينقصه

فيه،كائهالكلمةلألىذهنهوالذهنومادإم،الذهنمنتحرجالكلمةلألىوذلك،البلاهةمنضرلثرأىحس!

وأكلمةلدوندهنوجود،لحظةتصؤرأنن!متطعفكيفوفهمأ،عقلأمملوءةلأنهاكلمةهىبدورهاوالكلمة

.421صالثانيالحوار،الأولالجزءالسالق،المرجع،الالوثحولحوارا.ذهن؟ابدونكلمة
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ال!لالثةا!قالة-االلالان؟أاثلا

آخررؤ-4

24(.ا:كوأ)أنظراللةوحكمةاللهفوةإنهمخفصناالمسيحعنبولسيقول

الذيذاكإذنفهو،الآبوحكمةقوةهوفيهوالكائنالآبمنأتىالذيالكلمةأنفبما

الابنصارفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.الكلخققوبواسطه،اللهإرادةنتمبه

قررهاأخرىحكمةننشئأنإئا،لأنهالآب؟إرادةتوجدفيهالذيوهوالآب،بإرادة

فقطهوالابنلكن،أخرىحكمةتوجدلاأنهوإقا،أنتمفلتمكما،الابنوصنعالآب

وهكذا،الحكمةفيتوجداللةمشورةلأنالآب)1(.مشورةأيضأهوبالتاليالآب،حكمة

سند.بلاومبرركمباطلحديثكميكون

خرآرذ-5

اللةإرادةلأنالجوهر،مستوىعلىاللهإرادةمثلصارتاللةنحلوقاتأنيبدولا

بواسطها.خلقتالتيالمخلوقاتهذهعنمختلفشىءهى

إرادةهيليستالسماءلكناللة،بإرادةالسماءصارت:نقولالمثالسبيلعلى

هوالذي،الابنيلدأنأرادأننم،تقولونوكما،بالحكمةقرراللةأنطالماإذن،اللة.

قرربواسطها،أخرىحكمةهناكتكونأنفيجب21(،ا:كوا)أنظرالآبحكمة

أمماناإطارفيالآبوفوةحكمةهوالابنيكونأدمفهرمآحرموضعفيكبرلسالقدب!أبضأشرحلقد)1(

وبينليمهوشطبدونكذلكهولأله،والحكمةالكلمةهو"الالن:يقرلإذ،واضحةبطريقةالقدوسلالتالوث

الجرهر،وحدةولسبالآخر،فيوحضورهللآخرأتنومكلذولوبببالعفل،وفيالعقلصتفهرالآ!،

ذأعلىقادرةتوسطةقؤةترجدأندون،العقلفيالكلمةشكذلك،والحكمةالكلمةوالعفلنرىأنيمكن

لاأشاحئ،وساطةأوانفمالبدولىالآلص،يالكائنةالقؤةلأنه،الآ!قزةالال!وبدعىالاتين.بينتمصل

ورسمأحدهما.دمرئاإداإلاوقؤتهالانصانبيرنمصلأننستطيعلامتلماوالآبالقؤةبيننفصلأننشطيع

رحمه.صارالديأييعلهالذيالجوهرعنينفملأنيمكنلاتمامأ،الآبمثللأنه،بالابنحاصأيضأالجوهر

،الآ!يعملفعندماالحوهر،وحدةعلىيعتمد،طبيعىبثمكلالآخرفيأذومكلألىالايمانإلىيقودلاهذاكل

أيضا،الآبيعملالاب!،يعملعدماوأيضاوبحوهره.لهالحاصة،الآ!أقومقوةهوالاب!لأن،الابنيعمل

يرحنا،إنجيلضرحفها".الصادرةالحرارةفيالنارمثلالابرفيكائنهروطيعيأ،الحالق،الكلمةأصلفالآب

.8،صالأولالاصحاح،الأ:لالمحلد،السابقالمرجع
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2!لكلا؟لال!ثيهياللألفاا

أتنين،وليس،اللهابنهوواحدالأنهتجديفأيكونأنيعدولاالكلامهذامثل.الابنووتد

الله.إرادةئعقنبهالذيذاكهوالابنفإنبالتاليالآب(،حكمةهوالذياللةكلمةإنه

آخررذ-6

رأيكمبحسب-الابنوكان،الزمنفيالمخلوقاتخلقعلىسابقةالإرادةأن.مما

،للمخلوقاتصارمثلمالوجودهسابقةكانتالارادةأنباعتبارالآب،بإرادةصارقد-

"!ىقال:حينكاذباالأنجيلىيوحنايكونوبذلكما،وقتفيموجودايكنلمفهوإذن

يكونإذنفكيفكائنأ.يكنلم-تقولونكما-لأنها(؟:ا)يوااثكيقةاكانائتذء

نثقأنينبغيلاإنهأقوللكننيا؟اموجودايكن"لمبعبارةالابنتختصونحينمحقآالإنجيلى

ا"وعبارةيوحنا،أقوالوفقكائنأكانالابنذلك،علىوبناءيوحنا.فينثقبلبكم،

)1(.وكاذبةباطلةعبارةهيعنهتقولونهاالىموجودا"يكن

خرآرذ-7

الزمنهذاأنافترضنالوحئاللة،بإرادةالمخلوقاتخلققبلقرمازمنأأنلو

سبقتإذاالدهور،خالقهوالابنكونمعذلكيتفقفكيف،لحظةولوجدأ،صغيرأكان

الدوا!علىكائنفهوالدهور،خالقهوأنه.ممالكن؟ولادتهالآبإرادة-يزعمونكما-

ولادته.فبلشىءيوجديكنلمو(،الأزل)منذ

عنالتعيمأرإلا،أزليةليستالابنولادةأنتقرصتلأهالاطلةعبارةهىموحردأ"يكى"أعبارةطعا)1(

الطرقلكافةويشرحهاالحقيقةهدهعلىداثمأيؤكدكيرلسوالقدي!،المسيحىالإيمانقلبهوالالنأهـلبة

كقنليسالآب،سوهوالآبيالالنالأد1:يقولإذ،الاستيعابعلىالريالذهنتعينكثيرةأمثلةعارضا

!مالحرارةصدورأوالثس!صالتعاعثللغ،الآ!حوهرذاتمنهولل،الرمانيالحارحمنيأقي

بعدأومتأخرأيصدرلاالوقتنفسويشيء،سضيءيصدرأويوتدكي!لرىأدتعىالأمثلةهذهالنار.

لأكطيمكنلابلعه،يفصللامعهكائمأويطلالثىءمناليءيصدربلمحتفةطيعةلهتكودألىأوزس،

ولاحرارةللانارولاداخلها.منثمعهضبدونشعاعولاضعاعبلاضفلاالآخر،لدونيوجدأنمنهما

أشعة،بلاكأالصتصبحفكبفتميرها.التياطبيعةامعأالثانبفقدأنيعىفالالمصالنار.منإلأحرارة

.44صالأولالاصحاح،الأولالمحلدالابق،المرحعيرخا،إنجيلضر!ا.حرارةبلالارأالارتمجحوكي!
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السالثةا!قالة-االلال!ثا؟أاثلا

8-ر؟آخر

لمالذيالزمنهوفأين،يكونهكذابالتأكيدوهوالآب،حكمةهوالابنأن.مما

.موجودةالحكمةفيهتكن

الذيلهذايمكنفكيفحكي!ا(،دائمأالآبالأنالآب؟معأزلمبالابنأن.ممالكن

ماوقتأكانالذيالابنتسبقأنالإرادةتستطيعكيفشيء؟يسبقهأندائمأ،الكائنهو

بكونهولدهالذيالآبمعأزليةبدايةلهالذيالابن-زعمهمبحسب-موجودأيكنا

حكمته؟

خرآرذ-9

كانلوحئ،الزمنفيحتمأصارتخلقهوإرادة،الابنتسبقالحكمةكانتلو

كيفأو؟الكلخالقالابنكونمعذلكيتفقفكيفجدأ،ووجيزأجدأصغيرأالزمنهذا

أنهيزعمونالىاللحظةفي)1(،بواسطتهصارالكلإنيقولحينبالكنابنؤمنأننستيم

ولادته.قبلزمنيوجديكنلمأنهحينفي،بخلقهالتفكيرفيهصارزمنيوجد

الهراطقةاعتراضاتمنآخراعتراض-ا"

إجباليعنابنأاكتسبقديكونفالآبالآب،بإرادةتمير!اللةابنكانإن

بخلافيصيرماكللأن؟يجبرهحئاللةمنأعظمهوالذيذاوتنيريد.أنوبدون

----.وإجبارحتمعنيصيرإرادتنا

"فالمحلوتاتيقرل:إذ،السياقنفسووالمخلرقاتالابربينالثالعالفرقعلىأثماشوسالقديسيؤكد)1(

هو.لألهللآبالذاتيالمولودهوبلبالجاركة،اساليسفهونمسهالاب!أما،الروحفيتمذس،الابنوباشتراكها

أخرىحياةمنتحيالاالحياةلأن.الحياةهذهعلىوتقرمتحياالأ!اءوكلنع،منكماالآ!منتأتيالىالجاة

المرجعايأريوسيير،ضدالأشياء".لكلحياةيعطىالذيهوبالحريالابنلكن،حياةعندفيتكونلافهيوإلأ

.21ص2دفرة23الفصل،التالةالمقالة،ال!ابق
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لائطكلاولثيرل!لفابطأا

لردا-11

بجهل،علينافرضوهاالتيالمبرراتوبذات،المسيحمحاربيبدورنانسألأنينبغي

)1(؟إرادتهبدونأمبإرادتهوقدوسورؤوف!ورحومصالحاللههلأخبروتا،:عليهمنرد

فقدإذنعليها،صارالتيتلكسبقتقدالإرادةوكانت،بإرادتهذلككانلو

فيفيهيفكركانالذيالوقتنقصدهناونحنهذا،كلاللةفيهيكنأزمنهناككان

هكذافهوإذن،إرادتهبخلافورؤوفآصالحأكانلوأثا.عليهيصيرسوفالذيهذاكل

فكركمأنيتضحإذن؟رأيكمبحسبالإجبارعليهفرضالذيهذاهووقنإجبار.عن

المسنقيم.المفهومعنالنعبيرفيئسهمولمبالغباء،مملوء

وصفيةبطريقةالردأ-2

الإرادةهذهلكىالتفكير،إرادةتسبقهالاالطبيعةبحسبتصيرالئيالأمورإن

سبيلعلىيفعلها.أنفيفكرالذيذاكجوهرخارجتقعاليئللأموربالنسبةفقطتتدخل

يعمله.أنأرادمافيمسبقأيفكرنجده،سفينةصنعأوكرمةزرعشخمما،المثال

يأيسبقهالاالطيعةبحسبإنسانلأيطفلولادةفإنذلك،منالنقيضعلي

يسرعلاعقلهليت،إرادتهبخلافابنعلىحمتلقدهذاإنأحدقالإذابالتاليفكر.

أطرحهالذي"السؤاليقرل:إذالالرث،حرلحوارهفيوضوحبأكثركبرلسالقدي!يتاولهالرهالىنص)1(

فإفماإرادةابعير1قالواوإذا؟إرادتهلعيرأملإرادتهتم-وخالقملكاللةكونأي-هذاكلهلهر،عليهم

قالراوإذاالشر.لهايخفتعالئللضروراتخاصعلهووبالالي،اللاإراديةالأفعالأياالإرادة"عدمدئهيخسبولى

لداية،بلاملكايك!واقؤته.مملءدإئصأيخلقاإذنفهوالوجود،لبقتقدالارادةفإذنبإرادتهتمدلككلإن

بلذلك،منشىءديهايكنأنف!ه،اللهداحللىالزمنمنمسادةبالتاليهناكويكرنصالحأ،ولارحومأولا

وأنعملهاألىالأثياءمجالوإن11قائلأ:الأمر،مرصحأالحدتلىويحتمرهكذا".يكونأدييمكرديهاكان

أحدصصألوإداالرلادة.مجالفيممكنغرهداولكن،إراديوغيرإراديصلتكفمأنيمكنلعملها،لا

عد!ولاالارادةفلالالقوالين"،تاليلاوهىأرادتالطميعةاامأثرر:لقولمحيبألىالحكمةفحندلك،فيالصبب

لثاطدنتيحةآلأيصرو!آ!بالجوهرهراللهأدأكدتإداالصدقأقولألترأيكوفىيعوقها.الارادة

الالوث،حولحوار".إراديفعلنتيحةألأصارقداللةيكونأنمشحيل.كآ!أفضلوضعفيحعله،إرادته

اللاهوقي،عريغوريرسأنظرالباقنصوفىالرهالىلفس132.-131صالثانيالحوار،السابقالمرحع

87.-84ص92الحطا!،السابقالمرحع31،-27اللاهوتيةالحط!
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السايلةا!قالة-االلالان؟ا!نا)

هذهأنيرىلعلهبلما(،إجبارعنيكتسبهلمالأنهإجبارعنصارهذاأنإلىشرة؟.،.

نألدونالمرءيلداجمارعنلس!لأنهتفكر.يسمقهالاالطسعةبحس!تصيرالئا!
.ء-...-.-مورإ

يوجدمثلماالآبفيالكلمةيكونأيضأإجبارعننبسإذن،فكر.أيالأمرهذايسبق!

منه.يأتيالذيالإنح!انفيالطفل

خرآرذ-31

فترةتتوسطلاحئ-إرادتهبحسبوليس،الطيعةبحسبصالحالآباللةأن.مما

هذالأن)1(بمالطبيعةبحسببل،بإرادتهالابنيلدلافهوإذن،-صالحغيريكونفيهازمنية

به.بالأكثريليق

خرآرذ-41

نإ؟إرادتهبدونأم،بإرادتهيوجدالكلمةآبهل:المسيحمحاربينسألأنينبغي

كانولو.التجديفعنفاصمتحتمأ،وجودهتسبقوالارادة،بإرادتهيوجدإنهفلت

؟يكونأنعليهوفرضأجبرهالذيهوفقن،إرادنهبدونبوجد

أيضأ.الابنعلىالقياسنفسويسري،إرادةبدونكائنأنهنؤكدأن!دكننا

علينايجب،المخاطرةمنتخلولابطريقةالمواضيعهذهنفحصأنالصوابمنليسولأنه

لهتكونأنبدونكائنهوالذيذاكهوهذاأننعرفأناللة،عننسمعونحنبالحري

للآخرين.بدايةصارالذيهوبل،بدابة

نأعلباالواجبمنإلهأقول11قائلا:،الياقهذانفسفيكرد!القديسيترحهاللهعنالصحيحالإيمان)1(

وأد،الابنميلادعلىسابقهومايوحدلاإلهلىالمطرولنمصالذ،عناعتمادوأصدقأنصعلفوصايمحصل

لاالكائناللةلأنوذلكأبضأ.إرادتههىوهذهلطيعتهآبهوالآبألتهوأنالمولود،وجودتسقلاالوالدإرادة

وإرادته.لطبيعتهوقلىوسصالحلالته،وصلاحهالآبفلىاسةفينالكرإذاالشىءنفص!ش.إرادةبلىونهكلىايكود

عدهوالرلادةالرقت،لصفيآبومواللةفهو.أحرىبطريقةيوجدألىيمكىكانألهعنهنعتقدأريمكنولا

وهكدا.أبأيصأألهينفكرألىيجصوكائ!موجودألهديهلفكرالذيالوقتوفىللوجود،لاحقأشبثأليست

الآبمنمولودالاب!يكونوهكذاأرلئة،هىالولادةهذهلأنالاعتقادإلىيقودلاالطيعةمدهلهالذيلالآل!

.134صالثانيالحرار،الأولالجزء،السابقالمرجعالتالوت،حولحوارأرليأ".
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لإش!نافىهـليرلال!ياللأالقا

وصفيةبطريقةآخررذا-5

الآببإرادةؤيد:إنه،الابنعننقولأنالمخاطرةمنيخلوولا،المعقولغيرمن

الطيعة؟بحسببل،بإرادتهليسجوهرهمنأتىالذيالابنلديهاللهلأن.إرادتهبدونأو

المزئف.غيرشختمهصورتههوهكذالأنه

خرآذءر-61

فكيفالآب،وكلمةحكمةهوالابنوكان،الابنوجودوالإرادةالفكرسبقلو

الابنأنباعتبار،رأيكموفقحكمةوبلاكلمةبلافيهكانالذيالوقتفييفكراللةكان

بالتالمما،والكلمةالحكمةبدونالآبيفكرأنالمعقولمنليسإذن،كائنآ؟بعذيكنأ

تضطرواأندون،المسيحمحاربوساقهاالتيالطائشةالحججهذهتتجنبوالأناحتياجفيأنتم

دحضها.إلى

وصفيةبطريقةآخررذا-7

لأنالمحلوقات؟خلقسبقتالإرادةأن-كثيرةبأقوالي-بالفعلتبرهنلقد

اللهفكرأنعلىتدل"،وذاكهذا"ليكنوتجقد""فليكن"،الإنسانالنصنع1مثل:عبارات

الفكرسبقطالماإذن.مباشرةصارالخلقعما!أنمنبالرغم،المخلوقاتخلقعمليةسبق

التيالمخلوقاتكلغ!ركائنإذنفالابت،الابنبواسطةالكلصاروقد،المخلوقات

فالابنالفكر،بعدجاءتالتيالمخلوقاتلتلكبالنسبةآخرهووطالما.صارتبواسطه

الآبيخلقهاوالتيالحئةالآبإرادةهولأنه.المخلوقاتمثلالآب،بإرادةيصرلمإذلى

)!ورتلث(ايرايكاقائلأ:الآب،إرادةيدعوهالمرنمفإنالآخر،الجانبعلىشىء.كل

.(37:42)مزااييىتفلإ



السالعةا!قالة-االلالان؟أا!نا

آخررذ-81

بذلكلأنه:جوده؟الارادةتسبقفكيفالآب،وإرادةمشورةهوالابنأن.مما

أنهوبما.ذاتهلأجلفكروكأنه،المسيحمحارلىوفقيبدوعندئذ،لذاتهخالقأنفسههوبصر

لكن،المخلوقاتمثل،بالارادةيصرلمإذنفالابنالأمر،لهذاأحايتفؤهأنالمقبولغ!رمن

الذيذاكلجوهرالخارجيالملمحبالفمبطهوفهذا.فيهوالآبالآبفيهوالآبكمشورة

الآب.وجوهرمشورةأي،ولده

آخررذ-91

الآبلديهأنهذامعلنأ1(،41:0)يوايخيئاؤالآلتالآلبيي"أتا:المسيحقال

آخرشيئآالآبإرادةكانتفلوإذن،.فيهفقطأيضأالآبوأنله،موضعهوكأنهلذاته

الإرادةلأن؟قالهفيمامحقايكونأن-عندئذ-يمكنفكيف،الابنمعيتواشىالآبفي

يزعممثلما،الابنصاروبمقتضاها،الابنوجودقبلتوجد-المسيحمحاربيجنونوفق-

أواسك.

يمكنفأينفيه،فقطهوالآبوأنالآب،فيأنهأيهو،حققالهماأن.ممالكن

الآب.إرادةهولأنهالآببمبإرادةيصرأأنهخاصةالإرادةهذهنوجدأن

خرآرذ-هـ؟

فما،المخلوقاتوجودسبقتمثلما،المسيحوجودسبقتقدالارادةكانتلو

الفكربنفسصارتوالتي،البدايةنفسلهاالتيالمخلوقاتهذهجعلالذيالسببهو

وإلهأ،ربأالابنمعهايكونالتيللدرجة،الطيعةجهةمنالابنعنبثنأاختلافأتختلف

العبيد؟ضمنمنالأخرىالمخلوقاتتعذبينما

يدعىوهوذاقا،الآبإلوهبة-الطيعةبحسب-لهالابنأن،الواضحمنإذن

الحالق،جوهرخارجئوجدلأنها،خادمةذعيتكلهاالخليقةبينما.يكونوهكذارلب،

الابنبينشاسعأاخنلافآهناكأنالمؤكدمن،إذن.الآبمعالطيعيةالعلاقةوخارج
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ل!!للق؟ثيردطالفابال!

هولأنه؟الابنبينماالآب،بإرادةصارتفالمخلوقاتذاقا،البدايةجهةمنوالمخلوقات

.الآبمعأزيمانهو،الآبإرادةذاته

آخررذ1-2

وتذقدالآبكانإنويسألونيتطاولونالذيالمسيحمحارل!علىيجبكان

نأيبدولأنه)الفهم(؟بالإدراكا،بنوتذقدالآبكانإنأيضأيسألواأن،بإرادتهالابن

المرءكهيدليوما،يدركهالمرءفيهيفكرمالأن.الأمرنفسعليهماينطبقوالفهماالمثورة

"لى:ويقول،بالتساويذاتهإلىالأمورهذهينسبالمخقصنرىلذلك.فيهيفكرماهو

والقدرةالرأيكانإذالأنه1(.84:)أمثالاائقذزةيي.ائقفمأتا.ؤالرايائضثموزة

قهبمبلاصارالآببأنآمنواقدكانوالوإذن.والفهمالمشورةأيضأهكذا،متطابقان

منفقطيرتعبونكانواوإذاأيضأ.بالفهمالابنوتذقدكانإذاعمايسألونليتهم،وإدراك

الآببإرادةولدقدالابنكانإذاعمايسألواأنتجديفآيكونلاكيفالأمر،هـزا!اع

الكلمة؟علىكبيرأتجديفأالأمرهذافيهايمئلالىاللحظةفيلا،أم

خرآرذ-22

الابنبينلهمثيللاالذيالشمابهئظهرآ-الابنعنالطوباويبولسيكتب

3(.:أ)عبااتجؤقرهؤزشئم،تخدهتقاءؤفؤائذي،11قائلأ:-وأبيه

إرادةبعد-آرائكموفق-وتذهالذيذاكوصورةختمهوالابنكانفإذا

سبقتقدالإرادةتكونأنأي،وبهائهصورتهمثلالآبيكونأنأيضأيجبفحتمأالآب،

الحنميةفمن،إرادةأومشورةأيةبعديأبلمالآبلأن؟تجدينيمحفنهذاولأن.وجوده

)1(.الارادةبعديولدأالابنإنونقولنؤمنأنالمطلقة

كرل!القدي!علبةبىالذيالأساسهووهذا،جرهرهررسمالآ!صورةهرالالن،المقدسالكتا!وفق)1(

هوالذيالآبلالتالي،بالارادةؤيذهرالهراطقةرأيبحسبكادفإذاالآ!،صورةالالنأن.مماأي،برهانه

القدب!أعندالنعمةلرلس،قزمالىوهيصد.ألظرعظيمأ.تجديفأالاعتقادهذاويمثل،بالإرادةأتىقدالأصل
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اللللاي!ةا!قالة-االلالان9أا!نا

آخراعتراض22-

يأ،إرادةبدونالآبفيهوالابنبأنمعناتعترفواأدعليكمينبغيلاكيف

وإرادته؟.ممشورتهتميرلمطالا،إرادتهبدونصار

الرد4-2

"آلآلث:ذاتهعنيقوليسمعونهعندماالمعاندينهؤلاءلسانئخجلالمخفصلبت

لابالبمورحيمصالحاللة-سابقاأيضاقيلمثلما-لأنه35(.3:)يو"الاثنيجث

يلدلمأنهمنبالرغمهكذا،.سيكونومادائمآعليههومايكونأنيريدلأنه.با!رادة

هوكما،ويحبهالابنيريدلأنه.إرادتهبدونلدبهيكنلموأيضأ،إرادةبعدمنالابن

أيضاهكذا،إرادةينيأتلم)كيانه(ذاتهأنمنبالرغمذاتهالآبيريدمثلما،مكتوب

يبدولابالتأكيدأنهمنبالرغم،إرادتهدونمنهوليسالآب،جوهرمنيأتيالذيالابن

الابن.ولادةسبقتالآبإرادةأن-يزعمونكما-أبدأ

خرآرذ-52

أنتمتزعمونكما-بإرادتهصاروقدالآب،وختم)بهاء(شعاعهوالابنأن.مما

هناككانتذلكعلىبناءموجودأ)1(.الابنفيهايكنلمزمنيةفترةهناككانتعندئذ-

-الآبمعالجوهرنفسلهالابنأنوبما،وختمشعاعبدونفيهااللةكانزمنيةفترة

ولكنه،الولادةإمكانيةالآبلجوهرفيهيكنلمماوقتهناككانففد-رأيكموبحسب

مثليطرحلاالبعضليت،تجديفمحفنهوالأمرهذاولأن.الابنوؤتدماتغثرأاكتسب

الشهيد،عدنصحىد.مراجعةقرماد،وهيبد.،كاملجرج!د.ترجمة،الأولالكتابالرسرلي،أثناسيو!ر

.04هامى23ص0102يمايرثانيةطعة،بالقاهرةالآبائيةللدرا!اتالأرثودكيالمركز

يقرل:إذ،والابنالآببينالعلاتةأرليةعلىبناءالابنأزليةعلىآخرموضعفيكيرل!القدي!يؤكد)1(

يكناوهو.بدايةبلاالدىالأزفيالآبلىداثمأكائنالابنبل،اللهمنمحرومايرمأيكنأالآبأن"ولنؤكد

وعاقلة،حدأحكيمةالآبإرادةولأد.الولادةقلألدأتظهرولاثألاالإرادةوهذهعهرعمأللابرأبأألدأ

وعقله.الآباللةحكمةهرالالنفإنوهكذا.عاقلةعيرأوحكيمةعيراللهإرادةأنيذعىألىعلىأحديجرؤللا

.921صالثانيالحرار،السابقالمرجعالثالوت،حولحرارأنظر".الآبإرادةكلترجدالابنلفىوهكذا
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لاشك!؟هـلبدلالدالقابال!

الطبيعة،بحسبصالحالآبأنكمالأنهلا؟أمالآببإرادةويذهل:الابنعنالسؤالهذا

أيضأ.الطيعةبحسبوالاهوهكذا

ومفيةبطريقةآخررذ26-

عبارةالارادةلأنفكر(؟-)كلمةلوغوسبدونإرادةهناكتكونأنبمكنلا

إذن،الآبوكلمةالآبمشورةهووالابنتظهر.أندونالقلبفيالمخبوءةالكلمةعن

هوالابنبالتالي؟الارادةفيالإرادةتصبرعندئذفكيف،كذلكالأمركانفإذا.إرادتههو

الابن.قبلالآبفيشىءيوجدولا،والحكمةوالكلمةالارادة:للآببالنسبةشىءكل

السابقمثلآخررذ27-

بإرادته،أبأيصيرلاوهو،طبيعتهبحسبلأولادهأبايصيرأنإمكانيةلديهالإنسان

بحسبفيهتوجد(الولادة)إمكانيةفالأول.بإرادتهصالحآأوشريرآيكونأنيمكنمثلما

نتسثد،الثانيةالحالةفي.إرادتهعلىفيعتمدصالحأ(أوشريرآيكون)أنالثانيبينما،طبيعته

.يخترقلاالذيالطبيعةلناموسنخضعالأولىالحالةفيبينما

بحسببلبإرادتنا،لأولادناآباغنصيرلأنالإمكانيةلدينايكنلمفإذا،إذن

بحسبلكن،إرادتهبعدمنآبآليسفهوالآب،دئةبالنسبةالأمرأيضآهكذا،الطبيعة

أيفمأهكذاالجوهر،جهةمنمعنامتماثلينمثائوتدونالذينالأولاديكونوكما.طبيعته

ؤلذةالذيالآبمعمتماتلأيكون،جوهرهمنبلالآب،عنخارجأئولدلمالذيالابن

شعاغليسفهو،الابنأيضأهكذا،إرادتهبعدمنآباتميرلمأنهوكماشىء.كلفي

)1(.الطيعةبحبلكن،بإرادتهؤلذةالذيذاكوختتم

فيإثةقال"قنيوحا"يقرلفا!لأ:لرحإد2:9يوأعلىتعليقهيكيرلىالقديسسردهاالححةلص)1(

ويىلالارادةفهر.الحرةلإرادتافياالنورإذلىأ(.2:يو1)االطلمةايخىالآنإتىففؤأخاة،ئئيفنؤفزالئور

الرر،بالطبيعةهوالوحبدفالابر.الظلمةيهوأحاهيكرهقنكلولذلكالمخلرتة.ايأضاءفيحاضربالحوهر

لغيالكلدرقهربلالمخلوقةالطبيعةذاتمنليسهولدلكالاحتبار.لحريةوكثمرةلإرادتهفيهالنوروليس

.901ص!الأولالاصحاح،الأولالمحلدالالق،المرحعيوحا،إنحيلضر!راجع".قياس
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اللطاللةا!قالة-االلالانفيأا!نا

إفنوموساعترافماتملآخراعتراض92-

أ!ن،بالصوابيؤمنونأنهميعتفدونالذينأولئكاسألأنيجب:المعترضبفول

جوهرفيكائنأالابنكانإذا،لأنه؟إرادتهبدونأمبإرادتهالابنالآبؤلذهاط:ا!ثنينمن

نإلكن.طببعتهفييوجدالذيذاكيلدأنعليهتحئمبل،بإرادتهيلداإذنفالآبالآب،

حتمأكانتالآبفإرادة،إذنذللث،الآبيريدأندونمنهؤيذوقدالآب،فييوجدكان

ؤتده.الذيللآبالأزليةفيشريكاالابنيكنلموبالتالي،قبلهتوجد

لردا-92

لكليستسلمون-تحفطلدون-الذينأولئكمننتعجببأنبناحرممبأولأ:

ذاتهاللةإخضاعينيخجلونلالأنهمالكبير؟جهلهملأجلندينهمولذلك،تجديف

لكنناآخر)1(.إناءداخلإناءمثلالآبفياللةجوهرفيشىءيوجدإنهويقولون،للاحتيا!

فييوجدجسدمثلليسالآب،فيئوجدفالابنحق،وعنبالصوابنؤمنأننعفمنا

المعترضونهؤلاءظنوإن.الطبيعةبحسبالمحوىغيراللةجوهرمنهوبلآخر،جسد

يسمعونفليتهمبدوفا،أوالآببإرادةويذقدالابنكانإن:يتساءلونحينحكماءأفم

الآتي:يثا

إرادتها؟بدونأمبإرادتهاعنهاتتولدالىالحرارةالنازتلدهل

يقبللاالطبيعةمنيأتيالذيلأن!السؤالهذاعلىيجيبوالنأنهمأظنأنيعلى

فيئوجدوالتيالطبيعةناموسخارجتأتيالىللأموربالنسبةبينما،إرادةعدمأوإرادة

يمترضرلىلأهمصحيحأدهمأالمقدسالكنابلصرصيفهصرنلاالهراطقةأنعلىكبرلسالقديريزكد)1(

إنهالمخلصقالالقد:الآتيفي"والآ!الآبفي"أناالمشحقولعلىتعليقآيقرلإدالالهبة،للحقائقلريألهمأ

وإنما:عاء،فيوعاءأوآخر،جسدفيجسدوحوديعئلاهداأذواحد،لكلوواصع.فيهوالآب،الآ!في

الاهيةالطيةذاتولهالمتغيرعرنصهالجرهروالآخرفيمنهماكللأنالآخر.ئعلنالواحدأنالصواب

ألهلدرجةالتامالتطابقمنويدث!مرآةيوحههإنسانيتماهدأنهوليهأقربولملالمنغرة،كيرالواحدة

و"الحلاوةاللانعلىتوضعحي!ماالسلحلاوةتقولمتلماأولى"الصورةوهذهالصررةهدهفي"ألايفول.

إنجيلضرحفي"أ.والنارإلارفي"ألاتفولكاتلوكماالارمنالصادرةالحرارةمثلأوليئ"والسلالعسل

.؟2صالأولالإصحاح،الأولالمجلد،السالقالمرحعبوحنا،
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لالللكلا؟هـليهـل!يطأالقا

إلاإرادتنا،بدونأوبإرادتناأشياغنصنعكثافإذا.الإرادةعدمأوالارادةتسريسلطنا،

،جوهرهعنالخارجةالأشياءيصنعبالمثلأيضأاللةهكذا.الإرادةبدونذواتنامننلدأننا

ليسالابنأنمنبالرغم،موضعأيللإرادةتكونأندونداته،منأزليأالابنيلدلكنه

35(.3:يو)أنظرمكتوبهوكما،الابنيجبالآبلأن،الآبإرادةبدون

إفنوميوساعتراضاتمنآخراعترافن0-3

هىإذنللابنالآبفمعرفة،طبيعتهمنبل،بإرادتهالابنيلدلمالآبكانإذا

كلمعهيخلقسوفالذيابنهأنعرفقدالآبيكونذلكوعلىأيضأ.طبيعتهمن

متأخرآ،الابنبوجودمعرفتهاكتسبقدالآبيكونوهكذايوجد.سوفالأشياء،

طبيعته.مناكتسبها

بإرادةالوجودإلىأتىقدالابنيكونعندئذ،،معقولغيرالأمرهذاكانفإن

.الولادةالإرادةتسبقالأحوالكلوفي،الآب

الرد1-3

!ولدهذلكبعدثمومن،الابنيكونقنأولاغرفالآببأننعترفكأننا

تكنلملأنه؟يعرفأندونالموضوعهذاحولحجتهائرتابالمعترضكؤنلقد

لأنعنه.سابقةلمعرف!موضعيوجدلا،الابنوولأدةاللةوجودبيززمنيةفترةأيةهناك

فيبعدفيماالأمورهذهصارتثمومن،الابنولادذفيمسبقأفكرقدكانلوالآب

المعترضيثرترفلماذا،الأزمنةخالقهواللةكانإنلكن.للزمنخاضعاالابنتكان،الزمن

هوالذياللة،ئخبر-المعترضهذايفولكما-أنهاعلىإياهامقامأالإلهيةالطيعةضد

المستقبلة؟الأمورعن،الكلجمنأسمى
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الساللةا!قالة-االلالان؟أا!نا

محضالأمرهذايكونبالتالي)1(،والأزمنةالدهورفوقهىالابنولادةأنوبما

ابن،لهسيكونبأنهمسبقأوغيمفكرالآبإننقولأنأقصد،الجهلمنمملوءتجديف

الابن.قبلموضعأيالتفكيرلارادةوليسشىء،بكلمعرفتهفيكاملالآبلأن

خرآرذ2-3

أيةعلىالابنمعرفةيمتلكفهوإذن،آبا،دائمأبكونهذاتهيعرفالآبأن.مما

وهكذاآلب،ئدعىأنهخاصة،البنوةمعرفةتتضمنشىءبكلمعرفتهيأن.داخلهفيحال

لأنأيضا.الآبيعرفكماذاتهيعرفالابن.المسيحمحاربيوفقبالابنعلاقتهفيآلبهو

دائمأكانإذنفالثة.الأبوةمنالبنوةتعرفإذ،صحيحوالعك!،البنوةمنتدزكالأبوة

الذيالابنيعرفلاالآبإننقولأنتجديفمحضهوإذن.الابنأيضأوبالتاليالآب)2(،

أحدأألىأط!"فلت:يقرلإدالدهرر،كلقبلهوالابنأنيوحنالايخلشرحهفيكيرلىالقديسيزكد)1(

صنعدالذيالدهور.كلخالق:هوالدهوركلقبلفالابنالآب،منأرلئةأقلالاب!إنالقولإلىالعباءنجهيمل

حجماالآبمنأتلالابنولي!.الآبمنولادتهزماننحددأنيمكنولا،الرمانمقياسعليهيطقلاالأزمة

فيأم؟!البعضيظنكماالمجدأيأفل؟!هوفكيف.والأجسامالأحجاممقايي!علىتعلوألالهبةالطيعةلأذ

الآبكادإذا؟!والحكمةوالقؤةالمجدألى؟أعظمالآبألىكيصبدقةلايقولواأنعليهم؟!الحكمةفيأمالقزة؟!

نأوالادعاءبالاب!الآبمقارنةعلىللأريوسيينالجسارةجاءتأيرفمن،العقللدىالمقبولةالمقايي!كليفوق

يمك!العظمةفيمنهوأتلعظيمبينالمقارنةلأنلالطيعة؟لهالىالالهةكرامتهوإلكارالآ!منأقل،الابن

إتماميمكنمقايشفباي،الإدراكتعوقالآبومجدكرامةإنجثولكنمعاوصعاهماإداوإثباكابرهتها

المجلد،السابقالمرجعيوحا،إنحيلشرحالآب".منأقلالاب!أنالإدعاءيسقطبالداتالحالةهدهفي؟!المقارنة

.51-58صالأولالاصحاح،الأول

القديىيت!اءلهكذا؟آبأاللةيكونأندولىاللهمنالأبوةنحنسالكي!وإلاابرولديةآبدائماهواللة)1(

منأحدلاهالذينمحنبلنح!،مصااللهيأخذهأالأبرةأوالصتيرةاسمإد"قائلأ:يوحنا،لانجيلشرحهفيكي!ل!

ؤغقىالمئضاؤابيىغ!ثيزهكلئحفىيئةاثذي11:تصرخادكألولسالرلولكلمةهىالصادقةوالكلمةاللة.

فكيص.مورتهعلىخيقناومح!المثالهولأنهلهلتمتلونح!،الأزلمندهراللهولكن3:ها(.)أ!الأرفيى"

مثالهاعلىنحنخيقماأبؤةالأرصلىول!بالطيمة،أبناءولناآباءأيومثلهصورتهعلىمحننكرن

نأالأمورطبيعةضدهذايكودألاأبأ؟!لالحقاللةيكونألىدوناللهمنالألؤة!ننالكيص؟ول3ع!لأع"ح

الابق،المرجعيوححا،إنجيلشرحله؟إ".نتمثلقنمحنوليسنحن،ويقلذنامثاالألزةاللةويأحذآباء!نكرن

57.صالأولالاصحاح،الأولالمجلد
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"مل!نا؟ثيهـل!ي!أالقا

بسيطلأنهفيه؟آخرأشيئأتكونأنيمكنلااللةوطبيعة،طبيعتهمنعنهتعفموأنهمنه،يأقي

مركب.وغير

إفنوميول!اعترافماتمنآخراعراض33-

ولدهقدكانا!إذ.الطيعةبحسبوليس،الابنالآفيوتذوالنفكير)1(بالإرادة

فإذا.فكرهوبدونإرادتهبدونويدفقدعندئذ،وبفكرهبإرادتهوليسالطبيعةبحسبفقط

لهذايمكنكيفوبالتاليوالفكر،الطيعةلهناسبينمركبأاللةتجعلونعندئذ،الاثنينقبلتم

بسيطا؟يكونأناتنينمنيتكؤنالذي

الرد4-3

ا!حاأيةعلى-والتفكيرالارادةلأن.والارادةالتفك!رفوقتوجدالابنولادةإن

قبلالمخلوقئوجدأنبمكنإذنفكيف.الابنهوالأزمنةخالقبينما،الزمنفييصيران-

فإنأيضأ،انتبهوا،وإرادةطبيعةلديهلأنمركبأصاراللةأنتعتفدونكنتمفإذا؟الخالق

لكن،الابنبواسطةيخلقأنخاصيةلديهوكذلك،طبيعيةبطريقةيلدأنخاصيةلديهالآب

يسريبالتأكيدوهذا.واحدةطبيعةنتاجهماالإثنينلأنهذا.بسببمركبةليستطبيعنه

الإلهية.الطيعةفييوجدماوكلالمنظور،وغيرالموتوعدمالصلاحخواصعلىأيضأ

،الولادةمعتماسصفإفاالطميعة""بححمصأماالخلقمعتابكرلمىالقديىعندوالتفكير""لالاراددتعببر)1(

قائلأ:الأمر،هداكيرل!القديسويضرح،والولادةالخلقبينالحلطمنيعالونالهراطقةأنالراضحمنلذلك

نخلطألأيجبألهأرىوألا.الفكرئةالمماحكاتكلعنالظربعضوذلكو"تلذ"،"يحلق"لينكبيرفارق"هناك

منطقيةغرأفكارأكهلفكرلكى،تعقلبدونالشاطةهدهنعلأنوبينلسيطةطجتهأنللآ!ننسبأنبين

تمئيزأيلدونواحد،كىءوالرلادةالحلقرؤيةأحدأرادوإذاأيمأ،ؤتذبالحلقاللهكانفإذا.لهتليقولا

يؤدىسر!هذايأنذلك،علىأوافقأدأشطيعلافإني،الولادةغيرالخلقأنيرىولا،اختلافولالينهما

يتحيلوهذا،والأنراعللمخلرتاتئحمتىلاالذيالعددمعىنصؤروا.منهمولودأاللة،خققهشيءكللاعتبار

المخلرقات،لطعمةينتمىلاواحدكائنيرحدلايأنهإحصاءها،يحاولأنفعفيمادلكيريدقنولكننحصبه،أد

حرارا.الدنيا؟االمخلوقاتهذهلكلأبأاللةسبصيرفهلشأنأ،وأقلهاالمخلوقاتأصغرأيضأئحميىأنوعليه

.301-201صالثانيالحرار،الأولالجزء،السالقالمرجع،الالوثحرأ!
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اللطالعةا!قالة-االلالان؟أا!نا

إفنوميولواعترافاتمنآخراعتراض35-

النهايةفي-هوماالآب،)بهاء(شعاعهوالابنأنتزعمونمنياأنتمأخبرونا

الآتي:هووسؤالنا،رأيكم-

كلتنبرفإنها،مصباحفيتوجدعندما-المثالسبيلعلى-النارإنارةأيالنور،

ولكن،محدد،مكانفيموضوعةوهىشيء،كلنملألاذاقاالنارلكن،خار!هوما

هووالابننور،هوالآبإنتقولونكنتمفإنعنها.الحارجالنطافعلىتسطعالنارإنارة

ئدفلا،الكليملأأنيمكنلاالآبجوهرإنتقولواأنعليكميتحنمعندئذالنور،شعاع

شىء،كليملأالآبكانفإذا.ويحتويهالشعاعمنهينبعثأنفيهبمكنمكانفيئوجدأن

الابن؟جوهريحتوىفأين،تقولونكما

لردا6-3

ليتكمعندئذجسد،أيمثلماموضعآويحتلمعتنمكانفيالآبكانلو

مكاييفييوجدلاالآبجوهرأن.ممالكن!ولدهالذيللابنمكانعنأيضاتفئشون

أمورأعبثأتفحصونفأنتمواحلإ(،مكالبفيمحصورأيكونأنيمكنلاالالهيالأنواحلإ؟

كانإذامكانأيجدأنالابنلجوهريمكنأين:قائلينوتتطاولونبل،فحميأيتقبللا

--؟الكليملأالآب

ولامتطابقينليسالكنهما،الآبفييوجدوالابنالابنفييوجدالآببالتأكيد،

الاختلافهووهذا،بخاصيتهوالابن،بخاصيتهيوجدالآبلأنالعدد)1(.فيواحدأهما

بقولإد،القدوسالتالرثعنحدبثةعدالوتتنفسووالمايزالوحدةعلىدانمأكرل!القدبىبؤكد)1(

معلف!هالجرهرسهووالآبالآب،معنفسهالجوهرمنهوالابن11يوحنا:لإبحيلشرحهأثماءالياقنضي

ئرقوكلاهماالآب،فيوالالنالال!فيالآ!لرىأنناحئتغيبربلاتمامأالآخرومتلمساويوكلاهما،الابن

:أ،ا4)يوايعاؤالآقيالآلبيخيو"اتاالآت"زأىفقذزآفي"الديلفسهالمحفصقالمتلماالآحرخلالست

ذاتهلىالآبويعلنشىء،كلفينمامأؤتذهالذيالآ!متلوهوالابنلىوالابالابفيالالنأنومعأ(.؟

بينالتامفالتماثلبه،انص!أقمرمهققذالآبأنولاالمنمئز،اقنومهتقذالاب!أديعىلاهذاأدإلأنقص،بلا

الإلهيةالطبيعةولكنابا،ذلكبعديصبحالألىايولدمهالديالآ!أنحئالأقانيماختلاطيعىلاالأقاليم

القدسالروحوأيفأالابنهووالابنالآبهرالآ!أنحئسهماكلنمايرمعللاقمومينهينمسهاالراحدة
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2ش!نا3ثيرلال!القايطأ

كاذنوالابن،الابنهووليس،بذاتهكائنالآبلأن.ولدهالذيذاكعنللآبالوحيد

الآب.هووليسبذاته

كانالآب!إوإذاطبيعةنفسبالطبعيحملول!ضه،الآبعنيتمايز)1(الابن،إذن

وهومنها،بالطعشيأتيالشمسمنينبعثالذيالشعاعمثلالآبفيأيضأيوجدالابن

والشعاعشىء،الشمسأنإلا،الطيعةجهةمنمعهاواحدلأنهعنها،آخرآشيئأليس

آخر.شىء

طبيعته.وختمتمامأصورتههوالذيالابن،ذاتهمنحقأالابنئشرفإذنفالآب

المرجع،الأولالمجلديوحا،إنجيلشرحالمعبود".افالرثكمالهروهذاوالاب!.الآبمثلإلهأمعهمايحسب

.48صالأولالاصحاحالسالق،

والرحدة!التمايزعلىكرل!القدي!يؤكدواحد"والآب"أنا:المسيحقرلعلىتعليقهلياقفيأيضأ)1(

حاصكيانلهألىمؤكدأالمخفصنالهكذا03(:ا.)يوؤاجذ"ؤالآثأتا11:يقرلإدوالاب!،الآبعلاقة

الاكمفا4عليهكانا؟ؤالآبئا"آناقال:فلماذا،الواضحالحقهوهدايكنأوإدا.الآ!كيالىصمتمابز

ن!المحالفبن؟إدعاءعلىتمامأقضىفقداثين،عنلالكلاميقصدماداأعلنإلهحيثولكن"ؤاجا".لكلمة

48.صالابقالمرجعالحوهر".فيواحدأنهمابلواحد،أقنومأنهماتعئأنيمكنلا"ؤالآث"أتاعمارة

أ
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االلامنةا!قالة-االلالان؟أاثلا

الثامنةالمقالة

:يقولونالذينأولئكإلى

إوادتهمثلهوبلالآب،مثلليسالابنإن

عنيثيرونهمابشأنالمسيحمحارلىيدينأن-حقعن-المرءيستيما-

إذاأي،بالجنوناصيبقديكونفإنه،صحيحيقولونهماأنأحااعتبرإذالأنها!رادة.

لأنذلك،للآب.مماثلأوليسالآب،إرادةمثلهوالابنإنبقولونالذينهؤلاءصذق

زأىققذزآييالذي11:المخلصيقللمكذلكعنه،المصطلحهذايذكرلمالمقدسالكتاب

(41:6)يوالخق"هؤ"أتا:قالتنعلىيجبكانوهل9(.:41يو)راجعالآقي"إرادة

بكرعلىيجىءلمأنه.ممالكن؟أولئكيزعممثلما،الطيعةبحسبالآبمثليكونألأ

أولئك.زعميقلبأنه،الواضحفمنالآب،صورةبأنهذاتهيصفبلأبدآ،الإرادة

آخررذ-2

ها،شبيهالابنأنتزعمونالىهذهالآبإرادة:المسيحمحاربينسألأنينبغي

الابنيكونإذنفكيفوأقنوم،جوهرلهاالإرادةبأنأجبتمفإذا؟بذاتهقائمجوهرهىهل

إرادةلأنالآب؟منالثالثسيكون-الحالةهذهفي-وأنه،خاصةالجن!،حيد

ولادته.وتسبقوحئةقائمة-زعمكموفق-الآب

وموجودحيجوهرهىولا)أقنوم(،كيانلديهاليسالارادةبأنأجبتمإذاأئا

يمكنفكيف.جوهرينتفترضواأندونمشاهة-جهلفي-تطلبونعندئذ،الابنمثل

التحققيمكنوكيف؟أقنومأولديهجوهر،قنمعيتماثلأنوأقنوم،جوهرلهكانتمن

بإقنومة؟وكائنجوهرلديهالذيذاكمعيتماثلله،جوهرلاالذيهذاكانإذامما
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)؟"سكلاهـليدلالدلفابال!ا

خرآرذ3-

ليسالذيوأنحيوانأ،يشبهماحيوانأبأنيعترفلاالذيالعاقلذاهووتن

مغايرةطببعةمنيكون،معينجنسإلىينتمىالذيفالكائن؟بالحيوانيتشابهلابحيوان

فيمابالتماثليقولأنيمكنلاسليمةبطريقةيفكروقنآخر،جنسإليهاينتميالتيلتلك

معنوياوشيئآحيوانا،أوكانإنساناحى،كائنأيبينقارناإذا،المثالسبيلفعلىبينهما.

البشرمثلالكائناتئمتزمماآخرش!يءأيأو،والإرادةكالحكمةاليلمإلىينتمى

يشبهالحيوانأوالإنسانأنأحازعمفإذا.ذاتهحدفيموجودايكونأندون،والملائكة

شرغأنهإذ،الضحكجهلهيجلبلافكيف،الإرادةأوالحكمةمعيتشابهأياليلم،

بينها؟فيماإطلاقآتتشابهلاالتيالأشياءويفحصيبحث

لها.أقنوملاالتيبالارادةشبيهاليسوهو،بأقنومهكائناللةفابن،إذن

يصيرونبهذالأنهمالآببممثلهوليسالابنإنمباشرةيقولوندعهمذلك،غير

منيكونعندئذ،بالآبالابن.ممماثلةيعترفواأنفعليهموإلأ،.بوضوحيجذفونإذممقوتين

لأنه.ولدهالذيمعومنماثلأشبيهأ،يكونبالحريلكنه،الإرادةمعالابنيتشابهألاالمحتم

تنتميالتيتلكمعوليس،وأقانيمجواهريمتلكونالذينبينتقومالمماثلةأنعلىتبرهنقد

المفكر.فيوالفكرالح!جم،فيالحكمةمثلآخرينفيتوجدأو،نحتلفجنسإلى

آخررذ-4

بذاكشبيهايكونأندونالآب،إرادةيشبه-زعمكمبحسب-الابنكانإن

خاصةالآب،بالئةشىءفيشبيهةليستالارادةإنتقولواإنعليكميتحتم،ولدهالذي

يكونلاالحالةهذهوفي،رأيكمبحسببالآبشبيهأليسختمها،هوالذيالابنوأن

قولكم.عنينتجواضحتجديفوهذا.بإرادتهشبيهأأيضأالآب

حال،أيةعلى،تكونفصوف،أقنوملهشىيمعنعبارةهيالإرادةإنفلتمولو

منإليهأشرناأنسبق.ممانعترفأنغلىيجبرناأيضاالقولوهذاالآب،بجوهرشبيهةغير

الآب:معالإرادةتتشابه،كيفنوضحأنيجبهناأنناعلى.تجديف
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االلامنةا!قالة-الثالان؟أا!نا

ليستالارادةأنمعالآب،وبينبينهاالمشاهةتوفرلعدمالآبينأدقالارادة

ذلكوعلىفيه.وتوجدمنههىبلمعه،مقارنتهايمكنحئعنهوخارجأغريبأشيئأ

الآبثلاوليسفقط،الآبإرادةيشبهلأنهالأدنبمهوبذلكالابنيكونهل:نسأل

وتذه؟الذيينأدقالآبمنويدالذيالابنيكون

الطيعةذاتالكائناثفيحئ،يحدثلامافهذاأسوأ،شيئأاللةجوهريلدأنأئا

منأحدأيضأحئولابلهو،يكونعمامختلفأشيئأيلدلابالبمالإنسانلأن.المخلوقة

العاقلة.غيرالكائنات

لاالذيالأمروهو-أعظمشيئاتكتسبأنإلىقدفالآبإرادةإنقلنالو

قلناإذاالتجديفتحتنقعألابالأدفى؟قارئاهاقدبذلكنكونألا-بهننطقأنبنايليق

الآخر،الفكرولاالفكر،هذانقبللمكئاوإذاالآب؟منوأممىأعظمهوماشيئأإن

غيرالإرادةإنأيضأهناتقولونفكيفنحن،نقولكماأيضآ،أقنومبلاالارادةوكانت

مجرديعتبرالذيالأمرمعه،تتنايسبلاأشياءلهيكونأنيريدالآبوكأنبالآب،شبيهة

عبب.جذفيهالنفكير

آخررذ5-

الابن.ممماثلةالاعترافعلى-تريدواأندونحئ-الحديثيجبركمسوف

لاالذيالوضعهذاأراداللةبأنتؤمنواأنالعبثمنأنهتبتلأنهالجوهر.حسببالآب

تشبهالإرادةأنفبماإذناللة،ئشبهإرادتهإننقولأنالمحتممنكانوإذامعه.يتناسب

الوسطفيالموجودةالارادةلأن.الآبمثلالابنيكونعندئذ،الإرادةيشبهوالابن،الآب

-تريدواأنوبدون-الابنيكون،إذنهكذا.تقولونكماالآب،منالمولودالابننشبه

يكونالإرادةعنفالحديث،والابنالآببينشىءيوجدلاأنه.كلالكن.الآبمعمتماثلأ

مثلالطيعةبحسبالابنيكونأحد،يتوسطأنوبدونوهكذا،له.لزوملاتزيدأ

الآب)1(.

الحقيقية،هدهعلىإمبروسيرسالقديىويرهنالحرهر،يللآبماوأزالجرهريالآبمعشاحدأي)1(

واحدكلكالى"وإنواحد،وقل!واحدةنفسلهمكانأنهآمواالدينجميعنحصوصكتقدكانإن11تائلأ:
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"!دلنا؟هـليهـل!لقاي!أا

آخررذ6-

كانتفلوإذن24(.ا:كوأ)أنظروحكمتهاللةقوةهوالمسيحأنمكتوب

معمتشاهةغيرإفانقولألالتحتم،الابنأي،وحكمتهقوتهأيضآتضؤرالآبإرادة

وإذا.ذاتهمعيتشابهلاالذي)الابن(هذا،وحكمةقوةآخذأالآبيظهرلاحئالآب،

هؤلاءلأن.تبصرهمعدمحجميدركونالمسيحمحاربيليتالنحو،هذاعلىالأمركان

الابنهوأنه)أيالإننينلهوبنسبونالآب)1(،مثلهوالواحدالابنأنينكرونالرافضين

هيكانتلوبينما)أقنوم(،كيانلهثيءهيالإرادةإنيقولونأنهمطالمامعأ(والإرادة

.كيانلهالذيذاكختتميكونأنله،كيانولا:حودلاالذيلهذايمكنفلا،كيانبلا

خرآرذ7-

أيةعلىيجبالطيعية،القدراتنفسوتستخدمالفعلبنفستقومالتيئناتال!ط

وأفعالقدراتذيالكائناتمنلكائنيمكنلايأنهالجوهر.نفسلهايكونأنحال

الطيعةنفسلهاالتيفالكائناتآخر.وجوهرلجنسينتميكائنمعيتماثلأن،خاصة

كلفيبينهافيمامتماثلةتكونالجوهرنفسلهاالتيوالكائنات.معينةخواصأتستخدم

يكرنالوروجتهالرحلكانوإدالرسرل،يقولكما6:17(كو)1احدأ"روحأمعهيكونبالربيلتصق

هذاكانوإنواحد.جوهرمنلكونالمشتركةطيعتنامحس!الماثينالرجميعنانحنكاوإنواحدأ،جسدأ

نأيمكنلاالذيوهوواحد،اممنهمتعددأكانوإنإلهالمحلوؤ،الانسالىنحصوصالمقدسالكتا!يقولهماهر

يأيهمايوحدلااللذالىوهماالإلرهية،فيواحدأوالالىالآ!يكولىبالحريفكم،الإلهيةلالأقافيئقارن

مارسالشهيد،ددنصحىدترحمةالمشحى،الايمانشرحإصرسوي!،القدي!ا.المثيئة!اأوالجوهرلىاحتلاف

23.ص18!قرةالتافيالفصل،الأولالكتاب،الأولالجزء500،2

برل!الرمرلأنعلىويؤكد،الآ!صررةهوليسالمسيحلأنالهراطقةإدعاءإمبروسيوسالقديريفئد)1(

بكرالمظور،غيراللهاصورد1:يدعوهيألهالآب،صورةهوالمشحإدالرسول"يقرلقائلأ:الآب،صورةيدعوه

وأنه،طبيعتهحس!مولردأنهدهنؤمنحق،الحليقةأولولشدكريقرلفهو!ضلك،منانته".خليقةكل

بهالذيلثيء،لكل"وارثأالابر:حعلاللهأنأعلىقدالرسولأيضأ،"فإنآحرمكانوو.أزليتهبشصالأول

الآ!،صورةالميحيدعوفالرصل3(.و:2ا)عبحوهره"وصورةمجدههاءهوالدي،العالمينعصلأيضأ

انيقلوال!الرإداللآب(؟مماتلأي!!أإنصورةيفىإدنفلماداالآ!،مثللي!إنهأريرسيقرلبينما

ليسشخصأؤتدقدالآ!،ألىالاب!،متلليىالآ!إلىيقرلوأريوسلهم،مماثلةغيرلهمئمملاليالصورتكور

عب!نصحىدترحمةالمسبحى،الإيمانشرحإمرصيرس،القدي!لفه".المماثلييدألىقادرغيروكأنه،لهمماتلأ

38.ص،48فقرة،السابعالفصل،الأولالكتاب،الأولالجزءالشهيد،



االلامنةا!قالة-الثال!ثا؟أالكلا

فالواحدذاتها،القوةتظهرشىءكلوفي،متماثلانوالابنالآبفعلأنفبماإذن،ئ!ي؟.3

ذإالآب،مثلهوفالابنالنحو،هذاعلىالأمركانوإذاالآخر.عنيختلفجوهرلهلبس

لإرادته.صورةوليمىالجوهرنفحله

خرآرذ8-

عدمأيالأنأيضأ،الابنبهيفكرمانفسهوالآب،اللةفيهيفكرماكلأن.مما

تلكتوجدفأينإذن،الواحد(،القدوسالثالوثفيموضعلهليسانشقاقأو،اتفاق

فيهوالذيالابن،كثالثالابنئقذمالتيتلكها،خاصأكيانأتمتلكالتيالمتأقنمةا!رادة

هوإذنفالابن؟ولادتهيسبقشيءيوجدلاالذيالابنأيضأوهوخاصةالآب،معبة

.ولدهللذيالمتأقنمةالحيةا!رادة

آخررذ-9

ذاته.الآبيشبهلالكنهالآب،بإرادةوشبيهختمهوالابنإنالكذابونيقول

غيركانإنلأنهلا؟أمبإرادتهشبيههوالآبهل:المسيحمحاربيأيضأ،،نسألنحنلذلك

الأمر.هذاجهةمنالتجديفوليصمثبه.شبيهةغيرإرادتهتكونعندئذ،بإرادتهشبيه

وصورةختمهو-تزعمونكما-الابنوكانبالآب،شبيهةالإرادةكانتلولكن

ختمهوالذيلهذاكيفإذنالأمر.هذاجهةمنالآب،مثلالابنيكونعندئذا!رادة،

الأموركانتإنلأنه؟بالارادةتشاههبسببالجوهربحسببهشبيهغيريصإرأنالآب،

يكونوبذلك،مشابهغيروآخرمشابهعنصرمنمكؤنأالابنلكان،رأيكمبحسبهكذا،

عنه.غريبأيكونآخرجزءوفيالآب،معجزءفيمتشاهأ

وأكبولسالعدد،وفيالجوهرفيواحدأيكونالذيلهذايسمحمنطقأيثم،

الطيعة؟بحسبمتضادينعنصرينالوقتنفسفيلديهيكونأنالمثالسبيلعلىبطرس

النارعنأيضأيقولأنأحديسنيمولا،عاقلوغيرعاقلأنايقولأنيستطيعلاالمرءلأن

المعى.جهةمنالآخريلغىالواحدوجودلأن.وباردةحارةهى

الكتابولأن.الشبهوغيرالشبهالابنفييوجدأنالممكنغيرمنذلك،علىبناغ

زأىققذزآفيالذي11:يقولبذاتههووأيضأالآب،معالابنتماثلعلىيؤكدالمقدس
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لائلللنا؟ثيرل!لفابطأا

لأنهأالجوهر؟جهةمنالآبمثلالابنيكونأنغيرنقبللاونحن9(،ا:4)يوالآبئ"

بكونهبلالآب،لارادةصورةهوالابنبأننؤمنلالذا،أبيإرادةيرىيرانيالذييقل:

)1(.ذاتهالآبصورةفهوابنأ،

آخرأ-ر؟"

بينها،فيماالطبيعىللتشابهوجهولابينها،فيماعلاقةعلىليستالتيالأشياء

بعضهاعنتنفصللأفاإفابينها،فيماتختلفالجوهر،بحسبالبعضعنبعضهاومنفصلة

بينهافيماتنفصلالجسديالتكوينذواتفالأشياءالأفكار.جهةمنأو،المكانجهةمن

اختلافمثلجوهرها،باختلافمنطقيأبينهافيماتختلفالآخروالبعض،المكانجهةمن

تنفصلفإفاالأسماء،بسببببنهافيماتختلفالتيالأشياءوكذلك.الحصانعنالانسان

.والمرضالصحةمثلوالأفكار،بالمنطقوتختلفبينها،فيما

المباشر.وغيرالمباشر،الانفصالبينيفرئونالفلسفةدروسعلىالمتدربونلكن

فيماشيءلأيمضتركأموضغلالأنه،والمرضالصحةمثلالمباشرالانفصال

ا،ثنين.بينشىءيوجدولامريضا،أومعالقيكونأنإقافالإنسانبينهما.

وأتمامأ،عادلأيكونلاأحدألأن،والظلمالعدلمثلأيضأالمباشرغيروالانفصال

والظلم.العدلبينمتوسصهآمكانةفيأحدأنجدأنالممكنمنلكنتمامأ،ظالمأ

فيبينهافيمااختلافهاوأوضحنا،الطريقةهذهالأشياءهذهفسئرناأننافبماإذن،

الآب.عنالابنيختلفقلناهاالتيالأسبابمنسببلأينرىليتناشىء،كل

ليسلأنهالآب؟عنيختلفالابنإنيقولأنلأحديمكنلا،المكانجهةفمن

بالمنطق.الانفصاليبقىإذنللأجساد.الأساسيةالملامحأحدهوالمكانيوالانفصالبجسد،

بحسباللةهوالآبأن.ممالكن.الطبيعةجهةمنوالإدراكبالمنطقالانفصالأقصدوأنا

صورةهوالابنألىنؤسإلنا11قائلأ:التالوث،حولحرارهفيأيضأالحقيقةهذهعلىكيرلسالقديسيركد)1(

هكذاالآ!،اللةصورةهوإلهيقالفلهذاالآ!،معالراحدةالارادةلهأنولسب...الآباللةلحوهرمطابقة

فيأناأنيالآلص...رأيفقدرآدما"الذييقرلأنلىيترددوأأيفأهرلهصارالطبيعةح!للآبماكلفإلى

حرارالأسكمدري،كيرلمىالقدي!03(".:أ.)يوواحد"والآب"أنا1(،0-:9ا4)يولأ"والآ!الآ!

31.صالخامى،الحرار،الرابعالجزءفلش،موريسجوزيفد.ترحمة،التالرثحول
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االلامنةا!قالة-االلالان؟اثل!أ

هذاهووقن؟الأبعنيفصلهمنطقفأي،الطيعةبحسباللههوا،بنوكذلك،الطيعة

الواحد؟الجوهرجهةمنالتماثلهذاكانطالما،تماثلبينهمايكونبأنيسمحلاالذي

التيالأشياءتلكمثلشيءفيالابنمعيتضادلاالآبأيضآ،آخرأمروهناك

منلئ!ىءولا.والمرضالصحةمثلبينهمافيماتضاديوجدلالأنه.مباشرةغيرعنهائقال

ولا.والابنالآبفيتوجدأنالمنطقويحتمالبشر،فيتوجدقلنا،كما،التيالأشياءهذه

معالابنحالهوأيضأهذا،المكاننفسفيمعأتوجدأنيمكنولاتتفقلاالتيتلك

ؤجمثذةتاأيى،ؤإتثيماأيى،ؤيجئهكلآيى،يخقطأخاأختييإن11:يقولالمسيحلأن.الآب

23(.:41)يواقئزلأاتضتع

لالأنه.والظلمالعدلمثل،والابنالآببينمباشرغيرشىءأيضأيوجدولا

موضعفييكونأنمعهايمكنالىللدرجةفليلأ،ابنأيكونالابنو،قليلاآبآالآبيكون

والظم.العدلعنقيلمثلماالجوهر،فينقصعلىبحتويمنوسط

يكونالجوهر،فيللآبمماثلتهعنالابنيفصلمكالؤأييوجدلاأنهفبماإذن،

منهالذي،ذاتهالآبمثلوليس،الإرادةمثلبالأكثرهوالابنبأنالقولاللغومنلغوأ

شعاعه.بكونهأشرق

آخررذ-اا

،النوعنفسمنتكون،الأساسيةالمواصفاتنفسلهايكونالىالكائنات

يقولالذيللإنسانالوصفىالتحديد،المثالسبيلفعلى.الطبيعةبحسببينهافيماونتشابه

التيالكائناتتلكعلىديهرماكلفيينطجقوجملم،بذهنممتزفان،،عاقلحيكافىإنه

كائنؤجدلو،لأنهبشرأ.تكونالتحديدلهذاطبقأ،الكائناتوتلكاجوهر.نفسلديها

؟إنسانغيريكونماذاوجملم،بذهنوممئزوفانعاقلحى

أمماءوأي،والملكالفاسدوكيروالرباللة:الأساسيةالألقابأنفبماإذن،

لاالأسماءهذهوأنخصوصأ،للابنئنسبوكذلكالآب،عنئقالالأسماءهذهمعأخرى

تشابههالابنعنيمنعأنيمكنالذيفما،الطيعةبحسبحقهىبل،ألقابمجردتعد

701



"سكلا)؟ثبهـلال!لقايطأا

الذيفييتحفقالوالدفييوجدماوكلالجوهر،تحديدنفسلديهمالأنبالآب؟الطبيعى

منه.ولل!

هذهمنأكثرلديهشىءولاكاذلب،إلههوالابنبأنالقولعلىأحدتجرأوإذا

الساموساطي)1(،بولستعليمفيسقطقديكون،والبنوةللإلوهيةقيلتالنعمةبحسبالتي

الذينلهؤلاءالممكنغيرمنلأنهتفهموا".فلنتؤمنوااإنااحق:عنينا،يسمعأنوعليه

الصيعة)2(.ابحس!الآبمعمماثلتهيدركأنالطيعةبحسبإلههوالابنبأنيؤمنونلا

الأزلي.الابنهولأنهالارادةصورةيمثلولاالجوهر،جهةمنالآبمثلحقأالابن،بالتالي

الىالمحامعسسل!لةبعدم268عامفيوادينم(268-26)0لأنطاكيةأسقفأالحاموساطىبولسكالى)1(

التيلسصإلهأصارئمعاديإنانمجردهوالمشح:هرطقتهتعليموحسب.عقائدهضلالظهرحلالهامن

والأنبياء.موسىمنأفضلالمسيحوأعتبر،القديسلالثالرثالسامرعاطىيؤمناوهكذا.فصائلهعلىكمكافأة

تأسفإن.الطيعةبحسبإلههوالابنبأنيؤفرنلالأهمالكنابلصرصتمسيريمكنهملاالمرمنيرغير)2(

الكتالما،لتمسروالغايةوالمركرالبداية.ممتابة-أثناشوسالقديسقبلةمنوكذلككرلىالقدي!عد-الكلمة

يالكتا!نصرصنفهمأنيعىوهذا.الكلمةتأن!معتوالقلىئفهمأنيحبداقابحدهىالكتابيةفالكلمة

محتريمخدداليهىالألفاظولاالألفاظسشطلقلالحنحن.الطبيعةمحسبإلههوالالنوأنالكلمةتأنىإطار

ضدأثاشوس،القديسأنظرالقديين".والرسلالر!منتسلمتهالىالبهيمةمنتسلمناهالذيالمشقبمالإيمان

.51-41ص3،لحفرة،الثالنةالمفالةالالق،المرجعالأربو!ب!،
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التاسثةا!قالة.االلالون؟أا!نا

التاسعةالمقالة

الشواهد:الذهطبقآالآبجوهرنفسمنهوالابن

ؤفؤؤاجذإلأصتايحآأخذلي!نصتايحآ؟تذغوفي"يئذا

18(،:51)مراالفها

ؤإلهكئم".ؤإلهيؤآييكئمآييإتىأصئغذإئياا-

،(528:1)يو

:28(.41)يوجمئي"أغطئمأييالأن1-

وكان،المسيحمحاربويزعمكما،توقفثم،الابنيلدبدأقدالآبكانلوأ-

اتنينصارثميلد،أنقبلواحدآ،اللةكانهؤلاء،فوفقومتأخر،تالزفيفيصارقدهذا

ذلك،بعداثنينإلىالواحدمنزيادهأوإضافيمامثلالابنصاروهكدا،الابنوتذعندما

.والأعمالللإلوهيةكشريل!الابنفيففكرواحدا،كويهمنتعبقدالآبأن.ممعني

وهىهذا،اممافمنتيجةنشأتإنماوغيرها،عشأ،المملوءةالتجاديفهذهمثل

الابنبأننؤمنكناوإذامنها.يهربواحدكلتجعلالىللدرجةوبشعةضخمةتجاديف

ماكلنتجنبأنلناالجيدمنفإنهله،بدايةلاالآبمثلهوبلالآب،بعدمتأخرآيصرأ

عبث.منقالوه

الجوهرءنفصمنيجعلهلاذلكفإن،لاحقوقؤفيصارقدالابنكانإنلأنه

الآب.جوهرنفسمنهوإذنمعه،دائمآكانلأنه؟يحدثاوهذاالآب،

101



"شكلا؟لال!ثييبطألفاا

خرآد-لي-2

منيأتيالابنبينماالبدايةهوالآبأنفيأيه،عنص!فالابنأنمندالرغم

.جوهرهنفسمنويكونمعهيتطابقأنعنيتوقفلمذلكمنبالرغمأنهإلأ،البدايةهذه

الطيعة،بحسبمنهيأتيأندونالآبمعالأزليةفييشتركشىءيوجدلالأنه

.المخلوقاتفيأيضأيوجدإنهتفلناوإلا!الإلهيةللطبيعةفقطامتيازأيمثلالأمروهذا

نفسفيوجودهآخذاكبدايبما،الآبمنجاءقدالابنكانإذافحئ،بالتالي

البداية،تلكمنيجيءأنهفبسبب.جوهرهمنليسإنهيعنيلافهذا،البدايةهذهمنالوقت

كانوإنالآب"،جوهرنفس"منوتعبير.البدايةهذهجوهرنفسمنهوهذالأجلفهو

عليناوبالتاليالآب،نفسههوليسالابنأنأيضآيعنيلكنهمتأخرأ،صارهذاأنيعنيلا

الأقنومبن)1(.بيننمتزأن

بالشة"أما:يقولإذ،أزليبدءهرللالنلالنسبةالدءأنا:ايرلنصضرحهوكيرل!القديريؤكد)1(

لأنهالزمانفيالآبمىيوتدوأالدهور،كلسوأقدمأرليفهوحغرافيا،ولازميابدءالي!فالبدءللاب!

)يرأ"ائغاإتىقئلثثؤقذالآبيمئل!ين"خرخثهوقالكماأوالينبرع،فيالماءمتل،الآ!مع"كالى"

وشعاعحوهرهوصورةوقزتهحكمتهلأنهفيهكادالكلمةفإن،الينبوعأوالمصدرالآ!اعترلافإذا:28(.ا6

الديالالنوحودألىالراضحمىفإله،وشعاعوصررةوكلمةحكمةللافيهالآ!كانوقتيك!أوإذا.مجده

كي!وإلأالأرلي،الآ!مثلأزلميئفهومنا،إقرارإلىمجتاجلاأمرمجدهوشاعالآبوصررةوكلمةحكمةهر

القدي!"صورتهعلىهرالذيالجمالذاتبوضوحلهكانإذاإلأ،التامومثالهالكاملةصورتهأنهيرصص

.42صالأولالإصحاحالسالق،المرجع،الأولالمحلديوحا،إنجيللئرحالأسكندري،كيرلى

يخيقا:الكلحيقيييما"فإثةإنهالالهيةالأمفار"تقرلقائلا:فيزكدهوإلالن،الآ!بيرالحادثالتمايزصأما

فيونصعدالحقحسصونعبدنزمنهكذا:16(،ا)كولولىئرى"لآؤتائرىتاايآرضن،غقىؤتاالثضاؤات

وأالاب!""لىأي"فيه"للفظةالدقيقالمعئهوفما.الصحيحةالعقيدةحسصالسليموالايمانالحقإلىطريقنا

كليعملكانإذاالآبلأنالعملبواسطتهيتمالذيغرهويصغالذيأنيعنيهذاأنالواضحمنا؟"بالال!ا

وعلىأتومين.عنالتعبرعلىاقادرأ"ا"لالالناتعرويمحشيزأأقنرمألهأنالواضحفمن"بالالن"شىء

.الآ!معواحدأأقنرمأهوكادإذاالال!يعملوكيفا؟"بالالناتعبيريفهمونكيفلايقولواأنالمحالفين

لالابر،الأيتاءكلعملالآ!أنتعل!المقدسةالأسفارإدحيثولكى.بالارتباكهاسيصالرنأنهأظنولكى

متميزايوتجدالآبأننفهمأنضروريايكونلافكيفله،يؤمونأيضاأهمأظنوكدلكهذانؤمنوىت

شرح".نفسهالوأحدالجوهرلهالقدوسالئالوثأنلالمرةيمىلاوهدانجفسه،متمئرأيضأالابنوهكداشفط،

.51ص،الأولالاصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرحعيوحنا،إنحيل
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التالطثةا!قالة.االلال!ثا؟أا!نا

إقوميوساعترافاتمنآخراعترافن3-

)مولود(،ؤلل!الابنأنحينفيمولود()غيرالولادةيقبللاالآبجوهركانإن

؟الولادةيقبللاالذيالآبمعالجوهر،نفسمنالمولودهذايكونأنيمكنفكيف

لردا-4

لنا:يقولونجهلعنالأقوالهذهيفترضونالذينهؤلاءليت

؟تخلصونشيءفبأيالجوهر،فيالمساواةئبطلالولادةكانتإن

فمقوتدة،الذيذاكمعالجوهرنفسمنهوؤيدالذيهذابكنلملووأيضأ:

الجوهر،عنغريباكانومنيوتدلمالذيذاكهلالآب،جوهرنفسمنيكونأنيمكنه

مستحيل؟ذلكأنرغم،الموجوداتإلىينتمىالذيذاكأم

غيرجوهرنضمنحال،أيةعلىهو،المولودغيرإن:تقولونسوفإذن

المولود.غيريشبهلاالمولودبينماالمولود،

معالجوهرنفسمنهوأليس،امرأةمنويدهابيلبينمائولد،اآدمحسنأ.

يمنعالذيفماويذ،قديكنلمالذيآدممعطببعىتطابقولديهؤيد،قدكانفإذاآدم.

الآب؟جوهرنضمنيكونأنالمولودغيرالآبمنؤيدالذيالابن

آخررذ-5

ولا،المسيحمحاربوعليهيوافقسوفمافهذاالآب،منويدقدالابنأنكون

الابنإنقائلأويتطاولالشرمنالكبيرةالدرجةهذهإلىيصلأنيمكنهأحداأنأعتقد

منالابنوتذقدالآبكانإذا،وبالتالي.المخلوقاتكلمثلالالهىالجوهرخار!يوجد

؟جوهرهنفسمنالابنيكونلافلماذا،ذاته

نأيستطعلملأنه؟جوهرهمنهكذاولدههللنا:يقولونالكلمةاللةمحاربوليت

يهينونفهميستيم،لاقالوافإن؟جوهرهنفسمنيلدهأنئرذلملأنهأمذلك؟غيريفعك

ئردأإنهقالواوإن.القدرةبعدمويصفونهالالهىالجوهرعلىيتطاولونإذالآب،جوهر

أقصدسبئأ،شيئألهناسبين،أخرىبطريقة،يهينونهفإنهم،جوهرهنفسمنالابنيلدأن
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ول"ش!نالال!ثييبطألقاا

ليس"الذيمنأعظمتكانالجوهر"،نفس"منكانلو،لأنه.أسمىهوفيماالرغبةعدم

الأمورتجاهالرغبةعدمأظهرالالهىالجوهرإنفولهم:يمثللافكيفالجوهر"،نفسمن

الآبأنعلىالتجاديف.كلمنالأسوأالشىء،الأحسنئردولمجدآ،واللائقةالأسمى

عنالابنيعيقشىءلابالتاليأممى،هوماحال،أيةعلىويريد،شيءكليفعلأنيمكنه

الآب.جوهرنفسمنيكونأن

لإفنوميوسآخراعتراض6-

ثانيآ.-الترتيبحيثمنحالأيةعلى-يجيءيولد،أوجملبمامنيأتيالذيإن

جملته،هوالآبأنطالماالآب،بعدالثافي-الترتيبحيثمن-يجىءفالابنذللث،وعلى

تجاهالواحدةالإلوهيةتمضىأنيعنيذلك،غيرالجوهر.نفسمنليسفهوهذا،ولأجل

نقولأنيتحتمذلكوعلىذلك،غيرالأمربكونأنيمكنلالأنه؟اثنينوتصيرالانقسام

الآب.جوهرنفسمنليسالابنإن

الرد7-

الجوهرعلىمتطاولأهدف،بلايثرثرتجدهلذامخمور،أنهالمسيحمحاربيشعرلا

بينماالأجساد.ملامحمنملمحلهومسافةبينهماقطعتينإلىالشىءقطعلأن.الالهي

يبقىلاأيضأوهو)1(،والتجزئةالفطعبقبللامتجسدغبرهوالذيللآبالالهيالجوهر

أشرقموصوفق!غيرحالةفيكائنهوبل،مكانيحتويهأنيمكنو!واحد،مكانفي-

بأدفقطإلأ،أخرىبطريقةكاملأ،يكونأنللآبيمكنولا،انقسامدونذاتهمنالابن

يشرحلذا،جدية:لادةأفاعلىالآبمىالالىتولادةيفهمولىأنهم-قباكما-هىالهراطقةثطة)1(

كتالةخلالمنالشاقنفسلاوذلكالأحساد،لقواليرتخضعلاأهاعلىصرهمأالابنولادةكيرل!القدي!

فهؤلاءتيد،أهاعقلكلتفرقوالىالموصوفةكيراللةطبيعةعنيقالافعندماا:يقرلإد،الثالوثحولحرار

طببعةوماهبةالحمدئةعيرالطيعةماهةتمامأيحهلونهذايوهمهده،الرلادةبعمليةتتأئرإفاتعمدون

أنه.ممعني،الإطلاقعلىللتقسيمقاللغيرهولهجسملامالأنالأجساد.تعانيهاالىالتغئراتهىشماالأجام

منشىءباييتاثرألىلامكاليةأوالمل!رسة،المادئةالأشاءطيعةمعيتاسبالديوالتحزيءللاذتقاقتابلكير

يودأنبلتغئريعتريهاللةأنفيشكأيئرفضأنفيحص"ؤتذ"أنهاللةعنئقالعندماالأثياء.إددهذه

حولحوار".تناسبهالىبالطربقةيلدللنحننلدكمايلدلااللةلأدها.يليقمااللةطيعةيعطىالذيالفكر

.8-7صالرابعالحوار،الثاكالجزءالسالق،المرحع،التالرث
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التالطلةا!قالة.االلال!ن؟اثل!أ

تجزئةبدونالالهيجوهرهذاتمن-يلدلمإنخالقأ،يكونأنأيضأيمكنولا.الابنيلد

ما،بقطحلبسالآبمنؤيدقدالابنيكونذلكوعلىشؤاكلخلقبهالذيالابن-

منالحرارةئوتدمثلماتجزئةبغيروتذةالذيذاكجوهرمنأتىبل،تنخيلونكماتمرقأو

النار)1(.

إفنومولراعتراف!اتمنآخراعتراص8-

كانإذاالآب،مثلصالحايكونلالماذاالآب،جوهرنفسمنالابنكانلو

ؤفؤؤاجدإلأمتايحأأخدلئسنضايحأ؟تذغوفيايقادااالأشحاص:لأحديقولالمسيح

لأنهخارجأ؟ذاتهجعل،صالح"واحدأ"إنوبقوله17(؟:91مت-01:18)مر"الله

الآب.مثلهكذاليسلكنصالحآ،يكونعندئذ

الاتمراضهذاعلىالرد9-

مأرلث،حقأأنهبالتاليتعترفهلرئأ،الابنئسمىالمقدسالكتابترىحين

تنكرها؟كثيرةأمورمنتنكرماضمنأيضأهذاتنكرسوفأنك

ومع،المقدسةالكتبمعمتناقضةبأمورتؤمنعندئذرتا،ليسإنهقلتإذا،لأنه

عليكيحكمفسوفرلث،إنهوقلتوافقتإذابينما.الحقائقهذهقالالذيالروح

وتعبدالجوهر،فيللآبمساويآليسأنهتزعمالذيلذلكوتسجدرئآإياهداعيأكمجذف

اللةعنمختلفجوهرمنهوالذيهذالأن.الطيعةبحسبإلهأوليسنحلوقأبالحري

الابن،فيوالآبالآبيالابنأنوكرنالآب،جوهرم!الابنولادةعنكيرلسالقديسيتحدثهنا)1(

نرى"أنايقرل:برحالانجيلشرحهفيالمثالييلعلى،وتعاليمهشروحاتهلىالحقيقةهذهعلىيزكدماودائمأ

لىالآبلرىوأيضأ.الكلمةاللةلأنهالآ!عنمتميزأوبه،ديه،وهر،الآ!حوهرمنشرقأدائمأمرلودأالابن

،الابهريظلالآ!لأنكأقوم،عهمتضيزألصها،الإلهيةالطبعةوله،نف!هالجوهرمنمرلودهركماالاب!،

أيضأوالابن.والتمعاعالثمسمتلالابنليوهوالجوهر،داتفيمعهويترك،الطيعةفيألاب!مثلألهرغم

فيالشعاعتلالآ!لىوهوالحرهر،داتفيمعهويشتركالطبمةيالآ!نلأنهركمالابر،هويطل

معهمالهالحاصمكانهلهالذيالقدسوالروح،الابنهروالابى،بالحقالآبهوالآبألىولاعنفادناالثس!.

،الأولالمجلدالسالق،المرحعيوحا،!!يلضرح".نفسهالراحداللاهوتهوالقدوسالتالوثيكودكأذوم

97.صالحاسالفصل،الأولالإصحاح
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"لللكط؟ثيرل!باللأالقا

الذيالمقدسالكتابهولهذاوالشاهد.الطبيعةبحسبإلهأيكونأنيمكنلا،الحقيقى

نأفقطويجب.واحدةهيالالوهيةلأن4(؟6:)تثؤاجا"زلثإفتا"الرتيأ:يقول

1(.40:متأنظر-02:ا.)تثتعبذ"إثاة.تئمىإقك"الرلتأيضأ:احمعلها.نسجد

الصالح؟هوفقطاللةلأن؟الصلاحخاصيةالابنيفقدوهل

لنفسطبقأوإلهأرئآالابنيكونلاواحا،وإلهرلثئدعىالآبلأنهل

وإله،رلبهوالآبأنوبماإلهأ؟ولارئأ،ليسهوالذ!لهذاتسجدكيف،بالتاليالتفكير.

بحسبالآبمنيأتيطالما،الخاصيةهذهلديهأيضآالابنأنئستننجالأمرهذاومن

ه!سذاالآب،فيتوجدمثلما،الصلاحفخاصيةإذن،،وإلهرلثالآبمعوهو،الطبيعة

الابن.فيأيضأتوجد

آخررذ-01

نأإلاالأبن،وأقنومالآبأقنومعنأيضاالكثيرتقولالمقدصةالكتبأنرغم

التماثلعدممنحالةفيهاتوجدالتيللدرجةيختلفالجوهرتحديديجعللاالأسماءاختلاف

منواحدىل!نلوحئوالابنالآبواحدةإلوهيةتوجدبينهمالأبنهفيماالجوهري

لديهواحدكلأنيعنيلاالنسميةفاختلاف،التسميةبتنوعمختلفبمابطريقبمايعقنالإتنين

عدافيماالواحد،للجوهرينسبالاثنينفييوجدضيءكلبلالآخر،عنيختلفشىء

دائمأهوالآبلأنابن.هووالآخرآلبهوالواحدأنوحقيقة)الأقانيم(،تسميةفقط

آبا.يصيرأنأبدايمكنولاابندائماهووالابنابنآ.يصيرأنبتاتايمكنولاآلب،

طالمامعآالإثنينفيواحدشىءيوجدأنيمكنلاإنهيقولأنأحدأرادفلو،إذن

قالهمماالمرءموقفمالأنهعطم.شرفييقعفإنهمنهما،فقطواحدإلىالشىءهذانمسب

ؤاجد:ؤزلبته.ؤتخنالأشئتايم،تجميعجمئهاثذيالآبئؤاجد:إلهتتا"ليهنبول!:

6(.8:كو)1يإ"ؤتخنالأشئياء،تجميغييماالذيائض!ييح،تسئوع

الآثلكونلاوهلاللة؟هوالالنلكونواحد،.لاالهئدعىالآ!أنسس!فهلالوا؟حد
الربحاصيهايصاوللابىالواحد،اللهحاصهللا!يسس!بولسهولها
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التاسلةا!قالة.االلالان؟أاثلا

اله!الآبأن.ممالأنه؟بالطبعهذايحدثأنيمكنلاواحدبمرلبيدعىالابنلأنرئأ؟

رئأ.أيضأالآبيكونهكذارئأ،الابنكانوطالماإلهأ،أيضآالابنبكون

يتركهماولا،الاثنينبينبوضوحيفصلالجوهرفيمااخئلالتهناككانإنأئا

ماكللأنلكنللآخر.ينسبلاللواحدئنسبمافإنحينئذ،طبيعىتطابقفيبتحدان

منماأنهلدرجةللآب،أيضأهوللابنماوكل،الابنفيأيضأيوجدالآبإلىئنسب

منأيضايكونهذاوبسببالآب،مملصالحاأيضاالابنيكونبينهما،التطابقيعيقشيء

الآب.جوهرنض

آخررذ-11

يفصلهمابينهما،فيماالطيعيوالتطابقالتشاركعنبعيدأيكونماكلإن

،والحصانالإنسان:كمثاللنأخذبينهما.الطبيعيةالعلاقةفيللخصائص!مااختلالت

الإنسانخصائص،صحيحوالعكس،للإنسانالتيذاقاهىليستالحصانفخصائص

ويظهرهالابنيعيقطبيعىاختلافهناككانفلوإذأ،.الحصانخصائصعنتمامأنحتلفة

وكيفالآب؟خصائصكلالابنلدىيكون-عندئذ-كيفالآب،جوهرعنكريبآ

الابن؟خصائصكللديهيكونأن،الطبيعةبحسبالابنعنغريبآكانإنللآب،

هؤؤقالك،قهؤليهؤقا"كلحق:هوبالآبعلاقتهعنالمخفصقالهماإن

هوالمطلقوالصلاح،مشتركةالخصائصكلأنفبماإذن،ا(..:17)يولى"قهؤلك

الآبطبيعةمنوأنهخاصةأيضآ،الخاصيةهذهيمتلكإذنفالابن،الخصائصهذهأحد

للآبمساو-حالأيةعلى-هوالآب،جوهرخصائصكللهالذيوالابن.منهالمولود

الجوهر.في

خرآرذ-21

ؤأييكئمأيىإتىأصئغذإئيتهئم:ؤفولىإخؤيىإتىادقيي11:لمريمالمسبحقولإن

الجوهر.فيللآبمساليالابنأنيثبت17(0:2)يوؤإلهكئم"ؤإلهي

لأجل7(-2:فيبى)أنظرالبشريالشكلأخذاللة،هيئةفياللهكلمةكانإذ

صارلقدبإلوهيته.اللائقالحدئنمصأندونذاتهووضعم!شوب،هوكماخلاصنا،
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سكلا؟2لال!هـدييباللألفاا

أمورأقالإنسانابكونهالاخلاءبعدأنهإلأاللة،أيضايكونأنعنيتوقفلموحقا،إنسانا

هوأيضأطلبلهذا،بسببالئهإلىتنتهيالتيمكانتهتنقصولم،الانسانمعتتناسب

الإلهى.التدبيريخصالمقدسةالكتبعنهتتحدثالذيالاتضاعأنطالما،ذاته

الشكلجيدأحافظا-إنسانأبكونهالأمورهذهيقولالتدبير""بحسبأنهوكون

أنهمتظاهرآللسامريةيقوللأنه،الآتيمننعرفه-والأعمالبالأقوالأخذهالذيالبشري

22(،4:)يوتغقنم"يقاقتسنخذتخنأئاتغقمون،تسثتنميضاتسنخذونآثتنماا:يهودي

:يقولالكتابلأنالساحدين.إلىوليسلهم،المسجودإلىينتميالابنأنمنبالرغم

يأأو،للملائكةوبالنسبة6(.أ:عب-س178:)مز"الملائكةجميعياله"اسجدوا

لالأنه،المقدسةالكتبفيهذامثلشىءيذكرلا،معهمالكرامةفيمتساليآخرمستوى

تعبدوإياهتتقيإلهكالرب11:مكتوبلأنهفقط.دئةإلألأحدتسجدأنالملائكةيأمر

1(.4:0متأنظر-613:)تث"تحلفوباسمه

إنسانآ-بكونهالتدبير،بحسب-يقولله،يسجدالابنأنمنفبالرغمحسنأ،

التدبير.بحسبكإنسان،أباهاللهيدعوالطيعةبح!سباللةهوبينماأيضأهكذاتسخد.إنه

جوهرنفسمنأيضأهو،الطيعةبحسبكابناللة،يكونأنعنيتوقفلاهذاوبسبب

الآب.

خرآرذ-31

يدعوأنهإلأ،الطيعةبحسبالآبدئةومساواللةهيئةلديهالابنأنمنبالرغم

نأ)أيالأمورهذهمثلفيالإلهيةالطيعةتسقطأنالممكنمنكانفهلله،إلهأالآب

وطبعأبعد،صارقديكنلملرحئإلهأيضأالآبلدىسيكونعندئذإلهها(؟اللةتجعل

تجديف.محفنهذا

طبيعةجهةمنالتدبيربحسببل،للابنإلهالطيعةبحسبئدعىلافالآبإذن،

البشرية.الابن
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الناسثةا!قالة.االلالان؟أاللنا

..!--خرآرذ-1؟4

آخذاذاتهوضع-مكتوبهوكما-والمساواةاللههبئةآخذوهو،الابنأن.مما

إلىتنسببل،جوهرهتخصلاالمتواضعةالبشريةالأقوالفإن،كإنساناضهروالعبدشكل

النقيض،أيضأهكذاإلوهيته،سمومنالبشرياتضاعهعلىنتعرفومثلما.البشريشخصه

)1(.جوهرهوحموعظمةعلىنتعرفالبشرياتضاعهين

-

بضئكرلىالقدي!ويرحهالمسيحىالا.دادفيأساسيتأكيدهوتجسدهوآيضأالالنإلوهةعلىالتأكيد)1(

معفقأالحجافيوكانايخمة،لىالابوثاكانا:يقولوالتابوتالحبمةححابعنالحديثسياقفيإذ،الطرق

فيكانالذيالتابوتئظهرلابحيثوقرمزوأرجرانأعانحونيمنممنوعأالححاثوكان،أسفلإلىفوقمن

فرقأنهل!ئ!الوصاياويعطىيظهرالئهوكانوالأير.الأيسرالجانبعلىالثماروبيمكانالحجابوفرقالداحل.

ئوص،لاالذيالإطيالمحدأسفليرحدونالملائكيةالمخلرقاتكلعنتمازولىالذيروالسبرافيمالخيقة.كل

الجوهرلىللآبماليألهجهةم!إحلاءحالةفيوهرج!دأصارأنهمنبالرغمنفسهالابنحولويتفولى

ساوهوولينما28(،:41)يوينى"أكطمأبي11:قاللذلكإنحانأ.صارحيثالآب(عندلهكالىالذي)المجد

الحيمةوموحودينالشاروبيمنجدلذلكالبمثرية.طبيعتهلسب!-فقط-مهأقلإنهيقول،لطبيعتهللآب

هاك،منأظهر"وسرلصيقولنصهالحجابلوقلكنإله.هوالذيبالابنمحيطينالحجابعلىدائريأالمقدصة

نفه،عمالوئيللوقكانلوكمالهدوهاوهر،الخليقةكللوقهوالديالآبأي"،إليكأتحدثومو!

ولزلالعبد،شكلآحدألفسهأحلىأنهجهةمنبلشىء،كللىللآبمساليهوإدلاهوتهجهةمنل!لكن

.دترجمةالحادس،الجزء،والحقبالروحوالعبادةالسجود،السكندريكيرلسالقديس".الريةمفاييىإلى

،7002يولوالآبائية،للدراساتالأرتودكسىالمركزالشهيد،عبدنصحيد.ومراجعةإبراهيمعرضحورح

.12-02صالعاشرةالمفالة
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"!ل!نا؟هـديهـلال!باللألقاا

العاشرةالمقالة

الآبجوهرنفسمنهوالابن

الابنعلاقةفييبحثونتجدهم،الابنإلوهيةعنالمسيحمحاربويتحدثحينا-

بشريأ،قيلتالتيالأقوال-حقغيرعن-يستخدمونأنهمغير،أبيهمعالطيعةبحسب

التيالأقوالهذهيوصفلاالجسديغيرالجوهرلأنجسدنا.أخذعندماالربقالهاوالتي

كانبينماأنه،نؤمنوأيضأنعرفأنينبغىلكنإنسانأ،بكونهالتدبيربحسبالربقالها

لكىإنساناوصار،البشريةالطبيعةأخذضىء،كلفيالجوهرفيللآبمساويآالكلمةاللة

التدبير)1(.بحسبتح!دهبسببكإنسانأيضآيتح!لاث

اللةهولأنه،البشريةالطبيعةتفوقالتيالأمورعنإلهآبكونهأيضايتحدثلكنه

نأأحدأرادلولكن.الحديثهذاالظروفتقتضيعندماكإلهويتحذث،الطيعةبحسب

أقوالكأفاقلت،كماالتدبير،وبحسبإنسانأصاربكونهقيلتالنيالأقوالهذهيأخذ

صارالتيالفترةإلىالأقوالهذهوينقلإلهآ،بكونهقالهاالأقوالهذهأنأوإلوهيته،تخص

الخقالخق11:قاللأنه.الإالىالتدبيروئبطلللأمورتقديرهفيئخطئفلسوفإنسانأ،فيها

هـلاالكتاية،المموصلتفسيرالآسالمفتاح.ممتالةهرالذيالمستقيمالخريصتولوجىالايمانعنهاالحديث)1(

كلعليهأكدماوهذا،الكيةوتقليداممانستسلصناهالذيهوالمستقيمالحريتولوجىالايمانهذاأنشسى

الآلاءلواسطةالرسلصمأخوذةهدهامماناوعة11:يقرلالذيأثناسيرسالقدي!قبلهوسكيرلسالفديسمن

يتكلمصومئ،الكلمةإلوهيةعن)الكتاب(يتكلممئويميريفحصأن،الكتابيقرأقنعلىأذنفيج!

القديىالأريرسيين".فيهسقطالذيالحطأنفسوفنقعالآحر،بدلأحدهمايفهملئلا،الانسانيةأموره

مرري!ود.الشهيدعبدنمحيد.ترحمةسرابيرن،الأسقم!إلىالقدسالروحصالرطنل،الرسوليأثاسوس

،8دقرة،الثانيةالرسالةثالية،طعة00،2نرفصرهالآلائية،للدراساتالأرثوذكسىالمركزإصدار،تاوضروس

.01صه
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العاللثيةا!قالة.االلالىن؟أا!نا

ينترئثقذ"لاتىوأيضأ:58(،8:)يو"كائنآناإئراهيئميكونأنقئلتكئم:آفول

38(.:6)يوااالممئتاء

فيإنسانأصارأنهيلغيعندئذفهو،الابنبإلوهيةفقطيقرأنأحداأرادوإن

إنسانأ.وصارالسماءمننزللاحقأأنهإلأإبراهبم،ئولدأنقبلإنسانآيكنالأنه.الزمن

قبلالكلمةاللهإلىإنسانأبكونهفعلهاالتيوالأعمالالأقوالأحدنسبوإن

هلا؟اجدأحزينةانفسى1:المسيحيقولعندمايفعلوماذاعظيما.تجديفالارتكبتانسه،

؟الموتخوفعليهوسيطراللهطبيعةانتابواضطراباحزنأإن-عنذئذ-يقولأنيمكنه

،للإنسانيحدثمثلماالأمرسيأخذهل؟لمويتأيصلبيراهعندمايقولهأنيمكنالذيوما

التجديف؟هذايهجرسوفأنهأم

الابن،إلوهبةمعيتناسبماكلنحفظأنيجبشيءكلوفيوقتكلفيإذن

إلهابكونهأيالآب،منهيالتيالأقوالمنبلإنسانا،بكونهالربقالهابأقوالليس

والكائنةالبسبطةالإلوهيةمعتتناسبولاالربقالهاالىالأقوالئنسبأنعلىوابنأ،

مثلهكذاصالحأليسإنه-إنسانأصاربكونه-يقولعندماإذن.الجسديللتدبيربذاقا،

ولاللناسوتأيإنسانأ،بكونه-بالحركما-إليهأيضأالقولهذاينسبأنينبغىالآب،

)1(.الابناللةصبروهرئلصق

القديسيقولإذ،للمخلصمزدوجإعلانعلىيحتريالمقدسالكتابأنيدركواأنالهراطقةعلىينبعي)1(

مىجسدأاتحدذلكلعدثم،وحكمتهوضعاعهالآ!كلمةهوإذالابنوأفإلهأداشأ)الابن(طلى11:أ!ايرس

السابق،المرجع،الثالثةالمقالةالأريرصيير،ضد،الرسوليأئناسيرسالقديسإنانأ"وصارالإلهوالدةمريمالعدراء

06.-أهص

التحسد،إطارفيحصانصهلأنهاالاب!تحصالجدصفاتألىهرلهالإقرارالهراطقةعلىيجصا!ذياالئافيالأمر

الحسد،فيكادإنهحيثبهخاصةهىالجسداخواص1قائلأ:أثماسيوس،القديسعلبهأكدأنسبقماوهذا

القديىلالجسد".المحتمةالأمررمنشاههاومايتعبوألىأ،يتأوألىيعطشوأد،يجوعأنمئلودلك

.62ص،السابقالمرجع،الثالتةالمقالةالأريوسيير،ضد،الرسوليأثاييرس

الموتى،إقامةمثلداتهبالكلمةالخاصةالأعمالفإنالأحرىالماجةمنابيما1قائلأ:أئناشرس،القدي!ويستمر

كماالحسدصعماتحملوالكلمة،حسدهبراسطةفملهاتد،الدملارفةالمرأةوشفاء(العميانإلىالعروإعادة

الجمدولأنالجسد،لىكاناللاهرتلأن،اللاهوتأعصالحدموالجسد،جسدهكانالجسدلأنله،كانتلر

.62ص،التالثةالمقالةالالق،المرحعالأريوسرر،صداللة".جسدكان
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سكلا؟لأللل!هـدبيبالدلقاا

:القوللهذاوشرخصاول؟+،تدعوفيلماذا7:لمألالذيذاكعلىمقعةإجابة2-

"لماذا:المسيحقو!جيدأنعرفسوفوعندئذ،الحدثهذاعمقنفحصأنيجب

طريقةبأيةيعرفأنطالبا(مكتوبهكذاالأنناموسىمنهإقتربلقدا.صالحآ؟اتدعوفي

؟11.الأبديةالحياةأرثلكىأفعلاماذاا:سألهوصالحأ،معفمأدعاهوبعدما.يخلصسوف

تغرفثأئت.اللهؤفؤؤاجدإلأضايحأأخالي!نصتايحأ؟تذغوفيايقاداا:المسيحأجابه

ؤاثك.آباكأكرثمتسئفث.لآيالرولي.ت!ثئقذلآتسئرق.لآتقئل.لآ.ترفيلآائؤضاتا:

تهؤقالؤأخئه،ي!وعإتئيماقتطر.خذاتيىمثذخمطتقاكققاهذ؟مغلم،ياتهؤقالقأتجابئ

السئقاء،يىكئزتلثقيكونائفقراغ،ؤأغطلكقاكليغإدقثؤاجد:شتيئءيغوزك

كانلأنهالمسيحأمرعنتنحىلكنه2(.ا-ا.:18)مرالضليت"خايلأاثتغييؤتغاذ

:مكتوبلأنه.الفضيلةجهةصخاملأكانوحقأ،الوصيةثقلحملعلىقادرغير

11.حزينااومضىا

سألهللذييفعلماذا؟اللاهوتيةالمناقشةهذهفيهأجرىالذيالوقتهوماإذن،

هذالهيكشفلاكىلديهكانسبمبوأفي؟يخلصونالذينهؤلاءبينمنئحصىحئ

كيف؟يعرفهأناشتاقالذيذاكغيرآخراأمرألهيقولأنأرادوهل؟ليعرفهطلبهالذي

طالماالأعظمالسريتعفمأنواحدةإنجيليةوصيةثقليرفعأنيقدرلمالذيللناموسىبمكن

يحتمل،أنبالأقوالولايقدرلمأنهلدرجةالصالحاتفيللرغبةمهيأوغبرمستعدغيركان

؟مكتوبهوكماحزينأ،مضىبل

كأنهنفسهئظهرأنمريدأعاديكإنسانالرلثمنالناموسياقتربفقدإذن،

يعرفأنهلمجردحكيمبأنهصيخعلىفقطحاصلأنهأظهرلأنهفعلوحسنأ،جاهل

قدلأنكاللة،هوالحقيقةفيالوحيدالصالحإنلهقائلاالربأخجلههذالأجل،الناموس

ذإصالحأ.دعوتىإذ،الطيعةبحسبدئةفقطينسببوصفووصمتنيكإنساتيإلمبأتيت

ولأجلاللة،أننيتعرفكنتفإذااللة.أقصدواحد،هو-الطيعةبحسب-الصالحأن

إله،بأنىتؤمنلاكنتوإذا؟إنسانكمخردإلمبتقتربسببلأيعندئذ،صالحفأناهذا

الله؟معفقطتتناسبخاصيةلانسالزتنسبلماذاعندئذ،إنسانمجردتظنئبل
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العالثلهةا!قالة.االلالون؟أا!نا

نأيعدولااصالحا؟اتدعونيالماذاا:المسيحقالهالذ!أننجدتقذمماضوءفي

لاهوتي.ثقلأفيلهيكونأندونالناموسى،لجهلامتحانأبكرن

أخررذ3-

منالابناستثناءيعني)1(،الطبيعةبحسبالصالحهوفقطاللةإن،قولهكانإن

الابنيكونلاوبالتالي،الصلاحفيالآبمنأقلوأنهالآب،اللةمعالجوهريالنماثلجهة

لهمنقذمعندمايفعلونهالذيماذالنايقولونالمسيحمحاربوفليتالآب،جوهرنفسمن

5(.ا:يو)أنظرنوراللهإنالآب،اللهعنالقديسينأحديفولإذهذا؟منقريبأتولأ

9(.:ايو)أنظرالحقيقىالنوركانإنه،الابنعنأيضأيقوللكن

كلمةفقطللابنينسبلكننور،هوالابنوأيضانورهوإذنالآبها

صفةأضافيوحنالأن؟الحقيقيالنورهويكونأنعنالآبتوقففهل"الحقيقي"،

ينالمستوىهذالمثلمطلقآيصلأنيمكنهأحدمنماأنهأعتقد؟الابنإلىفقطاطقيقي

التجديف.هذامثليقبلأنلدرجةالجنون

حقيقي،نورهوأيضأالآبوهكذا،الحقيقىالنوريدعىالابنأنفبماإذن،

مثلالطيعةبحسبصالحأأيضأالابنيكون،الطبيعةبحسبصالحآالآبئدعىحينبالتالي

المساواة-حالأيةعلى-أيضأتوجد،للاثنينإلهيةواحدةطبيعةتوجدإنهوحيث.الآب

الجوهر.قي

أخرذر4-

لهيكونألافيالاختلافهذاونسئبشىءفيأبيهعنيختلفالابنكانلو

فيعنهيختلفلاأنهمسألةفإنعنه،وغريئاآخرجنسبىمنيكونبلأببه،جوهرنفس

الجوهر.فيللآبمساليأنهيظهرشيء

إله"ليسأو"وحديالالههو"أنا:الآيات"بحصوصقانلأ:،الشاقلفسفيأكدأدأتناسيوسللفدي!سبق)1(

الحمقي،الالههوألهبالحرييعرفواولكىالكادبةالآلهةيتركردالاسيجعللكيهدايقولالكلمةلالذمعى"،

23.ص8،فقرةالثالتة،المقالةالأريرسون،ضدالداتي".كلقهلواسطةقالهألهشكفبلاهدا،اللهقالوحبما
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"مدلنا؟لال!رليهي!أالقا

لافطالمانورا،أيضاالابنويدعونورإنهالآبعنالمقدسال!ضابيقولحسنا،

إذن،الإتنين(،فييوجدالحقيقيالنورأن)طالماالجوهرفيالمساواةيجرئشيءهناكيوجد

الآب؟جوهرنفسمنيكونأنعنالابنيمنعالذيفما

أخررذ5-

ويظهرفيه،الآ!يظهرفكيفالآب،جوهرغيرآخرجوهرمنالابنكانلو

1(.:أ4)يوالآب"زأىققذزآفي"الذي:يقوللأنهالآب؟فيهو

لاكما،حصانفيالإنسانشكلنرىأنالممكنمنليسأنهنؤكدأنيمكننا

فقط،المتمائلينفيإلاالآخرفيالواحديرىلالأنه؟الإنسانفيالحصانشكلأحديرى

التماثلجهةمنتختلفالىالكائناتفيالآخرفيالواحديظهرأنبتاتأيمكنلاوبالتالي

تقولونكما-الابنفليس،إذن،الابنفيوالآبالآبفييظهرالابنأنوبما.الطيعى

3(.أ:)عبالآبوصورةختتمبكونهالجوهرنفسمنهوبلآخر،جوهرمن-أنتم

إفنوميوس:معارفاتمنمعارضة6-

الابن-أنتوضح17(5:2)يو"وإلهكموإلهيوأبيكمأبإلىأصعد*إيئ

الآب.جوهرنفسمنهوليس-إفوميوسبحسب

كانإنالجوهر،فيللآبمساويآيكونأنللابنيمكن:كيفإفنوميوسيقول

17(،02:)يوؤإلهكئم"ؤإلهيؤأبيكئمأييإتى"أصئغذقال:لأنهإلهأ؟يتخذهنفسههو

نفسمنيكونفكيف،إلهههوكانفإن46(.27:)متتركتيى"يضادا،إلهيو"إلهي،

منها،الواحديكونأنلهايمكنلا،متماثلةلطبيعةتنتمىالتيالكاثناتلأن؟جوهره

الملاكولا،أخرىلنف!إلهاتصيرأنلنفسبىيمكنلاوكذلكلآخر،إلهأ،الطبيعةبحسب

آخر.لملافيإلهأيصير

لردا7-

منبدلأوعبدآابنأ،وليسكمخلوقالربئظهرأنهئدركلاالمسيحمحاربإن

يرىأندون،الطبيعةبحسبللابنإلههوالآبأنظنلولأنهإليما.منبدلاوخادماسيد،
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اللالطهـةا!قالة.االلال!!أاثلا

ولاربأوليسالجوهر،نفسمنالابنيكونلاعندئذالالهى،التدبيرالأخرىالأمورفي

إالأ.

فيواضحأيكوندعهولذلك،رأيهعلىفصممفناالمسيحمحاربأنيبدو

تجديفهميصيرحئالمخلوقاتضمنيصئفهولندعه،والربوبيةالالوهبةمنالابنإخرا!ص

)1(.الكتبتعرفونلاإذتضلون:القولعليهموينطقجميعا،ليسقطراواضحآ،

تجدهممستترا،معئيحملالذيالقولأهمئةيفحصواأنعليهمكانوبينما

للقديسين:اللةقالمثلمادثةكهيكلبلكإلبما،بعدليسالابنزيقذمونتحفظبلايجذفون

45(.:92)خرشغبأ"لىيكوئونؤهئمإلهآ،تفئمؤأكونتئئفئم،ؤأسييرييهئمشأشكن"إئى

النعمة-بحسب-الذينهؤلاءضمنمنواحدآأيضاالابنيكون،أولئكهوسفوفق

وكون6(.82:)مزكقكغا"ائغليئؤتنوآيقةإثكئم:ففحتأتااالهم:قالإذاللة،أبناءذعوا

الانجيل:فيالمسيحقالهممايتضح،طبيعتهبعظمةيتمئزوإنما،الاطلاقعلىكهؤلاءليسأنه

للبشريةالطبيعة"أسفل"بقاصدأ23(،8:)يواقؤدقافمنقئلاأئاأسئقل،يناأتتئم

مركبة.فوقكأنهاشىءكلوفوق،الملكلهاالىالإلوهية"و"فوق،الوضيعة

أسفلمنإنهالمعارضهذايقولحقا،فوقمنهوالمسيحإننقولفبينماإذن،

الابن.لجوهربوضوص!مسيئا

-*--افنوميوس(معارضاتمن)معارضةالآبجوهرنفسمنهوالابن8-

هولهبالنسبةالآبكانإذاالجوهر،فيللآبمساويأالابنيكونأنيمكنكيف

لاالذيالأمرجملبما،منيأبلمالآبلأنالآب؟علىينطقلاالأمروهذا،وجودهجملة

حقيقى.إلههوالابنإنيقولأنيستطيعأحدأيحعل

المسبحأعداء"لأنأثاسيوس:القديسيقولكما،الكلمةتحسدهوالديألايمانإهد!الهراطقةيجهلهما)1(

فيمعتفدين9:33(،ر،)انظرالمدمة!حرواصطدمرا،الحقطريقصضلراقد،الهدفلهداجهلهملسبب

.95ص!28،دقرة،الئالثةالمقالة،ال!ابقالمرحعالأ!يري!،ضدها".يرمواأنينبيلاأمور
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"س!نا؟لالدثييبال!لقاا

لردا-9

ويقولونيتطاولونالذينلهؤلاءالشديدالجهلهذايلاحظأنأحدأممبيستطيع

نأدونالجوهر،نفسمنأنهتعنونلا"الابن"كلمةيقولونوهملأنهم.الكلامهذامثل

حالأيةعلىفهو،بالحقيقةهكذابالبموهوابنأ،كانإذا،لأنه.يمضونغباءلأييفطوا

نأفعليكم-رأيكمبحسب-ابنأيكنألوأثاالجوهر)1(.جهةمنوتذةالذيمثليكون

الآب.جوهرنفسمنيكونلاحئمخلوقإنهوقولواتجديفكم،بوضوج،ئظهروا

نحلوقآ.وليسابنأ،الابنتدعوالتيالمقدسةالكتبلكلمناقضينتكونونسوفوحينذاك

أخر3أ-ر"

الابن؟وجودجملةصارالآبأنتزعمون،المسيحمحاربييا،طريقةبأية

محاربينابنأ،وليسنحلوقآ،يكونعندئذفإنهنحلوق،أنهتظنونكنتمإذاحسنآ.

:ا10)مزيوسيفوروس"قب!!بصمناولدتكا:ولدهللذييقولالذيالآببوضوعا!

يتحتمعندئذ،يكونهكذابأنهوآمنتمالابنهو-حقأ-بأنهاعترفتملوأثاس(.3

ئعيقكمولن.الطيعةبحسبكوالل!بل،كخالقالابنجملةصارالآبإننقولواألأعليكمأ

،جوهرهنفسمنيكونأنيتحثم،الطيعةبحسبآخرمنيأقيالذيلأنشىء؟ذلكعنإ

ا

.وجودهجملةهوذاككانلورحئ

أخر--رذ-أ-أ

،جوهرهنفسمن-حاليأيةعلى-يكونلاماجمل!منيصيرتنكلكانإنأ*ة

الجوهر؟بحسباليلةبهذهشبيهأله،كيلبمااممنؤلدالذيهابيلكانفكيف

وحدهالالنعنقيلا:يقولإدالحوهر،لىالآبمعواحدهو7تالاألىعلىالأكيدأثناشرسللقديسصق)1(

لي!فذلكومحدهاللةصورةودعياالصررةحس!خلقناقدأنماوركم،جوهرهومنللآ!الحقميةالصورةإنه

ليمالأحلناحسدأماروالذي،كلمتههوالذيفيا،الاكنالحقيقيومحدهاللة3صرربسصللذواتا،من

وغبرلائقعيربظهرهداالأريوسيينفكرإن"وحيثقانلأ:وبستمر"الدعوةهدهلعمةنح!نناللكىلعد،

دإلأنه،نفسهالابنجوهرإلىوالابنالآ!بينالوحدةوهذهالتماثلهدايرجعأدالفر:ريلمنلذلك،معقول

الأريوسيين،ضد".المخلوقاتمنأكثرلنينأيملكالالنأنيظهرفل!ا!وهر،وحدههوالتماتلسبصيكنا

.2!-28ص،1،11.فقرةالئالتة،المقالة،السابقالمرجع
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اللاشيةا!قالة.الئالانفيأا!نا

الذيهذاكانلوحئمنه،يأتيتمنمماثلأيلد،قنكليكونأنالحتميمنإذن،

منه.ؤيدالذيذاكجملةهوبلد

أخررذ-21

الجوهر،فيللآبمساويأولاالجوهر،بحسببالآبشبيهآالابنيكناإن

أيضانقولأنيمنعالذيفما،الابنجملةهوالآببينماما،جملؤينيأتيلاالآبأنباعتبار

الانسانكانلأنهأحد؟ينئولداآدملأنالجوهر؟فيلأبيهمساويأيكنأقايينإن

الافتراضهذاأنوبمامنه.قايينصارإذ،قايينجملةهوآدمكانالوقتذاتوفي،الأول

من-حالأيةعلى-أيضأالابنيكونآدم(،جوهرنفسمنكانقايينالأنكاذب

أزليآ،منه)ؤيذ(أتىطالما،وجودهجملةلهبالنسبةالآبكانلوحئالآب،جوهرنفس

أبديأ.معهكائنوهو

إفنوميوساعتراضاتمناعتراضأ-3

بينهماالاختلافلأنالمولود؟جوهرنفسمنالمولودغيريكونأنيمكنكيف

كبير؟

الرد-41

باعتبارالآب،جوهرنفسمنهوالابنكونمنيغثرلاالمسيحمحاربيسؤالإن

تختلفطبيعتهميجعلالكائناتبينالاختلافكانإذامولود.والابنمولودغيرالآبأن

سبيلعلى-يفصلونبذلكليتهم،الأجناسبينفيماالطيعىوالتماتلالعلاقةوتنتفي

الآخر.عنأحدهمايختلفشخصانأنهما.مماالجوهر،جهةمنبطرسعنبولس-المثال

لهيميكونالتماثلجهةمنبينهمفيماالمختلفينأننرىذلك،منالنقيضعلى

اختلافآيختلفالأبيضمعمقارنبمافي-المثالسبيلعلى-الأسودفالانسانالجوهر.نفس

لم-لنابالنسبة-طالماإذن،الجوهر.نفسلهمايكونأنيمنعلاهذالكنجدأ،كثيرا

يتميزونالذينأولئكمعالجوهرنفسمننكونأنعنيعيقناماشىءفيالاختلافبكن
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لاللل!نا؟ثيرلال!بال!ألقاا

غيرالآبأنلمجردالآبجوهرنفسمنيكونأنصتأيضأالابنيمنعالذيفماعئا،

الا"ت.إلىالآبمنتسريإذ،للاثنينواحدةالإلوهيةلأنمولود؟:الابنمولود،

إفنوميولراعتراف!اتمنآخراعرافن-ا5

الابن،ولادةعنالآبتوقفلو،بالتاليكاملأ.يكونأنيمكنلابدايةلهقن

الابنيكونكيفإذن،.لوجودهبداية-هكذا-للابنلكان،النهايةيعنيهناوالتوقف

البتة؟لهبدايةلاالذيالآبجوهرنفسمن

الاعتراضهذاعلىالردا-6

الأنالابنولادةعن-المسيحمحاربيياتقولونكما-توقفقدالآبكانلو

الذيوهذابعد.فيماالابناكتسبقدالآبأنيعنيذلكلكان(،زعمكميحتويهماهذا

لماذاعندئذ،زمنيأ.حديثأحال،أيةعلىيكون،لوجودهبدايةهناكوكانت،اضيف

إلهفيكيسكنالا1:يقوللماذا؟المقدسالكتاببهيسمحلاالذيالأمرإلهأ،الابنتسفون

الابنبأنالمقدسالكنابيقرذلك،سالنقيضعلىبل9(؟81:)مز)حديث("غريب

مولودهوبل-تقولونكما-يولدبدأولا،الزمنفيحديثآالابنليسبالتالي.إلههو

الابن.بكونهالآببموأزلمب

للآبمساليإذنفهوزمنيآ،حديثأيمولود،الابنإنيقوللاالكتابأن.مما

الجوهر.في

خرآرذ-71

إلهكالرباالنا:وقيل،الطيعةبحسبدئةنسجدأنوالملائكةكأتعليناأنه.كلا

الروحأعلنوكذلك01(،4:مت-613:)تث"تحلفوباسمهتعبدوإياهتتقي

كلتهؤئتئحذ:يقولائغاتيمإتىائيكرأذخلتتىؤأئضا11:للابنيسجدواأنللملائكة

تكونكيفإذن.اللههولهالمسجودالابنيكونذلكوعلى6(،ا:)عباااللهقلآئكيما

نإلأنهالآب؟جوهرنفسمنليس-زعمكموفق-الابنكانلوللاننينواحدةإلوهية

الأمر،إلهينعننتحدثأنعلينالتحتموالآب،الابنبينماالجوهرفياختلالتهناككان
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الثالثددةا!قالة.االدالان؟أا!نا

وهذا،واحدةإلوهيةتوجدذلك،منالنقيضعلىلكنمقبرل.وغيرنجديفأبعدالذي

الجوهر.فيللآبمساويآالابنيكون،بالتالي.المقدسةالكتبتكرز

خرآرذ-81

تغييرأفإن،المسيحمحارلىجنونوفق،وتوقفالابنيلدأنبدأقدالآبكانإن

زمنيأيبدألمفهوإذنوالتحؤل،للتغثيرقابلغيراللةأنوبماالآب.فيحدثقدماوتحؤلأ

هووطالما.الدهورخالقوهو،الآبمعأزلمنالابنلكن،يزعمونكما،توقفولايلذأن

.جوهرهنفسمنفهولذاالآب،معأزلمب

وصمهبطريقةآخررذأ-9

تماثلهمنفيحرمونه،الابنلولادةونهايةبدايةيسمبونالحقيحاربونتنكانإذا

اعلنإذ،الابنبولادةيتعلقفيمافايةولابدايةنقب!!لاأيضآ،نحنهكذا،ولدهالذيمع

الجوهر.نفسمنأيضاهوشىء،كلفيالآبمثلهوالذيوذاكتمامآ.أبيهمثلأنهلنا

الآبجوهرنفسمنهوالابنأنف!دآيتوساعترافساتمناعتراض0-2

الآبكانإذا؟والابنالآببينالجوهربحسبتماثلهناكيكونأنيمكنكبف

الأمرلأنالمولود.عنشيءفيالمولودكيريختلفألأينبغيلأنهمولود؟والابنمولود،غير

مولودأيضأهوالآبإننقولأنمنيمنعناعندئذشىءفلاالنحو،هذاعلىكانلو

شىء.كلويختلطمولود،غيروالابن

الاعتراضهذاعلىالرد21-

يوجدلاكيف:الآتيجمثايسمعجهل،عنالمضادالكلامهذايتفؤهقنليت

ذاتهفيوئظهرالآب،صورةهوالابنكانإذا،والابنالآببينالجوهربحسبنطابق

يمكنفلايراها.الىتلكعنمغايرةطبيعةيرىأنيمكنهأحل!جمنماأنهنعرفلأنناالآب؟

بحسبالمتماثلةئناتال!طفييظهرالتشابهلأنالبشر.منواحدآالحصاذفييرىأنلأحد

طلبعندما،وبالتالي.الطبيعةجهةمنبينهمافيماالمختلفةالكائناتفيوليس،الطبيعة
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"للللناولهـليدلال!بالدلقاا

:ا4)يوالآب"زأىققذزآفي"آئذيقائلأ:،ذاتهالمسيحلهأظهرالآبيرىأنفيلبس

بكونهالآبجوهرنفسمنهوالابنإننقولأنمطلقبشكلعلينايتحتمولذلك9(،

.جوهرهوختمصورة

أخررذ-22

مولود؟أنهمنبالرغمالجوهر،فيللآبمساليبأنهمكانكلفيالربعفملقد

المريضةأفكارهميستعرضونالمسيحمحاربيابنأ.ولكندعىتماذلكغيركانلولأنه

فإذامولود.لأنهالمولود؟غيرالآبجوهرنفسمنالابنيكونأنيمكنلاأنهزاعمين

المزاعم،هذهالمسيحمحاربويصرحبينما،ذاتهعنالأقوالتلكيقولقنهوالمسيحكان

تن.اللهتصديقمنبدلأالبشرويصذقالغباءمنالدرجةهذهإلىيصلالذيذاهوفقن

منأكثراللةيطاعأن"يجبقالوا:الذينللرسلالحسنبالاعترافيقرلاالذيذاهو

.الإرادةمسلوبولأنهم،الحقيدركوااالهراطقةهؤلاءإنيبدو2(.أ5:)أع"الناس

أخررذ-32

هذالأن-حالأيةعلى-بهتعترفونمافهذاالآب،منؤيدالابنأنكون

فلماذاإذن.المخلوقاتمنواحدكأنه،أبيهجوهرعنخارجآكائنآليسولدهالذي

بحسبالآبثمرةحقاهوبالبمكانإذا،ولدهالذيذاكجوهرنفسمنليسأنهتظنون

-حالأيةعلى-فهوعندئذ،،الطبيعةالطريقةهذهوفقالابنبوجودقبلتموإذا؟الطبيعة

وعندئذمخلوقآ،بذلكفيكوناعيأ،الآبثمرةئدعىكانإذاأثاالآب.جوهرنفسمن

تجذفون.-وضوعبكل-أنكمعلىتبرهنون

آيتوساعتراضاتمنآخراعترافن4-2

قديكونأنؤلد،الذيلهذاعندئذيمكنفلا،جوهرهفيمنقسمغيراللةأن.مما

أخذتالىللطبيعةكيفإذناللة.سلطانبحسبكيانآأخذبلالجوهر،فيبانفصالويد

؟الكيانهذاأعطاهاالذيذاكجوهرنفسمنتك!نأنكيانأ
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الثاللثيةا!قالة.االلالون؟اثل!ؤ

الاعتراضهذاعلىالرد25-

اممانعنتدافعلايجرأ،لااللهبأنتقرالتي،والعميقةالعظيمةالحكمةلهذهكيف

جوهرنفسمنهوالابنبأنوينادونصحيحبمابطريقبماالأموريفحصواأناعتادواالذبن

.يجيبونوالجبناءالإدانةمحبوليتالآب؟

ئعدلا؟منقسمغيرجوهرهأنبسبب-رأيكمبحسب-الاثمارمناللةئحرمهل

أنكمتعتقدونأنتميلد.لاالجوهربحسبالمنقسمغيربكونأنتقولونماعلىبرهانأ

وتقرونالولادةإمكانيةمنتحرمونهولكنكم،ينقسملاجوهرهأنبقبولكماللهتكرمون

الطيعيالفعلأنتسمعونليتكم.سلطانمنلهمابحسبالوجودإلىالابنئحصربأنه

ذاته،منيلداللةبأننؤمنأنبناجديرلأنه.السلطةهاءمنيقازنلا.مماوأروعأحمىهو

لاولكنه،ينقسملابأنهقولكمنتبعأنعن،معلنةوغيرتوضفلابطريقةانقسابم،دون

يلد.أنيقدر

أخررذ6-2

لكانت،بإرادته-تقولونكما-الوجوداإالابنأحضرقدالآبكانلو

لهكيفالآبجوهرمنيأبلمالذيلأنله.لزوملاالذيالتزثدقبيلمنبالابنتسميته

ذلكوعلى؟الطيعةبحسبأحدمنيأقيقنابنيدعىفيهالذيالوقتفيابنأ،يدعىأن

مثلواحدةولدواالذينطبيعةكانتطالماالآب،جوهرنفسومنمولودآ،الابنيكون

ولدقم.التيالطبيعةتلك

أخررذ-72

جوهرمنيأبا-والمضلينالمضلينأيهاأنتمتطونكما-الابنكانلو

حكمةعندئذكانتماالآب،وقوةحكمةوكانالآب،سلطةبحسبكيانآأخذبلالآب،

الله.قوةأيضآهوحئولابل،الطبيعةبحسباللة

منالوجودإلىالابنأحضرقد-جهلاالمملوءرأيكمبحسب-الآبكانولو

وقوةحكمةهوالوقتنفسفيالابنوكان،وقوتهحكمتههوالذيهذا،جوهرهخارج
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"ئط!نا؟ل!هـليييالدلقاا

آمئاولوالآب.جوهرمنيأتيالابنبأننقرأنعليناذلكتحتم،الطبيعةبحسباللة

الآب.جوهرنفسمنبأنهأيضأنؤمنأنعلينالكان،بذلك

خرآرذ-82

الآبسلطانبحسبالوجودإلىأتىالابنأنيزعمونالذينعلىالضروريمن

أقوالكموفقالوجود،إلىالابىتيحضرأنالآبأقنعالذيمايعلنواأنمنه،يولدولم

أيضآ؟إياهمنحنامثلما،للابنالوجوديمنحأنأرادلأنهأممجبرا،هذافعلهل؟الجاهلة

.للضرورةخاضعاللةبأنتقرواأنعليكملكانلجبرأ،أحضرهقدالآبكانلو

خاصيةلذاتهيمنحأنيقبلبأنهنقرأنعلينايكون،للابنالوجوديمنحأنيريدكانلوأتا

"كل:يقولالكتابلأن.الابنفيئوجدالخواصهذهكانتطالما،والحكمةوالقوةالخلق

الثيماف!؟ائق!ييح11وأيضأ:ا:3(،)يوكان"جمضاشتئغيكنتثمؤبغئر؟كان،بيماشىء

بل،لذاتههذاكلمنحالآباللةأننزعملانحنوبالبم24(.أ:كو)1اللة"ؤجكضيما

كماالوجود،إلىالابنالآلثئحضرلم،بالتالي.والفوةالحكمةهو-الطبيعةبحسب-

الذيلأنالجوهر؟نفسمنفهو،الصوابهوهذاولأن.طبيعتهنمرةلكنه،أنتمتقولون

عنه.غريبأليسالطيعيةبحسباللهمنأتى

الجوهرفيالآباللةمعواحذالابن92-

الهيئةبسببالجوهرفيمعناواحداصارقد-اللةهيئةفيهوالذي-الابنأن.مما

الجوهرفيواحدهوإذن،اللة،هيئةأيضالديهوكانتيتا،أتىلأنهأخذها؟التيالبشرية

هيئته.لديهالذيذلكمع

آخررذ5-3

،الأبديالنورشعاعهوالذيفالابنإذن،النور،معواحداالنورشعاعكانإذا

طبيعتها.معشثمابهالأمثلةلأن.لهلشعاعهوالذيالنورمعواحدأأيضأيكون
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اللاللثيةا!قالة.االلالانفيأاثلا

خرآرذ1-3

التماثليصاحبهاالجوهرفيفالمساواة،بالكمئقاسلاالذهنيةالمساواةأن.مما

بالضرورة،المقدسالكتابوفقللآب،ومساليمعادلهوالذيفالابنإذن،والنشابه.

الكم،طريقعنئمئزلاالجسديةغيرالطيعةفيالمساواةأنطالماالجوهر،فيزاحدأيكرن

الجوهر.تطابقمنبالحريلكن

خرآرذ2-3

نفسمنأنها-بهمسلمكأمر-تعتبربالتبى،لاحقا،تولدالتيالأشياءأن.مما

بالنبى،الأبناءمنواحدآيكنولمحقآؤلل!قدالابنوكان،بالحقتلدالىتلكمعالجوهر

بالتبى.وليسبالحقوتذهالذياللهجوهرنفسمنفهوإذن،

خرآرذ33-

هذالهوهوفالابن،ولدهالذيذاكجوهريرثجوهر،منيولدتنكانإذا

.جوهرهينمولودهوبالتايماللآب،ماكلأيضاله،ذاتهفيالجوهر

آخررذ4-3

أتتقدباعتبارهاأصلأموجودةتكنلم،الابنبعلىصارتالىالأشياءكانتإذا

،بعدهصارتالىالأشياءهذهمثلليسفهوإذن،موجودآ،الابنكانبينما،العدممن

لأنأحد؟أيمنيأقيأنبدونبذاتهكائنهوالذيذاكمعالجوهرنفسمنلكنه

واحد.جوهرلهايكونالفعلنفسينتأتيالتيالكائنات

خرآرذ35-

ماكليفعلالابنوطالماالجوهر،نفسلهأيضأيكونالفعلذاتيأتيقنكا!

الآب.جوهرنفسلهحمافهوإذنالآب،لفعله
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لالطلنا؟هـدبرل!بطألقاا

خرآذر-63

الابنيكونعندئذ،المشاركةبحسبوليس،الطبيعةبحسباللةهوالآبكانإذا

نفسلديهإذن،المشاركةبحسبآلهةهمالذبنمنأممىهووطالما.الطبيعةبحسباللةهو

المشاركة.بحسبآلهةهمالذينأولئكطبيعةوليسالآب،طبيعة

آخررذ37-

كثيرونوكان،الطبيعةبحسبوليس،المشاركةبحسباللةهوالابنكانإن

.مماولكنالجوهر.جهةمنالآخرينعنشيءفيتفوقتما،المشاركةبحسبآلهةيعتبرون

وليسالآب،طببعةنفسلديههوعندئذ،خالقهمهولأنه؟المشاركةبحسبيكننمأنه

.المخلوقاتطبيعة

آخررذ38-

نأدون،الإرادةطريقعنفقطيخلقالمولودغيرللآب)1(العقليالجوهرأن.مما

غيرالآبلجوهرينتمىفهوإذن،،لميتأأندونأيضأإراديأيخلقالابنوكان،لمويتأينفعل

.اأبدونبالارادةفقطيخلقوالذيالمولود

خرآرذ9-3

وكانالجوهر،فيمعهواحدأيكونابنأيلدبلمزئفا،ابنأيلدلاكائنكلأن.مما

وبالطبع.جوهرهنفسمنوتذةفقدإذن،مزيفأ،ابنأليسوهو،الجنسوحيدولدقداللة

أسوأفهو،الطيعةبخلافأحابلدأن،لأنهيلد.لمفكأنهمزيفأ،ابنآكائنبلدأنمسألة

.الاطلاقعلىيلدلاممن

فيكرنكنللتىءيقرليخلقحينوالآلهرو!فالئة،ماديكير.ممعئحسديعيرهرا-لرهرهداأنأي)1(

الثىء،هذايمعلكئشاقمحهرديدلشىءيصنعددمادالإنسانالماديةالمخلرقاتمتلجهدأيلدلبدون

.المثالبيلعلىأعمىللمولودعيأخلقفقدالطريقةبنفيخلقكان،تحدهبعد،حئيخلقح!تالأبناأنومما

الحوهر.فيللآ!ماليهرالاب!إذن
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العاشهةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

خرآرذ-54

هؤلاءقبلنوجدأنناباعتبارجمئا،أسمىبطريقةالجنسوحيديلدالآباللهأن.مما

.ولدهالذيهذاوجودهيسبقلايلد،وهواللةبينمانلدهم،الذين

يلدأنهيقولأنأحديسنطيعلاالأنهنلدنحنمثلماولدهقدكانلوحئلكن

يجبهذا،لأجل.جوهرهمنيلدأيضأفالئةإذن،جوهرنا،مننلدونحنيئا(،أدقبطريقة

الجوهر.فيمعهواحدأمنهؤلدالذيهذانعتبرأنأيضأحالأيةعلى

خرآرذ-14

الابنيكونعندئذواحدآ،ونوعأواحدأ،جنسأالمولودينعالمأفرادكلكانلو

؟أفرادهأحدهوولاا،العاهذاإلىينتمي،أنه.ممالكن،النوعهذانفسمنهوالمولود

قبلموجودآالنوعفيهايكونحالةهناكليسوطالماا:ا(،يو)أنظرقبلهموجودلأنه

منوليس،العالمخالقجوهرمنأنهوبما.العالممنأبدأيأقيلافهوعندئذا!نس)1(،

الجوهر.فياللةمعواحذبالضرورةفهوبالتاليا،العا

خرآرذ-24

إئا،الضرورةفبحسبآخر،كائنالمالعاوكان،الكائناتمنواحدااللةكانإن

منليسأنهوبماالجوهر.بحسباللةنوعنفسمنأوأ،العانوعنفسمنالابنيكونأن

يكونوبالتالي،الكلخالقإذنفهو،بذاتهذاتهيخلقأنأبدأيمكنلالأنه؟العالمنوغ

الخالق.اللةمعالجوهرفيواحدأ

المحلوقاالعاج!لفسسهرالمقدسالكتابيخرناكماالدهوركلفبلالمولودالالنبكرنكيفأي)1(

هلالمثالسيلدعلىإليةالمنتمىالجسوجودالنوعيحبقكيع!كيرلىالقدبسويشاءلالزس،لىخلقوالذي

منهكذاالطيور.جنىأوالطيورإليهاتنتمياليالطيعةتخلقأثقبلالطيورمننوع:حودالامكانفيكان

ئحلقأنوقبلالأزسةقكأرليأكائنالال!لأنالمحلرقاتتخلهقأنقبلصللمحلوقاتالاب!يتمىألىالاستحالة

.المحلوفات
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"س!نا؟ثي!لال!القابصأ

عشرالحاديةالمقالة

قوله:ألع!اسعلىالآبجوهرنفسمنهوالابن

مئي"آغطئم"أيي

(41:28)يو

إفنوميوساعراف!اتمناعتراض-أ

بينهافيماتقازنأنيمكنلاوالطيعةالجوهرنفسفيتشتركالتي---الكائنات

حصانولاالجوهر،بحسبآخرإنسانمنأعظمإنسانيوجدلالأنهوالأدفى؟بالأعظم

جوهرمنفهوإذن،،أعظمهوأبيهإنيقولالا!تأنفبماآخر.حصانمنأعظميكون

الجوهر.نفسلهآخرمنأعظميكونأنالجوهرنفسمنلأحديمكنلالأنهآخر؟

الرد2-

الكتبفيالمعقنالحقشديدبحرصيتتبعواأنالمسيحمحاربيعلىينبغيكان

هذهمثلأفكارأيبتدعونفهم،والابنبالآبيتعلقماكليفسئرونذلكبعدثم،المقدسة

جمثي"،أغطم"أيي:يقولالابنحمعراوكما،منحرفةمفاهيمهـيخترعونمسرتهم،وفق

خف!تةتخسثتئماللة،صوزهييكانإد"اثذي:عنهيسمعونحينيتعلمونليتهموعثروا،

أئضآقالآيوحنا:بوضوحبقولهالذيالأمرذاتوهو6(،2:)فيبيضغا؟لأصدئه"تكونأن

.(5:81)يوايالثهاتفستهمغابلا،آبوةاللهإن
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ع!مالطا،يةا!فالة-االلالان؟أاثلا

منيكونفكيف-()القديسينأقوالوفق-للآبمساويأكانفإذاإذن،

فيتشتركالتيالكمائناتإنلهؤلاءنحنأيضأسنقوللأنناالآب؟جوهرغيرآخرجرهر

معوالحصان،إنسانمعالإنسانمثلالجوهر،نفس-حالأيةعلى-لها،الطيعةنفس

.حصان

خرآرذ3-

لأن؟الحجم.ممقباسواليهترالصغرحيثمنالجسديةغيرالكائناتعلىئحكملا

فقط.والعقليةالذهنيةبالمفاهيمعليهائحكملكنالأجساد)2(،ملامحمنملمحهوهذا

كلآئمؤلآخرجكضبما،كلآئميالروعيغطىيؤاجداقإئه1:بولسقالهمالهذاكمثال

يالروعثيقاءتؤاهبؤلآخرائؤاجلإ،يالروعإتمانؤلآخرائؤاجد،الروعيخستبجمفم

تغقفقاكففاهذ؟ؤليهن11:أضاف،كثيرةأموراذكروبعدما9(.-21:8كوا)اائؤاجدا

وبعدا(.أأ:2كو)1تشتاغ"كضايمفرد؟،ؤاجدلكلقاسيمأبغينيما،ائؤاجذالروخ

أفضل"قييقأاريكئمؤأئضأائخسئتى.يفمؤاهبحأواآؤليهن:صيقولذلك،

31:12(.)اكو

بحسبذاتهمعمتماثلأليسأنهأو،ذاتهعنيختلفالروحإنيقولواأنيمكنهل

يقبلونه؟الذينقدرةقياسبحسبالكباربينوكبيرأالصغاربينصفيرأبظهرلأنهالجوهر؟

الأمر.هذامثلقائلأيتطاولحئالشديد،الغباءهذاأحدمنماأنهأعتقد

يقولحينوايأصغرالأعظمصفةتقبللاالجسديةغيرالطبيعةأنطالماإذن،

لجوهرهصفةيمثلولا،البشريةطبيعتهمعيتناسبالوصففهذامنه،أعظمالآبإنالمسيح

!

التلاميدفالهمماالهراطقةمواحهةهوأتاسيوسالقديسقبةمنوكدلككيرلسالقديسينتهحهاالىالطريقة)1(

تفسيربتمدلكبعدنمللقدي!ينمرةالمسلمالإيمانأيالمسكونيةالمحامعقررتهوماالمقدسالكنابوالقديسين

التفسير.أساسهوأوالنمسيري!بقالمستقيمدالايمانعيهم،والردالآيات

كالت"إدا:يقولإذالأجساد،لمقاييسالإلهيةالطبيعةئحصعونالذينالهراطقةسكيرلسالقدبسيتعحب)2(

الديالابننصفكيصأي.عيرهسأقلالاقاليمأحديكرنفكي!)كمية(+!ا!ةلمطهكتمبلاالالهيةالطية

لهبقاسمقياسأصارالكمأنأإدعاهذاألي!؟القفةصتالدرجةهذههىفماالآب؟سكأقلإلهبالطيعةهر

التهيدعبدلصحيد.ترجمةايأول،المجلديوحا،إنحيلشرح،السكندريكيرلسالقدير؟إ".اللاهوت

.45ص!لالأشالاصحاح900،2الآبائيةللدراصاتالأرثوذكصىالمركرإعداروآحرين،
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لاملكلا؟ثبرلالدبال!القا

)1(الأدقالبشريالجوهرعلىبسريالوصفهذاهكذا.الالهي

.ولدهالذي

الآبجوهرعلىوليس،

آخررذ-4

أيضأ28(.ا:4يو)أنظرمني"أعظمهوأرسلنيالذي"الآب:المسيحيفول

6(.:2)فيبىامغابلاصلتةايكونأنخف!تةتخ!يث"تئمقائلا:،عنهالمقدسالكتابيشهد

أعظم؟الآبويكونللآبمساويأالابنيكونكيف

بينهما.فيمامتناقضانيبدوانالاتنينلأنبمبدقةنفحصهأنيجبموضوعهذا

صفةبسببالتساوينرفضفلن،واحترامبوقارالأقوالهذهنفحصسوفولأننا

ملاحظاتنانستعرضسوفلكن،التساويبسب!"الأعظم"كلمةنبطلولن"الأعظم"،

وقار.بكلالاثنينعلى

اثنين:إلىنقطعهاأنأبدأبمكنلا،مركبةوغيربسيطةالإلوهيةطبيعةلأنحسنأ.

بلالجوهر،فييوجدلا،الاختلاففهذا،الاثنينبيناختلاتهناككانإذاأئا.وابنآلب

يتحدانلكنهما،منفصلبأقنومالآخرالشخصعنيختلفشخصكللأنالجوهر؟خارج

تام،بينهماوالتماثلالتشابهلأن؟والابنالآببينخلطيحدثلاوحئ.واحدةطبيعةفي

واحدكلوأننور،منكنوليالابنئدزكلكيوالابنالآباسمالمقدسالكتابيذكر

والجوهر.الطبيعةجهةمنالاثنينبينتام،تطابقيوجدوأنه،الخاصأقنومهلهمنهما

فيوذلكإنالأ،لكرنهالالنمعتابمى"أعظمألى"المسيحفرلأنوصرحبكليعلنكيرلسوالقديس)1(

آنىقدبك!وأعمد،صررةلابسايزاللاكادعندماالأله1يقرل:إذيوحنا،إبجلفيالنص!اسضشرحهل!اق

فإنلأجلنا،التميرالملي!احتملحينماإنه،ثم.منهأعظمالآ!اللةيدعوفإنه،مجدهإلىيعودلكيبعدالرقت

اتضاعهرمىيألى.3(.ا:9يو)انظر"أكمل"قد:قالثر!وحيما.كلرارة،ممزوحأخلألهأحفروااليهود

،أقول،كإلهبالحريبلكإنسانليس،الموتقوةعلىاتصرلقدكإنساد.صبوهكذا.ا!ملقدوتنازله

لاكالىالابنإنحيث"،أعظم"فالآبإدأالحسد.لقوةوليسلعلتهالخاصةوالقوةوبالمجد،قدرتهبفعلانتصر

دتة(.عدهوكإنانأله)أيالبريةلصورتهالصفةهذهويعطي،إلههالآبإنويقرلا،العاوكعديخدميزال

ألهولالحريالانحفاض،إلىالعلرمنلزلألهللحمعواضحايكرنألانفه،ووضعادذألهلزمنكاإنلألا

إصدارالتهيد،عدلصحىد.ترحمةالتامن،الحزءيوحنا،إنحيلشرح".العكسإلىالآ!معالمساواةصتنرل

.581صعر،الرابعالاصحاح800،2أعسطسالآلائيةللدراساتالأرثرذكسىالمركر
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مفهالطا)يةا!قالة-االلال!ثا؟أا!نا

الابن.يأتيأينومن)1(،الاثنانيعقنل!كما؟أعظمالآبوندعوعادتنانتبعلكننا

الآب.جوهرلديهليسالابنأنيظنلاحئالتساويونؤكد

يقوللكنهشيء،كلفيمعهومتماثلالجوهرجهةمنللآبمساوالابنإذن،

أنهبسببفقطدلأفى"،"لأهء94بدايةبلاالذيالآباتخذلأنه؟أعظمإنهالآبعن

معه.أزلمبوجودهأنمنبالرغممنه،يأقي

آخررذ5-

تلكأقابينها،فيماالمقارنةتقبلوالطبيعةالجوهرنفسفيتضتركالتيالكائنات

تلكلأنبينها؟فيماالمقارنةيجوزفلاوالطيعة،الجوهرجهةمنبعضهاعنتختلفالى

يمكنفلاجهلا)2(.تعدبينهافيمافالمقارنةغيرها،عنومتباعدةمنفصلةتكونالكائنات

والعكس،الإنسانمنأعظمالبقرةإنيقولأنالانسانطبيعةفيبحثهأثناءعاقللشخص

المقارنةتقبلالىهىوالطبيعةالجوهرنفسإلىتننميالتيالكائناتلأن.صحيحأيضأ

بينها.فيماوالتشابه

وضوحلكلكيرل!القديسيسردهالبرهاننفسونرىلداته،وإخلائهالابنتجسدأساسعلىأعظمالآ!)1(

دإ"الديالابنصالفيليييرإلىرصالتهيلول!الطوباوي"يكتب:يقولإذ2:6،فيلىفيجاءماعلىمعلقأ

احتلاعأ؟دئةمساواتهيحسصلاالذكطهرف!ن2:6(.الىاختلاسأ"دئهمساواتهيحسبااللةصورةفيكان

والاب!فالآب.الكللهيزمنالديالحقهووهذا.الأصلعنمتمايزاللةصررةهوالديلأنظاهرهنالالتماير

الالنس،إلهسإلهلأنهماالحوهر،وحدةلسحصالآخرفيرؤيتهيمك!أقرمفهماكلبلالأقنومفيواحدأليا

.94صايأولالإصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرجعيرحا،إمحيلضرح"الآب

كرنهعداليماللالنماكلوللآبابأ،بكرنهالآ!عنيتمايزوالابرآلألكولهالاب!صيمايزالآبهكدا

والآب،الآبحرهرمنمولودلأنهالآبسبنوتةيستمدوالابنآلا.كولهعدافيماللآبماكللهوالالنانجا،

الابر.وأبوتهتنحقق

الكتابيتقدولىالذينوحقأيقولرنه،مايفهمونلاجهلعنالهراطقةأنعلىدائمأكيرل!القديسيؤكد)2(

امإذاآحر:موضعيكيرل!القدي!يقوليقرلوله،مايفهمودلاد!نهمالحاطئةتفاسيرهمويطرحردالمقدس

إلرهيتهفيلكالديذاققناللة،يألهالجوهرفيللآبومساليكان()بكلمةالأرلمندمرجردأالكلمةكان

هذام!يرتعدلاف!نمه،ؤيذالذيالآ!عننحتل!أوالآبمنأئلألهيظنتنأوالعقا!.بهتحلولا

1)ئقرزوتة"تاؤلآيفوئونتايفقئون"لآوهمللآخريىالأمورالدهوينطقويتحادرالكفرفيالا!دار

.52صالأولالاصحاح،الأولالمجلد،سابقمرجعيوحا،إبحيلشرح:7(1.اتيموثاوس
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"لط!نا؟هـديرلال!باللألقاا

أدق،أوأعظمأنهجهةمن-آرائكموفق-بالابنيقازنالآبكانإذاإذن،

بإدراكتسمحلاالجوهرفيالمساواةلكن.عنهغريباوليس،جوهرهنفسمنأنهيعنيفهذا

آخرإنسانمنأعظمليسإنسانالأنالجوهر؟بحسبأيالحدود،هذهفيوالأدقالأعظم

ولكنالآب،جوهرنفسومنمساويأالاب!يكونذلك،وعلىإنسانا.كونهجهةمن

هذاقالإنسانأصارحينما،لأنه؟أعظمإنهالآبعنئقالأن-التدبير)1(بحسب-نؤمن

إنسانأ.بكونهالقول

خرآرذ-6

لأنالجوهر.نفسمنحالأيةعلىهىبينهافيماالمقارنةتقبلالتيالكائناتكل

الكائناتببنالكائنالاختلافل!ش.بالحصانئقازنوالحصان،بالانسانئقازنالانسان

ما،هوئمنتصيرالخواصوهذه.المتغئرةخصائصهاإلىيرجعالنوعنفسفيتشتركالتي

آخرإنسالبمنأعظمالانسان،المثالسبيلعلىالجوهر.حدودتخصلاأخرىعيبمامنأو

الجوهرتحديدلكن،والفهمالإدراكوسرعةالنفسيةوالقوةالجسد،وقوةحجمجهةمن

يتجزأ.ولاللكلواحدأيكون

نتيجةضعيفايكونالضعيفالإنسانلأن؟الهوىهوا!رةالخصائصمصدرإن

نفسى.خودتينتابهالبطىءوالإنسانما،هوئ

فيماالمقارنةتقبلالتيالكائناتكلفيواحدوالجوهر،واحدةالطبيعةأن.مماإذن،

خارجتقعالمقارنةوهذهوالأدن،الأعظمجهةمنبالآبئقازنالابنأنوبمابينها،

الابن،علىيتفؤقلاالآبأنوبما)علأهـ"+"(،الهويعدىمالئهوأنخاصة،الهوى

:الشاقنفسويقولإذليبى،أهلإلىالرسالةيحاءلماثيرفإنهالتعبيرهداكبرل!القديسيذكرحين)1(

تدبركانلقدمنه؟أقليكولىفكيف2:6()فيلىبرلسيقولكماالآبومساواةصررةفيالابنكان"إذا

له.ماواةولىالآبصورةوالابرأنيؤكدأناتتضىالذيهرهناالرسوليذكرهالذيوالخضوعالجسد

الكرامةفيبلالاتضاعشكلفييأتولنالمعئرالوتتيالسماءسيأتيعندماالتافيالظهورعننقولفمادا

أقلوهو،الكاملالآبمجدفييكونفكيف8:38(.)مرقسأبييما""يقخدحقولهكالنلها!اصةالطبيعية

.55صالأولالاصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرجعيوحنا،إنجيلشرحا.مه؟ا
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محفيالطا)بةا!قالة-االلالون؟أا!نا

فالقولبشىء،يتأترأوشيئآيعانيأنللابنيمكنولا،الآبجوهرنفسلهالابنأن!جميمفيكاعنبار

الآب.منالأزليةالابنبدايةجهةمنفقطيقالإنما"،ءر!عظم

!!وميوساعترافاتمناعترافنمني+،أعظمهوأرسلنيالذي*ألي7-

،مستترةبطريقةوليسوضوع،بكلالآقي،المخلم!يخاطب:إفنوميوسيقول

يقولأنهتقبلونأنكموبما28(.ا:4يو)أنظرصي"أعظمهوأرسلىالذي"ألىتائلأ:

عندئذ،الصوابهوهذ!كانفإذامني،أعظمالآبإنقالالذي،المسيحهووالحقاطق،

منليسفهوإذنبالآب،شبيهغيرهووطالما.بالآب)1(شبيهغيريكون-حالأيةعلى-

.جوهرهلفس

--الرد8-

وجد-مئأوالآب،صارمئ:أسألكمأن-الضروريمن-المسيحمحاربييا

لأنيحتملكمبخأنأحاطاقتمازمنأ،حذدتملو؟الابنمنأعظم-التعبيركانماأيأأو

اسئبيذولو.الصادقالقديسينكلاموفقالدهور،قبلالكائنالابنهوالأزمنةخالق

لأنه؟الابنمنأعظمالآبإن-اعتراضكموفق-تقولواأنإلالكمبقىتما،الزمن

أعظمئدعىالذيأنفيتفكرواقليلأ،تيفظنمطالماأحباء،يا،بدايه!لكنوبدونأبدئ،

إذا،لأنهأدق؟بكونمنه،بالقربآخرلوجودكذلكئدعىإنما(،للمخلوقات)بالنسبة

هوالآبكانإنلكنذاك.تفؤثقلترىالأدفى،تدركأنعليك،الأعظمتعرفأنأردت

يكونلافكيف-رأيكمبحسب-معهأزلمبكائنالابنأنمع،الابنمنأعظمدائمأ

الابنكانإذاأعظمالآبيكونوكيفأيضأ؟أزليهوالذيالآبمثلليسالأزليا!بن

للآب؟ماكل-الطبيعةبحسب-لهالذيالابنمعه،أزليأكائنأ

خرآرذ-9

ضوضاءمثيرينالعالمبةالحكمةمستخدمينأرسطو،تعاليممنالهراطفةينطلق

لذاجهلاء.أفمعلى-الطريقةهذه-يبرهنونأنهميدركواأندون،مرسلةبكلماث

لي!لأنه؟الآ!يرىلايراهوقن،الآ!متلوقنالآبمثلليمىالمسيحأنأيلم!ةلأفى50،0باليرلانية)1(

ةداه.ع50،كالأههله!ةالآبجرهرنفسمنليس-رأيهمبحسب-فهولدلكالجرهربحس!مثله
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"ئلل!نا؟ثيرلال!ياللأالقا

ينتقلونإذوالأصغر،الأعظمبينالعلاقةيفحصونالذينهؤلاءمنحتي،عنالمرءينده!

الذيأرسطومنهجوفقأنه،عارفينغير،الشبيهوغيرالشبيهبينالعلاقةعنمتحدتينفجأة

والأدفى.الأعظممع)1(الفئةعصفيالشبيهوعدمالشبيهيصطفلابه،يفتخرواأناعتادوا

بينمابينها،فيماعلاقةعلىتكونالتيالكائناتيخصانوالأدقالأعظملأن

.أخريفصيلةإلىفينتميان،الشبيهوغيرالشبيه

جهةمنمغايرةنتائجإلىوتنتهون،الشبيهإلىالأعظممنتنتقلونبالكمفما

نأعليكمكانأقا؟شبيهغيرفهوإذنالآب،منالأدقهوالابنأن.مماقائلين،الجنس

جاهلونأنكمعلى-بذلك-تبرهنوالاحئجدأ،عطمآلبسأومعادلأ،ليستقولوا:

؟والأدقالأعظممفاهيمعلىالكمقياستطئقونوأنتم

وحذد)الجنس(.العلاقةلنوعلا،الكملفياسيخضعماحذدأرسطومنهجلأن

)2(.المكان،الزمان،الجسم،السطح،الخط،الكلمةالعدد،:وهى،بسبعةالكمأنواع

أيهابالكمفما،الكمصفةطبيعتهحيثمنفقطيقبلذكرناهماكانفإذا

أرسطويضعهمافيهاالىاللحظةلب،والأدقالأعظممفام!يمإلىالكتمتنسبونالأغبياء

؟أخرىفئةضمن

المقارنةإلى-جاهلةبطريقبما-تميلون،والأدقالأعظمأهميةتفحصونإذوهكذا،

بالآب.شبيهغيرفهوإذنالآب،منأدفىهوالابنأن.مماقائلين،الشبيهوعدمبالشبيه

والأدن.الأعظممعتضادفي)3(الكمقباسواضعينالجهلمنأسوأحالةفيتقعونوبالتالي

لثةفيالثبهوعيرالثبيهأنهناوالمقصرد.درجةأوطقةأومتويأوئةأيوللأ،+954كاأباليونانية)1(

أرسطو.بحح!وذلك.والأدنيالأعظمفضيلةأومشويأوفئةصيختل!ومسنري

-المطبوعاتوكالةالناشر،لدويالرحمنعبدالدكتررلهوقدمحققهالأولالجزءأرسطومنطقأنظر،)2(

.43صا8!0الأوليالطبعة،ديروت-القلمدار،الكويت

الكممدأطقوافقدالهراطقةأماأرسطو،حددهاكمابيهمافيمامتشايةلأشياءهوالكمأنأساسعلى)3(

ولذلكالجوهر.بحسبلالآ!شبيهغيرالابنأنعلىذلكبعدوبرهواوالاب!الآ!علاقةعلىوالأدن()الأكبر

وإنتفلرا،الكمعيهايخطبقالىالفئةهدهعلاقةلهالشنتيجةإستتجوائموالأدنيالأكبرعلىالكمقياسطبقوا

الفئتينبيرفخلطرا.الآ!منأقلهرطالماالآبمتللي!الال!أنوقالراالثيهوغيرال!ثبيههيأخريفئةإلي
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عفهـيةالطاا!قالة-االلال!ن؟اثل!ؤ

فإنوجط،كلمنمستقيمغيرفكركمولأنعطمأ.ولامعادلأيكونلاوبالنالي

وأجوفأ.باطلأيكون-حالأيةعلى-اعتراضكم

آخررذأ-"

وفقهووالذيالتشابهوعدموالأصغرالأعظممناقشة-جهلعن-يتضمن

أرسطومنهجعليهاينطبقبآخرعلاقةلهاالتيللأمماءبالنسبةآخرجنسإكئنسبأرسطو

نحتلفةأوالأسماء،هذهئدعى9+"ة5"،+إلىبالنسبةأوماذا،اتجاهالتحديدجهةمن

هوالأكبروالرقمبآخر.علاقتهفيأعظمهوالأعظمالمثالسبيلىعلىأخرىأمماءعن

الفلاني.الرقمضعفإنهمثلأيقالإذلآخر،بالنسبةهكذايكونالذي

بالنسبةأوماذا،تجاهاالأشياء:تحديدفيأرسطومبدأيتبنونهؤلاءأنفبماحسنأ،

بينيوجدأنيمكنالتشابهإنقائلين،المقدسالكتابمنهجمنأكثربهويتفاخرونإل"،

مععلاقتهفيالأصغريكونكذلك،للشبيهمضادأيكونالشبيهغيرلأنوالأكبر؟الأعظم

الأصغر،مععلاقتهفيأعظمأنهيقالالأعظملأن،الطريقةبنفسليسنقوللكنناالأكبر،

لاالتيالأمورهذهبالتالي)1(.الشبيهغيرمنأممىيكونأنإطلاقأيمكنلاالشبيهبينما

آخر.نوعأوآخرجنسمنحالأيةعلىهىالتحديدنفستقبل

آخررذ-أأ

بحسبالآخرهذاطريقعنئدزكبآخر،علاقتهاأساسعلىتتحددالىالأسماء

الرقمهذاأقاآخر،رقمضعفيكونالذيهو،المضاعفالرقم،المثالسبيلفعلى.الطبيعة

الرقمهذانصفيوجدلمإنمضاعفآ،رقمأيكونلافهو،ذاتهإلىمضافأفيكونالآخر،

ولي!الجسى،والمتصاثلينليرتكرنإنمابالمقارلةالجعلقةالأمور"إن:ال!ياقلفسيأثاليوسالقدي!ويقول

.133ص57،فقرة،السابقالمرجعالأريوسيين،ضدالأوليالمقالةالمتحالير،كيرلير

وأأعظم:بمفةنقاررأنلستطيعلاهكذامئلأ:البطاطسمنأعظمالحصانإننقولأنشطيعلاأشاإد)1(

آحروحصانحصانأوآخروإلسانإسالىلينلقاردأنسشطيعالنقيضعلىالحرهر.يمحتلفالىكائحالىأدر

اكثرإنسانأيكرنفليسإنسانأكادإنا!الجوهرأرسطريقولكماواحد،دالحوهرالحوهرتحصلاهمالالمقارنة

سطق"عيرهإسادم!بأكترإنسالأالاسسأحدليسلإنه،بغيرهقيرإداولابسمسهقيسإذاولاأقل،أو

حص.4اصالحمابق،المرجعأرسطر،
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لأس!نا؟لالدهـلييبال!لقاا

لماالصغيرلولا،وبالتاليالصغير،مععلاقتهفيكبيرهوالكبيرأيضأ،هكذا.ضعفههوالذي

الكبير.أدركنا

وغيرالشبيهعلىينطق،إلى"بالنسبةأوماذا،اتجاهالتحديد:فمبدأحسنآ،

يدزكلاالبار:المثالسبيلفعلى،الشبيهغيرمعالوقتنفسفييدزكلاالشبيهلأن؟الشبيه

لهاتعطيلاالأمورهذهمثلألأنبالشر.تدزكالفضيلةولا،الظالمبوجودالوقتنفسفي

عنماانحرافهوالشبيهغيرلأنماذا"أ.اتجاهالتحديدلمبدأتخضعالتيتلكمثلخصائص

التيتلكضمنمنالشبيهغيريكونأنيمكنلأإذن.العدلعنانحرالتوالظلم،الشبيه

)1(.الشبيهعنانحرافأيمثللأنهالشبيهمنالوقتنفسفيئدزك

آخررذ-21

صر

الواحد،ئلغىوعندمامعا،ئوجدأخحرى،أسماءتجاهبعلاقةالمرتبطةالأسماءتلك

-حالأيةعلى-ئلغى،الأعظمئلغىعندما،المثالسبيلعلىالوجود.عنالثانييتوقف

بدونئوجدأنللأعظميمكنولا،الأعظمبدونئوجدأنللأصغريمكنلالأنهالأصغر؟

الأصغر.

ءر

تحديد:عليهاينطبقالتيايأعاءمنالنوعيةلنفسينتميالشبيهإنقلتملوحسنا،

يلغى،أنينبغيالشبيهغيرفإن،الشبيهيلغىعندماعندئذ،إلى"،بالنسبةأوماذا،اتجاه

ما،إنسانؤحدفإذاالآخر.بغيابمتأثرآمنهماأحدأيئلغىلالكن.صحيحوالعكس

أيضآيلغى،الشبيهغيريلغىعندماهلبه،الشبيهغيرأيضايوجدكانالوقتنفسوفي

يوجد.الذيالإنسانأيضأيلغى،طبعأ؟الإنسانهذامعه

!ما،فيماعلاقة!االتيالأسماءتلكضمنمنليساالشبيهوغيرالشبيهإذن

".إلىبالنسبةأوماذا،اتجاه1تحديد:عليهايسريوالتي

الصعبر.لالرقمعلاقتهطريقعنالكيرالرقمندركأننشطبعلنحن،العكسيحدثللأرقامبالنسة)1(
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ر!الطا!يةا!قالة-االلالان؟أا!نا

13-ر؟آخر

لشىءكبيراتساجعنتعبيرهوأو،مغالاة.ممثابةهوالأعظمأزبالأكبرالوصف

شبيه.وغيرمضادشىءوجوديعنيلاولكنهما،

به.شبيهغيرهوآخرئظهرلأنههكذا؟فليس،بالشبيهالوصفلكن

تكونالصفاتوتلك،الشبيهصفاتمنمحرومأيكونهذا،الشبيهغيروأيضا

كماعنه،ئفصححرمالؤأوانتزا!أفي،الأعظمأوبالأكبرالوصفبينمامنه،منروعة

يجيب.أنيمكنهأحدلاالثمبيه؟غيرمع!!دث

الشبيه.نوعيةغير،أخرىنوعيةمعيتنا!سببالأعظمالوصف،بالتالي

ليسوالابنمعه،الابنأيفأويقصد،أعظمئدعىالآبأنعلىيبرهنآخرردأ-4

منهأدد

استدعىقديكونوأنئدفلاما،شيءعلى"الأعظم"وصفالمرغبسبغعندما

دعوناذلكضوءوفي.منهالأعظمهوالشىءذلكمعه،آخرشيئأحالأيةعلى-ذهنيأ-

والابن.الآبعنالحديثإلىننتقل:منها،الالهيةالولادة-الإطارهذاوفق-نفحص

المسيح-محاربويقولكما-الابنفإن"أعظم"،الآبئدعىعندماحسنآ،

هوالابنأنوبماا؟"أعظماالآبيكونفكيفالآب،معالابنكانفإذا"أدفى".يكون

إذا،الابنمنالآبقي"الأعظم"هذاهوفماملأ،الطيعةوبحسب،خالقالطبيعةبحسب

الابن؟يملكها،الدرجةبنفس،الخواصهذهكلكانت

وهواللة،هويكونفكيف،الدرجةبنفسالابنلدىالخواصهذهتكنلمإذاأفا

عندالموجودالكمال،الكمالعنهبغيبالذيلأن؟الصالحاتمنشيءعنهيغيبلاالذي

اللة،هوالطبيعةبحسبالابنكانفإذااللة،هوالطبعةبحسبيكونأنيم!تلااللة،

يدعىبلأدق،ليسإذن،فالابنالآب،مثلكاملولأنهالآب.مثلكاملفهو،بالتالي

بحسبالربمكانةعنوتنازلإنسانآصارالابنلأنأوالتدبر،بح!سبأعظمالآب

الربنفسههوأنهإلاالإلهيه!الطيعةفتفؤقتالعبد،شكلفيوصارالسماء،فيالطيعة

شيءنفسههولديهيكونأندونللآب"ايأعظم"صفهعنتنازلوقد،الطيعةبحسب
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"س!نا؟هـديهـلال!باللأالقا

،ولدهالذيلذاكحقيقيةوصورة)1(أصيلةنمرةهوهكذاالجوهر.بحس!الآبمنأفل

كابن،وبمكانتهالآب،معالمساواةكلفيهخفظتبلشىء،فيمزئفآيكونأندون

العظمى.الكرامةالآبأعطى

الهراطقةاعتراضاتمناعتراض-ا5

الأزليالكائنيكونلافكيفأزليأ،ليسالابنبينما،أزليكائنهوالآبأن.مما

نأفبما؟أزليهوممنأدقالأزليغ!ريكونلاوكيفهكذا؟هوليسالذيذاكمنأعظم

الآب.جوهرغيرآخرجوهرمنفهوإذن،الابنمنأعظمهوالآب

لردا-61

المشكلةهذه-عشوائيةوبطريقيماكبيريشتر-تضعواألايجبكانالأحباء،أيها

وللابنجوهرللآبأنعلىالبرهنةجاهلةبطريقةتحاولونفأنتم.جهلكمعلىتدلالى

يقبلقنكلوكأنوأصغر"."أعظملكلمتياسنخدامكمطريقعنوذلكآخر،جوهر

الآخر.عنمختلفجوهرلهيكون،والأدقالأعظمصفة

وأ،بشجرةلشجرةمقارنتناأثناءوأصغر""أعظملكلمئاستخدامنامنبالرغم

الواحدبيننحتلفجوهرهناكليسبأنهنفرفإنناآخر،بإنسانوإنسانبحجر،حجر

واحد.الجوهرلكن،أخرىشجر؟منشىءفيأعظمتكونقدواحدةشجرةلأنوالآخر.

كلمتي-غضاضيمادون-الواحدالجوهرذواتالكائناتعلىنطقفنحنإذن،

للآبمفايرلجوهركبرهانهذاتستخدمون-نيةبسوء-أنكمإلاوالأصغر"."الأعظم

الكلمةاللةكان"إدايقرل:السياقنضفميدائمأ،كررل!القدي!يؤكده"الآ!جوهرتعراثمرةنفس)1(

لأد،الآ!حومرسأنهالمقاومرلىيعترفأدبالضرورةيتدجميفهذاالن.بالحقيقةهوالآ!اللةسأشرنالذي

يسمحلاالواحدالحوهرلأن؟جوهرهلرةوهوالآبمنأقلالاسيكوندكي!للثوة.الصحيحالمعئهوهذا

الاهريكوكفلاالآبجوهرمنيكناإذاأما.كاملاللةحوهرفيشىءفكل،وأعظمأقلفيهيكونأن

فكبصأبأالآ!ئدعيبسهالذيللآ!،لالطمبعةاسهناكيك!لمإذالأنهمرؤرأ.والنأمريفأضيئأبلحقيقيأ

المفذسةالأسفاركللذلكتمحكماآب؟حقلكلهواللةلأن،صحيحعرافتراضوهداآ!.ألهئعرد!

كاب!".الجوهرلىمعهواحدلأنهمه،أقلليسوهرحقأ،الابرهولالطيعةمهئوتدفالذيولذلكعلالية.

57.صايأولالإصحاح،الأولالمحلد،السابقالمرحعيوحنا،إنجيلشرح
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عضرالعا)يةا!قالة-االلالانفيا!ناؤ

عنالأدفىوصفيستخدمللآبالمساويالابنلأن.تثرترون-إذن-أنتم.الابنعن

التدبير)1(بحسبذاته

خرآرذأ-7

فيالبعضبعضهاعنوتختلفبينها،فيماالطبيعىالتماثلإلىتفتقدالتيالكائنات

ماجهةمنأوبينها،فيماتشابههناككانإذاماطريقعنتمييزهايمكنناوجودها،طريقة

.أدقأمألع!كانتإذا

المجادلونفليتطبيعتهما،جهةمنالابنمعواحاالآبأنوبماذلك،وعلى

جاءقدالابنكانإذاأفا؟والأدقمنهماالأسمىتمييزيمكنناكيفلنايقولونشرأالمملوؤن

حيثمنالآبعننحتلفأ-جانبكممن-وئعتبرالآب،جوهرعنومنفصلأتمامأبعيدآ

طريقةجهةمنبعضهاعنتمامأتختلفالتيالكائناتهذهبينالمقارنةيمكنفكيف،الطيعة

علاقةلاالىالأشياءبينقارنهوإنالسخريةمنينجوأنلأحديمكنلالأنهوجودها؟

.الشجرةمنأبهىالشمسإنفيقولبينها،فيما

تحتوالآبالابنأدخلالذيفالاقتراحإذن،النحو،هذاعلىالأمركانفإذا

نفسمنليساالطيعةبحسبكانالوجهلأ،مملوءاقتراحآيكونوالأدفى،الأسمىمعيار

عنأحدهماجوهراختلافعلىكبرهانيستخدمالمعيارهذالأن؟تقولونكماالجوهر،

الكل،فوقيسموالذيالجوهرفيابتدعوهأينمنأعرفلا،الاختلافوهذاالآخر.

يتناسبالذيالكمالينطلبلأنه،أدقهوماعلىذاتهفيينطويأنأبدأبمكنلاوالذي

بالبم.الإبنأعىوأناالطبيعةبحسباللةفينقم!ولا،أدقأبدايوجدلالأنهمعه؟

بكونيعىالتدبر"تعبير"!سب)1(

مرةكلفيالأمرهداكيرل!القدي!

قدأالوحيدالابنإن11قائلأ:الحقيفة،

فدال!هإنيقالهدالأحل.الصب

هركانبيماإدن.الأرضعلىوممن

ومنام!الملأثكةلهئسخدصارحئ

الجزء،الثالوثحولحوارالكبر،

مايو.ألالائيةللدراساتالأرثودكي

ويكررلأحلا،وتجدالئريةخلاصعاتقةعلىأخدحينإسمالاالابن

هدهيوصحالثالرثحولحوارهوفي،الابنعلىمتواضعةأقوالأليهائقال

موتالموتحئوأطاعوالعارالآلامواحتملالعبدشكلوأخدذاتهحلى

السماءفيممنركبةكليسوعباسمتجثولكىاسم،كلفوقاحماؤقته

وطاعته.أعمالهعظيمعلىلهكمكالأةاللة"11ئمىأناعطىمنا،كواحد

كيرل!القديسا.ماتوا؟اقدالدينسوحئالأرضعلىنيت!الذينص

المركزإصدارفلش،موريسحوزيفد.ترجمةالحاس!،الحوار،الرابع

57.ص102،
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فىلأسكلاثبرلال!بالدالفا

خرآذر-81

كمافاهمينوغيرتردد،بلامجذفينالابنمنأحمىالآبأنالمسيحمحاربويزعم

:اتيموا)أنظرعليهايؤكدونالتيالحقائقهىوما،يقولونهمايدرونولا،مكتوبهو

منأسمىالآبكانهلأخروناالأغبياء،أيهامنطقيأ:سؤالأنسألهمسوفهؤلاء،7(.

لحظةفيالابنمنأممىصارقدكانفلوبعد؟فيماصارهذاأنأم،الدوامعليالابن

الآب،فيوجودسبقلهيكناالذيوهذاالآب،اللةإلىشيءاضيففقد،ثانيةزمنية

نافصأ؟البدايةمنكانالذيهذاكاملأكانكيفإذن.فيهأنهظهر

كمادائمأ،فيهيوجدوكانالسموعنهييبأدائمآ،كاملأكانأنه.ممالكن،

نقبلفسوفولذلكبالأممى،تخاطرون،الأدقبسببالنبهاء،أيهالكنكم.أنتمتقولون

نأيم!شلاآخر،منأسمىعنهئقالالذيهذالأن،ال!ئكر.نتاجمنأنهعلىاقتراحكم

أممىأنهويظهربهيقازنالذيمنه،بالقربالأدقالآخرهذايوجدأندونأممى،يكون

له.بإلنسبة

،الآبمعالابنوجودالحتمىمنتكان،الابنمنأسمىدائمأالآبكانفلو.

رأيكم-وفق-الآبأنفبما.الأسمىمعبالمقارنةأدكحقأهورأيكموفقالذيالابن

نأتبينوفد،كذلكليسالابنبينما،الأزلمنذكائتاكانالآبلأن؟الابنمنأسمى

الآب.جوهرعنجوهرهيختلفولاأدق،ليسفهوإذن،الآب،معدائمأكائئاكانالابن

فلأنه،صحيحفالعكس،ولذلكله.مساوياكانتماالآب،معكائتاالابنيكن!لولأنه

فيماوالأدفىالأحمىمعيارلتطبيقمحلفلاذلك،وعلىله.مساليفهومعه،دائماكائن

بالحجم.قياسهاأيضايصحولا،الطيعةبحسببينهمافيماتماماالمتشابهةالكائناتيخص

آخررذ-91

ينسبفلماذا،المسيحمحاربييا،رأيكمبحمسبالابنمنأعظمالآبكانإذا

ئغادلأتكونأنخفستةتخسثتثمالتإ،مئوزهيىكانإدائذي!اقائلأ:،المساواةإليهبولس

فإذا7(؟-26:)فيبى3بآالتاشيئيمايىضائرأغئد،صوزةآيخذأتفتة،أخقىليهئة.لئة

يخصالابنفيفالكمالالأخلاء"،أبانسميهماوهوالاتضاع،يتطلبالتانسكان
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عفمالطلأبةا!قالة-اللال!ن؟اثل!أ

قبلذاتهفيأدقكانلولأنه)1(.التواضعلناظهربهالذيالتائس،قبلأبيهبالئةمساواته

لأجلنا؟تواضعهطريقةهىومانزل،أنهيظهرإذنفأين،التواضع

خرآرذ-52

عب)أنظربولسقالهماوفق،الموتألمبسببمتواضعا،يسوعرأيناقدكناإذا

نأعليناتحئموبذا"وضيع".شىءأفيفيهيوجديكنلمالآلامقئلأنهيعنيفهذا7(،2:

لاأنهالواضحفمن،كمالهقيللآبومعادلحقأكاملالابنأنوبما.كاملأنهنفبل

الآب.وبينببنةالتامةالمساواةفينقصئوجد

خرآرذ-12

"ائذي:وضوحبكليقولللآب،الابنمعادلةعلىبولسالرسوليؤكدعندما

يقولكما6(.2:)فيبىلتإ"ئغادلأتكونأ!خف!ةتخسيثلأ،اللهضوز؟يىكانإد

.الموتآلامبسببأتضعإنهأيضا

كائنفيمعأوالأصغرالأعظموصفيجتمعأنالممكنغيرمنكانإذاحسنأ،

نحتفظأنيمكنكيفنفحصأنعليناالكلمةحالةفيأنهإلاطببعى،بشكلواحل!

حديثةصأثاءودلكاللة،بكرنهالفائقةعطمتهالوقتنضولىوإخلائهالا+تترإضعكيرل!القد-!يبرز)1(

القواتخدمةئظهرماحئالعطاء،علىدائريةبطريقةمرصومينالكاروبانوكان11:يقولإذالعهد،تابوت

هـأنهمجدأ،القريبحصررهم-حدأحسبمابطريقة-أعلنواوبذلكاللة(،هرالكلمةالأنلثةالصاوية

لينمنالغطاءعلىمنمعكوأتكلمهناكبكاحتمع"وأنالمريى:اللةقالئميخدمره.لكىمجرارهمرجردولى

فلت-كما-لكن25:22(.)خرإصرائيل"بىإلىلهأوصيكمابكلالثهادةتالرتعلىاللديرالكروبين

وحيدلك!،الأرضدوق-لالتا!يد-التابرتوكالىفاسد،كيرجسدلىاللوغرسالله،المسيحهوالتابوتكاذ

هرأيفأهدا7(.2:)فيذاتهووضعبالعبديليقالديالشكلأخذيأنهووصاعتا.حقارتناإلىنزلالجس!

لكنفقط،تواضعهطريقةسلنابالسةئعرفاالابنولكنلهعونالسماويةوالقواتعاليأ،الموضرعالعطاء

بحبنارلاأحذهالذيالبشريشكلهبسببذاتهوفعألهمنبالرغملأله.للكلوسيدأإلهأكرلهمنأيضأ

عليهومرسومأعاليأالغطاءوضعفإنولدلكأ(.2:)وأسم"كلفوقاحمأوأعطاهاللهرفغه"لكنإلينا،الدبير

بالتكيد-فقط-فهناكبالتة،تليقالىالحدمةتعلنجثلألهمثالأ.يكونأنيمكىوي!ارأيمينأالكاروبيم

السجود،السكندريكيرلمىالقديس".الكلامتفوقالىالمكالةوعظمةالالوهيةمجدحالأيةعلىبوحد

إصدارالشهيد،عبدنصحيد.مراحعة،إبراهيمعوضجورحد.ترجمةالخاس،الجزء،والحقبالروحوالعبادة

85.-84ص،التاسعةالمقالة،6002ينايرالآبائيةللدراساتالأرتردكسيالمركز
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"سأ؟هـلبدل!بطأالقا

ي!صن،الطيعةبحسبإلهأفبكونهفيه.متواجدينالوصفانيكرنأنونفبلمعأ،بالوصفين

انممن.إنهيقالإنسانأصارأنهبسببولكن،ولدهالذيدئةمعادلأ

)بسبببالآبمساواتهأنوأدعىللآب،الابنمعادلةجانبأأحدنخىإنلكن

)1(؟نقصهإلأفقطئظهرلاالتائسكانإذا،الابنعظمةتظهرفأينفيه،ئحفظالتجسد(لم

المعارفيناعتراضاتمناكراضشىء.كلفيالآبلثهمعادلالابن22-

فيالآب،معمتماثلايكونأنللابنأومعادلا،يكونأنللمسيحيمكنكيف

يوخئاينأغطتمتيىلئسنالثستاءينائضؤلوبيناتينا:بوضوحهوفيهقالالذيالوقت

28(.7:الومئة"أغطئماللهققكوبيخيالأصئغرؤليهن،أ!غقذالبا

نأيعترفالقديسةالعذراءمنفيهؤلل!الذيالزمنبح!سب)المسيح(الأصغرلأن

الفضيلة،فيعلوأالأكثرالمستوىإلىوصلواالذينأولئكعلىويسمويعلوسوفهذا

لهالذيفهذالنا.لخدماتهالمكافأةمنكنو!هذاعلوهفابلا،السمواتملكوتيأتيعندما

الآب؟دثةمعادلأأومتماثلأيكونأنيمكنكيف،الطبيعةهذهمثل

نأعلى-الذبيحةخلالمنإلراهيمأبونامعالعهدإتامةعلىتعليقهشاقفي-كيرل!القديسيزكد)1(

وحيداللهكلمةإن"يقولإدالسماء،منالآتىهوطلأىالجوهرفيللآ!مساوهوتأسةلعدطلالكلمة

فيوالس!ئشق.لاألىالذيبالطيروأيصأئثق،ألىاللةأوصىالىئالذلائحإليهوزمزحسدأصارالجسى

لكررأخرىناحيةومنالآب،منوالريةالالهيةولادتهنتأملناحيةفمنمزدوحأ.مفهومأيحملالأمرهذا

مفهومأيحملالمصأنمن3ولالر.يعرفوهأالذي!كليعرلهلكىالعميقتدليرهنننرونحنتأنسهبر

انيحلأناشين،إلىشقأوفطغولابالحد،اتحادهلعداثنيرإلىانقساملدونواحدأظلأنهإلأمزدوحأ،

)تكيئقة"ققئمالطئر"ؤأئايقرل:لأنهالطيرشقعنالنهىإلهثيرماوهذا،منقسموغيرواحدهو

ئدركلكنكإن!اد،الأرضمنأتىأنهوالكب!والعزدالعحلمثلالحيواناتخلالمنويعلىا(..:15

وألهالط!ر.ضقعدمسألةإليهأشارتماوهذاإله.لأنهفوقومنالسماء،منالآقينفسههرأنهأيضأ

هوكماا(ا:.5)مزاافادايرىا"حسدهأنالاإلإرادتهاحبامنللمرتخضعأنهصبالركم

عددالمت!هريالكتابالشهيد،عدنصحىد.مراجعة،إبراهمعوضحررحد.ترجمةجيلافيرا،مكنوب".

.5002مارس
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عفهـالطايةا!قالة-االلال!ثا؟أا!نا

بةلإجاا-32

هذهيقللملأنه.المسيحمخلصناقالهماهؤلاءيدركجاهلةوبطريقبماشديد،بغباء

وكفخرعطم،شيءكمثل-لذاتهينسبلكىأو،طبيعتهقدرمنئجطل!كماالأقوال

الآب،اللةاستحقاقاتلأجليفتخرالذيهذايوحنا،لفضائلتحل!-بالإعجابجدير

)يولى"خؤيلآلبتا"كلكرز:هذاوبسبب،ذاكلدىماكلالطبيعةبحسبذاتهفيوله

وهذا.احتياجأيدونكاملأ،منهالابنؤيذفقد،الكمالكلىالآبأنوبما15(.:ا6

فيومعادلأمتماثلأيكونألايمكنكيفأولئلث،أقوالوفقالطبيعةهذهمثللديهالذي

؟ولدهالذيذاكمعشيءكل

وأفم،المعاندينإلىتنتميالنظريةهذهبأنالاعتراقإلىيقودالعبثآخر:رذ24-

جهلهمئظهرونهذابتفكرهم

،المعمدانيوحنامنأعظميوجدلاالنساءمنالمولودينبين"من:المسيحيقول

وصفئفهمقد28(.7:لو)راجعمنه"أعظمالسمواتملكوتفي"الأصغرلكن

ئفهموقد.القديسبيوحنامقارنةالزمنيالعمرجهةمنالمسيحإلىيشيرأنهعلى"الأصغر"

لنا؟بالنسبةصحيحاليسالأمرهذالكن".أعظميوجد"لاالزمنيالعمرجهةمنأنهأيضا

سنة059عالقأنهجنسنارئيسآدمعنيخبرناالذيالمقدسالكتابيتناقفمعلأنه

بينماالعمر،هذامناقتربواالنساءمنمولودونأيضأآخرونوهناك(،ه5:تك)أنظر

"الأعظم"كلمةبالتاليجدأ.صغيروهوحياتهأنهى)المسيح(،ذاكقبلكرزالذيالمعمدان

وقياسأالبشر.عندتوجدالىالفضيلةقمةبالحريلكن،عمرهجهةمنالأعظمتعىلا

أيةتكتسبلا"الأعظم"بمقارنة"الأصغر"كلمة:المسيحمخلصناحالةفيهذا،على

قمةمنأعظمالعمرسنينعددأنيعىكانإنمضحكاسيكونلأنه)عمرية(؟زمنيةأهمية

وصفيعنيهلإذن؟الفضيلةوقمةالعمرسنينبينتجريأنيمكنمقارنهفأية،الفضيلة

طريقةمنأدقالابنفيهايظهرالتيللدرجة،القداسةجهةمنالنقص،بالضرورة"الأصغر"

هكذا.التفكيرعننتوقفدعوناتجديفا،بطبيعتهيعدالتفسيرهذالأنلكن!يوحنا؟حياة
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2ش!نا؟لال!ثييباللأالقا

المعرضينمناعراض25-

?ء

قال،ذاكأننؤمننحن.المخلصقالهلماجدابسيطاتفسيرانعطيسوف:يقولون

منأعظمالسمواتملكوتفيسيكونجسديا،ولدالذيهذامنالعمر،فيالأصغرإن

يوجدلابقولهبينما،،الربشخصهنا،بالأصغريعنيوهوالبشر.فضيلةجهةمنالكامل

قدكانالقديسالمعمدانأنعلىيؤكدنساء،منؤلدواالذينأولئكبينينمنهأعظم

الدرجةبهذهؤصفالذيهذاعلىيتفوقالمسيحأنغير.البشريةالتقوىكمالإلىوصل

؟الأقوالهذهفيئوجدالذيالسخفهوفما،.العظمةمن

!

الرد26-

نأأيضأيجبلكن،سخيفشيءمنتخللمالأقوالهذهإننقولأنيكفىلا

إلماننتهيلاحئلشديد،بحرصالالهيةالأقوالنفحصأنبجبأنهأعتقدلأنىنفسرها.

ساذجة.أفكارفيسابحينكبيرأ،ضررآلناتسببنتيجة

"الأصغر"بكلمةأنهمنبهوتفكرونتقولونهماالشاهدهذامنالمقصودكانلو

وإلأ،السمواتملكوتفيللمعمدانتخل!تتقبلواأنعليكمتكان،المخلصإلىئشار

علىمنطقيأيفهمأنيمكنذلكأنأعتقدلالأننيمنه؟أعظميصير-ذلكبغير-كيف

قبله،يسيردائمآكانالذيذاكيسبقأنللمرءبمكنكيفأي.عمرهسنينعددأساس

دائمأتمضيدائريا،تدورالتيالأشياءتلككانتإذالأنه؟الزمنمرورمعدائماويسرع

فينسيرالذيننحنأيضاهكذاخلفها،ويوجديطاردهاالذيلذاكمكاناتاركةالأمامتجاه

يتخطىأنللمسيحيمكنلا،بالتاليشعوننا.الذينأولئكمنالأكبردائمانصير،الزمن

منهيتخصإسوفإنهنقولأنلنايبقى،وبالضرورةالأمر.هذاجهةمنالقديسالمعمدان

ذلك.بغيرالنساءموالبدبين"الأعظم"يفسرأنلأحل!يمكنلالأنه؟القداسةناحية

أقل.أومعادلهوالآنأنهيعىفهذا،الملكوتوقتأثناءأعظمأنهاظهرلولكن

لذافقط،الفخارفيهيفكرأمريوحنا،منأقلهمالذينالناسبينالمسيحئحصىوأن

تعادلفأياخطل،يعتريههذاتفكيرهملأننحترص؟دعونالكنمعادلا.يحسبونهسوف

،تقارنلاالتيبعظائمهالمسيحيتفوقلاكيف؟القداسةجهةمنبينهمايكونأنيمكن
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عفهـالطاريةا!قالة-االلالونفيأا!نا

لأ14(؟3:)متمنك"أعتمدأنأحتاج"أناله:يقوليوحناالطوباوييرىعندما

الأيمص.منوئقذسئبازكالأدفىأنفيجدال

آخررذ-72

تغدييا!يىاثذيؤليهنيلثوبيما،يضاءاغمذكئم"آنالليهود:الطوباويالمعمدانقال

ؤتالي.ائفذليىيالروعصستئغفذكثمفؤ.جذاغةأخيئأنأفلأت!ثائذيمئى،أفؤىفؤ

لآيتاليفئخرفةالتئنؤأئاائضخرلب،إتىقفخةؤيخقغتئذزة،ؤستئتمىتد؟،!ىزف!ثئهائذي

12(.-311:)متئطقا"

معادلوضعفيالربيصعونالذيأولئكيقولهأنيمكنهذانجعدحديضأكب

بأنهيقريوحنالأن؟أولئكأفكاروفقأعى،لبسيوحناالعماد،لحدثفبالنسبةلوحنا؟

يحلأنيتجرآلاخادممثلأنهعلىيؤكدكما.الروحيمنح)المسيح(ذاكبينمابالماء،ئعمد

بيدره"."وسينقيعبارةتعنيهماهذالأنالبيدر؟ربإنهذاكعنيقولبينما،حذاءهسيور

إلىينقلهقمع،مثل،والصالحالبارأنلدرجةواحد،كليدينسوفإنهأيضاعنهويقول

للنار.غذاء-التبنمثل-يلقيهأالظابينما،السماويةالأفنية

ئعفدفلماذاالأممى،-قليلبعد-يصيرسوفالذيلذاكمعادلأكانفلو

؟بالعدلالمسكونةيدينولا،السيديةنةالم!طحاملابيدرهينقيلاولماذا،القدسبالروح

بسيادةيفعلهاالمسيحأنحينفييوحنا،يعملهاالأشياءهذهمنشىءمنمالأنهلكن

مكانبمافيويوجدجدأكثيرايتفوقالذيلذاكمعادلاليسيوحناإذنبالثة؟يليقوسلطان

أس!.

خرآرذ-82

،بالايمانخطايانابغفرانالوعد-أشعباءالنيبواسطة-يعطناوهواللهكلمةإن

لذا25(.43:)أشأدكرقا"لآؤخطاتاكتفسى،آخلذنوتلثائقاحىهؤآنا"أتا:تال

ائغاتيم"خطئةيرقغاثذياللهخضل"فؤداقائلأ:يرونهالذينلهؤلاءوالكارزالسابقأظهره

ظهروقد،القديسةالعذراءبواسطةؤلدقدوكان،بالفعلحاضرأكانلأنه92(؟ا:)يو

البشر.وعالضر38(،3:باروخ)أنظرمكتوبهوكما،الأرضعلى
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فىلاسكلالالدثييباللألقاا

كما-السمواتملكوتفييوحنامنأعظميكونأنالمسيحمآلكانلوإذن،

بلمنه،أدقمصيرفييكنلمحالأيةعلىفهو،المكافأةيأخذأنيأملوكان-تقولون

بينهما،فيماكثيرايختلفانالمتعادلانالاثنانهذانكانفإذاله.معادلأ-الأقلعلى-يبدو

يصيرالآخربينما،بسلطانهذاويفعل،العالمخطيةيغفرأنيمكنهمنهماالواحدأنحئ

1(،34:)متايئكاأغتمذأنئختا!"أتا:يقوللأنهوئقذس؟يطقرالذيذلكمنأدق

عندظاهرةتبدوبل،احتياجهمئظهرونالذينأولئكعندتظهرلاالعظمةكانتوإذا

نأيستيملاالآخربينماالخطايا)1(،يغفر-كإلبما-أحدهماوكانيمنحوفا،الذينأولئك

جدأ.كثيرأعنهيختلفالذيلذاكمعادلأليسفهوإذنهذا،يفعل

موجزةبطريقةآخررذ92-

البعض-يزعمكما-القديسالمعمدانمنأعظميكونأنالمخلصمآلكانلو

يكونفأنمنه.أدقأولهمعادلاتانسهفترةفييكونأنلوجب،السمواتملكوتفي

الأمرهوهذالأنمعادلأ،يكونالأقلعلىلكن،،طريقةبأيةمتصؤرغيرفهذاأدق،

الئيما"ف!؟ئدعىيوحنادععندئذ،الاثنينبينحقأمساواةهناككانتفإنبه.اللائق

ؤخايلذاك،أقنوموشعاعوختم"صورةأيضأ:ولئدعى24(،ا:كو)1الثيما"ؤجكقيما

أتاائيىأئت11الآب:منهذايسمعأيضأدعه3(.ا:)عبقذزيإ"يكيقيماالآشثياءكل

ذإالحطايا،وعافرالكفارةهوالمسيحأنعلىكبرلرالقديسيؤكدالعهد،تابوتعطاءعنالحديثأئاء)1(

قذمه"الديلأحلاإنانأصارالذيداكإلىي!إلهعهفنقول-الروحىلالمعئ-التالوتغطاءأئاا:يقول

يقولكما25(3:)رواللة"بإمهالالسالفةالحطاياعنالصفحأحلمنلرهلاظهاربدمهبالايمادكفارةاللة

أخطأوإنتحطوا.لالكىهداإليكمأيه!أولادي"يارصالنهلىالحكيمالتلميديوحنالنايكفوأيفابولى.

أيصأ"أالعاكللحطايابللقطلحطاياناليسلحطايالا.كفارةوهر.الارالميحيوعالآ!عندشفيع!لناأحذ

الآ!"أبها:يفرللأله؟للصلاحوطبتوسلكلوكفارتنا،تنحفقالمسيحلواسطةحقأ2(.-أ:ايو)1

إنتاءقبلأحبتى!أنكأعطيتىالذيمجديلينظرواأناأكولىحيتمعىيكرنرنأعطيىالذي!هؤلاءألىأريد

وجدنافيه،بواسطتهرحرمالنامارالآتلأنلنا.بالنبةوالعطاءالكفارةهوهذابالتالي24(.:17)يوأ"العا

هوألااايقرل:لذلكمقرلين.نصرل!ذلكوبخلافاللة،إكتقر!أنننطيعولراسطتهلرسلاتا،غاية

القديس6(10:ا4)يويى"إلأالآبإلىيأتيأحدو"لي!7(،:ا،)يو"الابهرو"أنا6(:ا4)ير"الطريق

.دمرأحعةإلراهيم،عوضحورحد.ترحمةالحامى،الجزء،والحقلالروحوالعبادةالسحرد،الأسكندريكيرلس

67.ص،التاسعةالمقالة600،2يايرالآبائية،للدراصاتالأرثوذكيالمركزإصدارالهد،عبدنصحي
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ع!هالطا!يةا!قالة-االلال!ثا؟اثل!أ

11يقذتيلثتؤطئأأغذاغكأضتغخئىيمييىغنانجيس!إوأيضآ:7(،:2)مزؤتتمالك"انبؤتم

اللة"تلآئكيماكلتةؤئتسئخذ:يفولائغاتيمإتىاثيكرأذخ!!تتىو"ؤأئضأا(،ا:01)مز

يو)أنظرالآقي"زأىققذزآفيالذيؤاجد،ؤالآفيأتااا:ذاتهعنوليقول6(.أ:)ب

اثخيا؟خثرفؤو"آنا25(،ا:ا)يواؤاثخياةائمتاقةفؤو"أتا9(،ا:4-03ا:.

هذهكلأنفبماإذن،35(.-633:يو)أنظريفغاتيم"خياةائؤاهثال!ئقاء،ينالثافيل

ئحسبلافكيفله،معادلأئدعى-بجهل-الذيلذاكوليست،المسيحتخصالأفوال

هذامنأعظمماوقخفييصيرسوفأنهمنيظونهماحال،أيةعلىمطقآجهلأ

إلها.بكونه،أعظمدائمأهوالذيذاك)يوحنا(،

خرآرذ5-3

لأن.عظيمشىءفيهكانتماما،وقتفييوحنافضيلةتخطىقدالمسيحكانلو

تجاهتقواهمعظمةأخرىجهةومنجهة،منبطيعتهمقياسأمنهأحمىأيضآهىالملائكة

الذيبيننا،فيماحكمةالأكتربولسيذهبفأينالنحو،هذاعلىالأمركانفإذااللة.

لأنه؟البشريةالطبيعةعنالإلهيةالطيعةتفؤقبقدرالملائكةعنجداعالياالمسيحوضع

يقذقئلث؟قؤطئأأغذاءكآضغخئىيمييىغناخي!نقط:قالائقلآئكيماينلمنائئما:يفول

1(.4-13:ا)عبايفجذقإ؟افرستقةخابتةأزؤاحأتجمبغفئمآلين

يوحنا-منأعظمهمالذين-الملائكةمنأعلىهوالذيللابنيمكنكيفإذن

وجدبرأعظمباعتبارهإليهيشاروالذيالآب،كرسىعلىأيضأيجلسفيهاالىاسدرجةاإلى

دائمآ؟فيهكانتعظمتهأنطالما،السمواتملكوتفييوحنامنأعظميصيرأن،بذاته

الآب؟دثةمعادلهوالذيهذا،أعظميكونلاكيف

خرآرذ1-3

يكونأنيمكنفكيفنور،والمسيخمصباحأ،كانالطوباويالمعمدانأن.مما

وكيف،أدقيكونأنيمكنكيفودائمأ،كثيرأيتفوقالذيوهذا،للمصباحمعادلأالنور

أعظم؟ويصيرئرفع
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لالطلنا؟دال!ثيمبطألقاا

خرآذر-23

العريصرصديقبينما،المسيحأقصد،العريسهويكونالعروسلهالذيهذاأن.مما

منفقطليىنحتلفعنه،نحتلففهوإذن،الطوباويالمعمدانهو،ويسمعهيقفالذي

الحفلقائدهوالواحدلأنزالكرامة.المكانةفيلهمعادلأليسلأنهأيضأبل،الحجمجهة

مجدأ.الأكثرهوالأولهذا،ولأجلالآخر،احتفالقيئشاركالآخربينما،الحقيقي

خرآرذ3-3

قؤقهؤقؤقينيا!يىآلذياا:المسيحمخلصناعنبنفسهالطوباويالمعمدانيقول

أزجمى،فؤالأزفيين"ؤائذي:نيقولهو،شضعهعنيكشفثم31(،3:)يوائخميع"

يكنلمإنللمعمدان،معادلاالمخلصكانلوإذن،3(.أ3:)يوتتكفم"الآزفيؤين

منيأتيأنهعلىالقديسفمدزكللآخر،الواحدبهيتمئزماانتقاليعيقشىءفلا،أعظم

الواحديأنبمبعينهالصحخفهوهذالكن.الأرضمنالربوأن،الجميعمنوأعظم،فوق

منفمعذ،أسفلمنهوالذيالآخرأئا)1(،الكلفوقكائنإلههو-الطيعةبحسب-

هوالذيالمعمدانليوحنايمكنلاذلكوعلى.الأرضمنإنهدئة،خاضعةهىالتيالخليقة

لاالتيعظائمهلأجلللمسيحالنصرةعنيتنازللكنه،للمسيحمعادلأيكونأنالأرضمن

هذا،أعظمماوقخفيالابنيصيرأنينتظرفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.تقازن

؟الدوامعلىوالأسمىالأعظمهوالذي

خرآرذ4-3

التلاميذفينفخحينالقديمةالروحنعمةلناتجذذالأمواتمنقيامتهبعدالمخلص

تا!خذ"لأته:الروحعنيقولذاتههووأيضأ22(.0:2)يوائقدسن"الروخ"افتلواقائلا:

أيضأالمقدسةالكتبفيئسفىالقدسالروحكذلك14(.أ:6)يوؤيخيركئم"لىيما

نأأي11يقرل:إدأيه،صنخلفأليسالا+تأنعلىمبرهأالحيم""فرقعبارةكيرلسالقدي!شرحلقد)1(

"لوقالديالكيانلهألىلهئيتر!،الآ!صلاحلالطبيعةذاتهفيلهإذ،فرقسالديالأصلسئولدالديداك

.302ص،الثالتالاصحاح،الأولالمحلدالسالق،المرجعيرحنا،إنجيلثرح".الجمع
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مفييةالطلىا!قالة-االلالان!أا!نا

إتىتذقمواأنخاؤلوايي!ي!اإتىأتؤا"ققضا:الرسلأعمالسفرنصوفق"،المسيح"روح

7(.:أ6)أع("المسيح)روحالروخيذغفئمققئمبيييبة،

معادلأالآنيعتبريوحنا،منأعظممستقبلايصيرأنمآلهالذيالمسيحكانفإذا

المسيح،فعلمثلماالروحيمنحأيضأودعه،الروحنعمةلنايعلنيوحنادعإذن،،لذاك

يي".جمضاتاأخذ"لأته:القدسالروحعنيقولودعه،الآباللةروحروحهيسفيودعه

للمسبح،معادلأليسفهو،بالتاليتجديفأ.ئعذايأمرهذافيالتفكيرمجردأنعلى

فيويجيءأقلدائمأهوطالما،للمسيحإياهامحولأعظمتهعنيتنازلأنيمكنهحئولا

الله.عنالإنسانتفصلالتيالمسافةبقدرعنهكثيرأأدقمرتبة

آخررذ35-

أسنقل،ين"أثننم:فيقولبالخليقةويقارنهالطيعةبحسبإلةأنهالابننطهروهو

إذنهؤلاء؟بهقالماوفقماوقتاصارقدالأمركانفإذا23(.8:)يواقؤلقاقمنآناأفا

مصاففييضعهلكىللمسيحويتنازليتوازلمإنهأيضأيقولالطوباويالمعمداندع

مكانتهيجهللاوهو،الأرضمنإنهنفسهعنيفولنجدهذلل!،إلىإضافةالعظماء.

بلما،وقزفيالعظمةهذهيحققسوفلأنهليس،أعظمفالمسيحذلك،وعلى.الخاصة

ا)1(.قؤقاقىثآنا"أئا:بقولهيعنيهماوهذاإله.منإلهابكونهبالفعللههيالعظمةهذهلأن

خرآرذ6-3

يوحنامكانةيقذم،الطيعةبحسبالابنمكانةبدقةيفسروهوالانجيلىبوحنا

يل!ثتقاذهتجاغهذائوخثا.اشمةاللهينئرستلإئستان"كان:فيقول،كخادم)المعمدان(

أسملمنأيا"العاهذامنأنتماا:يقولإذ8:23،يولنصتفسيرهيالرهاننفسكيرل!القدي!يسرد)1(

لي!وتمجيدهوحموه،نحلوقهوماكلعلىلائقاللهلأد،فوقسأنهيعىوهذاا"،العاهدامنفلستو"ألا

الحادثةالأشياءيفوقولكنهمكاو(،كأنهالحسديعيرئمهمأنالتاموالجهلالغباءمنالأنالمكانجهةمن

الثمرةموللمصنوعأ(،)أيحليقةلي!وهرالجوهرهذامنإلهيقولوالكلمةعمها.ئعثرلاالىطيعتهبحمو

لكيفوق"،من"أنابالحريلل،فوقمنوخلقتصرتقدإيىيقرل،لاأنهكيصتلاحظأنفعليكوالولد.

كائنهوالدكطدلكولكن:كائنأيضاالآبأنكماكائنفهوؤتذهالديمعأرلاكالىوألههوأينمنيظهر

.56هص،الثامنالاصحاح،الأولالمجلديوحا،إبحيلشرحا.موحود؟اعيركانكيف،الكائنمعأرليوهو
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"للل!نا؟هـليهـلال!لقاياللأا

النوزكانيلئولي.يت!ثئقذتلالئوز،هؤتكنتئميؤاسيطيما.الكلئؤينيكييلئولي،يي!ثئقذ

تغرفهؤتئمييما،ائغاتمؤكونائغاتيم،ييكانائغاتيم.إتىآيياإئصتاييكليييرائذيالخميمى

مقارنةالمسيحفيهيرتقىأن!لكناتياهذاوقزأيإذن،أ(..-6أ:)يوألغاتم"ا

لأنحاجبمافييكونالذيذاكينأعظتميكونينير)1(أنويمكنهيعرفقنأليسبيوحنا؟

لكيفقطارسيلالذيلذاكحال،أيةعلىيمكنوكيفتنير؟التيذاكعطيةويقبليستنير

لأجللللمسيح،دائمآالعظمةعنبتخلىأنالارسالية،هذهفيفقطمهمتهوتنحصريكرز،

مختار؟أنه

خرآرذ37-

شهاذةأقتللآؤآنالفخق.ق!ثتهذئوخثاإتىأزستفئئم"أنتئملليهود:مرةالمسيحقال

المخلصيكنلملوإذن34(.-533:)يوأثتنم"يتخفمنواهذاأفولؤليهنيإتستالز،ين

الذيوهذا.جدارةأكثروأيضأدائمأأعظمل!ضهمعادلا،لكانيوحنا،شهادةمنأعظم

يرتقي؟عظمةأيوإلىفيه،يتقدمالذيالوقتهوماهكذا،هو

خرآرذ38-

صلاةقذمعندما،المعمدانليوحناأبالجسدبحسبهوالذيالطوباويزكريا

ائغيئشيئالمئيىآيقا"ؤأئحت:قالابخوة،بأقوالنحتلطةكانتالىالصلاةتلكعنه،شكر

نفسهيوحناس!ئلحينأيضأ76(.:االوفئفة"يئيذالرلطؤخيماأقاتمتتقذئملأئك،ئذغى

11ئسئتميقةسئئقةاضتغواالرلط،قيبقأجماواائترتيما:ييضاليغ"ضؤث:قال،يكونعقن

ماوقتأيرتقيسوفالمسيحأنجاهلةبطريقةتفرضونقنياأنتمقولواإذن4(.3:الو

ملكوتإلىيدخلأن.ممجرديوحنامنجدأأعلىيصعدسوفوأنه،الساميةالأمورتجاه

سياقيكرل!القدي!يؤكدهماوهذااللة،هوالميحأنعلىتدلالنورهرالحشحلأنإنجيلىاشهادة)!(

بذاتهالحقيتيالنوروحدههرألهويبثينالنور،،الكلمةاللةيدعو"هناقائلأ:بوحما،إبحيلفيالايةلهذهشرحه

للنحلوقأ،ليسفالكلمةللور.محتاجأليمىوإنه،الإنارةخاصيةلهلالطيعةمعهآخرأحدهاكلشوالدي

العبيروبذلك.المحلوقاتكلفيهتتركالدي،الحقيقىالنرروحدهفهو،المخلوقاتطيعةعنتماماغريب

دأنرةيهوبلالمحلوقات،عدادويحسبأنبمكنلافالنورللنور،يئهلىوقنالورل!الابحيلييمئزاا"هذا

89.صالأولالاصحاح،الأولالمحلديرحنا،إبحيلضرحؤتذه".الذيلذاكالصالحةبالطيعةومملوءالالوهية،
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عفهالطايةا!قالة-االلال!؟ا!نوأ

للطريق،والمجدللواعظكانومئ؟العليمنأدق-بحق-نجيأييعتبرأمئ،السموات

الأمرأنأعنقد؟الطيعةبحسبالربمعذاتهالعلوإلىيصعدأنكعبد،الخدمةيتممالذي

عنبقولهيوحنامنأعظميصيرأكمآلهأنيقصدالمسيحكانولو.للكلالفهمسهل

:نتساءلأنلناتكان28(،7:الوجمئه"أغطماللهضقكوبييآمئغرا"ؤليهن:نفسه

عليه؟هوماالمستقبلفييصيرأن،أحمىدائمأهوتمنيمكنكيف

الموضوعهدفعنلإيجازيكشفالفمل،لكلتفوفيلثرخ93-

نظريةكلوبحثناقيل،ماكل-رأىبحسب،يكفى-.ممافحصناقدأننا.مما

نتمسكأنرأينافقدحسنآ،يكناالمعارضينهدفأذوأظهرنا،بالموضوعيليقبحرصبى

أنهأعتقدلالأنني؟أوردناهالذيالكلامأهمية-بتوسح-ونظهرذاقا،الحقبنظريات

منأعظميصيرأنالمسيحمآلبأنتقولالتيالنظريةقبلواالذينأولئكندينأنفقطيجب

عليناينبغيلكنحسنآ،إدراكأالأقوالمعئئدركوالملأنهممستقبلأ؟ماوقتفييوحنا

بطربقةهاجمناهمبأننااقموناالذبنأولئكعلىنردحئالمستقيمةالمفاهيمنعرضأنأبضأ

لكي،المسيحيسوعنحلصنالأقوالبإيجازونعرضالقراءةلنفسنمضيإذندعنا.تليقلا

.الأقوالهذههدفهوماالسامعيننعلم

الأعمالعنوستيمسجينأ،المعمدانكانحيث)1(،هناكمننبدأدعناحسنأ،

)متاآخر؟اتئتطرأئمالآيىفؤأئتاا:ليسألوهتلاميذهمنأننينفأرسل،المسيحفعلهاالتي

تمئضغال!يقائوخئاؤأخيراادقتا11قائلأ:،السؤالهذاعلىالمسيحأجاب3(.ا:ا

أتمها.الىالمعجزاتأيضأكلامهفيمتضمنآ4(،ا:ا)متؤتئطرالب"

حوله،الموجوديناليهودجمعإلىيسوعالتفتيوحنا،إلىالتلميذانرجعوبينما

لتئظروا؟خرجتئمتاداليهن؟الريحتخركقاأقضتةلتثظروا؟ائترتيماإتىخرجتئماقادا1:وقال

ليهن.ائففوفيئئوبييهئمالئاجمقةاليياقيتفتمونائذينفؤداتاجمقة؟ييابألآبسأإئح!تانآأ

غئه:كيتالذيهؤهذاقإنتيؤ.ينؤأفضلتكئم،أقو،تغثم،أتييأ؟لتئظروا؟خرتجتئمقادا

وبعدا(..-7:أا)متفذاقك"طريقذيقئئاتذيقلآيرؤخهكأقاتمازسيلآناقا

صحيحأ.تفسيرأالتفيريكرنلكىيهقيلتالديسياقهالىالأتوالهذهالقدي!كيرل!يصع)1(
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2!للق؟ثبرلال!ب!أالقا

التستاءيناثقؤلودينتئنيفئمتئم:تكئمأفول"آلخق:نفحصهالذيالقولأيضآأضاتذلك

:اا)متجمئة"أغطئمال!سثضاؤابتقكوبيىالأضغرؤليهنائقغقذالب،ئوخئاينأغطئم

اثضغضذالطيوخئاأتايمؤين11قائلا:أضافبلالحد،هذاعنديتوقفاحديثهلكنا(.ا

12(.:اا)متتختفوتة"ؤائغاصيبون،ئغضثالسثضاؤابتقكوثالآنإتى

نأالضروريمنأنهأعتقدولكني،برمتهالموضوع،الأقوالهذهكللناتلخص

المسيحيسألأندعاهالذيوما،القديسالمعمدانسسجنلأجلهالذيالسببنوضح

أثارتالتيالمسيحإجابةنفحصكذلك،الآتيالمسثاهوكانإنعنالتلميذانبواسطة

ئوخئاينأغطئمالئستاءينائضؤئوبينتثينيفئماتئما:يقوللأندفعهالذيوما،الجموع

يئه".أغطمال!ثقاؤاتتقكوتفيالآضغرؤليهنائقغقذالإ،

ذكرناها.التيالأقوالهذهشرحفينمضيإذندعونا

عيشبىاطريقةاتبعإذ،وغريبةعجيبةحياةالطوباويالمعمدانيوحناعالقلقد-

نأالطبيعيمنكانفقدلذافيها،يسلكواأنيستطيعوالملأنهماليهود،عندمعتادةتكن

بالفعل.حاضرأكانوإنبعد،ظهرقديكنلمالذيبالمسيحكرازتهإتاناليهودبهيعجب

21(.:ا)يوااائغا%خطمةترفعائذياللهخضلاهؤدااقائلأ:تجاههبيدهيوحناأشارفقد

مدخلا)1(،الموسويالناموسعبادةهجرأنهظهرقدبواسطهبهكرزالذيالربولأن

يوحنا،الحقيقيةالعبادةفيظلالأكانماكلئصيحأبالحريأو،الانجيليةالعبادةمنهابدلأ

الممكنشققعرضعنحديثةأتاءكيرلسالقديسالأمرهذاوبؤكدالاموسية،العبادةالمسيعأبطللقد)1(

وعحيب،دقيقالرمرذراعأ.وعرولىلانطولهايما،أذرعأربعةهوالواحدةالئقةاعرض1قائلا:،للخيمة

-الاموسترليةأدإذ.مظلمالحرتلأنحدأصصللكميسة،لالسةبالناموسالعيض!أذيظهرأنهأعمدلكي

عابةلأن.المسيحقيامةفيهحدثتالذيالثاساليوميأي،المسيحسرلىفايتهاإلىوصلت-الزمنممرور

ولول!69(.:911)مرااجلىافراسعةوصيتكأقا"العظيمداودمرخإليهالذيالمسيحهروالأنجباءالناموس

الكورنثيرنأيهاإليكمممتوحافمنا1قاثلأ:بالمسيحالايمانعنالناموصيةالبادةففثلراالذينلأولئكيكتبالعظيم

أيصاأنتمكرلوالأولاديكماأفوللذلكفحزإءأحشائكم.فيمتضيقينلفيامتضيقينقى.متسعقل!نا

:6كو)2"الظلمةمعللنورشركةوأبةوالاثمللبرخلطةأيةلألهالمؤمينعيرمعنرتحتتكونوالامنعين.

!عيتحدثرنومازالواإممالى،عدمأظهرواالدينباليهوديرتبطأنبريدالديالمرءأنأدركتهل1(.11-4

المرحع،والحقبالروحوالجادةالسحودا.تتنافر؟االقلربيحعللالم!يحالإيمانلعدالاموسحر!التزامضرورة

89.صالاسعةالمقالةالخاس،الحزءق،السا
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ع!الطا!بةا!قالة-االلالوثا!أاثلا

يقولكما-الناموسيةالتربيةققتالذيبذاكمؤمنآهذاكلعندافعالذيالمعمدان

السبتراحةأبطلقدكانتمااللة،منمرسلاالانساذهذاكانلوقالوا:لأنهما!غبياء؟

الذيفما،المسيحضداسئخدتمالذيالنظامعنخارجأنفسهيضعأ-16(9:يو)أنظر

؟الهدفهذايحققحئالمعمدانابتكره

بأنهتظاهر-عليهمضاحكآ،أقولأنأستيم-اليهودأفكاريقاومأندون

خالفواقدكثيرونهناككانبينما،لأنه.الناموسوصاياعنويدافعبالناموسيترافع

للخطر،نفسهمعرصآ،وصرخهيرودسأدانبأنفقطهواكمفى،متنوعةبطرقالناموس

يحدثلمالوقتهذافحئأيخيك".ائرأةلكتكونأنيجلالآ1:هيرودسضدقائلأ

ذيهر.أنسبقالذيهدفهفتحققالأمور،هذهحدثتحئيوحناعوقبأنإطلاقا

-اليهوديالشعب،آلامهتجغقتوقد،الطاغيةالسلطةمنبأمرالبارسئجن،إذن

نأعلىالشعبهذااجبرفقد،الناموسلأجلتألملأنهأي.عليهيشفق-الجريمةمحب

بسجنهالمعمداناشترىفقدإذن،.بهكرز.مماللإيمانبالفعلجدأمهيئأالشعبوكان،يحبه

.القساةعصيانولئناليهودرضا

منأمهبطنمنحقأامتلأقدوكان،بالفعلالقدسللروحمشاركأكانولأنه-

هذالأجلليميته؟غمدهمنخرجوقدالطاغيالسيفبالفعلرأىفقد،النبويةالموهبة

تام،بوضوحيعرفواأنأيضآأرادكما.المخلصبالمسيحاممانهممنتلاميذهيتيقنأنطلب

الكل.ليخلصيأتيأنالمنتظرالمسئاهوأنهترددأيدون

فيالطريقرفقاءيسيرأنهدفيجهك،بأنه-التدبيربحسب-تظاهرفقدإذن،

والى-قناعهعلىكانلأنه.بالمسيحآمنقدبالفعلكانالذيهذا)معلمهم(معاممافم

التيالتعاليمبلإياها،علمهمالتيتعاليمهيتعلموالنبأنهم-كبيرةغيرةداخلهفيبثت

يفضلوفا.

الذينهؤلاءق!اعلابسآالمسرحعلىموجودكأنهالثدبير،وبحسب،بالتالي

الحىالمخلصصوتومن،يسوعيسألواأنبهارتباطأالتلاميذأكثرمنطلب،يجهلون

كردت،المسيحإلىالمرسلونهؤلاءوصلوحالمافعلأ.المنتظرالمسئاهوكانإنيكتشفون

ينألمون،كانواالذينأولئكعلىالكبيرإحسانهفأظهر،الحقيقىالإلهلأنهالأمر؟المسيخ
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لالللكلا؟هـليهـلالدالقاباللأ

الوقتذاكفيالتدبير،بحسب-وصنعقبل،ذيمنأكثروقتذاككثيرةمعجزاتوصنع

يأتي.عندمايصنعهسوفعماأعلنواحينالأنبياءبهاكرزالىالأمور-

التيالمعجزاتعليهمغرضبلهو"،"أناقائلأ:مباشرةيجبلم،سألوهوعندما

ليوحناوقولواأذهبواااقائلأ:النبويةا!رازاتفيذكرتالىتلكمعتتماثلوالتيفعلها،

حينوللتوبواسطى.يتممرأيتموهقدالأنبياءبواسطةسحيممالأنوحمعتموه"،رأيتموهما

خرجتماماذاايوحنا:عنالجمعإلىيتحدثعيسوبدأالإنجيلى،يقولكماهؤلاء،ذهب

ذلك.بعدالحديثآخرإلىالتنظروا؟ا

الذينالمستمعينجمعلأنهامأ.حديثأالمسيحاعتبرهيوحنا،عنالمسيحوحديث

أرادشالأنهمليسوأتوا،يوحنا،تلاميذمنكانواسألواالذينهؤلاءأنغرفتحولهكانوا

هذايطرحواأنأيضأوأقنعهمأرسلهمالذيذاكجهلمنبل،جهلهممنيتخلصواأن

هوماوك!!11(،أ:4مز)أنظرالقلوبيعرفباعتباره-المسيحأدركفقد.السؤال

يوحناكانلو:داخلهمفيويفكرونيسألونسوفالبعضأن-الانسانفيموجود

يرقغائذيالئيماخقلافؤدااقائلأ:لنا،أظهرهكيف،اليومحئيسوعيجهلالطوباوي

يحيقسوفالذفيالضررأنئدليكأنالصعبمنيكنولم92(.ا:)يوائغاتيم"خطئة

منهمحاقمماهؤلاءيشفيأنأرادهذا،لأجلصغيرا.يكونلنذلكجراءبالجمع

لتتظروا؟انتريهإتىخرختنم"قادالهم:يقولإذ،عثرةأنشأالذيالضررعنهمنازعآ،مرفي

مراتتتعبونوحسنآ،الطوباويبالمعمدانأعجبوا:يقولهوفهاا.؟االريحتخركقاأقمتتة

كثيرة.ممجهودالبيشتروالكيالطويلالصحراءلطريقإياهمدافعأ،إليهذاهبونوأنتمكثيرة

.هناكمنالافادة

لوكمامتأرجحعقلذوأنهظننتملوبهتعجبونفعبثآ،كذلكالأمركانإذا

اعترفوقد،كذلكيعتبرلاكيفلكنتشاء.كماالريحتحركهاالتيالقصبةيشبهكان

تروالكيتخرجواالكنكم؟العقلرجاحةعدمبصببيعرفهالذيهذايجهلبأنهحقأ

11اثملولثبصوبيخيهئمالثاجمضةالئيابئتفت!وناثذينهؤداتاجمقة؟ييابالآيسأإثستانا"أقصبة

النسكيمارسالذيهذاأثا،متزنغيرعقلعلىهؤلاءيكونأنيجوز8(.أ:أ)مت
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م!الطلأبةا!قالة-االلالون؟أا!نا

منالكبيرالفدرهذاعلىيكونكيف،الجسديةالشهوات-بثبات-ويحارببشدة

الجهل؟

بالأموريستمتعونالذينالنفوسأصحابهاتتضفصفة،المتأرجحفالعقل

ناعمة،ملابسيلبسلالأنهبهئعجبونكنتمفلوصارمبما.بتربيبمايتهذبونالذينلا،العالمية

المصيرفي-تساوونكنتمفإذاثقة.منالئسكهذايليقماعمليأتظهرواأنفعلبكمإذن

إذنفلماذا،يتعبالذيوذاكأكثر،هومالديهوليس،متنعمةحياةيحياالذيهذابين-

بهؤلاءأعجبوا؟الملوكقصورفيويحئونناعمةثيابأيلبسونالذينأولئكتكريمتتجنبون

شعرمنالمصنوعةالملابسبالحريأورثة،ملابسويلبسونالصحراء،فييحيونالذين

حقأالمعمدانيوحناتعتبرونوسوف،تخجلونيجعلكمهؤلاءعبثأنأعتقدأنا.الجمال

نجي.منأعظمبالحريأونجيهونعمنجي؟أنهتعتقدونأنتمأذلك:علىبناء.بالغيرةجدير

.ورأىتنبأهوبينما،بينهمحاضرأيروهأندونيأقي،سوف)المسيا(بأنهتنبأواأولئكلأن

بهكرزماكللأنبالتقدير،؟جديرالسابقأنالمخلصأظهرجهةكلمنإذن

حقيقيأ.كان

يتبوأالرجلأنعلىويؤكد،ساميةمكانةفيإيا،واضعآيشهدبالتأكيدوهو

مابطريقةئختمحئالآب،منبالقرباحفيربأقوالهأنهمباشرةيضيفلأنهنبويأ،موضعأ

ليخقطكؤخهكأقاتمتلآكآمرسيلآنا"قا:يقوللأنهالناموسجهةمنعنهشفادةأيضأ

يقولماذاذلكوبعد2(..23:)خرأغذدولتة"ائذيائضكالبإتىبكؤليجيغ،الطريقيي

اثضغقذالب".يوختاينأغطمالثستاءينائضؤلوبينتئنيقثمتثمتكئم:أقول"آئخهقعنه:

.الأقوالبهذهالمخلصيظهرهالذياالدفأيضألاحظ

الفكرغترجهبمامنفهو.القديسالمعمدانعنومطولأكبيرأحديثأتحدثلقد

بالإعجابجديرأنهوأظهرفي،منأعظمإنهقائلأ،المعمدانليرحنامنصفأيكنأالذي

منالمولودينبينمنمنهأعظميوجدلاأنهأضافذلكبعدثم.لسامعيهبالنسبةوالحب

الأممى،الصلاحصورةأي،النقيضالطرفعلىتحتويإلىالصورةقذملكنهالنساء.

للدرجةلتة،ابناليكونثانيةويدالروحوبواسطةالملكوتدخلللتوالذيذاكصورةوهي

همالملكوتمشاركيأنعلىيبرهنحئوذلكأدق،هوالذيهذاإعجابتستدعيالتي
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"لللكلا؟لال!ثييبطألقاا

كمحاسبينالملكوتلاختطافبتأفبيسرعواأنسامعيهعلىوأنمنه،جدارةأكثر

يحققأحدمنمالأنهيوحنا.بهيتمتعكانالذيالتقديرجمنبكثيرالملكوتجماليسمو

عظيم،شيءبشأنالمنافسةتكونعندمابل،القيمةقليلشىءفيتنافسإذاعطمأمجدأ

أعظم.انتصارأويحققأعظمجهدأيبذلعندئذ،

:الربفالهماوفقالقدسالرو!عطةنقصد"،السموات"ملكوت:نقولحين

هوالثانيةالروحبولادةكرمالذيذاكبالتالي2(.ا:17الوذايخقكئم"الئ!ققكوت"قا

بينماجسديآ،أولادأيدعونالنساءمنالمولودينلأن.امرأهمنؤيذإنسانأيمنأعظم

:8)رواالآلباآبااتاا:قائلين،إليهويصفونلهمآباالكلإلهيدعونالروحمنالمواصدين

إلأ،بأعمالهعطمآيصيرأنإمكانيةامرأةمنللمولودتوجدأنهمنبالرغمهكذا،15(.

صارلكنه،امرأةابنبعدليسلأنه؟السمواتلملكوتذعيئالذيذاكهومنهالأعظمأن

حئأ(،3:يوا)أنظراللةابنبالفعلوئدعى4(،:ابط2)أنظرالإلهيةالطيعةشريك

.الولادةحديثوطفلأصغيرأئعتترأكمالأ،أكثرهمممنالأصغرهوكانلو

إنسانأيأويوحنا،فضيلةعنكثيرأتختلفالثانيةالروحولادةأنوكون-

يعفدأنرفضالذينفسهبيوحنابل،الخارجيةالأمورمنليسلنا،يؤكدهمافهذاآخر،

بالرغمإذن،هوفها1(.34:)متيئك"أغتمذأنئختاجأتا11:لهيقولحيث،المسيح

بواسطتها،لأن؟الروحبولادةئعطىالتيالنعمةيطلب،الفضيلةفيكاملأكانأنهمن

يتغيربلامرأه،منمولو؟مجرديكونلنعندئذ،أسمىهويمايرتفعأنيمكنه،وحدهوليس

لديكأنتصاحبياله:يقللمالمخلصلأنبه،امماننالنايؤكدوهوإلهيأ.أصلأئكتسبأ

احتياجوفيبلاحنياج،فيأنهعلىوافقهبل،المعموديةقداسةبدونالصالحاتفيالكمآل

يعنيهماهذالأنآخر.لوقتالنعمةأتجل-التدبيربحسب-لكنمنه،يعتمدلأنعطم

1(.35:)مت"الآنا!اسئغ:بقوله

وبواسطهاالقدسالروحعطةيقصدكان"،السمواتاملكوت1:بقولهأنهأقا

ل!ضنا،بوضوحالأمرهذانظهرلكيكبيرلجهدنحتاجلافإننا،للمؤمنينالثانيةالولادة

ققكوثالآنإتىائقغضذالبئوختافيلايماين1:يقولإذذاتها،المخلصأقوالمننتعلمه

يوحنا:نادىأنمنذأي،أ(.أأ:2)متتختظفوتة"ؤائغاجمصونيغمضب،الستضاؤاب
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عفرالطلأيةا!قالة-االلالان؟اثلوؤ

سامعيهمنكثرونتركفقد3(،3:)متئ!تميقة"سئئقةاضئغوا.الرلطقييق"آجمأزا

الفضيلة،تجاهكبيروبجهدبالغصبحياتهمغتروا،للأفضلوبضوق،والسيئةالخاطئةحباقم

يتبنونالذيناثا.بالمعموديةومتطهرينبالذهنمستنيرين،الروحبواسطةدثةأبناءصائربن

يغتصباإذنيوحنا،وقتمنئغصبالسمواتملكوتأن.مما:يقولونآخر،تعليمأ

إذاالأنبياء،رجاءيذهبأينفعندئذصحيحأ،ذلككانفإن.قبلهالسمواتملكوتأحد

"ئوئوا،قائلأ:المعمدانظهرعندما،كثيرةسنينبعدفيمابدأقدالملكوتاغتصابكان

القديسيندخولأن،الواضحمنلكن2(.3:)متالسئماؤاب"ققكوتافتربئقدلأته

كانواهذالأجل،ابنهلصورةمشابهينكانوالأنهمجدأ،قديمأزئبقدكانللملكوت

والولادةالروحعطةفإنذلك،وبعديوحنازمنأثناءأفاقبل.ينالآباللهلدىمعروفين

.بالايمان"اغئميتت"فقد)1(المعموديةبواسطةالثانية

كانيوحناأنافتراضأصبحفقد،جانبكلمنالموضوعأوضحناأنناوبما،إذن

ليتعندئذ،حقيقىهوالأمرهذاأنوبماله.محللاافتراضأالمخلمى،منأعظمماوفتأ

.الموضوعهذاطرحعنيتوقفونالمضادالرأيأصحاب

القديىلاضرحهماوهدالالايمانتررواللذين،المقدسةالمعموديةإلىترمزكانتالنحاصةالمرحفة)1(

بالماءفيهايغنسلحيث،الخيمةمنالأولالمسكنفيباررشكلموجودةالمرحضةاكانتقائلا:،كيرلس

ئظهرماوهر.الكهنةعلى-كقانون-ئرضقدالاغتسالهداوكان.الأقداسقدسإلىيأتولىالذينأولنك

،المقدسالجنستميزالىالمعموديةبواسطةيكولىإنماالتطهير،أنمعلأ،كمالمنالماموسفييمدوكالىمانقص

فختاز،تجننأنثنم"ؤأئا:بقولهالعظيبمالتلميذإليهمتوخهالدينوهم،بالإيمانببررواالذينهؤلاءأقصد

1)اآئغجيبائورهإتىالظفضيماينذكاكثمائذيبففتائلئخيروالكىافيتاء،لتتذثئقذستة،ائة،ئفويهىؤكهئوث

إبراهيم،عوضجررجد.ترجمة،السادسالجزء،والحقبالروحألعبادة،السكندريكرلسالقدي!1(210:بط

ص،العاشرةالمقالة700،2بوليوالآبائيةللدراساتالأرنودكسيالمركرإصدارالثمهيد،عدلصحىد.مراحعة

163



لاشكلا؟ل!ثييبطألقاا

عاثرالثانيةالمقالة

الآتية:الشواهدعلي

.1(،41:1)يوفأ"ؤالآبئالآلب!يأتا11

35(.:أ5)يواؤاجذاؤالآلثأتا11

الهراطقةجانبمناعترافنا-

الكتبأنطالماالآب،فيوالابنالابنفيالآبيكونأنغريبآليس:يقولون

28(.:17)أعؤئوتجذ"ؤتتخركتخيايهالأئتا1لنا:بالنسبةتقولالمقدسة

الآب.فييوجدالابنأيضأهكذاقيل،كمافيه،ونوجدونتحركنحيافكما،إذن

الابن؟منأعظمالآبكانإذا،الابنفيالآبيحتؤىأنأيضايمكنكيف

منه؟أعظمهوالذيهذاويملأفيه،يحتؤىأنالآبمنجداأصغرهوالذيللابنوكيف

الاعراضهذاعلىالرد2-

يدخلكيفتبحثونفحسنآجسد)1(،كأنهالآبفيئحتؤىالابنأذ،ظننتملو

،أخرىمادةأيةأوالفخارمنمصنوعلاناءبالنسبةلأنه.والعكسالآخر،فيالواحد

نفندأنعلىأثناسيوسالفديسيختالذا،شكلتهمهيوهذهوالال!الآبعلىالماديةالمقال!إطراطقةيطق)1(

في"أنايقول"عمدما:يقرلإذالمؤمنير،صلامعلىللمحالحظةوذلكللآياتالحقيقىالمعىلوضحوأنضلالهم

كماالآخر،منهماالراحدليملأالآحرلىذاتهيفرعالواحدأنهؤلاءايفنكمايعىلافهذافي"والآ!الآب

ولاتامألي!منهماكلاوكأنالأب!،فراغوالآب،الآ!فراعيملأالابنأنحئ،الفارعةالأوانيييحدث

الثالتالفصلالئالثة،المقالة،السابقالمرحعالأريرسيين،ضدايأجساد".حاصيةهىفهذهداته،يكاملأ

.12صالؤة،والعشرون
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مفيااللاليةا!قالة-االلال!ثافياثل!أ

الأكبر.فيالأصغرأيضآولاالأصغر،فيئحتوىأنللأكبر!لحكنلاإنه،نقولأننسنبم

أفيطبيعتها،بحسبمامادهمنالمصنوعةالغيروالكائناتالجسديات،لغيراضسبةبالكن

أنتمإذجهل،عنتدركونهالذيهذاعنمتغاضينالآننقولهوما؟اقتراحكميسندمبرلي

الابنلأنهكذا،ليستالحقيقةبينما،الابنمنأكبرهوالآببأنآمنتمإذضلااب،في

شىء.كلفيللآبمعادل

الآبيكونماذاعرفتملوالأقوالهذهمثلتستخدمونكنتمماأنكيمأؤمنوأنا

يكونماذاوكذلك،وشعاعهوالأبديالمنظورغيرالنوريعىماذاوأيضآالحقبقة،فيوالابن

فيرسختقدالمفاهيمهذهكانتلو،لأنه)1(.الجسديغيروالختمالجسديغيرالأقنوم

كنتمبكالجسد،مثلتتخيلوفاكنتمومااللة،طبيعةلأدركتمأهميتها،وأدركممعقولكم

بمالابنفييوجدوالآبالآبفيالابنيوجدكبفقبل،ماوفق،بالضبطترواأنتطلبون

فيه.والآبالآبفييوجد،ومثيلوشعا!وصورةختمهوإذلأنه

أنناأساسعلىالآب؟فيالابنيكونأنغريبأ،ليسأنه،تزعمونلأنكملكن

كبير،ضلاليعلىأنكمالحدهذاعندلكمأبرهنأنالأهميةمنأجدفيه،ونحيانتحركنحن

القديسينمنواحل!كليقذسكما،المسيحفييوجدلااللةلأن.الحقيقةحدتخطتموفد

فيمعهشركةفيهمالذينكلمقذسأالآبوحكمةقوةهوذاتهالابنلكن،فيهمداخلأ

بحسبالابنئدعىولاكرارنا،علىمعهشركةفييوجدلأنهقدوسأليسفهوإذن،.الآب

الأزلي.الآبجوهرمنمولودلأنهالإبنهوبل،النعمة

ونتحركنحيابالتأكيدنحنلأننانحن،مثلناالآبفيأيضآالابنئوجدلاكذلك

مصدرمنكماالآبجوهرمنأتىلأنه؟الطيعةبح!سبفيهالابنلكناللة،فيونوجد

كماالحياةفيمشاركأئحياأندون،الكلوئحيالطيعةبحسبالحياةهوحى،دائم

ميزةئعتبرأنيمكنلاالحارجمنويأتييضافمالأن؟الحياةالطيعةبحسبهوأليسنحن.

الأمورفسر:اقدالهراطقةأنمؤكدأالهراطقةعلىالردسياقنفرفيأتايرسالقدي!يوردهالبرهانلفس)1(

،مادياللةأدبظمرن!همدهنهم،انحرا!عنناتحةالتفكيرلىالفلالةأهذه:يفرلإذماديةبطريقةالماديةغر

وشعاعه"،والأزليالمنظورغر"النررهوماولا"،الحققىالابنهومن:لا"الحقيقى"الآ!هرسيعردرنولا

الأريوسون،ضدأ.الماديةغيرالمورةو،الماديعيروالرسموالمطوركيرالكيانهومايمه!رنولاالمنظرر،غير

.11صافقرةوالصثرولى،التاكالفصلالتالتة،المقالة،السابقالمرجع
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"للل!نا؟لال!هـدييباللألقاا

25،ا:ا)يواائخياةهؤأتااا:يقولالابنلكن.الإضافةهذهلديهالذيهذافيطبيعية

هذالأنلكناللة،فيبهانحننحياهاالتيالطريقةبنفسويوجديحيالاهوبالتالي6(.ا:4

فحقأ،طبيعيةبطريقةالآبفييوجدوأنه،الحياةأقصد)1(،الطبيعةبحسبلههوله،الذي

الآب.جوهرنفسمنأنهبسببمعه،واحاهو

الهراطقةاعترافاتمنآخراعرافن3-

التيالأقواللالأنهفيه،والآبالآبفييوجدذاتههوإنهيقولهو:يقولون

لأوصيةأعطاهالذيللآبهىبلبه،خاصةهيكذلكالأعمالولا،للجميعيقولها

.الأعمالهذهيتمموأن،الأقوالهذهيقول

يردإ-4

يتحدثأنالقديسينمنواحدلكليحقالهراطقة،أيهاآرائكموفقذلك،وعلى

أعمالأوتممواقوةالسماءمنأخذواوقدأيضآ،الإلهيةللأقوالخدامآصاروالأفمهكذا،

وسليمان85:8(.)مز"الرباللةبهيتكلمماأممعإني11:يقولالطوباويفداود.عجيبة

وموسي6(.2:)أمثالؤائقفم"ائقغرقةقميماجمنجكضة.يغيمالردتالأن1:الحكيم

أقوالهيستخدملمالأنبياءمنواحدكلوعمومأاللة،لأقوالخادمآأمينأؤجدالطوباوي

أنهنرىأننستيمهذامنإذن،".لفلانالرباقالا:لسانهعلىدائمالكن،الخاصة

كما،القوةاللةمنآخذينمعجزاتصنعواوهماللة،أقوالخدمواكثيرونآخرونيوجد

الرتجالأيقا11صنعوها:الئالأعمالمنتعخمواالذلنلأولئكيقولونالمخلصوتلاممذقلنا.

!-.-.-

الحقيقةبالالنلدى.مماالهراطقة.ممواحهةوذلكالطريقةبفسالالنإلوهيةعلىكيرل!القدي!برص)1(

لأحماءالالنالإلهيةاالألمفاراتدجمر:يقوليوحا،لابحبلشرحهفيوالمخلوقاتالابنبيرالكبرةالهوةيظهركى

كرر)1الثإ"ؤجكقيمااللةقزه"فياثضسييحلولسقالمثلماالآب"وقؤة"حكمةأحبانأئصمى!هو:ونحنلفةكثيرة

:3(،43)مزؤخفك"ئوزكصأزسيل"المزاصرلىالقديسينأحدزثلمثلما"والحق"النورأيضأوذعى2(،4:ا

ويدعىله(يؤفودالذينكلالمسيحفيئحىالآ!لألى4(..ا:91)مزبرك"فيأحيى11ا"الئراأيضأويدعى

تئث"آتداقإتىالرثئزاقرةأئاااوأيضأتااخذفي"قخدإتيؤتغاتفديني"برايكقيلكماالآب"امضرة1أيما

امحراهـأريرسقولصيمكنفكيفالآبد!هبالنسبةهذاكلهرالابنكالىفإداا(.ا33:مز-73:24)مر

يت!رحأ.الآ!سأقلالاب!إنيقولأنالأساءهذهكليسمعأنبعديمكنهوقن؟الكاملةالأنسانغاوةوهو

53.صالأولالاصحاح،الأولالمجلد،الابقالمرجعيوحا،إنجيل
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عغيااللانيةا!قالة-االلالان؟أا!نا

قذتقؤاتاأؤبفويتاكةنتاإتئتا،تضئخصونؤيضاداهذا؟ينتتغحبونتائكئمقا،ا!شرائيليون

لغةيستخدمواهؤلاءصأنمنواحدلكلإذنفلمسمح12(.3:)أعاتف!ثيي؟اهذاتجغفتا

هؤلاءمنواحدكلمسبقأ،قيلكمالأنها،مياؤالآلتالآلبييآناااوليقولوا:الرب

شيئأالابنفييكونلاوبالتالياللة.منقوةآخذأمعجزاتوصنعإلهيبما،سماباستخدم

زائاشيءيوجدلاطالماابنآ،ليسأنهويبدوالك!!،منواحدأأيضأهويكونبلمميزأ،

بحسبالابنأنهأيحال،أيةعلىالآخرالرأيويسري،مقبولغيرالرأيهذالكنفبه،

الطبيعة.

-،لم3-آخررذ-5

نأنحلوقة،طبيعةذيواحدلكلأو،القديسينلجميعإمكانيةهناكأنافترضناإذا

يعرفالذيالمخلصعلىيكونعندئذ1(،1:ا4)يوا!ىاؤالآلتالآلبيي"أتابقول

يكونومثلمالني،أيضأكائنهوهكذا،الآخرينفيكائنهومثلماإنه:يقولأنهذا،

منأحدأييذكرأنودون،الآنأنهإلاأيضآ.أكونأناهكذافيه،بعفالآخرين

الآب،جوهرمنيأتيأنهبسبببهخاصةميزةيعدحصريأالأمرهذاأنعارفآالآخرين

لامكانتهأنذلكمننستنتجإذن،ا.!ياؤالآلتالآلبيىآنااا:يقولشديدبحرصنجده

الابنهولأنهله؟ومميزاخاصاملمحايمثلالأمرهذابلشيء،فيالآخرينمعتشترك

!-ص)1(.واللهوالكلمة

يقرل:إد،الآبجوهرسالاب!إنحيثمنالمخلرقاتعنالابريميزماتوضيحأثايولرللفديمىسبق)1(

كثل.داتهالآبحوهرمنهوالابنكيانكللأن-نعر!أدلايسمحمامحس!-الآ!وهوالابن"لألى

نألسصألهوبعرفبالآب،خاصهرمايرىإلاب!يرىشأنحئ.الينبوعمنوالنهرالور،م!الشعاع

بهوخاصالآبمنهوالابنإنحيثالابنفيهوالآ!لأنالآب.فيفهولدلكالآ!منهوالال!كباد

ماو-رىالاب!،يرىقندإنولذلك.الينبرعصتوالهرالعقلمنهىوالكلمةالثمس،سهرالثمعاعأنثلصا

ف!نلذلك،الابنكيادهىوإلوهيتهالآبداتإلىوحيثالالن.فيهرالآبأنيدرك،الآ!برهرحاصهو

)يوواحد"والآبأنا11أولأ:يقرلأنالصرا!منكادالسببلهذاالاب!.ف!والابالآبلىهوألابن

لاحيةمنالالوهيةوحداليةيوصثحلكى03(:ا4)يوفيا!والآبالآبو"ألابضي!ذلكوبعد03(،ا:.

.51ص3فقرة،والعشرونالثاكالفصل،الثالثةالمقالة،الأريوسيينضد".الأحرىالناحيةمنالجوهرووحدة
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"ش!نا؟لال!ثيمب!ألقاا

الفحصتحتالذياكهدنفس!ركيفيعفمآخررذ6-

منأتىالابن:كالآتيئدزكأنيجبالابنفيوالآبالآب،لبالابنوصد

هولكنه،الخارجمنليسووجوده،العدممن،المخلوقاتمثليأتيأندونالآبجوهر

ولذلكما،نبعمنالنهرأوالنورمنالشعاعيخرجمثلماالآب.جوهرمنمولودذاته

لذاكالخاصالملمحمنهويدركواأيضأ،الآبيرواأنالابنيرونالذينأولئكيستيم

كائنهوهكذا،الآبجوهرمنيأتيبالكاملالابنكيانأنبسببأنه.ممعئ،ولدهالذي

اللةوهو،الطبيعةبحسبابنهوالابنلأن؟الابنفيكائنالآبأيضآوالعكسالآب،في

ا!تيالشعاعفيالشمسمثلا!بنفييوجد)1!ب(أنها!ب.؟ممعنيمنأتىالذيالكلمة

الآبلجوهرالخاصالملمحفلأنمنه.يتدفقالذيالنهرفيوالنبع،الكلمةفيوالعقلمنها،

ونعرفحسنأننتبهأنذاته+يجبفيللكليظهرهلذا؟الابنفيتوجدإلوهيةاوهيئة

ئظهرأنمريدأؤاجا"،ؤالآبئ"آنا:قاللأنهشديدعمدعنالأقوالهذهقالالمخلصأن

فقطيتميزانوالابنالآبأنأحديظنلاحئ،ولدهالذيذاكوطبيعةالآبطبيعةتطابق

إياهجاعلأ،قالهالذيهذابالضرورةشارحأ)أقنومينفىكيانينيكوناأندونبالأسماء

والآبالآبفيأنهئظهرحئا،يخياؤالآقيالآلبفي"أتافأضاف،لسامعيهوضوحأأكثر

أنهيعنيولاالآخر،فيكائنالواحدوبأنالجوهر،ووحدةالإلوهيةتطابقيظهرولكيفيه،

الآباأنوضوجبأكثرأظهربلابن،ئدعىوأحيانأآب،أحيانأئدعىالعدد،فيواحد

أيضآ)1(.الابنوكذلكحقا،كائن

أقنرمانهماأيالتمايزوكذلكوالال!الآ!بينالجرهريالوحدةهوكيرلىالقدي!عليةثددأديريدما)1(

كبانلهأدمؤكدأالمخفصقالهكدا03(أ:.)يوؤاجذ":الآلث"أتا:السياقنف!فييقرلإذقمابزان،

الايهفا،عليهكانؤالآب""آناقالفلماذاالواضحالحقهرهدايكنأوإذاالآب.كيادصمتمايزخاص

"آنالأنالمخالمينإدعاءعلىنمامأقضىفقداثنينصتبالكلامبفصدماداأعلنإلهحيثولكن"ؤاجذ".بكلمة

المجلدالسالق،المرحعيوحنا،إنجيلشرحالجوهر".فيواحدأهماللواحدأذومأهماتعىأنيمكنلااؤالآبا

.94صالأولالإصحاخ،الأواط
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م!ياالطليةا!قالة-الثالىنفيأاللنا

خرآرذ7-

ص-

.ممعئليسالعدد،جهةمناثنانلكنهما،الطيعةجهةمنواحدهماوالابنالآب

الواحدأيضأولا،وعلاقةشركةببنهمايكونأندون،جزئينإلىخرءواحدأشيئأأن

أنه.ممعئأيضأوليس.النسميةفيفقطالإننينقوةفيهاتبدوالىللدرجةبإممينئدعنفيهما

اثنانلكنهماسابليوس،تعليم.كلثابةهوهذالأنابن؟أخرىومرةآبيدعىأحيانأذاتههو

.آبإلىإطلاقأيتغيرلاوالابنابن،إلىأبدأيثغيرأندونآبدائمأهوالآبلأنعدديأ.

الاثنينفيواحدةطبيعةتوجدالعدد،جهةمناثنانوهماالأمر،يكونهكذاولأن

لأن.ولدهالذيهذامعالطيعةبحسبشىءكلفيواحادائماوالمولود،واحدةوإلوهية

اللة،هوالواحدإننقولهكذاإذنالآب)1(.جوهرأقنوموختموشعاعصورةهوالابن

بالآب.الابنوطبيعة،بالابنئطاتقالآبطبيعةلأن

حص

آخررذ8-

نحنلفنورهوالشمسترسلهالذيالشعاعإنيقولأنيستطيعلاأحاكانإذا

بها،علاقةعلىأنهأوفيها،يشتركلأنههكذايصيرأنهأو،الشمسعنالطيعةجهةمن

نورهمابينما،نورانأنهماعلىفكرنافيبالتأكيدويظهرانمنها،طبيعينتاجحفألكنه

نأعدديا،اثنينوالابنالآبكانوإنحئأحا،يستطيعلاهكذا،الطبيعةبحسبواحد

الجوهر.وتطابقالالوهيةجهةمن،الآببجوارآخرشىءهوالابىتإن-حقعن-يقول

أتىالىالشصفيالشعاعويوجدمنها،أتىالذيالشعاعفيالشمستوجدمثلمالكن

أثنين،هماالعددجهةمناللذانالآب،فييوجدوالابنالابنفيالآبيوجدهكذامنها،

)2(.واحدةإلوهيةفيمئحدانالطيعةتطابقجهةمنلكنهماالأفنوم،جهةمنهكذاوهما

يقرل:إذالآب،جرهرسمولودالالنأنبسببالآبمتلهوالابنأدحقيقةأتاسيوسالقديسئرجع)1(

فبطريقةلذلكأيضأ،حصائصههىالآبخصائصإنيقرلألىلهيحقلهذاالآب،حوهرمنمرلودالابناولألى

في"والآبالآ!يأناأفيتعلمراالكى1قائلأ:يصيص:35(،01)يوواحد"والآب"أناقولهمعومتواففةماشة

.17ص،والعثرونالثالثالفصلالثالتة،المقالة،الابقالمرجعالأريرمين،ضد:38(01.1)ير

ألهإلأالآبعنقمايزهوكمولودالابنأدرغم"لأله:يقولإذأثماسيوس،القديسعمدنجدهاالححةلص)؟(

والإلوهيةالواحدةوالطيعةالواحدةالداتجهةمنواحدكلاهماوالآ!فهوتمامأ.كالآبهرإلهأبكونه
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لاش!نا؟هـليرلالدالقاباللأ

9-ر؟آخر

لم!ث

،كثيرةبأسماءيدعىالابنأنبجدفلسوتبحرصبى،المقدسالكتابالمرءفترإن

الذيالآبعلىيسريالأمرونفسآلب.ئدعىأنعدافيماالآببهذعىماوبكلبل

حديتنانخصصسوفلكنناابن،ئدعىأنعدافيماالابنبهاذقيالتيالألقاببكليدعى

9؟أه+للأ"+ول+قى9)1(الكلضابطيدعىالآبكانفإذا:محددةبراهينلإثبات

(،الكل)ضابطلثتيءكلغقىائقا؟زالإلة"الربلأأيضأ:الابنعلىئطلقاللقبفذات

الربهوواحد11أيضأ:الربئدعنالابن8(.4:)رؤيا!يئ"ؤاتذيؤاثكائنكانائذي

الآ!12(80:)يواثغاتيم"نورهؤ"آنا:يقولالابنهـأيضأنور،هوالآب".المسيحيسوع

لائنأنتغقفوايكىؤليهن11:يقوللأنهالأمر؟نضيفعا!أيضأالابنوكذلكالخطايا،يغفر

2(.54:الوائخطايا"تغمرأنالأزفيغقىسئفطانأالإثستالط

يؤكدنجدهالآب،فيكلهأيضاموجود،الابنفيموجودهوماكلفلأنإذن،

حديثةموجهأوأيضأ،15(.ا:6)يولى"فؤيلآلبتا"كل:يقولحينالأمرهذاعلى

1(.0:ا7)يولى"قهؤلكهؤؤتالبن،قهؤييهزتا"ؤكلقائلأ:الآبإلى

صر

ولاآخر،نررهوولا،الشمسبعدالانيةالمرتةفيولي!الورهوالعاعإنحيثقلناألىسبقوكما.الواحدة

ولاواحدنررلالفرورةهوالمرلردهذاومثلالنررسوداتيكفىمولردهرلالنور،معاثماركةسناتجع-هو

لثعاعهيميرالديالئصنورأنإلأاثنانهماوالثمعاعالثمسألىدرغملرراد،يرحدإلهيقولأنأحديستطيع

ص4فقرة،والعشرونالثالثالفملالثالتة،المقالة،السابقالمرحعالأريوسيين،ضدواحد".هوالأشياء،كل

16.

الكل،ضابطوالاب!،الكلصابطالآبكاد"إذايقرلإذآخر،موضعفيالحققةهذهكرلسالقدي!يرز)1(

الرثهوالآ!كانوإذ.الكاملإلىيرتمعالذيهوالكاملغيرأنعيناصالمنطقلألىمه؟أبليكونلكيف

لهولشالربؤبيةيالآبمنأقلكانإداخرأالابنيكونوكيفمه؟أقلالاديكودفكي!.الرثهووإلالن

يكرن،فالالنمنه؟أقلالابنيكولىفكيفالور،هووالابنالورهرالآ!كانوإذا؟ذاتهفيالالهةالكرامة

)بوئذليكة"لأ"ؤالظفضةبقولهكاذلأالانحيلىويصعالظلمةستدركهللالآب،منأقلكانإداالكاملالنور

منحياةأقلالابنكانإنمه؟!أقلالاب!يكونفكب!؟الحياةهووالالنالحياةهوالآبكانوإدا(.:ها

17(.-316:)أفبالايمانالداخلىالإنسانيحالاالميمكالىإنحئنافصةفيناالىالحياةستكونالآب

هذهسالتخفصعليناولكنالآب.منكمالأأقلالالنحياةألىطاهاموتىماحدإلىيؤمونالذينويكونبل

إبحيلشرحدقة".بكلالجوهرفيلهمماثلتهلسىالكاملللآبمساووهوكاملالابنأننعرفوأنالحماتة،

.56صالأولالإصحاح،الأولالمجلد،ال!القالمرجعيوحنا،
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ماكلوكذلك،الابنفيأيضآيوجدالآب،فيموجودهوماكلأنفبماإذن،

ؤالآقيالآبيى"قئلاقال:حينيكذبلمفهوالآب،فيأيضأيوجدالابنفيموجودهو

الآبوليدهوالابنولأذ.مثيللهليسالاتنينفتطابقهكذا،يبدوانالاثنانفطالماا،!يا

قديكنلمإنولدهالذيهذالدىماكل-الطيعةبحسب-حاملأيكونلنلأنهحقأ،

وليدهوويذالذيهذايكنألوالآبفيتكونأنيمكنالابنمميزاتولامنه،أتى

.الخاصجوهره

بمثالآخررذأ-"

الملك،هيئةئعجبحئأحديراهاأنماحئممتازأرممأمرسومبماأيقونبمافيكما

نأنفسهفييتمئبل،بذلكيكتفيولاويملكها،يراهاأنفيريدفيه،موجودهوماوكل

وأنا،الملكيرىيرانيقن:لهبفصاحبماتقولأنللأيقونةيمكنكان،نفسهالملكأيضأبرى

أناأيضأ،كذلك،كبيرةوبدقةالتماثليخصماكلفيواحدأواحدأ،نكونوالملكأيضأ

الأيقونةوهيئةذاكهبئةتحملايأيقونةالأنالهيئةشكلجهةمنليئ،والملكالملكفي

91(،ا:4)بوالآقي"زأىققذزآفي"الذيأيضأ:الابنيقولهكذاذاك(،فيخفظت

الابنأنأيا(.أ:41)يوااجمإؤالآلتالآلبفيآنااوا03(،:01)يواؤاجداؤالآلبآنااوا

الذيذاكوشكلالصادقةالآبأيقونةإنه،مثيللهليسالذيالخاصالآبجوهرلديه

)1(.ذاتهفيالوايدمظهرأؤتذة

لمحىكانإد"ائذي:بولسالرسولقولأيضأتدركالآخرالجانبعلىهكذا،

أنهحيثلئهمعادلفهو6(.2:)فيبىئغابلأصلثة"يكونأنخف!ةتخ!يثتئماللة،ضوزه

التيالأمورهذههكذا،لنفسهالعالممصالحأالمسيحفياللهكانفإذاالآب.مثلكاملصإله

يخصفيماهؤلاءعنداختلافأييوجدلاطالماإذنالآب.أعمالهىالابنيفعلها

الابن،أعمالهيالآبأعمالإننقولأنمنيمنعناشىءيوجدلاإذنوالطيعة،الإلوهية

صحيح.أيضأوالعكس

كانواحيثالوتنيينعندالمعتادة"الملك"صررةأيضأيستخدمجثأثما!يوسالقد!!عطمحدهالصررهدا)1(

والفرون،الثالثالفصل،السابقالمرجع،الثالثةالمقالةالأريرسيين،ضدألظردائمأ.هاويحدونبفدروفا

18.ص5فقرة
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خرآرذ-11

تكونأندون،الابنفيأيضأتوجدالآبفيتوجدالىالمميزاتكلكانتإذا

مثله،الطبيعةبحسبلكن،الشركةمننوعبأيولابعد،فيماالنعمةبحسباضيفتقد

التيللدرجةيفصلهماأوبينهما،فيمايتوسطشىءهناكيكنولم،ولدهالذيهذامثل

جوهرخصائصكلحقألديهالابنأنواحدلكلإذنيتضح،متماثلينغيرفيهايكونان

لأحلالجوهر.تطابقوفقالآبفيكلهيوجدذاتهوهوالآب،كلداخلهويحملالآب،

11(،أ:4)يواييئاؤالآقيالآلبيي"آنا:يقولأنوطبيعياحسنآيكون،بالضبطهذا

الآب،لدىماكلينشيءمنهينقصلالأنه.ممعني،3(..:ا.)يواؤاجداؤالآباو"أتا

.ولدهالذيذاكمثلهوهذالأحل

12-ر؟آخر

يكناإنآبأيكونلنلأنه.التسميةهذهيدزكالابنوجودلأنآلب؟اللةيدعى

بعلاقةئعقنالواحدلأن.الآبوجودإلىتشيرالابنتسمية،والعكس.منهمولودابنلديه

الآخر.مع

هذامعآلبوئدعىالآخر،فيحتمأيوجدالاثنينمنواحدكلأنفبماإذن،

الآلبفي"أتا:قالحينالحقيقولفهوعندئذ،ولدهالذيذاكمعابنوأيضأ،ولدهالذي

11.يىؤالآلت

آخررذ-31

الآب،يكرئم،الابنيكرمالذيوذاكبالآب،يؤمن،بالابنيؤمنتنكلأن.مما

داخلوذاك،ذاكداخلهذائوجدلاإذنفكبف،للابنيسجدللآب،يسجدالذيوذاك

يوجدالآخرالجانبعلىهذا،لأجل؟مثيللهليسالذيذاتهجوهرهمابح!سبهذا،

ئعترتواحدوإله،القدسالرو!معوللآ!للابنيصيرالذيالسجودهذاواحد،سجود
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الجوهر،فيتطابقلديهمابل،والابنالآببيناخضلافأييوجطلالأول،كائنوهو؟

)1(.الطبيعيةنوعيتهماجهةمنالآخرعنالواحديفصلشيءيوجدولا

المسيحمحاربيجانبمنآخرإعتراضأ-،

يختلفانلاهما:الآتيةبالطريقةالآبفيوالابنالابنفييوجدالآبإن:يقولون

الابنبريدهمافكلكذلك،الابنأيضأيريدهالآب،بريدهماالأفكار،أوالقراراتفي

هوالآبهذا،وفقبينهما،فبماوالآراءللإراداتوتطابقتوافقويوجدالآب،أيضأيريده

الآب.فيوالابنالابنفي

الردأ-5

والتيالأخرىالعاقلةللقواتأوللملائكةأيضأئسضح-لرأيكمطبقأ-بالتالي

:ا30)مزأئره"ائقاعلينقؤة،ائمقتدرينقلآئكتهياالرلت"تاركواالمزاميرفيعنهايقال

و"الذيا،يخىاؤالآلتالآلبفيآنااا:يقولواحدوكل،المخلصأقوالتستخدمأن2(0

أيضآتريدهاللهيريدهماكلأنواحد،لكلواضحأنهمنبالرغمالآبئ".زأىققذزآفي

لامضهمواحاهناكوليس،والسلاطينوالسياداتوالعرولقالملائكةزرؤساء،الملائكة

نأطالما،الهدفذاتلديهيكنلمأنمكانهفييبقلنعندئذلأنهاللة؟إرادةعلىيوافق

الجب"أسافلإلىانحدرت11حمع:اللة،إرادةعنمختلفأشيئأطلبالذي)الشيماإن(ذإك

الله،يريدهماكليريدذكرناهمالذينهؤلاءمنواحدكلأنفبماإذن،:ها(.ا4)إش

موافقةفلا،إذن،الابنأقواليستخدمأنهأبدأيبدوولا،سيادتهويحفظمنه،بالقربويظل

المساواةلكن،الابنفيوالآبالآبفيهوالابنأنئطهرالأمور،نفسإرادةولا،الرأي

الطيعية.هويتهماوتطابقالجوهر،فيلهامثيللاالتي

كيرل!،القدي!وضو!بكليركدكما،الآ!خصائصكللهفالابن،اللهطيعةحصاثصجهةسأي)1(

خعائصكللهلأنأيضاهركاملابكونالابنفإن،الكماللهوالآب،للابنهوللآبماكلكان"إذاقائلأ:

المجلد،السابقالمرجعيرحما،إنجيلشرحاالراطقة".كمرحسبالآ!مىأقللي!فهولذلكالآب.وأمحاد

.61صالأولالإصحاخ،الأول
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خرآذر-61

فيتزعزعبغيريظلون،العاقلةالقواتهذهمنوالعظماءالملائكةورؤساءالملائكة

لكنهماللة،إراداتضدموقفأيأخذونلاأفممن،وضوحبكلسلطانهمويحفظونمكانهم

نأأيضأيريدونأفملدرجةاللة،تجاهمتفقورأيهم،صنعهمالذيذاكلنواميسيخضعون

.ذاكيفررهماكليصنعوا

الذيالسببهوفما،الجميعكلنبهومعتردتالنحو،هذاعلىالأمرأنوبماإذن،

الابنذقيقدكانلولأنه؟والحكمة،والكلمة،الجنسوحيديكونوحدهالابنيجعل

تطلقأنيجبتكانالآب،أيضايريدهمايريدأنهبسببالآبوكلمةوحكمةالوحيد

وبماأسماء.منالابنبهذقيمابكلئدعىوأن،العاقلةالمخلوقاتعلىأيضأالأسماءهذه

ولاالحكمةولاالكلمةولاالجنسوحيدالابنيكنأالعاقلةالمخلوقاتهذهمنأيأأن

تكونلاأن-رأيكموفق-الحتميفمنإذنالآب،أيقونةو،هيئةولاشعاعولاالنور

معه.مشتركرأفيعلىوليستالآب،يريدهماتريدالمخلوقاتهذه

يحملالآب،لجوهرأصيلنتاجأنههواؤاجداؤالآلبأتا11:يقولالابنجعلماإن

هدفهمالذينللبشربالنسبةأيضايسريالسببنفس.الآبفيأيضأويوجدالآب،داخله

ا)1(.يىاؤالآقيالآلبيى"آنايقولوا:أنيستطعونلالكنهم،الإلهيةالإراداتيتبعواأن

الصادرةالحرارةيالنارمثلالابرفيوالآ!الجرهروحدةعلىتعتصدوالآ!الاب!بينالفريدةالعلاقةهذه)1(

الأمر،هذاعلي-اكانامماشيءيكنا"وبعيرة3:ايولصشرحهسياقفي-القدي!كيرل!ويزكدمنها،

عنقبلماحيداتأملإداااكانيئاشىءيكنلئم"ؤبغئرهالكلماتهذهعمقيدركقنكليفعلوحسنأ11قاثلأ:

ئعئرلالالذاتالكلماتهدهيأد:26(،ا)تككشهتا"مئرزتتاغقىإثتانا"تغضلكتلقدالإنان.خلق

بل"الإنسان"احلقالكلمهالابنيأمرلااللهأنواضحلألهالهراطقة.تعبير!كخادمأوكأقلالابرعن

المئورةلىلهوشريك،العملفيلهوشريكالالهيةالطيعةداتلهلأنعنهمفصلوعيرلالطبيعةمعهكواحد

الابنالحوهر،وحدةبسببوإمما،الابنسمعرفةينالأديتوتعكادالآبألىهذايعئأندونلالحلق،الحاصة

تقومكصالل،وأحرىفكرةبيرتفصلزميةلقرإتيخخعلاوالذي،المفصلعيرالعفلمثل،الآ!معيعمل

شرح".الخلقفيمعهيعملوالذيدائمأ،الآ!فيالكائنالكلمةالابنكذلكعنهانفصالدودالعقلفيالكلمة

81.ص!الأولالإصحاح،الأولالمجلدالالق،المرحعيرحنا،إنحيل
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الهراطقةاعراضاتمنآخراعتراضا-7

الطبيعةبحسبواحدأيجعلهوهذاالآب،صورةأيضأيدعىالابنأن.ممايقولون

82:مز)أنظرأبناءأيضأذعيناطالمابشر،أننامنبالرغمأيضأ،يمنعناالذيفما.الآبمع

الجوهر؟جهةمنمثلهنكونأناللة"صورة"بحسبوخيقنا6(

لردا-81

اللةلكلمةبالنسبةيوجدبينما،النعمةبحسبيوجدهذاأصدقائى،يالنا،بالنسبة

مكانتهلأن8(.86:)مززقي"تاالآيقةتئينلكجمتل"لآ:يقالولذلك.الطيعةبحسب

ائغيئؤتنوآيقةإئكئمقفت:آنااا:يقاللنابالنسبةبينمابعد،فيمامضافةوليستطبيعية

نبذللمإنلأننا6(،82:)مزت!ثقطون"الروستاءؤكأخل!تموتونالثاسيجمتلليهنكفكئم.

وقدنلناها.اليالأمورهذهمننسقطأنبسهولةيمكنالشر،عنللانفصالجهدناكل

أيضأ.الابنإلىتنتميالطيعةبحسبألقابوهى،وآلهةأبناءئدعىأنالنعمةبحسبنلنا

فيلأنهأوبيننا)1(،وسكنكلقه،،الحقيقيةالصورةقبلنالأننااللة،صورةنكوننحن

الذيننحنبيننا،يقاسولاكبيرالاختلافلكنخلاصنا.لأجلتاتسالأخيرةالأزمنة

فيرأيكميكونهكذا.الطيعةبحسبالابنهوالذيوذاكأبناء،ذعيناالنعمةبحسب

مفيدأ.مفهومآيحتويولا،ثرترة.ممثابة،الحقيقة

لمكئبمفلالبوةلناأنامزكدا:46غلايالواردالثماهدلاستخدامللآ!بوتاكرلسالقدي!يوضح)1(

حدثوكيصهذهالتبىطريقةعن)الهراطقة(أصألهمأدأودأن"عير:يقرلإدالفدس،بالروحفبماالكلمة

القدي!لكنأبناءصرناكي!لقولالذينمحنولناأبناء،نكونألىورثالأننانحن.ولؤتماهولؤتهصوأيصأ

الآب".أباياصارخأقلوبكمإلىابنهروحاللةأرسلألاءأنكمممااثميهبعندمادلكعفمناالديهولولس

لابطريقةقلوباداحلويسكنالالنأنب!ببوذلكالروحيةالبوةإلىدعياإسالقولمح!:معاهوهذا

الثافي،الحزءالابق،المرجع،الثالرثحولحرار،الدينعمودكيرل!القديص".القدسالروحبواسطةتوص!

.61صالثاكالحوار

حقمي،اب!الم!يحألى"كمايقرل:إدفيا،بالروحالميمبسكئتجمالتبىهداألىيؤكدأثناييرسوالقديس

روحأحذتمبللحر!أيصأالعبوديةروحتأحدواأ"إديقولالكتا!لأنأباء""لصيرالرو!نأحدعندمافإتا

ذلوهالذين"كللأناللةأولادندعىالمسيحفيزفواضحأبماء،صرلاقدبالروحكاوإن8:ها(.)رو"التن

الابق،المرحع،القدسالروحعنالرسائلالرلولي،أثناصيوسالقدي!"(.اللهأولاديصيرواألىسلطانأأعطاهم

.91:الأولىالرسالة
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"نلللنا؟ثيدل!ب!أالقا

و!فيةبطريقةآخررذا-9

نأيمكنلنابالنسبة:الآتيةالطريقةوفقمتماثلانوهماواحد،هماوالابنالآب

منالآتيالشعاعيرىأنللمرءيمكنمثلما،جوهرهنفسومنالآبمثلالابنيعتبر

يعملعندما،أباهتجاهالابنعلاقةهىهذهأنوبسببهذا،لأجلها.شبيهأالشمس

يذهب،الذيذاكهوالآبيكون،القديسينإلىيذهبعندماوأيضأالآب،يعمل،الابن

تمئتعؤجمئذةتاأيي،ؤإتييماأيي،ؤيجئهكلآيي،تخقطأخاأختيي"إن:نفسهقالمثلما

الابن.بواسطةالآبمنيصيرالكلقبل،منبالفعلقيلكما،لأنه23(.:أ4)يوقثزلأ"

بواسطةالآبمنحهاقديكونالنعمةفهذه،القديسينلبعضمرةالنعمةاعطيتلوهكذا،

ؤالرئطأييتااللةيتزستلآمتكئم"يغقةللبعضكتبإذالأمرهذاعلىشاهدوبولس.الابن

يسئوغؤزئتاآبوتاتقسئةؤالله11:لآخرينكتبنفسههووأيضآ7(.:أ)روانضسييح"يسئوغ

الآببينوحدهأيةهناكتكنلمفلوأ(.ا3:تس)1إتئكئم"قييفتاتفلإيائضسييخ

يفعلألكنه؟الاثنينيعلنلكي"إليكمطريقنا"يهديانيقولأنيمكنكانهل،والابن

مفرد،شخصصيغةفي"يهدي"وضع،والابنالآبوحدةعلىبوضوحمحافظأبلذلك،

منللقديسينئرسلالمواهبأنبسببلكن.ممفرده،والابن.ممفرده،يمنحالآبكأنليس

.واحدةإلوهيةمنأي،القدسبالروحالابنبواسطةالآب

آخر023-ر

وحدةهناكيكنلمولوالآب،جوهرعنالطيعةبحسبمنفصلاالابنكانلو

نأللآبيمكنتكان،والشمسالشعاعبينتوجدالتيالوحدةمثلبينهما،فيماتنفصللا

هذالأجلمعهأيضأالابنيكونأندون،للقديسينالمواهبيعطىبأنفقطيكتفي

السببهوفما،اللهعنمختلفأوكانالجوهر،بحسبمخلوقأالابنكانلو،لأنه.الهدف

أدفةمعيشتركلاالمخلوفاتمنآخرأحدأيأنطالما،المواهبمنحفييشتركيجعلهالذي

الآبليتيقولأنيقبللاأحدآلأنفقط؟الابنمعهيأخذبل،الإلهيةالمواهبمنحأثناء

بالئة.شقطيليقالمنحلأن.الملائكةمنأعظمشيئأيذكرلملكنه،مطلبكئرضيانوالملائكة

وبواسطةالابنمعفقطلكن،المخلوقاتمنآخرواحدأيمعليسيعطهاأنه.ممالكن
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ع!ىااللاليةا!قالة-االلالان،أاثلا

الأمرهذايفعلأنهأحد،لأيومعروفاهذا،منظاهرآيكون،القدسالروحبنعمة،الابن

ذاتههووحقأ،الآبداخلهفيولديه،الآبلجوهرخاصوليا)1("لمما،لألأغلاهولأنه

:يقولحينبولسالأمرهذاعلىويشهد.للقديسينالعطاياويمنحويفعليعملالآب،في

الق!ييح"يسموغفيتكمائمغطا؟الث!يغق!غقىحقيكئمجمنج!نكل!يإلهي"أشئكر

4(.ا:)اكو

الهراطقةمعارفاتمنرذ1-2

تفعلونماذا.مواهبهمنحأثناءاللةمعئستخدملمالمخلوقاتمنأحدأأنفلتملقد

ومنسى،إفرايم،يوسفأولاديباركالمقدسالكتابفيالبطريركيعقوبتجدونوأنتمإذن

شتر،كلمنخفضيىاتذيائقلآذائيؤيم،هذاإتىؤخوبيئئذزغاييائذيالله11تائلأ:

يىكييرأؤنيكثراؤإسنخاق،إنراهيتمأتؤىؤاسننماسنيمغقنهقاؤننذغانقلآقين.ذنتالي

استطاعلأنه،الملاكيضيفاللة،يذكرحيثإذنهوها16(.-48:15)تكالأزضيى"

معه.يباركأن

لردا-22

هذهيقولالذيهذافييوجدالنبوةروحبأنيعترفونالمسيحمحاربوكانإذا

عظيم،بضلاليحيطونهسببفلأيقديسآ،رجلأكانيعقوببأنحقأويؤمنونالأقوال

معيباركأنيستيمالملاكبأنويؤمنون،الكلبإلهالملاكيربطونأفممنيحجلونألا

بواسطه؟صارالذيهذا،خلقهالذيذاك

اللةفكلمةا:قالحيث"الحقيقىالنرر"كاد:9ايوصتحدتحيرالمصطلحهداكيرل!الفدي!اشخدم)1(

لهؤمتتولاغرضيئا،المكانةهذهنالولابافاركة،السةبواسطةكذلكلي!وهر"الور"،جوهريأهر

والمخلوق.جوهرهوليدإلىالآب!نينطلقوهوالمخلرقة،غرللطبيعةالمتغيرعرالصلاحهوالنوروإنماكسة،

هىوهده،النعمةتوقبكماأو،الأشعةالظلمةتقبلمتلماالوريقبلوإمماالور،يمحأنيحتحلألىيستيملا

ولألى.كدلكليسواوالباقرن،الحقيقىالوروحدهفهووإذنللإلساد.محبتهبببالابرلناأعطاهاادحطالمكانة

.نحنلفةاالطائعلأنأيضأ،هوعظيما،الحليقةعناللهابناختلالصأصبححدأ،عظيموالمخلوقاتالابنبينالمر:

.001صالأولالإمحاح،الأولالمجلدالسالق،المرجعيوخا،إنجيلشرح
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لأس!نا؟سديهـل!بطأالقا

بأنآمنتمقدكنتملومنا:أيضأيسمعونليتهم،المعقولغيرمنذلكأنوبما

الأهميةلتجدواوابحثواتجديفكمعنتتوقفواأنعليكملكانقديسآ،حقأصاريعقوب

لماذاعندئذهذا،القولعلىوتجرأتم،قديسغيركانلوأثاقالها،الىالأقواللهذهالحقيقية

بقديس؟ليسإنسانكلاموتتبعونوعطمة،كثيرةأمورآتغترون

قديسبإنسانلائقةبطريقةالبطريركأقوالأشرحسوف.واضحجهلكمحسنأ،

ؤخوبي"،ئئذزغاييائذي"الله:تالأولأالتفوى،حقائقمعرفةالقدسالروحمنومتعفم

وقائلأالآب،بهويقصداللة"11داعيآهكذاا،شتراكلمنخفمتيىائذيائقلآد11قال:ثم

)أيق"العظمىالمشورةاملاكائدعىأنهيعرفلأنه.منهالآتيالكلمةبهويقصد"الملاك"

يبدو،ندركهماعادةالذيالأمرملاكأ،وليس،الابنيقصدهنابكونهأيضأ6(.9:

"ائذيأضافبلالحد،هذاعندكلامهيتوقفولم"الملاك"قائلأ:،الآتيمنبوضوح

لكان،خلصهالذيهواللهيكنأإن،أقوالهمنإذننرىدعناا.شتراكلينخفضيى

المخلوقة.الملائكةمنواحدأ

شرورهكلمنالطريركيعقوبخئصالذيهوكاناللةأنعلىبرهان

لكن.المقدسالكتابفيمكتوبوهذا،البطريركيعقوبصارعملاكاأنيقال

إذن.3(.32:)تكاايؤخإؤخهأاللهتطرت"لأيي:القديسلهقالبه،ممسكهوفيما

.لأحفادهالبركةيرسلمازال،كملاكظهرالذيهذا

الردودنفسمنآخررذ23-

ضغك،أتاؤقا11له:قالحيث،مكتوبهوكما،للبطريركالإلهظهرلقد

وليساللة،كانخفصهالذيذاك،بالتالي15(.28:)تكتذقث"خئئضاؤآخطك

يسمحوأشربهئفغلأنعناللةأعاقه،يعقوبعلىلابانقبضعندماوأيضأ،ملاكآ.

الأمرهذافعلالذيهوكاناللةأنكونلكن.يعقوبعلىمهينبكلاميتفوهأنللابان

)تكااشترايىتمئتغأنالابان(تهيسئضختئماللهاليهن1:لامرأتيهقائلا،ذاتههولهيشهد،له

بل،لملاكيتوسللمضده،شرايصنعأنعيسوأخوهفكرعندما،أخرىومرة7(.31:
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عفداالطديةا!قالة-االدالان؟أا!نا

جميحمؤ،يدينأفي،يدينإسئخان،....تخيىأيىؤإلةإئراهيتمأييإلة"ياصارخا:لثة،

32(.-9:11)تكاالتييناضغالاتمؤتضرتنيتاييئأنجمئهخائف؟ثي

الآبهيئةهواللةكلمةأنعلىيبرهنآخررذ24-

أزستقيىائذيتف!ةؤالآفي11كبيرآ:عصيانأأظهرواالذينلليهودالمخلصفال

لآنييكئم،ثابتةكيقئةتكئمؤتئ!ثقئئتة،أئضرثئمؤلآقط،صخوتةتسئقغواتئميي.يشئقذ

تؤمنوالملأنكمحسنأ،38(.-537:)يوييما"نؤجمتونأثتنمت!ثتنمفؤأزستقةانذي

لذلكأبدأ،هيئتهرأيتمولاحمعتموه،اللةصوتولاقيل:الآب،منارسلالذيبالكلمة

قدلكنتمالمرستلقبلتملوورائعأ،واضحأللكلصارفقد،إذنأيفمأ.فيكمكلمتهنمكثلا

داخلكم.فيالكلمةومكث،هيئتهورأيتماللةصوتممعتم

الآب،هيئةهوأنهوبماالآب)1(.وكلمةوهيئةصوت،الابنهوهذاكلحسنأ،

أصلهختميملكوهوإذن3(.ا:عب)أنظرالآبوختمصورةأنهأيضاالواضحفمن

و"آشا1(1:ا4)يوا!ىاؤالآقيالآلبفيأتااا:يقولحينبحقيتحدت،الطيعةبحسب

03(.:01)يوااؤاجاؤالآلب

لمرسىاللةتولعنحديتةأئناءكيرلىالقدي!عيةأكدماوهذاالمشح،فيهرل!بالحفيقىالظهور)1(

لي"يخمعون:يقرل،التقدماتترحداوعمدما:يقولإذ8(-أ25:)حروصطهميسيسكنأنه!صوص

الرب"المزامير:تقرلكماأعصائهاكللىويتمحدالكيسةفييطهرالمسيحأدأيا..وسطهمفيلأسكنمقدسأ

كلورآهلارثكلعلىالجبلإلىنرلأنهمنبالرعمأنهأيحسا،هذا!حط27(.:ا18)مزلنا"ألاروقداللةهو

إذنيمك!ا".وسطهملىلأسكنمقدسأليافيصنعونا:يقوللألهلعد؟يظهرأألهمعهكذاكنبلفد،الشب

المسيحهودثةالحمقىالطهرر.إنالحمميةالالهيةللرؤيةظ!لفقطهيإمماالرؤىتلكألىكي!بوضرحلرىألى

أبصرتمولاقطصوتهتسمعواأ11قائ!:كأعياء،اليهودالربولحلذلكنف!ط.ا!برأياشحصهلاالذي

همبيمما38(،-537:)يولها!تؤمنردأنتملشمهوأرسلهالدي!نليكمثابتةكلمتهلكموليست.هيئة

63.-62صالتاصةالمقالة،والحقدالروحوالعادةالجود.سياء(حبلعلىحقأالحميعإلهرأواأهمظنوا
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فى"سكلاثيهـلالدب!أقاا

اللةهيئةئدعىالكلمةأنئظهرآخررذ25-

كماعندئذ،ما،وقبفيبإسرائيلاللةيتلينالبطريركيعقوبسئمىبعدما

وماذاس()1(.3231:)تكاللة"هيئةغترتحينالشمسله"وأشرقث:الكتابيقول

الآيئ"زأىققذزآفيآثذيااقائلأ:صرخبجرأهالذيهذاإلااللة،هيئةتكونأنيمكن

ا؟ؤاجداؤالآثآنااواااجمأؤالآلتالآلبفياقئلاوا

يفأتجلىمملؤةالمسيحمحارومعارفاتمنمعارف!ة6-2

يؤمنونالذينكلولأجل،تلاميذهلأجللأبيهيتوسلذاتهالمخلصأنيزعمون

ؤاجدأييكونواأغطتيي،ائذيناسئمكيياخقطهئمائقأوس،الآلبآيقااا:الآتيقائلابه،

11(.ا:7)يوتخن"كضا

لويئوناثذينأخلينأئضأتلققط،هؤلآءأخلينأشأل"ؤت!ث:يقولذلكوبعد

فئمييكوئوايخيذ،ؤأتايخىالآلبأئهاأئتأنككقاؤاجدآ،ائخميعييكونيكلآجمهئم،يى

أغطتتيى،اتذيانضخذآغطثفنمقذؤآناأزستفتيي.أئلتانغاتنمينؤمنييتا،ؤاجدأأنضأ

ؤييغقتمؤاجد،إتىمكقيينييكونوايخيئؤأئتييهثمآناؤاجد.تخنأنتاكضاؤاجدأييكونوا

نحننصيركما،بالتالي-23(.17:02)يو"أختئتيىكضاؤأختئنفئم،أزشفتييأئكائغاتئم

معواحدهوذاتهالابنهكذاالآب،معواحدآ-الطيعةبحسببشرأننامنبالركم-

نحن.كما،الابنمعواحدهوذاتهالآبأيضأ.الآب

إننانقولعندما،الطبيعةبحسبللآبمشاهينكونناسببعنيخبرنالمولأنه

جوهرمنيأتيالابنإنحالأيةعلىنقولأنالضروريمنلبسهكذاواحدا،صيرنا

بنفسبالآبمثحد-قلناكما-لأنها.شياؤالآقيالآبيخي"أتا:يقولأنهبسببالآب،

أيضالأنناالآب؟جوهرمننحنبأننانفرأنإئا،بالتاليأيضآ.نحنهانتحدالتيالطريقة

الصوابمنلأنهالآب.معواحدأجمرنالوحئبشرأ،نظلأنوإئااللة،معواحدأنصير

ا\ثبن1ثبزطوكيةيلسحالاسوعنئوئيل".غترالضتمسندتةؤأشثرقث11:كالآقيبيروتترجمةفيالمص)1(

خلصا".حئلرررعلغرالعذراءسجسديأ"أشرث:قائلبنربع،كلمرد



ع!هااللاليةا!قالة-االلالاثه؟أا!نا

الآب،جوهرإلىئرفعأندون،طبيعتهفييبقىلأنه.للابنبالنسبةالأمربنفسنؤمنأن

معه.واحدإنهقيللوحق

لردا-72

اليهئك1:واسمع،ثرثرتهمومانحالمسيحمحاربيأبوالشيطانقالهاالأقوالهذا

:وقالذاكتجرأكما،لأنه15(.:أ4)أيقاائجمثاأستا!لإتىاثقاليييما،إتىائخذزت

أيضأهمهكذا13(،:أ4)أشاااللهكؤايهبقؤقكرسيئيأزقغ.السئضاؤابإتى"أمئغذ

لاالجوهر،قياسإلىمرتفعين،البشريةالطيعةحدوديتجاوزونبينما،الطريقةبنفس

ؤالآ!ب"أتاصرخعندماالحقاللةكلمةيقولفكما.بالعليشبيهينسنصيرقائلينيحافون

إذاحققولهميكونالمسيحمحاربوأيضأهكذاله،نظيرلاالذيالجوهربسببؤاجدسا،

أنهمحئالغباءهذالمئلويصلونله".نظيرلارأينالأنواحد،الشيطانوأبيناانحناأقروا:

مشاهينيكونواأنيستطعونوأنهم،آلهةئدعواأنامتيازالنعمةبحسبلديهمأنيطون

وأعطاهم،البنوةإلىرفعهمالذيلذاكمعادلونبأنهمويؤمنون،الطبيعةبحسبالآب

للبشر.العطمةمحبتهبسببالطبعيةمكانتهالنعمةبحسب

الهراطقةمنمعارفة28-

الآبمعواحذأنهبعنيلافهذاؤاجذ"،ؤالآلث"آنا:يقولالابنكانوإنحئ

هوالأمرلهذاوالشاهداللة،معواحدأنصيرالطبيعةبحسبالبشرنحنأيضألأنناالجوهر،في

ؤاجدأأيضأ!ئمييكونوايخيك،ؤآتايىالآفيآيقاأئتأتك"كضا:قالاتيا،ذاتهالابن

2(.71:1)يوااييتا

لردا-92

معنا،والآبالآبمعأيضأنحننكونماغرارعلىواحدا،وا،بنالآبكانلو

أنهعدافيما،الطبيعةبحسبمثلنالأنهنحن،وبينناالكلمةاللةبيناختلافهناككانتما

منالأسبقيةلديهأنمنوبالرغملكن،.الكلقبليوجدلأنه؟الزمنجهةمنفقطيختلف

سبيلعلى-يكونأنمنآدميمنعالذيمالأنهجوهرنا.نفسلهأيضآفهو،الزمنجهة
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"للل!نا؟ثييل!بالمألقاا

خلقأنهمنبالرغم،بعدهعاشآخرأحدأيمثلأو،الطبيعةبحس!بولسمثل-المثال

الجميع؟قبلاللةبواسطة

قبلنا،ؤحذالذي،الابنيمنعالذيفماالأمر،هذافيشيئآيفيدلاالزمنكانفإذا

الأمر،كانولوعنا؟آخراخنلافأيفيهيوجدلاإذجوهرنا،نفسمنيكونأنمن

ونحن،اللقبهذانحنعلينايطلقلابينما،خالق.ممفردههويكونفلماذا،رأيكموفق

الخالق؟مجديحملهوبينما،بواسطتهخيقنابالطبع

مكانتهنفس-لذلكنتيجة-لدينالكانت،الطبيعةبحسبمثلهنحنكثافلو

لأنالآببموحكمةوكلمةالجنسوحيدأيفأمناواحدكلوتاجمنالآب،منبالقرب

أحد،أيفيالطبيعةبحسبموجودهوماوكل،واحدةتكونتنفكلاالطبيعةخواص

الجوهر.نفسلديهمالذينالآخرينفيهكذايوجد

بلشعاعآ،أوكلمةأوحكمةفيناأحذئدعىلاالأمر،هذامعقوليةلعدملكن،

لذاالآب،منبالأخصؤلدلأنهبل،الطبيعةبحسبمثلناليسلأنههذا،كلهوففطالابن

)1(،والشركةبالمشاركةالوحدةربحنابهبعلاقتناالذيننحنمثلناوليس،أبيهمعواحدفهو

بالار.يتصلحينالسخونةيكتسبالذيالحديدمعيحدثمثلما

الالعالفرقعلىمؤكدأ21:أ7يولنصتفسيرهأثناءكيرلسالقدي!بوضوحيضرحهالرهانهذانض)1(

لاأتناسبرسالقدي!فلةومنكيرلسالقديىلهياديالدي"التأله"وبذلك-بالثةالاسوإتحادبالثةإتحادلابين

فيالآل!أيهاأنتأنككماواحدأ،يكونواالكي1:يقولإذحاضا،-إلهيةطيعةإلىالتربةالطيعةتغيرأبدأيحى

الديريجعللكى،والسلاموالوفاقالمحبةربا!أحلمنيصلىفهوإدأ،فيا".واحدأأيصأهمليهونوافيك،وأنا

بثطألىيمكنالمصال،لدولىالنفسووحدةالكاملالتعاطفبوالمطةاتحادهمأنحئروحثة؟وحدةفييؤمرد

فيتنفعلن،الرفاقوقزةفيا،الذيالمحبةرلاطولكنوالاب!.الآببينالمرحودةالجرهريةالطجيماايوحدةملامح

وحدقمايحفظاناللدانوا،لن،الآ!بيركائنةهىكماالمتغثرةغيرالإتحادحالةلف!فيتحفظهمأنبالمرةذاقا

تعلأي!صميمفيوتوحد،وفعليةطيعيةلالحقيقةهيوالاب!(،الآ!لين)الىالرحدةهذهلمحانالواحد.برهرهما

كب!لأنهالحقيقبة.الوحدةتلكشكلتتخدفقطفهيالمؤمين(.بين)الىالأحرىالوحدةبيمادئة،وحود

ماكهيحتلفولاماهأ،مظهرأيأخذبل،نفسهكالحقليىالحقشبهلأدلفسها؟الحقيقةمثلتمامأالبهيكولى

1.22-022صعثرالسالعالاصحاحالايع،الجزءيرحا،إنجيلضرحيهما".للتمييرمناصبةتحدثا
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عفلرااللاليةا!قالة-الثالانفيأا!نا

الطبيعية،الصفاتبعضفيآخرينمعيتضاهونالذينأنئعفم،موجزببرهانرذ؟3-

الطبيعةبحسبتشابهبالضرورةفيهميوجدلا

وأيضأ:9(32:)مزقفبم"يلآتغلأؤكقرستكونوا"لآ:المقدسالكتابيقول

آخر:موضعوفي12(.94:)مزتتاد"الييائتقائتميضئيهتييت.لآكراتهفي"ؤا!ئستان

بكلالتلاميذ،إلىيتوجهوالمخلص8(.5:)أرضاجبيما"ائرأهغقىؤاجل!كل"متقفوا

وأيضأ16(،أ:.)متكائخضايم"ؤئستطاغكائخيابخكقاغاكوئوااقائلا:،وضوح

36(.6:الوزجيم"أئضأأتاكئمأنكضازخماخ"قكوئوا

أعراضعليهميظهرلأنه؟العاقلةغيرالحيواناتمعيتشاهونالبعضكانفإن

الىالحالةعلىالطبيعةبحسبأيضأيصيرونذلكيجعلهمفهلهم،الحاصالفهمعدم

منحوهل،الحمامةوبساطةالحيةلتصرفالتلاميذتقليدوهل؟الحيواناتتلكعليهاتكون

الحياتمعالطيعةبحسبمتماثلينيجعلهمكيل،بدونللجميعالسمواتآبرحمة

إننانقولأنعلىيجبرناشىءلا،الربمعواحدأنصيرإننانقوا!عندماواللة؟والحمام

أبيه.معالابنأيضأيكونمثلماالجوهر،جهةمناللةمعواحدآنصير

العمل،أوالرأيفيفقطينحصرلهانقازنالتيالكائناتهذهمعتشاهناكانفإذا

لكن.اللهمعواحدآنصيرإننانقولعندمااللة،مثلالجوهرجهةمننكونأنيمكنفلا

بيننافيماواحدآنصيرنحنأيضأهكذا،كلمتهمعالطبيعةبحسبواحدأهذايكونمثلما

نكونلكن،طريقةبأيةبيننافيمانثورلاأنناجهةومن،الوفاقجهةومنالرأيجهةمن

واحد.تطابقفيكماالمقدسةالمحبةبقيودمقئدين

خرآرذ1-3

وينصحناالطيعةبحسبلديهالتيالصالحاتدائمأيقدمأنالمخلصالمسيحاعتاد

نأيريدعندماإذنعليها.خيقناالتياللةصورةبحسبخلقتنايعيدحئها،نتشمهأن

:أأ)متائقفب"ؤئتؤاصعؤديعلأئىجمثي،اتغفمواا:يقولودعاء،نكونأنيعلمنا

فقطإلأ،الطبيعةبحسبمثلهنصيرلاودعاء،نصيرمنهمتعلميننكونعندمالكن2(.أ

:أ7)يوتخن"كضاؤاجدا"ييكونوالأجلنا:يقولعندما،بالتالي.الوداعةطريقةجهةمن
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لائطلنا؟هـليهـلالدالقابطأ

اللة،معالطيعةبحس!واحدأنصيرلكىحالأيةعلىيقولهلافهومثالأ،ذاتهآخذأ1(،1

وبسلوفيواحد؟بنفسيىنحنأيضآهكذاالآب،معواحاالطبيعةبحسبهومثلمالكن

النفسكإيقونة)آ(،الابنمعللآبالطبيعيبالتطابقمتمثلينواحدا،نصيربيننافيماواحد

لأولئكأيضامكتوبهكذالأنه.واحدةونفساواحدأجسدأتجعلناأنيمكنالتيالواحدة

32(.:4)أعااؤتفؤاجذةؤاجدقفحبآقئواائذينيخففولي"ؤكان،يؤمنونالذين

خرآرذ2-3

أولئكفيمتغيرةغيرصوليمثل-مابطريقبما-الطيعةالامتيازاتبعضتصير

هذهمثل،الداخلياستعدادهم)الخواص(الامتيازاتهذهوفقبشكلواأنبريدونالذين

-إذن16(.ا:.)متكاثخقايم"ؤئستطاغكائخئابخكقاغ"كونواهي:الخواص

الابنلنايففئلداخلنا،بيننافيماتكونأنيجبالتيللوحدةمثالأتصيرسوف-كأيقونة

كقاؤاجدأاييكوئواالأجلنا:يقولعندماأنه.ممعنيالآب.معلهالذيالطيعيتطابقه

لكن،(،مستحيلذلكالأن)2(الابنطبيعةإلىونتغيرطببعتنانتركأنيقصدلافهوتخن"،

الآبمعالابنيكونهما،الرأيجهةمنبيننافيمانصيرأن،بالفعلمسبقاقيلمثلما

الصورةسبيلعلىليسيقالالذيهذاأنأحا،ظنلولكنواحد.أي،الطبيعةبحسب

نأيريدالابنكانلو،لأنه.للحقناظرغيرذاتهيخدعفإنهما،طبيعيتغئربل،والمثال

أيضأ،يصيروالكي:بقولأنيجبلكانالآب،معيكونهالذيهذاالطبيعةبحصبنصير

الجمعاستخدمهذا،نقولأنبدونهنا،بينمامعك.أناأكونمثلماواحدآالآب،أيها

نأيريدلاأنه،بوضوحيعلممعنا"،واحدأيصيرواهكذاواحد،وأنتأنااكما1قائلأ:

آخذين-لكن(،مستحيلهذاالأنإلهيةطبيعةإلىبهيؤمنونالذينهؤلاءطبيعةتتغير

فبا-المسيح:سكئالقدسالروحلرا!ة-تمغلأنمدعونفصاللهصورغبحس!خيقنايأشاهكذا)1(

النعمة.بحسبولكن...الح.....والحريةوالقداسةوالتنرعالوحدةمنافالوثمجصائص

مذاأنركم،إلهيةطيعةإلىالشريةالطحيعةتغيريتفمنالذك!هو-مرارأأكدلاكما-المرفوضالتألهإدلى)2(

بالئه.لاتحادناالحقبقىالمعئكيرلىالقدي!يوضحالفقرةهذهولى.كرلىالقديسترركماعملأالمستحيلمن
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ع!مااللاليةا!قالة-االلالان؟الكلوؤ

جهةمنيصيرواأنمحاولين،الطيعةبحسبالابنفيالموجودةالداخليةالوحدة-كأبفونبما

)1(.ولدهالذيالآبمعالطبيعةبحسبذاكعليهما،والرأيالفكر

بواسطتهاتحادبل،للطبيعةتغ!رأيعنيلااللةفييوجدأنمسألةأنعلىيبرهنرذ33-

منهاو

أسوارأ"تسؤرت"بإلهيوأيضأ:(،ه44:)مزمضايقينا"ننطح"بكالمرنميقول

اللة،معواحدأصارلأنهينتصرولنالأسوار،يتسؤرلنأنهالواضحمن.3(.ا:8)مز

أئضآهئم"ييكوئوا:الابنيفولعندما،بالتاليهذا.يفعلسوفذاكوبقوةاللةباسملكن

بلاللة،معالطيعةبحسبواحدأ،يؤمنونالذينهؤلاءيصيرلكىيقوللا!يتا"،ؤاجدأ

أنهبسببلكن.المحبةباتحادومقئدينالفكرفياتفاقلديهميكونوالابنالآبباسميقصد

الذيهذابلطبيعيأ،تغئرآالمؤمنينيمنحلنأنهالواضحفمنا،ؤاجداتخنأنتا"كقاأضاف

مثله،حقيقةنصيرتعنيلا"كما"لأنلاتحادنا)2(.ومثاليكصورهيضعه،طبيعتهبحسبله

بالمشاهة.مثلهتعىبل

ماوهذاشاسة،وبيننااللةبينفالمسافةالضر،يخصوماذاتهحدفياللةيحصمابينالفرقجدأواضح)1(

والأمورالأحساد؟لهاتخضعالىللقوانينيحضعأنيمكنلالهج!دلاالذي11تائلأ:،كيرلسالقديسيؤكده

نأالممكنمنلكاناللة،وبيريناثميزأويمصللالمرةشىءأيهناكيكنلمدلو.البشريةالأمورتتبهلاالالهية

يمكىلاوبينهبينناتمصلاليالمافةأننجدكناإنولكناللة،تخصالىالأمورعلىكثرالحاصوضعنالطمق

غير)الالهية(،الطبيعةتلكوفنفكراللة،إلىبهسظركمقياسالحاصةطيعت!اصفاتنفعفلماذاكورها،سبر

شرح".للعقلومابسطقيغرشىءبعملمذنبينأنمسنانجعلرهكذاضعفاتا،ضرءعلى،قانونبأيالمفثدة

.221صعترالسابعالاصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرحعيوحا،إنجبل

الم!يحأنااتانلأ:كرل!،القدص!يؤكدكما،شالرحدةوالرفاقتنمصملاالىللشركةمثالهوحقأالمسيح)2(

تنمصملاالىللشركةوقالكصورةالآب،معهوووحدتهمعه،الجوهريةالآبوحدةأمامنايبرزحيمما

معلعفنا-مالطريقة-ندمحأنيريدنافهوالبعص،لبعفهاالفريبةالمرسفيتوجدالىوالرحدةوالوفاق

فيمرتفعين،حقيقةواحدأكلهالكنيسةحسميميرحئ،الماويالقدوسالنالرثسالىالقؤةبمعلبعص

التايمع،الجزء،السابقالمرحعيوحا،إبحيلشرحكاملأ".واحدأليصراشعبيرووحدةاندماجلراسطةالمح

222.صعرالسابعالامحاح
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لاسكلا؟ثبرلال!ياللأالقا

إتىفكفيينييكولوا!يؤأئت!يهئم+أتا:القولنفسركيفمنهنتعلمآخررذ34-

23(.:71)يوأزستفتيي*أئكتئمائقؤييفقتمؤاجلإ،

الكلفدعا،البشريالجنسإلىوفاخرةعظيمةنعمةيقدمأناللةكلمةأراد

فيالآبلديهأيضأكانإلينا،وأتىالبشريالجسدأخذأنهمنبالرغم،لأنهبه)1(.للاتحاد

جسدنفسأحذتلأنني،معهمأكونأنايقولمثلماإذن،.وشعاعهكلمتهبكونهداخله

همطالماهؤلاء،أيضأأريدهكذا،الخاصجوهركملمخلأنني،لبالآبأيهاوأنتهؤلاء،

لب،جميعآيكونواواحلإ،جسل!متايصيرونوطالمامعا،يختلطواأن،وحدةفيمعامرتبطين

لأنني.كاملينيبدونوهكذا،أخذتهالذي)الجسد(واحدهيكلفيالكلأحملأننيطالما

إنسانا.صيرتأننيمنبالرغم،كاملأيضأأنا

تركأ،اللهمعواحدأميرناإننانقولعندماكيف،،بدقةيرهنآخررذ35-

له.مشاركينميرنالأنناهكذا؟نسقىلكنالإفية،الطبيعةوأخذناطبيعتنا،

ينأغطاتاقذآئةييتا:ؤفؤيييماتنئثأثتاتغرفثايهذاا:يقولالطوباوييوحنا

13(.:4يو)1ازوجيماا

نكونإنناأيضأوئقالاللة.معواحدأصيرنا،الروحمشاركينميرنافلأنناحسنأ،

هوبالحريبل،للروحالمشاركينهؤلاءضمنمنليسفهواللة،كلمةأئافينا.وهوفيه

بالتأكيدالابنلأن؟الابنيكونمثلماالآباللةفينكونلاأننا،الواضحومن.الروحمانح

يفول:إدالاحنماع،خيصةم!مكنشققعنحديتةأثناءالمشحفيوحدتاعنكيرلسالقديستحدث)1(

لكروليموقرمروأرحوانواحما!ولىصرومبوصشققعشرسفتصعهالمسكناوأما:الكتابيقول"حسنأ.

قيايعا،ادرعأربعالراحدةالتقةوعرضذراعاوغرولىتمانالواحدةالتقةاصولتصنعهاحاذقحائكصنعة

)خرلعص"مرصولبعضهاشققوحمسبعضموعرلبعضهاالشققم!لحىتكولىالشققلحمعواحدا

كئرة،مازلتوجدالآببيتولأنهتجدة.لعضلعضهاوفصلةالثققهىعشرة3(.إدن،-ا26:

تداللة"المكنر!وفقلألهاللة.معرفةهيوواحدة،مقدسواحذهدفهرفبهايسكودالدينكلوهدف

-الكناشحميعهىتققالعترأنوتعتقد-أردتإذا-تقلأنا(.ويمكك7:هكر)1"السلامفيدعانا

للكليوجدلأنه.بالمسيحالإيمانوحدةخلالمنوذلكواحد،فيلدةمعأزلطت-االعاكللىالمنثرة

والحق،بالروحالعادةالمكندري،كيرلسالقدي!(:5(4)أفاواحدةومعموديةواحدواممادواحد"رب

79.صالتاسعةالمقالة،الخاصالجزءالسالق،المرجع
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االلانية!ا!قالة-االلالان؟ا!ل!أ

بوالسطتهلأفأمخن،بيشما،وشعاعهكلمتهبكونه،الطبيعةبحسبولدهالذيذاكفيبكون

)1(.اللهمعواحدإنناقيل،للروحمشاركينن!صنأنمستحقينجمرنا

المفهومنفسلهآضررد36-

يخييمايتئثقالئه،اللهائنفؤت!وغأناغتردت"قنيوحنا:الطوباوييقولأيضأ

.(4:51يو1)اااللهيخماؤفؤ

فينا،يكونأيضأوهواللة،فينسكن،اللهابنهويسوعبأننعنرفعندماإذن،

سبيلعلىلهليسفيه،يكونبأنهاعترافهلأن؟الطريقةهذهبنفسالآبفيليسالابنلكن

اسطبة.ا

متحدونأفمالنعمةبحسبئدغونالبشرأن،الكلمنأيضأوالمفهوماساضحامن

يأبدوناللهكلمةبينماواممافم،اعترافهمعلىلهممكافأة.ممثابةهوالاتحادوهذااللة،مع

واحاحقأوهوفيه،يكونوالآب،الطيعةبحسبالآبفيبكونالأمور،هذهمنأمر

معه.

خرآرذ37-

ويسكنفيهاللةيقبلفإنه،اللهابنهوبسوعبأنيعترفقنبوحنا،لكلماتطبقأ

الروحويأخذ-الضروريالشرطهوهذايأن-أحديعترفحبن:يقولاللة.فيهو

الله.فييسكننفسهوهو،داخلهفياللةيقبلللتو،اعترافهكعطة

علىيندمأنعليه،شيطانينأئيرتحتاصوقى،الهربالرأييناديالذيهذالكن

عنوتغربالنعمةعنهنزغتهذاوبحمبب،الاعترافعنابتعدلأنه.باستقامةقررهماكل

بالتالي.الابنعلىيجذفونالذينهؤلاءفييسكنلا(الروح)أيهذالأن؟القدسالروح

نأعلى.داخلهفياللةيملكوأناللة،فييكونأنعنالهرطوقىالإنسانهذاتوقف

الكلمةأدعنتكلمكيرل!فالقدبس،إلهةبل،بشريةوصائلليتبالئةإتحادناوسائلأنبالملاحظةالجدير)1(

ج!دالكنيسةص!التحدثسبققدوكان،القدسالروحعنينحدثالفقرةهدهولىإتحادلا،سرهوالمتج!مد

إلهية.للبشريةبوصائلتبشرلاالحسيحيةالرسالةهكدا،المشع
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وللط!نا2لال!ثيهلطألقاا

إلىطبيعتناتتغيرلا،بالتالي،الاعترافعنأبتعدأو،اعترفسواءأيضاإنسانايظلالإنسان

أيضأوالشربه،تربطناالنعمةلكناللة،معواحدأصرناإننائقالعندماالإلهىالجوهر

عنه.يبعدنا

نتغربنرفضهوعندمااللة،فينسكناللة،ابنهويسوعأننعترفحينإذن

التيبالطريقةالآبفييوجدلافهو،بالتاليكعطة.الأمرهذايناللاالابنبينماعنه،

مولودمتغيرةوغيرطبيعيةبطريقةلأنهبالتأكيد؟الآبفييوجدلكنهبواسطتها،فينايوجد

بحمسباللةابنهومثلماإذن.والمشاركةالنعمةبحسبمنهمولودوننحنبينمامنه،

وآلهة.أبناغالنعمةبحسبنصيربه)1(مشاههبطريقةنحنأيضأهكذا،الطيعة

بعمنالوحدتنانمودجأالقدسوالروحوالالنالآبلينالطميعيةالوحدةمننتخدلأدكيرل!القديىبنصحنا)1(

الأنناهائسقمكحقيقةالقدسوالروحوالاسالآببينالموحردةالطبيعيةالوحدةتخذافإد1:يقولإذبعض،

ومعبعضمعلعضما:احدأمحننكرلىكيفذلكلعدفلنحثونمحده(،القدوسللثالوثواحدبلاهوتنؤمى

ذاكطبيعه،فيلهوالذي،الآ!اللةحوهرزإتمنالمولودالرحيدفالابنمعأ.جمايىوبمعئروحى.كلعئاللة

الج!دهدامعلهئنطقلاباتحادلطميعتانفسهأدمجإذ:14(،ايو)الظرالكتا!محصحمدأصارؤتده،الذي

محرديىوهولالحققة.هكذاوهرإنسانأ،صارالسماءفيالديلالطيعةاللةهوالديمداكوهكذاالترالى؟

نفسفيوهوإذبلصجحأ؟دهمأالسرعمقيفهمرنلاالدينالناسبعضيتحيلكما-إليهئوحىإنسان

يمكن!إنهلعضها،معتندمحولابطيعتها،تمامأالمتناقضةالأشياءنفسهفييوخدهووإدمعأ،وإنسانإلهالوقت

.223صعثرالالعالاصحاح،التاسعالجرءيوحنا،إنجيلضر!اللة".لطيعةشريكأيكرنألىالإنسالى
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ع!االثالنةا!قالة-االلال!ثافيأا!نا

عضرالثالثةالمقالة

الآب،معالابنتماثلعن

الطبيعة،فيللآبمغايرآليسالابنوأن

،جوهرهمنبلالآب،خارجمنليسوهو

منه.آومولوفىابنآبكونه

اللةمحاربمعارفحةأ-

كلفيولدهالذيمثلوهولها،نظيرلاالىالآبصورةهوالابنأن.مما:يقولون

فعلأيكون-الطريقةبهذه-لأنه؟لابنآبأويص!ريلد،الابنأيضأدععندئذشىء،

من-شبيهايكونلاعندئذ،الولادةعلىالقدرةالابنافتقدإذاأقا.بالضبطمعهمتشاها

يلد؟)1(لاتنفييلدقنرؤيةيمكنلاوبالتاليالآب،مع-الأمرهذاجهة

الرد-2

طبيعةأن.مماولكنالبشر.مثليلدأنيجبتكانالبشر،عنمختلفااللةيكنأإن

منالبشريةالطيعةلهتخضعلماتخضعولاحرةعندئذفهى،البشريةالطيعةع!فائقةاللة

النتائجعليهتسريمنهؤيذالذيإننقولحئ،الانسانمثليلدأاللهلأنحدودبم

الآبأأن.ممالكن.الآبمنئوصف،لاإلهيبمابطريقهؤيذلكنه،الجسديةللولادةالطيعية

القديسأوردوتدالحرهر،اخنلافإليؤديالألقاباحتلافلانيناديحاطئأمدأالهراطقةينبئها)1(

الأرثوذكسيالمركزومراجعةترجمة،الأولالحرءالتالوث،حولحوار:كتابةيعل!وزذالرأىهداكرلس

بعدها.وما9صاالثاليةالمقالة،8002مارس،الآلائيةاساتللدش
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،شكد؟لالدهـدبييال!لفاا

نأعلئالابنيجبرالذيفماطبيعتنا،لهتخضعلمايخضعلاإلهآوبكونهما،بدايبمامنيأب

الجوهر)1(.بحسبالآبمثلتمامايصيرلذااللة،بكونه،حتميةأيةفوقأنهوبمايلد.

خرآرذ3-

الجوهربحسبالآبمثليبدولاالأبنإنيقولأن-عقللديه-لأحديمكنلا

تحديداالسببهذاولأجلذلك،منالنقيضعلىبل.لابنآبآيميرلمويلد،لاالابنلأذ

غيرهوبينماالآب،مثل،لأنهبالأكثر.وصادقةجداعجيبةالابنفيالآبصورةتبدو

يبقىمنه،أتىالذيالكلمةأيضاهكذاابن،إلىيتغترولاآبادائمآيبقىمتحؤلي،ولامتغثر

هوهكذاالآب.لدىالتيالتغئرعدمخاصيةهذاذاتهفيأيضامنههرآعليههوماعلى

الآب.حالأمرهذاجهةمنمتماثل

الآب.معمتماثلكروالابنأنعلى-يظنونكما-الأريوسيونبهيبرهن4سؤا4-

نأيمكنعندئذخرأ،كانفإذا.يكونلاأوحرآ،يكونأنإفاالابنإن:يقولون

يتغرأنيمكنهإذن،طبيعتهولي!إرادتهعلىيتوقفالأمركانفإذا،بإرادتهصالحآيكون

.يقصدهالذيهذالهيتحقق،قصدهيوتجهوحسبما،أخريصورإلى

وهذا.والمعاناةالتغئرتحتالابنيضعذلكفإنهكذا،كانلوالأمرأنعلى

متغئرغيرهوالذيلذاكونظيرآصورةيكونأنيمكنهكيف،والألمللتغثريخضعالذي

؟امتأوغير

الذيهذايظلبلآخر،شئ؟إلىيتغيرأنيمكنولامتغثرغيرالابنكانإذاأئا

طبيعيبقيدذاتهفيمقمد)خشب(شجرةأوحجرمثلمثلهيكونعندئذدائمآ،يكونه

.وسيادةحريةلديهيكونأندونبهيصميكالذيهذافي،موصوفوغير

%قالآ!مع"واحد:الايمانتانونتعرهايعادلكرل!القدي!عندالحوهر"!س!الآبمتل"الالنتع!ر)1(

ولب!أإلهمنإلهالالنألىكيرل!القدب!عندتعئبالآبالالىفمماثلةالجوهر".فيللآ!"ماوأوالجوهر"

الهراطقة.يذعىكانكمابالآ!شبيهمجرد
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ع!رااللااللةا!قالة-الئال!ن؟أاثلا!س

السؤالهذاعلىالزد5-"

لأن.الجهلعلىالمنطويةالأسئلةهذهمثلعلىإطلاقأأجيبألأعلىينبغىكان

خر،الابنإنفلتلولأنى،.أفضلالصصث.تجديفعلىتنطويوأنئدلاعليهاا!جابة

التغئرقبولهىوالسيادةالحريةتبعةلأن؟الحريةعلىالمترثببالتغئرنسلمأنعلينالكان

يعانيه.أنيريدلالأنهالتغئرالابنبعانيالوحئ

بأنئسلمأنمتغير،كيرالابنإنفلناإذاعليناكانالأمر،هذاتركنامافإذا

هذهيقولونحينيتطاولونأنهميدركونلاوهموجمودها!.الشجرةسكونساكنأيكون

المتطاولونهؤلاءيرد.مماذالأنهبالخطر.مفعمةلوجدهاوتأئلهاالمرءتذكرهالوالىالأفوال

الصمتمففئلينخوفمنتذوقنامايذوقونهلالآب؟عنالسؤالنفسأحدسألهملو

وكم،الصمتأفضلالأسئلةهذهحيالأنايقولوا؟أنيمكنهمماذاأم؟الأسئلةهذهتجاه

الأمر.هذايدركوالولهؤلاءومفيدأسهلأيكون

أك!-ولدهالذيهذامثلمتغيرغيرأنهمنبالرغم-اللةكلمةأنكونلكن،

صاددتىفهو،المتماثلةالآبصورةأنه.مما:كالآتينوضحهأنيمكنناشىء،كلفيالآبمثل

1(،030:)يوواحد"والآبو"أنا:أ(ا4)يوالآب"رأيفقدرآني"الذي:يقولحين

صورةيصيرأنيمكنكيفلأنه.متحؤلوغيرمتغئرغرالآبمثلحالأيةعلىفهوإذن

والآبأنا11:يقولأنيمكنكيفإذالتغئر؟يقبلالذيهذامتغبر،غيريظلدائمأالذيذاك

الدهر؟منذمتماثلينوغيربينهما،فيماكبيرأاختلافأمختلفيناتن!تعنواحد"

الجوهر،بحسبالآبشلإنهقال،الحقئزئفأنالمستحيلمنالابنلأنلكن

الابن.أيضاالطبيعةبحسبوهو

لضيء.كلفيمعهومتماثل)الآب(،ذاكمثلمتغئر)1(،غيرفهوبالتالي

ليرحارسائلهووضحهوهذاكرلس،القديستعليمفيالأساسيةالأمورمنمتعيرغيرالاب!أنعلىالتاكبد)1(

يسلمواأ2(:الرا"للكلمةوحدامأمعاييرالبدءم!كانراالذين"أولئكالألى:يقرلإدبعد،فيماالأنطاكي

والبكر""الرحيدالابنمعا،والإنسانالإلهنفسههووهرواحدهرللقلت،كماآخروابنبابن)الإيمان(لا

واتحذ8:92(،)روكثبرين"إحوةبينلكرأ"صارحينماكإناد،والثايىكإلهالأول)اللف(لهيكوذلكي

اوإسالأصاربالحعقةبليفكروا،أنالأشحاص!لعضاشحسنكمالفسهإلىآحرإسالأيصموالامتاهة

أ!ا



لا!نا؟هـدبرل!بالدلفاا

أخرىبطريقةالردنفس6-

إلىصالحايكونأنحريته.مملءحقاوزيخت،متغترةطبيعةمنلديه.مماالابنأنلو

فقدرآني"قن:يقولأنأمكنهحئالآب،عناختلافأيمعهايكونلاالتيالدرجة

الطيعةأصحاباستطاعإذاعطم،شىغفيهليساللةأنيعىذلكفإنالآب"،رأي

الآب.عليهالذيهذا-الطبيعةبحسب-يصيرواأن-أرادوالو-المتغثرة

في،أخرىطبيعةأيةمنقريبةليست،عامةبصفة،الالهيةالخصائصأن.ممالكن

كلفيبالآبشبيهأالابنيكونعندئذ،الطبيعةبحسبالابنفيكلهاموجودةأنهاحين

لأنه؟كامللكنه،الصلاحغيرحالةمنالصلاحتجاهالتغئرأوالرقىطريقعنليسشيء،

الذيوهوكاملأ،يكونلاوكيفالمتغتر.غيرالآبمنلأنهمتغيروغير،الكاملينأتى

متغثرغيريكونلاوكيف6(.2:فيلي)أنظرللآب؟مساويايكونأنخلسةيحسبلم

)1(؟نفسههوقالمثلماالآبمعواحدهوتن

آخررذ7-

هوالآ!جوهروثمرة6(،ا:لوا)أنظر)2(الثمرةمنئعرفالشجرةأن.مما

بريدونالأهمفاسدةالشجرةأيضأيجعلوندعهمعندئذ،الابنأيمنه،أتىالذيالكلمة

.الخاصحدهفيلاخيارداتأال!ب!لهدامتعير،وغيرلالطيعةاللههوإذلأنه.عليهكانمايكرنأنعىيتخل

بلأكدبيحةإسالأ،صاريعدمانفسهقدمالحس!الرحيداللةكلمةبللأجلا،آخرشخصحسدئمذلألأله

،تاوضروسمرري!ود.الثهيدعدنمحيد.ترجةالرالع،الحزء،كيرلسالقديسرسائلإ.الآ!دتةعيص

.07-61ص4فقرة67،رسالة،7991يوليرالآبانةللدراساتالأرثوذكىالمركزإصدار

هرآالذيهداكاملأيكولىلاكيصالأله1قائلأ:أناسيوس،القديسقبلمنطرحهاقدكانالتاؤلاتمذه)1(

و!نعحرهره؟ذأتمناللهنفسهوهوالآب،معواحدهرالديهدامتعيرغيريكودلاكيفأودلة؟مساو

فط،الرسرلي،أئايوسالقدي!متعثر".غيرأيضاالداقينتاحهيكونلبالضرورةمتغتر،غيرالآ!حوهر

.79ص3هفقرة،الأولىالمقالة،المالقالمرجعيرسيير،الأر

النغرءلستهمهكدايفترودكالواامإلى1قائلأ:،الماقلفسفيأثاشوس،اغدي!ااسقخدمهالتعبيرنمى)2(

أبفأولهذا:33(،ا2)تثمرها"منتعرف"الثجرةلأن،فكرهمفيالكامنةالحطورةمدىفيتعلموا.للكلمة

الفد.."الآ!معرفةأيضأهيالابنمعرفةفإدأيضأولهذا:9(،ا4)ير"الآ!رأىفقدالال!رأىمن"فإن

79.ص35فقرة،الأولىالمقالة،السالقالمرجعالأريوسيين،ضد،الرصوليأثناصيوس
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عضرااللااللها!قالة-االلالفا؟ا!ناؤأ!
الابنيكونلاوبالتالي،صالحةالشجرةاعتبارعليهمؤتجتوإلاهكذا(،الثمرةتكرنن!تبر"4

.الشجرةمثلمتغمرة،غيرطبيعةمنبلمتغئرة،طبيعةمنلا"

خرآرذ8-

ئذئههذهزقانأقغكئمأتااا:المسيحأجابالآبئ"،أليتااا:وقالفيلبسسألعندما

)يواالآبئ؟األيتا:أئتتفولقكي!الآقي،زأىققذزآفيآلذيييفئ!ن!ياتغرفيىؤتئم

نأنؤمنأنالحتمىفمنالآب،معرفةذاقاهيالابنمعرفةأنفطالماإذن،9(.-8ا:4

متغثر،غيرالآبوأن،الصوابهوهذاأنوطالماالآب)1(.عليهيكونمامثلهوالابن

الآبيعرفأنيمكنهكذا،لأنهمتغئر.غيرأيضأ-حالأيةعلى-الابنيكونعندئذ

)2(.الابنشخصفيوتظهر

الأننا1:الآقيالسياقلضفيكيرلسالقديسيقوللذا،الابنفينراهالآبلدىماكلأنعلىهناالنركيز)1(

ظهرتالىالعاديةغيرالقدراتفيذهتاعينبواسطةبئاتتمرصناإداودلك،ولدهالذيلداكصورةألهسنرى

إدلالآاحتملقدإذ،مالحهرفبالتأكيد،.الابنفيتجدهالصلاحونفسطيعيأ،الآباللةيخصفالصلاحفيه.

كلىوالآبلأحلهم.نفسهويبدلا(،ا:هاقي)الظراالحطاةليحلصاالعاإلى"حاءإدأحلما،منعظيصأ

قوةدأيةأيضأ.الابنوهكدا،القدرةكلىوالآبلأحلهم.نفسهويبدلا:ها(،قي)1الابروهكذا،القدرة

طيعةوحزل،والرياحالبحرإنتهرإذنفها،الحليقةعناصرحئتامرالىالقوةتلكمنأعظمتكونأديمكن

بطقه:الحياةهو؟والآبإلهيبسلطانهداوكل:للعصيانالبصروأعطىيطهر،أنالأبرصوأمر؟بإرادتهالمواد

وهكذاالمرت،قرةأبادإذأج!اده!ا،اصمحلتتدكانتالذينأحياإذأيضأ،معهلالتساويالحياةهروالابى

افما1له:يقولوكألهالآب"رأىفقدرآدما"منلميبس:يقولوحقبصرابإذأ.الحياةإلىوأعادهمالموتىأقام

أفضلرؤيةعلىحصلتقدوأتأنتتطلبهاالالهيةللرؤيةطريقةدأية،لوضوحألىترىحلاليومنفيدمت

؟".ذاتيأناهىاليللآب،حقيميماصررةوأضبطأصدقأمامكونرىللقدماء،ئيحتالتيتلكم!جدأجدأ

52.-51صعرالرابعالاصحاحالتاس،الجزء،السابقالمرجعيوحنا،إنجيل!رح

يألىمتغرغيريكرنأنلابدإذد،الآ!صورةهوإلابنألىلبما،مقبولةممطقيةعلىالآباءبراهيرتحتوى)؟(

فإدأولذلك:يقرلإذأثاسيرس،القديسقبلةوصالهراطقة،كيرلسالقديصيحاطصهكدامتعير،عيرالآب

)عبالألد"والىواليرمأسهرهرالمسيح"يوعلأن،متعثرةعيرثابتةتكرنألىينببىالمتجرةغيراللةصورة

ستلاشىهي.يديكعملهىوالسموات،الأرضأيستالبدءمذربيا"أنت:لهمترنمايقولوداود:8(13

-26:ا20)مز"تنتهىلنوسنوكأنتأنتولكنفتعئرتطويهاوكرداءستبلىكثر!وكلها،ستبقىرأت

)تثهو"ألاأنلترونإلى"انظرواالبىبواسطةنفسهعنيقرلنفهوالر!12(.-01ا:عبو28،

هذائطققأنياسصولكنه،الآبهوهناالمقصودأنأحديقولوركلا3:6()ملاخىأتغثر""لاوأبضأ32:93(

ودلكتغثره،عدموئظهرهىكماشحصيتهيظهرفإلهإلسانأ،يصرحيمالألهوحاصةأيضأ،الابرعلى
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"ملكلا؟هـديهـل!بصأالفا

منيركرالابنأنعلىالمقدل!الكتابمنلثواهد9-

:8)عبالأبد"وإلىواليومالأمسهوالمسيح"يسوع:الرسولبولسيقول

وأنتتبيدهى.يديكعملهىوالسمواتالأرضأسسثيدأامن1:يقولوالمرنم13(.

:ا20)مز"تنتهيلنوسنوكهووأنتفتتغبرتغيرهنكرداء.تبلىكثوبوكلهاتبقى

31(.24:الوهو"أناإني.ورجلىيدفيأنظروااا:نفسهعنالمخلمنوقال!28(.-25

3(.3:)باروخالأبد"إلىفنهلكنحنأثاالأبد،إلىتدومأنت"فإنك:يقولأيضأوالبي

إلىتدومأنتافأنكا:يقولحينالإلهيةالطيعةتغثروعدمثباتإلىهناالبىيشيرحسنأ،

الأبد".إلىفنهلكنحنأثاااقائلأ:يضيفحينالأزمنةعبرالمخلوقاتتغئرويثرحالأبد"،

يستثني،المخلوقاتوهلاكوتغئرتحؤلعنيتحذثحينالمقدسالكتابأنفبما

لنلأنهمتغئرةبمتكونلافطبيعتهإذن"،تبقىاوأنتاقائلأ:الأمور،بهذهعلاقتهمنالابن

عليه.هوالذيهذاعدافيماآخرشيءإلىيتغثرأنالممكنمنكانإذا،ذاتههويكون

خرآرذ-01

فدوكان،عليههومالهحدثبل،الطيعةبحسبمتغثرغيرالابنيكنألو

الآب)1(.معمتماثلغيرالابنفيهكانزمنهناكتكانإذنالآب،معمماثلنهاكتسب

وأ؟الطيعةبحسبالمماثلةمنبنولهتتأكدلمالذيهذا،الابنأنهئدركوكيف

لاحق؟وقتفياكتسبهاالتيهذه،طوباويتهجهةمنيقينعلىيكونأنيمكنكيف

لاحق.وقبفيمنهئترغأنئمكنإليهأضيفالذممبهذاكانإذاخصوصأ

السالق،المرجعالأهـيوميير،ضد.أآحرأىصارتفيرقدفإنهجسدأأتخذأنه.مماأنهيتصورونالدينلأولئكبالسة

89.ص36لقرة،الأولىالمقالة

عننكلمواعدماارلكى:يقوللذا،الإبمانلقالولىشرحهلىالأرلبةالالنولادةعلىكيرل!القديسبؤكد)1(

نحنلأننا-أنفسناصإليائسبأنيمكىالديالاسمفلمثتركأاحمأإليهينسبرنأنهميظهرلاولبهيالاب!،

الطبعيالمحدلمعادئدركألىيمكنبواسطتهاالىالأحماءليكوصفوهفطةفبكل-:6(4)غلاأباءأيضاندعى

يمثتظلاالجوهرجهةصأنهمدركيز"غلوقغيرمولود"إنهقالوالأنهم.الحليقةمنأعلاهووالدي،فيهالدي

!فماالإدراكنفوقولطريقةرمنمنخقرأالآباللةجوهرمنمولودأنهلبقيرأكدوالالحريلا!المحلرقات،مع

!3.؟ص41فقرة55،رسالة،الرابعالجزءكرلس،القدي!رسائ!!أنظر.ا((:ا)يو"الكلمةكانالبدء"في
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عفهـالثااللةا!قالة-االلالاثا؟أال!نا

فكلإذنللآب،مساويأانفلثماالابنإنيفول،المقدسالكتابأنطالمالكن،

غيرهووبالتاليالتغيير،هذاعنغريبأويكودت،الطبيعةبحسبفيهتوجدالالوهيةخمائص

متغير.وغيرمتحؤك

آخررذ-11

)يو"الحقهو"أنا:ذاتهعنيقولأنيستطيعلايتغئرأنويمكنيتحؤلالذيهذا

ذاته.فييكذبعندئذهر،ليسأخرىوأحيانأأحبانأ،الحقهوكانلو،لأنه6(.ا:4

وأتتغيرالتيالكائناتمنهوليسبالتالي".الحقهوأنا11:ذاتهعنيقولالابنلكن

متحؤل)1(.وغيرمنغثروغيرالآب،معمتماثللكنهتتحؤل،

تساؤلاتصورةفيآخراعتراض-ا2

حئتتغيرالتيالكائناتضمنمنواحاالابنأنعلىالبرهنةيحاولونهموفيما

يقولونإذ،المقدسةالكتبفيقيلتالتيالشواهدببعضاستشهدوا،نحلوقالابنأنيصذق

يسوعباسمتجثولكىاسم،كلفوقاسمآوأعطاهأيضأاللةرفغة"لذلكقال:الرسولإن

منأيضا9(.2:)فيبى"الأرضتحتومنالأرضعلىوقنالسماءفيممنركبةكل

8(.:45)مررفقائك"منأكثرالابتهاجبدهنإلهكاللةمسحكذلكأجل"منالمزامير:

.ممعني"قماة":الربطأدواتإنيقولون،الكلماتبسفسطائيةيفسرونوهمذلك،وبعد

أجلهمنما،سبباهناكأنتعلنذلك"،أجل"من.كلعني"،ة":"ه،لطه+و"لذلك"،

هكذا،جعلهئاسببأأنوبما.البهجةبزيتوئ!يحآخر،أسمأيمنأعظماعأوئيحزفي

معطاةهذهمكانتهأنوطالماقبل.منعليهيكنلمماصاروهذاوتحؤل،تغئرأنهيعنيفهذا

الراحدالحالنضعلىتاتجأوليسويتبذليتحؤلماالأن1قائلأ:أثناسيرس،القدي!يردهالبرهانلفى)1(

هدايقوللفسهالر!كانفإدا:6(،4)يو"الحقهو"أناالر!يقولبيماحقبقيا؟.يكونأنيمكنكي!

وشهدواالحقيقةهدهلمستعلمواوالقدي!ونللتعئر.الداتيةقابلينهعدموجر!إلىهذاينصروهرذاتهعنالقول

التقرى،عدبموالناسهؤلاءالتدعإذنأينفمنوتفوىلورعالأمرهذاتعر!اللةعنالأفكاركانتفانها.

.11ص36فقرة،الأولىالمقالةالأريوسون،ضد".الفادهد!يتقيأولىقلرهم،منأنهملعم.الآراء؟هده
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2!لكلا؟لال!ثييب!ألفاا

شبيهآيكونأنيمكنكيف،الحالةهذهمثلفييوجدوقنمنه.تؤخذأنيمكنإذنله،

هو؟كمادائماهوالذيذاكوصورة،الطبيعةبحسبالمتغئربغير

افؤلاتهذهعلىالإجابة-أ3

،الابتهاجبزيتوم!يخاسمأوأخذ-تقولونكما-رفغلأجلهسبباهناكأنلو

بالنعمةابنآصارقدكانلوبالطيعة،اللههوالابني!صنولا.الآنعليههوماغيرلكان

مكافأةالإلوهةواسمالابنخاصيةوتصارتذلك،استوجبتماعلبماأوماسببلأجل

ذعيناقدطالما،الفاضلةبحياتنانحققهاأنيمكنالأمورهذهلأنمعنا.يحدثكمألفضيلة

ولأنلكن،الأمور.لهذهجديرينذواتناوقذما،الابتهاجبزيتومسجناوأبناء،آلهةأيضا

الذيذاكلأنعبمث.محضهوونقولهفيهنفكرالذيفهذامئلنا،وليسمناأسمىهوالابن

هووإله،إنسانمنإنسانمثل،الحقيقيالابنهوالطبيعةبحسبالآبمنوجودهأخذ

فنحن،الحقبحمسبوليسالنعمةبحسبالأمورهذهنحننأخذبينماإله،منولدالذي

هيالتيالأموركلعلىالحصوللأنلنا.أعطاهاالذيلذاكالبشرمحبةمنوآلهةأبناء

والجوهر)9(.الطبيعيةبحسبيكونللابنبالنسبةبينما،الاسمفيفقطينحصرمياأسمى

أواللغويالتفسيرمنانطقواقدنحدهملدالاللغة،تتعلقواحدةمشكلتير،هالديهمالهراطقةإنواضح)1(

الخلطوهى،الأولىمنناتجةهىالثايخةوالمثكلةالاب!،إلوهيةبحصوصللقديسينثرةالمسلمالإيمالىسينطلقوا

فيأثناسيوسالقديسضرحهماوهدا،بالعمةاكنساهاوالىللآبنحنلوتماوبينللآبالطميعيةالابنسرةبين

يكنسوهاالىالسةعلىيحصلرلىفإفم،والسةللفضيلةلالنسبة)أباء(يدعرنالذينأماااقائلأ:،ابقلفس

المتاركةبحسبالروحلالواالذينالناسم!لوذلكلهم.اعطىماغيرآخرشىءوهمالطيعية،الولادةسلدلا

بحسبأبناءليسراأنهم.مماولكنس(:2ا)إشاعلىافتمردواهمأماونئأقم.بير"ولدتعنهمتالوالذين

دإلهيتولونعدما-أخرىمرةولكنهمسهم.ويتبرأ،الروحمنهميزعيتعيرواأن.ممجردفإفم،لذلك،الطيعة

فإنثالية.أشاءويدعو!أحرىمرةالنوريعطيهم،الطريقةبنفمىفأله،الأولفيالنعمةأعطاهمقدكادالذياللة

هوولاالنأولب!إلهأ.ليسوأنهحقيقيأ،)مخفصأ(يكرنلاأنههذافيتعالمخفص،عنأيضاهكدابقولرنكانوا

المرجعالأريوسيير،ضدأنظر....".الجرهربحس!الآباللةمعالاطلاقعلىعلاقةلهيكونولاالأ!،مثل

منبلاالراطقةأئناسيوسالقديسيواجهوهكذاا؟ا-01،ص38-37فقرة،الأولىالمقالةالسالق،

كله.المقدسالكتابأماممواحهةيتضعهموالىالفيةالنتائح
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م!االلااللةا!قالة-االلالان؟اثل!أ

خرآرذ-41

نأخلسةيحسبلماللةصورةفيكانإذالذي11:الابنعنالرسولبولسيقول

-26:)فيبي"الناسشبهفيصائرأعبدصورةآخذأنفسهأخلىلكنهدثةمعادلأبكون

صارفحينما9(.إذن،2:)فيبياسم"كلفوقاممأوأعطاهاللةرفغهالذلك1وأيضآ7(،

أالعبد،شكلوأخذهتأنسهقبلأنهيعنيمما،ورفعاممأاعطيئالعبد،شكلآخذأإنسانأ

قبللهالأشياءهذهكانتإنلأنهالأريوسيون؟يقولكماساميأ،كانولااسملديهيكن

الأشياء.هذهأخرىمرةيأخذلأجلهحقيقىسببمنهناكفليس،الأرضإلىيأتيأن

سابقأ.عليهيكنأشيئأتصارإذنالأشياء،هذهلديهيكنالووأيضأ

قدكانلو،ذاتهأخلىوحين؟رأيكمبحسبيتأنس،أنقبلكانماذاحسنأ،

،والقوة،والحكمة،الكلمةبذلكفأصبح،الآنعيهاهوالتيالأشياءهذهأخذبأنهظهر

يكنلمالاخلاءقبلأنهيعنيالذيالأمرالآب،وصورة،والقيامة،والحياةوالنور،،والحق

نأعنحديثهميقودهمشنيعتجديفأيإلىيدركونليتهمإذنالأشياء.هذهمنشيئأ

زمنفيذاتهيخللمأنهثبتوإذا.لذاتهلاخلائهلهكمكافأةالآبمنأخذهاالأشياءهذه

فالكتب؟انقلبقدالأمورنرتيبأنهذايعنيألاإنسانا،صارعندمافقطلكنآخر،

فيحسنها،إلىالبشريةالطبيعةوكلالجسدلاعادةصارالكلمةاللةتأنسإنتقولالمفدسة

لاهوبهلحققدالحسنلكان،تجسدهأثناءوساميأوابنأإلهأصارقدكانلوأنهحين

كلمةأنيعنيالذيالأمرأفاد)1(0أنهمنأكثراستفادقديكونوبالحري،البشريةبالطيعة

يرتفع،الآنكانإلىإنسانأ(،يصيرأنقبل)أيهذاقبلكانإذدافماذا1أئاصيوس:القديستعبرو!سص)1(

أنهبالأحرىبلقط،يترقلمالجسدأديدو)هذا(يأنهإنانا؟صارعندماابمأدعىوالآنئعبد،أنالآدبدأوقد

سوءبحسبوذللث-إنسانأصارعندماابنأوحمىعاليأمجدأئخدقدكانفإنالجحد،براسطةترقىالديهو

البئالتيجةتتضحلكيودلك-أحرىمرةسألهمألىمفحةحاجةفهاك-هدا؟قبلإدنكانلماذا-ليتهم

إنسانا،يصيرألىقبلهكدايكناولكمه،الكلمةوهوالالنوهواللههوالربكانأنلأنه،كمرهمإليهايصا!

فأهموإلآ.!فيلتهبسببدلكبعدفيهااشتركتم)الصمات(.هذهغيرآحرشثأكانألهإما-قلناكماعدئذ

ولكنههذا،قبلمرحودأيك!اأنهوهورؤوسهمعلىسيرتدالذيالآخر()الأمر-البديليقرلواأنمضطرور

المقالةالأريوسيين،ضدأنظرالكنشة".منليسالفكرهداولك!أكثر.وليسالطيعةحسببالتمامإنانأكالى

الكسية.تسلمهالذيالإيمالى.ممعيارالهراطقةآراءأشاسيوسالقدي!يقئمهكدا201ص38ففرة،الأولى
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"للل!نا؟ثبيل!بطألقاا

هو.يتحسنلكيبلخلاصنا،لأجلالجسديلبسوأ.ذاتهلأجللكنلأجلنايأتلماللة

مخلصا؟والرسلالأنبياءيدعوهإذنفلماذاهكذا،الأمركانفإذا

ودعيئوابنآإلهاصارقدكانوإذا.ذاتهمخئنيدعوهأنبالحرييجبكان

لأجلنا؟ماتإذنفكيف-ذاتهخسئقأنهلأجلأي-هذالأجللهكمكافأةهكذا

فإنه،التجديفقبيلمنذلكغذوإلأهذا،منشميءبأينؤمنلاأننا.ممالكن

لديهابنأبكونهلكنتحؤلي،أوتغثرمنبسببالابنعلىاضيفشيءلاأننقررأنيمكننا

الجوهر.بحسبمثلههولذلكالآب؟لدىماكل

آخررذأ-5

كانأو-هؤلاءيقولمثلما-موجودأالابنفيهيكنأوقتهناككانلو

شكلأخذإذنفمئ،الأحسنتجاهتغييراعتراهأيبعد،فيماللأحسنصارولكنهموجودآ

الأزمنةعبرصارقداسم"كلفوقاسمآوأعطاهاللةرفعه"لذلك:القولكانوإذاالعبد؟

كاملأ؟بعديكنلمبينمابه،الآبفرحوكيف،بواسطتهالكلخيقفكيفتانسه،عند

نالإنهنقولوكيفناقصأ؟بعذيكونألاشىء،عليهئضافلأناحتياجفيكانتنلأن

لهسجدإبراهيملأنالبدء؟منذالأمرهذالديهأنبدابينماله،يسجذأنمتأخرةأزمنةفي

أهية"الذيأهيةااقالحينموسىأيضألهوسجد2(،:18تك)أنظر!رابلوطاتعند

:7)دا"تخدمهألوفألوفاا:دانياليقولفكيفهكذا،الأمركانوإذا14(.3:)خر

يتلمنبتمجيداتومحاطاعاليأومرفوعاالعلىعرشعلىجالساظهركيفوأيضأ1(،0

:الروحدواسطةأيضأالسماويةالقواتسمعتوكيف3(،-أ6:إش)أنظرالساروفيم؟

ائقخد.قيأقيذخلالذفرتاث،آئؤالثاترشقاؤارتمغنزؤوستكن،الأزتابخايتقا"إزقغن

الأر"تابخترلتقاازقغن.اثمتالي!ىائخئازالرلثائخثاز،ائقديرالرئثائقخد؟قيأهذاهؤقن

ضيلثهذافؤقنائقخد.قي!قيذخلالذفرتاث،الأئؤالثإلتقاؤازقغتقازؤوستكن،

1(.0-247:)مزسيلآة"ائضخدتيلثهؤاثخنوبزلثاثقخلإ؟

يبدوأنهفبماإذن.القواتربالزمانقدممنذهوبلتمير،لمالقوابرقيإن

نأخطرامملوءبالحريأوالهراء،فمن.تأنسهوقتوقبلالآنأيضايكونهكذا،هوأنه
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هفدالثالثةا!قالة-االلال!ن؟أاثلا

يكونوأن،الابنخاصية-كمكافأه-نالبصلاحهإنهأوللتغئر،قابلالابنإننقول

شيء.كلفيولدهالذيمثلإنهمتغتر)1(،وغيرمتحؤلغيرحقآلأنه.اللةوكلمةحكمة

بحسبمثلههوبلالأففل،إلىتيرلأنهبالآبشببهأالابنليسآخر:رذأ-6

الطيعة

وقدالابنيبدوهناالعبد.شكلآخذأذاتهوضعالالهى،الشكلللابنكانبينما

عناللةاختلافمدىمعهايتضحالتيالدرجةإلى،الطيعةبحسبمكانتهمنكثيرآانزل

الله،كانبينما،العكسبلاللة)2(،ذلكبعدوصارإنساناالبدايةمنيكنلملأنه.الإنسان

تحسئن.أيعليهيجرلماللةكلمةأن.ممعىإنسانأ،صار

ويوحناسطررإلىرسائلهيالتأسبعدالابنتعرعدمحممةعلىأكدكيرلسالقديسأدبالدكرالجدير)1(

نسطور.معمراعهبعدتعرأضهدقدكرل!القديراممانبأنالثائعالرأينمنديحعلاممابعد،فيصاالأنطاكى

المسيحيسرعواحدربايرجد1:يقول،ههرصالةفياكلمبيلفعلىتنغر،اهيتعيهأساسباتنرىأنناإلا

بشريته،فيإلهأبقىيأنهعليهكالىماعنيتحلأوهوإنسالاصارالذيللآب،الحس!الوحيدالكلمةبداتههو

قياسولىالحد،ضعفلىالفرةربوهرمثلنا.ليكرلىإحلائهفيإلرهيتهمملءمحتفظأعبد،صورةفيوالسيد

يمكنولابهحاصأكادالحدقلعل!كانمالأنبه.حاصأالخليقةكلفرقهومايملككانشريته)قامة(

مإلهعليهيكنلمماأماوالقرد.،والحياةوالنور،الجسى،والوحيد،الحقيقيالاب!وهوإلهأ،كانلأنهئفقد،أد

يكناالحسدلأنله،حاصأالحسدبحصماجعللأنه)التجسد(،التدبرأجلمنمضافأأخدهقدكادأنهئرى

الحكيم:يوحنايقولولذلكوالتعبير.الوصفتفوقبطريقةبهمنحدأح!مدهبالحريبلعيرهآحرشخصجسد

ولا،تعاشأوتحرلأولانتقالالحسدطبيعةإلىتغرلأنهلاجسدأصاروهوا:14(.)يرحدأ"صار"الكلمة

متغيرعربالطبيعةهوإذ،ستحيلهدالألىالناير،بعضيئرثركماالجواهرفيامتزاحأولاحتلاطتعرضلأله

جسدهوجعلهدن!،عيرعدراويحسدمنعاقلةنف!تحييهجسدأأحذلالحريبلقلت،كمامتحولولا

33.عو22لقرة،الرابعالحرءالابق،المرجعكرل!،القديىرساثل".الخاص

إنسانألهئعرفاافالمسيح1:يقولإد،ههرسالتهوبعدفيماكيرلسالقديسويركدهاالحقيقةهدهيرضح)2(

نفسههريعرفالكيانلفسفيلكيإنانا،صارال!ه،هوإدالكلصة(إنبلإلها،ليصيرتقدمذلكوبعدأولا

الديبالاناناتصلالكلمةاللهإديقرلواألىويجرونابنيرإلىيقسمونهالذينأولئكأنإلآمعأ.والإنمانالإله

ويفرمولي!رت،،الصبليحتملوأعدهالنرة،رتبةولىكرامةوفىاشحقاقونصيبأوأعطاهداودنسلمن

ارتباطهلواسطةالكراماتويمال،الحليقةكلمنئغدلكىالآب،يمينعنويجلسالماء،إلىويصعد،تالية

إسانمنإلهأيصرلمالميحإنقلت،كما،لأنهالسر.معئيقلبودبحهلوثانيأ،لابينيكرزودأولأهزلاءلالئه.

34.ص2!4فقرة،الرابعالحزء،كيرلسالقديىرسائلإسانأ".أيحدأصارلإنهاللةهوالكلمةكالىإدل
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لأسكلا؟رديرلال!ب!أالقا

منالأعظماللقب-موهبةشكلعلى-وقيلزدغإنهالآنئقالفعندماإذن،

جسد.قبلمنلهيكنلملمنالجسدمعأتىقدذلكأنندركفإننا،الأخرىالأسماءكل

بالمجدذاتكعندالآبأيهاأنتامخدفي1:يقولذاتههوأيضأ،الآخرالجانبعلى

قبلللابنكانمجل!أفي:نتساءلوهنا(.هأ:7)يو"العالمكونقبلعندكليكانالذي

تغثرنتيجةالابنعلىأضيفشيءيوجدلاوبالتاليالآب،صورةفيكانلقد؟العالمخلق

إعلان.كلثابةفهما،والرفعةالمحدمثلموهبةشكلعلىلهالمغطىلكن،للأحسنتحؤليأو

زالت.قدالعبدشكلحقارةتكونأنبعد،لديهكانالذيبالمجداتجسدتمجيد

الأموركليدئرأنبالئهيليقلأنهالآببممنلهاعطيتالأمورهذهإنئقالأيضأ

وذلكالتدبير،هذاخارجالاب!يكونأندونأفضلبطريقةبشريهوماكلتفوقالتي

خاصة.طريقةوفقللآببالنسبةابنأنهمعالإلوهية،وحدةأساسعلى

الموضوعنفسعنآخررذأ-7

الأعظملهئنحوأيضآ،ذاتهوضتغعندما-رأيكمبحسب-زفغقدالابنكانلو

نقولأنعلينالوجبابنأ،:س!فيئمسحهذاولأجلاللة،سسضىأنه.ممعنيالأسطاء،كلمن

الذيهذايقبلأنيستطيعلاأحدالأنهذا؟كلاللةكلمةلدىيكنلمتواضعهقبلإنه

قلتأنااا:للبعضقال-تواضعهزمنقبل-اللةكانوإذا.أخذهقديكونأندونلديه

إذن،وآلهةأبناءصارواقبلهكث!هـينأنيعنيهذافإن6(،82:)مز"العلىوبنوآلهةأنكم

كثيرونوجذطالما،الكلقبلهذايوجدوكيفبواسطه؟الكليصيرأنحقايكونكيف

صارواقدهؤلاءكانوإذا15(.:اكو)أنظر؟خليقتهكلبكرهويكونوكيف؟قبله

حسبابنهوقنقبلهؤلاءئوجدفكيف،الحقيقىبالابنتشتهآالنعمةبحسبوأبناءآلهة

يشتركقنيوجدفكيف،الابنمعشركتهمنتيجةالبنؤةنالواقدكانواوإذا؟الطبيعة

يشاليك(؟)الذيخيقبواسطتهالذيفيه،مشازكهوالذيذاكقبل(المخلوق)الانسان

أزمنةبعدأنجزوهالذينأولئكقبلالأمرهذاأنجزإذ،أعظمالأولذاكيكونلاوكيف



ع!االلااللةا!قالة-االلالانفيالكل!أ

الآبمعالمماثلةينلولممتغئر،وغيرمتحؤليغيرهوالابنأنذلكمننستنتجكضيرة؟

وطبيعيا)1(.جوهريأبل،الإضافةطريقعنولا،النعمةبحسب

الموفوعنف!عنآخررذأ-8

نأ-طاعتهأوتواضعهأوفضيلتهبسببخاصةكمكافأة-نالاللةكلمةأنلو

:يقولالابنأنطالماالآقي،البعف!غردت-التواضعأزمنةقبل-طريقبمافبأي،الابنيكون

لمإذالأنه27(.ا:أ)متله"يعلنأنالابنأرادوتنالابنإلأالآبيعرفأحد"ولا

منالآبئعرفأنيمكنفكيفهؤلاء،يقولكماموجودأالآبيعلنالذيالابنيكن

بالتالي،أيضأ.موجودأيكونيعلنهالذيفالابنموجودأ،دائمأالآبكانإذالكنأحد؟

متماثلفهو.الطيعةبحسبهذايملكهوبلنالها،قدجزئيبماإضافبماولاما،بتحؤليليمى

متحؤل.وغيركاملوهويثىء،لأيخضوعهعدمجهةمنالآبمعحقأ

خرآرذ-91

المسيح.محاربويقولكما،خارجمنوليسالآب،جوهرمنيأقيالابنأنيظهر

الآب.مثلفهرإذن،الخارجمنيأبلموطالما

التنينحنننالأنالمستحيلمنأنهيخاخلاصاعلىالخاطنةالهراطقةآراءنتائجأثاعميرسالفديىحصرلقد)1(

إنساناعاربعدوفيماإلهأكانبلإلهأ،بعدفيماصارثمإنسانأيكناافهو1:فيقولالحممى،الابربدون

قديما،الئمعوبدعاقداللةكانوإنوإلهأ،ابمأعندئذعىقدإنالأصارعندماكاذإذلأنهيؤلهنا.كيبالأحرى

"اللةكثيرةمواضعفييقرلالمقدسوالكتاب.لفرعرلىإلهأموصاللةوحعلإنسانأ،هريصبرألىقبلودلكأبناء،

الأشياءكلخيقتإدنفكيص.بعدهموإلهاابأذعىقدألهأدنالراضحفمنا(،82:)مز"الآلهةمجمعيقائم

؟اللوغوسيثاركونلاكيفالأولونالمثاركونوهرلاءالأضياء؟كلتبلموجودهرألهوكيف،طريقهكل

علىأحديأييمكن-الحالةهدهوإذنفكيف.المعاصرينالمتهرديرلدعةهوبلحقيقيا،لي!التعليموهدا

القائل:نمسهوهو،الحمقىالاب!بعيرالتبىمجدتأنالمشطاععيرمنيأنكأ!؟اللهعلىيتعر!أن،الاطلاق

اللوكوس،بدونالتأليهيحدثوكي!ا:27(.ا)متااالابنلهسنعلنومن،الابنإلأالآبأحديعرد!الا1

إليهمصارتالدينلأولئك،آلهةقال،إن11:المبتدعينهزلاءأخرةلليهودالقائلنفسههوأنهلالرعمهذاوفبله؟

.401-3،1ص31فقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرحع،الأربرسببنضداللة".كلصة
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"ش!نا؟ثلإلال!القايطأ

االراطقةآراءمنرأي5-2

أنهفيلنامماثلأيكونوكيفاللة؟فييوجد-ذلكعلىعلاوة-وماذا:يقولون

منجدأأعظمهومابقدرالبشريةالطيعةفوقاللةإننحن؟نلدمثلماجوهرهمنالابنيلد

منالابنئظهرلافهويخصنا،فيمامعنايتشابهلافهوولذلك،خلقهمالذينأولثك

خارجهمن)أيالحارجمنالوجودإلىيحضرهلكنهمئا،واحداكانلوكما،جوهره

الآب.مثلهوليسعندئذفالابنالنحو،هذاعلىالأمركانوإذاهو(،

الزد-12

ينسربلولابنا،مماثلتهتمامأيتجنباللةكانإذا:المسيحمحاربيأسألأنبحقأود

يغيبلاالإلهىالجوهربأنقولكمئعدألا،بالإنسانتليقالبئالأمورمنبأمرطريقةبأية

اعترافكم؟منيلغىأنيجبمنحرفأقولأيخصناعضاتمامأ

يقولونفليتهميفضلونها،التيالمتضادةالآراءهذهعلى-جهلفي-أصروافإذا

لأولئكوفقا-عاقلأاللةيكونلا،عاقلالانسانلأنوهلجوهرأ؟الانسانيعدألالنا:

بعضفيالبشرمعيتشابهاللةكانوإذاالبشر؟خواصمنالخاصةهذهلأنفقط؟-

بنفسنلدأننالمجرد،ذاتهمنالابنولادةيتجنبأنعليهكانفهللنا)1(،التيالخصائص

ولادةهيالآ!منالابىولادةلكنالأجاد،لنواميساللةيخضعرنأنهم-قلفاكما-الهراطقةمشكلة)1(

اسمأنسنجدوإننا11:يقولإد،ههرسالهفيكيرل!القدي!أكدهماوهدا،البثريةالولادةعنجذريأتختلف

)إيق.."ونشأقمبين"ولدث:إسرائيلدممنالذيرعناللةقالهماوأعئالمخلوقاتعلىأيضأيطلقالرلادة

الاسمهدالإنلالطبيعةاللههرالذيحالةفيأما.النعمةنظاملىالدعوةهذهتكتسبالخليفةأنإلأس(.ا:2

فالالذيالكلبينوحدهفهوهذاولسصجهة.كلمنحقيقىهرللالمجاز،شلعلىيتعمللا)الولادة(

ضاللقأبالكد!ييهلملافإلهعهوالنرةالولادةاسميشعصلأحدكل!إدوهكذا:6(.ا4)يو"الحقهر"أنا

عنمكانكلفيبكلامهمنفوسايحمونالقدييئالايمانأسرارمعلمىلكللدلكوتعا.الحقهوهذالأد

غرنكرنالرلادةأنحئالنررسينبعثالرروإنحق،إلهم!حقإلهولقولهم،الولادةوع!والابنالآب

ابناوليسآبهوالآ!لأن.الخاصشخصهموجودمهماكلأ،ألى،وفيهمهأهاعلىوتفهموليطةجسمانية

رسائلأنظرالطببعة".نفسوحدقمايولهما،عليهكانمايكونمنهماوكلآبا.هوويى!المولودهووالابن

.3صا61فقرة،الرابعالحزء،السابقالمرحعكررلس،القدي!
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ع!مااللااللةا!قالة-االلالان؟أالكلاإ!

نحنلدينا،الالهيةبالطيعةالتشئهيخصفيماأنهتفهمواأنعلبكمينبغيكانالطربقة؟)1(؟

ولأنهلذا،.الأخرىالخواصبعضجوارإلىالخاصيةهذهصورقا"،"بحسبخلقناالذين

التامة.المماثلةحتمالهأعطىفقد،الخارجمنالوجودإلىيحضرهولم،ذاتهمنا!بنؤتذ

المشحمحاربمعارفاتمنأخرىمعارضه22-

منأولادنانلدبحيث،الماديةالجسديةطبيعتنامعطاتنستخديمنحنيقولون

غيرلأنهاللة،لكن.المادةمستخدميننفعلهجوهرنا،خارحشيئانصنعأنأردناولوذواتنا،

.العدممننخلقنحنوها،الابنييدلكىذاتهمنمادةيمنحلا،الإطلاقعلىجسدي

موجودةمادةمنولاذاتهمنالابنيضعلاوهويخصنا،ماكلعنمسنقلهوهكذا

ومنالوجودإلىالأشباءكلئحضرالعكسعلىبل،الكائناتمنكائنأيصنعسمبقة

معمتماثلأالابنلبسبالتاليهكذا،يكونالأمرهذاأنوبما.الخار!منالابنضمنها

الآب.

الزد-32

صارقدكانإذاالوحيد،الإبنلنابالنسبةالابنيكون،البأسشديدييا،وكيف

وإذ!وتذه؟تنجوهرينيأباالذيهذاابنأيكون-عمومآ-وكيفجميعأ؟مثلنا

الطبيعة،بحسبأبناءأيضآئدعواأنخارجيآ،أي،العدممنصارواللذينالممكنمنكان

يكونلنذاكعندلكنهأبناء.تدعىأنالمخلوقاتكليعيقشيءلايبدو،كماعندئذ،

الابنفقطهوكانإذاأئا.الطبيعةبح!سبكثيرينإخوةلديهكانطالماالوحيد،الابن

أتتالىالطريقةبذاتالوجودإلىيجئلمطالماتمامأ،مختلفوجودفوجودهإذنالوحيد،

تمامأ.مثلههوولهذاالآب،منكابنطبيعيةبطريقةأتىلكن،المخلوقاتها

خيقالذياللهوليساللةصررةبححبحيقماأشاوهىأحديكرهالاحعمةإلىكيرلصالقديسيحيلاها)1(

اللهيتثبهأنالعكسوليسنحنهانتةالئهىللابنالحقيفيةفالبوة،الأزلمدوابنآ!فهرصورتا،بحسب

اله.طريقعناللةمننابرنشمدلمحنلبموتا،
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س!نا؟9لال!هـديهبطألقاا

خرآرذ-42

ربأهويكونسببفلأي،الابنوكذلكالعدممنأتتالمخلوقاتكلأنلو

ئكرمأنيجبكانفقدعبيدأ؟الطيعةبحسبالمخلوقاتتلكتكونبينما،الطيعةبحسب

يدعىأنأو،الابنمعالطريقةبنفسصارواطالما،الطبيعةبحسببالربوبية-بحق-الكل

علىبلالأمر.هذايكرزالمقدسالكتابأننرىلاالآنلكننا.الآخرينكلمععباهو

همالكل11:عنهمئقالالمخلوقينوالعبيد،الطبيعةبحسبرلبهوالابنبأنيقر،النقيض

الآب،معولميكرثملهيسثحأنهعلىالابنالكتا!بيقدمأيضأ9(.اا:91)مز"عبيدك

لكنه،أولئكمثلالخارجمنصارولا،بالكلشبيهأليسفهو،بالتالي.تمخدهالخليقةبينما

فماهكذا،هوالابنأنوبما.مخلوقاتهمالعبيدأولئكبينما،الطبيعةبحسبابنبالتأكيد

للآب؟مماثلأيكونأنعنيعيقهالذي

خرآرذ-52

الكلماتترثرةوعلىعمياءأفكارعلىيستندونالذينهؤلاء،أنيبدو،كما

لهالذيهوحفآكائنهوقنأنيجهلون،النظرياتتفاصيلفييسترسلونأوالفارغة

كللأنالكاذت".هوأنااا:ذاتهعنيقوللأنه؟نفسهاللةوهويلدأنعلىالقدرة

بالتالي،.الإلهيةبالإرادةالوجودإلىأتتبلتصير،أنقبلكائنةتكنلمالأخرىالمخلوقات

لأنالجوهر.منيلدالذيفقطهو،كائنهوللذيسيادةالأكثرالاسموهوحقأ،الكائن

منهذايفعلواأنلاتلد،أنبإمكانيةاللةبإرادةخيقتالبشر،مثل،الأخرىالمخلوقات

جبيتالذيذاكمثلذلكفيمثلهم،الولادةعلىيجبرهمالطيعىناموسهملأن؟جوهرهم

كانلوالمخلوقاتأنأيصار.أيضأهكذ!هكذا،أرادإذاللةلأنييد.ألاعلىطبيعته

نأكلهاتقدر،لماذاعندئذلها،خاصوكملمحجوهرها،فيتلدأنعلىالقدرةلديها

فمنهكذا،صارتاليئتلكوهىتلد،أنيمكنهاالىهىمعينبمانحلوقالبولأنتيلى؟

علىإعتمادهابقدر،الطيعةبحسبفيهاتوجدلاتلدأنإمكانيةأنحالأيةعلىالواضح

منكائنكلفيالخالقوضعهالذيالناموسوهو،ذلكعلىوأجبرهاأمرهاالذيالناموس

.الكائنات
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م!رالثالثةا!قالة-االلال!ن؟ا!ن!أ

ثمذاك.مقلديننلدنحنبينماإلهيأ،يكون،ذاتهمنيلدالذيفذاكإذن،هكذا

وفقخيقالذيالأصلبينمامقلدأ،يلدالذيذلكذاتهمنيلدأنمعقولأبصبحكب!

عنالآبيعيقشىءفلاواضحأ،الحقصارفطالماإذن،خارجيأ؟بل،ذاتهمنيلدلامثاله

يخصمايأنالآب؟لدىماكللديهإذنفالابن،بكونهكذاهذاأنوبما،ذاتهمنيلدأن

الابن.تجاهالطيعةبحسبيمضىالآب

الآبجوهرنفسمنالابنأنعلىيعترضونالذينعلىآخررذ

المعارفينرأي26-

خارجنفسهيضعفهوإذناللة،إلاصالحاأحدليسقالقدذاتهالمخلصكانإذا

فكيف(18:91الواصالحأ؟اتدعوني"لماذاللناموسي:قالإذالطبيعةبحسبالصلا!

الصالح؟فقطهوالذيالآبمثلالطيعةبحسبالابنيكون

الزد-72

للخطرأبدأيفطنواأندونالآبمثلهوليسا،بنإنيقولونالمسيحمحاربو

عن،كبيرةبأشياءباللعبينشغلونلكنهمالخطر،هذايرونأنهمأوهذا،قولهمفيالكامن

يقولونفليتهم،يزعمونكماالآبمثلليسالابنكانلولأنه.للحقمفسئرينيكونواأن

لصالحصوتوالو؟الابنأمالآب،الطبيعةبحسبصالحإنهعنهيقولونالذيهوقنلنا

الصلاحونقلواالقولهذاتجنبوالوأماالآب.يشبهلاقنصالحآليسحتمألكانالآب،

غيرهوطالماالآب،صلاحبعدمالقولإلىحتمأيصلونفسوف،للابنالجوهربحسب

ضدأوالآبضدسواءالتجديفهذامثلئقالأنالمعقولغبرمنلأنهلكن.للابنمشابه

صالحآجوهرهمنالآتيالابنيكونحالأيةفعلى،صالحالآبأنطالماالأنه،الابن

يشابهبالتأكيدالصالحكانطالماالآب،لدىعمانحتلفشيءفيهيوجدلاإذأبضأ(،

)1(.الصالح

مئلفهر،صالحسصالحفهر،الصالحالآ!حوهرم!مولودالاسأنستنطلقسطقيةعلىالتركيزهنا)1(

المقدسالكتابأحديفسرولكىتمامأ.الآبمثلهرإذن،الا!صررةهوالاب!أنمرالهامالآحرالعنمر.أيه
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"نط!نا؟ثيدلال!القايطأ

المسيحمحاربويطرحهسؤال28-

الجوهربحسببهشبيهاليسولكنهبالآب،شبيهالابنبأننعترفإننايقولون

مثله.هوهذاولأجل،لذاتهمشاهاالابنيجعلأنأرادالآبأنبسببلكنوالطيعة،

من-مختلفآيكونأنهإلأ،أنشأهقنعبقربةعنيفصحانوهيئةشكلأالبيتيأخذفكما

.فكرهعنمعمرأجاءوإن،بناهعمن-البناءمادةحيث

لردا-92

لاالعقلاءجمنتنلأنه.والحزنبالبكاءبالحريأو،بالضحكجديرالحديثهذا

الذينهؤلاءعلىيبكيلاوقن؟الجهلهذامثلفيسقطواالذينهؤلاءعلىحزنايتأسف

جهةمنالآبمثلبكنلملوالابنلأن؟الفهمفيالكبيرالنقصهذامثلإلىانزلقوا

منينكونالابنإننقولأنأولأعلينالتحتم،الشكلجهةمنبهشبيهأكانبلالجوهر،

،متضادانوهماالآخر،أحدهمايصارع،شبيهغيروشيءشبيهشيءمنأي،مختلفينشيئين

تشابهاقتصرإذاأئا.توافقأوشركةبينهمايكونأندونالآخر،عنمنفصلالواحد

الطيعةبحسبولاكاملأحقآولاكاملانورايكونلافهوشيء،علىالآخرمعأحدهما

؟ولدهالذيالآبإلىالابنمنالتجديفثقلينتقلبلالحد،هذاعندالأمريقفولاإلهآ.

بالابنالطبيعةبحسبيتشابهولاوفكر،جوهرمنمركبأجلنامنيصيرذاتهالآبلأن

بدايةهوالآبيكونكيفإذنالفكر.جهةمنبهشبيهأكانوإنالجوهر،جهةمن

نأيمكنشىءمنماأنهمنبالرغمبسيطأ؟وليسمركبأ،آرائكموفقكانلو،الكل

الديمرفالإيمانالآ!،صورةهوأنهثمالآبجوهرنفىمنالابرلأنيزم!أنأولألابدصحيحأتفسبرأ

إليهاقتربوافهمالمسيحمناليهودموفكالى.هكذاحاطئةأفكارألبدعملالنصينحرفلاأنللمفسريضس

نفسفيكيرل!القدي!يؤكدهماوهذاالمتانس.الالهبكرنهإليهيقرلونفأنهمالمؤمنيرأماإنانمجردأنهعدى

لصهالآ!اللةحرهرمنألثرقالذيالكلمةأنبؤمنونالدير11:بقولإذا-27(:188الويصروهرالسياق

القلوب"فاحصالمرتم:يقرلكماوهو،المعرفةكلىإلهإلىكماإليهيقزلولىف!همولالحق؟لالطيعةاللةهو

4:13()بعبنبهأمامومكئمر!عريانشيءكللأنداخلافييجريماكلو-وى7:9()مز"والكلى

كانواىومعثميهمرؤصائهممعلأفمهذاإلىيمثلوناليهودجمرعنحدلاولبها.الطوباويلولستعبيرمحسب

بالحريولي!إنسانكمحردأقصدمثلاكواحدبالحرىإليهلظرواللالمحمجلىأذهافملعيونيرواوا،صلال

لوقا،إنجبلتفسيرألظر".مكرهمفحاخلهويصبواليحرثرهإليهتقذمرافإفملذلكإلسالأ،صارقدالديالله

585.صعشر،الئاسالإصحاح،السابقالمرحع
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ع!ماالدااللةا!قالة-االلالان؟أاللنا

السخفكانولما.مركبشيءالبدايةلهذهيضافأنيمكنلا،وبالتالي،البدايةقبليدرك

علىيستندلاالمسيحمحاربيفاقتراحإذن،الكلامهذافيجانبكلمنظاهرانواالذبان

جهةمنالآبمثلالابنيكونظاهرأ،المواضيعهذهفيالتجديفكانوطالماشيء.

.الاطلاقعلىبينهمافيماالطيعىالتماثلئفقدلموالجوهر،

خرآرذ5-3

ختممثلشىءمجردكانبلالجوهر،بحسبتمامأالآبمثلالابنيكنلملو

فنحن،نحن.حالننافيواضحأيبدوماوهذاتمامأ.معهمتماثلأكانتضا،لفكرةوصورة

بواسطةلالوهيتهشركاءنصيرعندماالأمرهذانحتفظالخالقاصورة"بحسبخلقنالأننا

لمالذينأولئكأفا.الالهيةالابنصورةشكلونأخذداخلنا،يسكنالذينالقدسالروح

ابنه.صورةشكلبعدينالوالمفهم4(أ:بط2أنظر)الالهيةالطيعةشركاءبعديصيروا

كانتضا،لشكلهأختامتوجدفقطبل،والابنالآببينممائلةأيةهناكيكنلمفلوإذن،

يكونكيفإذ،صادقغيرتكانأحدفيهاعتقدلوالذيالأمربينهما،كاملتماثلهناك

عكسهويسريمافإنالمعقواء،غيرالأمورقبيلمنيعدهذاأنوبمالثة؟معادلأعندئذ

الجوهربحسبفهو،الآبجوهرمنهوالابنأنطالماأي،تماما،حفيقىهوماأىذلك،

تماما.متله

لثكله؟صورةننالالئه،معشركتنابواسطةأنهعلىالمقدسالكتابمنبرهان31-

الأفكارفيفقطالقولهذاانحصرلواللة،صورةلنصركايخآليستا!لسهلأن

لديهليسفهذاالمسيحروحلديهليسأحدكانإن11:الرسولبولسيقول

سنكوناللة،صورةالإنسانيظهرأنالروحشركةوبدونكافيآكانلولكن".المسيح

يحفظومن11يوحنا:الطوباوييقولأبضأ.الروحمشاركيننكنلملوحئ،للمسيحكلنا

:3يو)1أعطانا"الذيالروحمنفينايثبتأنهنعرفوهذافيه.وهوفيهيثبتوصاياه

.الروحشركةفيناينشئالذيهوفهذالنا،اعطيتالىالوصيةنحفظطالما،بالتالي24(.

علىواضح.الخالقشكلصورةنأخذا(،6:عب)أنظرالروحمشاركينصرناوطالما

طبيعته.شركاءضمنالمحسوبالغيرذاكبالثةشببهأيصيرأنالممكنغيرمنأنهحالأبة
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"شكلا؟لال!ثيمباللألقاا

تلاميذهفينفخولذلكا،الصورة"حسبإلىالإنسانتجديدالمخلصأعادكذلك

يكونوأنئدلاالتجديد،يملكفالذي،إذن22(.:02)يو"القدسالروح"خذواقائلأ:

لأنه؟الروحشركةبواسطةللإنسانيمنحاللةبجوهرالتشثهاكتمال،وبالتاليأيضا.قديما

شكلعلىنحصل،الابنروحأخذناطالمالكن،بذاكالتش!ةاللهخققأفكار،.ممجردليس

إمكانيةأيضالنايمنحالذيهذاالجوهر،بحسبالآبمثلالابنيكونلاكيفإذن،اللة.

اللة؟)1(صورةعلىنحصلأن

الخصومجانبمنرأفي32-

الإلوهيةإدراكغلوبسبببنا،ئثحل!وغيرفينامشاركغ!رالآ!أنيزعمون

ويأتيفينائدزكأيصيرلكنه،البشريةالطبيعةفيمحويغيرأنهكما،قدرةأيةعلىوسموه

نحنفينااحئوقيطالماالآبمثلالابنيكونكيفإذن.الأدقهوالذيالابنبواسطةإلينا

)الآب(؟ذاكنحويأننستطيعلاالذين

بةجالإا-33

ولايقولونهلما-يبدوكما-واعينغيربغبائهمسكارىأيضااللةمحاربوهمها

إذن،الطبيعةوفوقأعظمالآبفيماكل-تزعمونكما-كانلو،لأنهلنا.يؤكدونهلما

فائقهومنيشتركلاإذنفكيف.كذلكأيضأهوفيهالذيالصلاحيكونأنتتحتم

الذيهذاصالحأيكونكيفوعمومأ؟للصلاحاحتياجفيهمالذينأولئكفيالصلاح

الىالعم3هذلأدالجوهر،لىالآ!معوواحدحق،إلهمنحقإلههوالالنألىعلىيعتمدالبرهانهدأ)1(

فيالأ!معواحدأالالنيكرنلأنإلأتتمكالتماوالتىالإلهيةالصررةاكتسا!مثلالإنسانعليهايحصل

هوواحدومسيع-بثماكما-الآ!اللةهرشاحدإلهايوجد1قائلأ:إ-رينيؤس،القديسأكدهماوهذاالحوهر،

ضممهاوم!01(،ا:)أفلفسهفيالأشياءكليحمعلكيالئمامل،التدليربحس!جاءالدييسرعربنا

صارائدزكوغيرمنظورأ،صارالمظورعيرإن.نفسهإلىأيضاالانسالىجمعفقد.اللةخليقةهوالديالالسان

كلمةأنكماحئلفط،يشىءكلبذللثجامعاإنانأ،صاروالكلمة،الآلامتحتصارالمتألموكيرمدزكأ،

الح!ديين،المظوريربينالأولأيضأهريصيرهكدا،المنظورينغرالروحيينالسحائبيرلينالأولهوالذ

32(،ا:2)يرشىءكلنفسهإلىيجتد!حئ22(،:أ)أ!للكنيةرأطنفهيجعلالأولريةهذهوبأخده

.6:ا36:الهرطقاتضدالمعثن".الوقتفي
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محفمااللااللةا!قالة-االلالان؟أاثلا

الذيهذاعلىيجب-وبحق-لأنهمعه؟شركبمافييكونواأنعنالكليمنعالفائقبسمؤه

لأناستعدادعلىويكونالجمبع،معيتناسبالذيالصلاحيقذمأن،القدممنذصالحهو

سوفأنهفوعدسبقإذ،بالفعليفعلهالذيالأمروهو.احتياجلهكانقنلكلبمنحه

هؤلاءرأيانحرافيثبتالذيالأمر،أبناءهأنناعلىوئظهرنامعناوبكونفينايسكن

ئجبأنهحينفي،وعظمتهبسموهالتوخشإلىميالأاللةئظهرهذارأيهملأن.الجاحدين

بواسطةتصلالىالعطمةالأمورهذهأحدهووالصلا!بخصه.ماكلعظمةبقدرجدأ

فيالمثماركةمنإطلاقآأحدأيمنعولاوالأخيار،للأشرار-نفسههويقولكما-الابن

الابنبواسطة،ومناسبةأساسيةبطريقةتتمالآب،مشاركةكانتوإنحئ،الصلاحهذا

التيبالحرارةمنهايوتدالذيالنوربواسطةللشمسفيمانشتركمثلماتمامأوذلك.بالروح

.الرو!لفعلصورةتمثلوالتيتنبعث

بها،شبيهأليس!الشمسمنئرستلالذيالنورأنينكرقنهناكيكنلمفإذا،إذن

لاأيضأهكذابواسطهما،الشمسفينشتركأنيمكنناالذيالأمرحرارقا،كذلكولا

ئشتردالآبلأنللآب،مشابهغيرالجوهربحسبيكونأنعلىالابنيجبرشيءيوجد

معبشركتناكئاإذالأنهشيء؟كلفيبهشبيهأالابنيبدوالعكسعلىبلبواسطه.فيه

الآبجوهرببنتطابقيوجدلاإنهيقولونفكيفالآب،معالثمركةمنئحرملاالا!ت

التشابه؟لعدمتكونمكانيمافأيفعلأ،موجودأالتطابقكانوإنأقا؟والابن

هذا.علىيجيبونناالمسيحمحاربيليت

الهراطقةاعترافماتمناعتراض34-

أدقهوطالماالجوهر،يخصمافيللآبمماثلاالابنيكونأنيمكنكيفيقولون

الابنقطأحايرهلم"اللةقائلا:ذاتههويؤكدهماوهذا؟يراهلاأنهحئكثيرا،منه

الآبيدعوالابنأنفطالماإذن،18(.:أ)يوخثر"هوالآبحضنفيهوالذيالوحيد

مماثلأ-يكونأنيمكنفكيفأيضا،ذاتههوالجميعضمنومن،للجميعالمرئيغيربأنه

كثيرأ؟منهأدقهوالذيهذا-الجوهرجهةمن
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"سكلا؟ل!هـليييطأالقا

بةجالاا-53

محتجثالإلهىشخصهوإن،الابنحئولاالآبيرىلاأحدأإنتقولونعندما

فقطإلاالآبيرىأحدلاإنهبوضوحيصرحذاتههوأنهمنبالرغم،الجنسوحيدعن

وكأنكمتظهرونألاهذا،تقولونعندماالآب،رأىهذااللة،منبالقربهوالذيهذا

المقدسة؟الكتبفيوردمالكلمضادينوتكونونعلنأالحقتحاربون

ا؟الآبارأيفقدرآنياتن1قائلأ:لنائظهرهأنالآبكيدليلاالذيللابنوكيف

الانسانروحمثلاللة،أعماقحئشىءكلروحهيعرفكيفوأيضأبل9(.:أ4)يو

ملائكةأنئذكرأيضأوكيف11(،2:اكور)أنظر؟الإنسانبداخلمايعرفالذي

كيفأو؟تقولونكما،الإمكانيةهذهيمتلكلاالابنأنحينفي،وجههينظرونالسماء

وأيضأ:15(؟:أ.)يوالآب"أعرفوأنايعرفنيالآبأناكماا:يقولحينصادقأيكون

ئعلنأنالابنأرادوتنالابنإلأالآل!يعرفأحدولا.الآبإلأالابنيعرفأحد"ليس

27(؟:أأ)متالها

؟يراهلاكيف،للآخرينأيضأيعلنهبلالآب،يعرففقطليسالذيفهذاإذن،

ذإأيضأ،هويخصهماوهوالآب،يخصماكلمنالآبيعرفالذيهذايعرفهلاوكيف

1(؟17:0)يولي"فهولكهوومالك.فهوليهومااكلاله:يقول

مماثلايكونلافالآب،للابنبالنسبةمرئىغير-رأيكمبح!ب-الآبكانفإن،بالتالي

بحسبلهمماتلالأحوالكلفيفهو،ويعرفهالآبيرىكانوإنأتاالجوهر.جهةمنله

كاذبأ.يكونهذاالمضبوهوحديثكمشيء،كلفيالجوهر

الهراطقةجانبمنثساؤل36-

بطريفةتحؤئهمعهغنيةشركةلديهلأنللآب،مماثلأالابنيكونأننقبل:يقولون

الااليةللطبيعةشركاءنصير!دكننا،مافبقدرنحن،معنايحدثكماوذلك،لشكلهإلىما

94(،ا:5كوأ)أنظرالسماو!صورةنائلين4(،أ:بط2)أنظرمكتوبهوكما

الالهية.الملامحجهةمنمماثلشكلعلىونحصل
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ع!مالثالثةا!قالة-االلالاثا؟الكل!أ

الرد37-

فيلأنههذه؟ثرثرتكميطقأنيمكنه،المقدسةالكتبيقرأونالذينينوقن

ذإخطر،فيأنفسكمتلقونحديثأ،لناظهربإلبماالالهيةالأقوالفيهتكرزلاالذيالوقت

هكذا،وأقولحديخ،ظهوزعلينائديخلونأنكممنتخجلونألا.الروحيقولهماتنتقدون

اللةمعثركتهمنفيهوشئكلصارالذيهذالأن.الابن،الولادةحديثإلهأعليناندخلون

)1(.المشاركةبواسطةفيهيوجدالذيهذاأقصدبعد،فيماوجاءمكت!تتأيكونوأنئدلا

يكون،البدايةمنهكذايكنلمقنبأنالاعترافيستوجبشيئا،أخذأنهوكون

ذاكالمرءيفقدأنسهلأيكونلاكيفلأنه.مؤقتأخذهماوأنآخر.شيءإلىئملقد

يمكنوبالئالي،بالاضافةالمرءعليهيحصلإنمابعطى،شىءأيلأن؟أخذهوأنسبقالذي

وابنأ.وربأإلهأيكونأنمنيسقطأنللابنيمكنإنهنقولدعناذلكعلىبناغئفقد.أن

الاعتقادعنيتوقفونفليتهمتغئر،يطالهلاالابنجوهرأنوقيلواالقولهذاتجثبواإذاأئا

معالكلمةالابنتماثلبأنالإيمانيحفظونوليتهم.ممشاركته،الآبشكلأخذهذابأن

وجوهرممب.طبيعيتماثلهوالآبجوهرمنويذالذي،الآب

خرآرذ38-

نأطبيعتهمنالذياللةالبلمنللقداسةذغواهؤلاءاللة،معشركةلهمالذين

يألأن.داخلهمفيلهماعطىالذيلهذاواعينكانواإذايخلصونفهملذلكيقذس،

لأنهلآخر،ينقلهأنالإطلاقعلىلهبمكنلااللةمعالشركةطريقعنالروحيأخذإنسان

ذاته.القداسةنبعهويريدلمنذاتهمنالقداسةيمنحبأنالوحيدوالمختص.اللهمنأخذهقد

،القدوساللةمعشركتهمبسببقديسونبالبمهمالسماء،فيالذينالملائكةكانوإذا

للبشر.قداسةيعطواأنأبدايمكنهملال!ت

،الضروريالمجمعلاحنياجشيخآسبعينغثينحينالطوباويموسىالأمر،نفس

كانالذيالروحمناللةأخذ-مكتوبهوكما-لكن،الروحنفسههويعطهما

الابنلدىاقيازفاي.المخلوقاتضمنمنوئحتصنحلوقأيمتلمثلهالالنيصرألىهوالهراطقةعرض)1(

مزس.أياميارمع-رأيهمفي-ينطابق
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لائطكلا؟هـليهـلال!القايطأ

للذينسئمخفقدإذن،25(.-24ا:اعدد)أنظرللمختارينوأع!ىفيهموجوذا

ينقلوهاأنلااللة،منلهماعطتالتيالنعمةفقطيحملواأنبالمثاركةقديسينصاروا

الذيهو،القداسةمصدرهولأنهالنحو؟هذاعلىليسفالأمر،للابنبالنسبةأئا.لآخرين

الآبيفعلهماذاتوهو22(.02:)يو"القدسالروح"خذواقائلأ:التلاميذ،يقذلى

متماثلأيكونلاف!جف،للتقديسللآبمساويةوقوةسلطاتاالابنلدىكانفإذاأيضآ.

حقيقيأ؟تماثلامعه
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مفمالمايعةا!قالة.االلالانفيا!ن!أ

عضرالرابعةالمقالة

الآية:أساسعلىالآبمثلالابنأنعنأيضآ

آغطىكذيك،ذاته!يخياةتةالآلتآنكقا"لأئة

".ذاته!يخياةتةتكونآنأيف!آالإئن

26(.5:)يو

ابةهوالابنأنهوالشواهلىمنوالمستنتج-أ

الجوهرفيالآبمعواحدهوهذالأجلأيضأ،الآبمثلالطيعةبحسبوهو

االراطقةجانبمنرأفي2-

وأالجوهر؟فيمعهوواحدأالآب،مثلالابنيكونأن،يمكنوكيف،يقولون

"كما:ذاتههوقالهماوفقمنه،شيئأقيلالذيذاكعنزمنيأمتأخرآالابنيكونلاكيف

26(.5:)يو"ذاتهفيحياةلهت!صنأنالابنأعطىكذلكذاتهفيحياةلهالآبأن

الزد3-

لأنالآب.منشيئآقيلبكونهشىءفيالكلمةجوهرئضارلن،صديقييا

شيء،أيقئل)1(أزليكائنهوبينمالكن،فيها،قيلالىاللحظةتلكمنيبدأاوجوده

يؤكدلذاالمخلوتات،ضسالابنحعلالطرثحصافةيريدونالهراطقةلأنالابرأرليةعلىيممصهماالدلاغ)؟(

الابنكالىالواقاقلأ:االحياةكات"ليه:4(:ايعسر)يوحين،السياقلصوألاب!أزليةعلىكيرلسالقدبس
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لا!للنا؟ثبرل!ي!ألفاا

علىوذلكالآب)1(.خصائصكليحملفهو،الطبيعةبحسبالآبمنمولودهووطالما

الشمس؟منشيئآقيلإنهعنهيقالأنيمكنالنورفهذا،الشمسمنيأئيالذيالنورمثال

نأحتمأهذايعىأندونولدتهالىالشص!نورأنهيبدوفيها،حالأيةعلىيوجدلأنه

نفسيحملعنهاينفصلأندونمنهاأتىالذيالشعاعلأن؟الشعاعقبلؤجدتالشمس

تاليأيكونأنئحئملاالآب،منشيئأأخذالابنأنكون،بالتالي.الطبيعةبحسبمميزاقا

لذلكلا،ويكونكائنفيهتمنيعطىالآبلأن.ذاكعنالزمنجهةمن(الثانيةالمرتبة)في

موجودأ.يكنلمأوبعد،يميرلمالذي

خرآرذ-4

الشىءهذاوكانشيئأ،تتقبلالتيتللثهىأفافيالكائناتجوهرحددنالو

نقولأنعنيعيقناماهناككانتضا،جوهرهيظهرلأنكافيامالكائناعطيالذي

أعطوااا:يقولحينالمرنمنسمعلأننامنا.يتقثله.ممامرتبطنفسهالآبوجودإنمجذفين

كانلأنهمنا؟المجدقيلأنوقتالوجودبدأقداللهيكنلمولما35(.68:)مزلله"مجدا

يكنلم-عندئذ-الابنفوجود،يكونوالذيالكائنباعتبارهخدامهمنالتمجيديقبل

لها،بدايةولاأزليةبطريقةمنهآتياكائنأ،كانبينما،لأنهالآب؟منشيئاأخذأنهبسبب

وهرالأضباء،كلئحيىإذنفكيف.كالمخلوقاتللآبخاضعألصارحارحهمنهوبلالآبحوهرمنل!

كلماتلفهموكي!؟والمخلوقالحالقبيرالفرقهوماآخر:لشكلالسؤاللفسأوالمخلرقة؟الألتياءبينمن

ألىعلىقادروهومحلرقأ،الابنكانلر6:13(.تيمو)1ا؟االكلئخي"اثلإياللةلطيعةالحاصةبولسالرسول

الالهيةالطبيعةلىيعدوأ.اللهإلىبالمرةمحتاجةوليستنفمها،تحيىأنعلىقادرةالحليقةلأصجت،الكليحى

إذنمستحي!!.وهدااللة.يععلهماتمعلأنعلىقادرةاللةمثلالمخلرقاتولأصحتالمخلرقات،ع!يميرهاما

المرحع،الأولالمحلديرحنا،إبحيلشرحأنظرأيضأ".الجاةبالطيعةلهوولذلكاللههرللمخلوقأ،ليسالاب!

85.عىالأولالاصحاحالسالق،

منالحياةيستمدالالنأذأساسعلىالحققةهدهالتالوث،حولحواركالةقيكبرلسالقديسبثرح)1(

الابناستمدفقد،الجاةهوالآ!"لأن:يقولإذ،وللابنللآبهوالاحياءدعلفإنبالتالي،الطبيعةعصالآب

فيه،-بالكمال-هروالآ!تمامأ،الآ!لىهرولأنه.ؤتدهالذيحوهربذلكئظهرأ،الطيعةح!مهالحياة

أيضأ،هويفعلهالآبيفعلهماأنإلىيشيروهوالاب!فإدأيصأ،ولهذاوالالن،الآ!فعلهوالفعلإنلقوللهدا

حرارأنم!!الجوهر"فيالآبمعواحدهرأنهب!بوذلكالآبلأفعالساويةأفعالأألعالهكلألىتمامأيوضح

.94صالخامى،الحزءالسالق،المرجع،الثالوتحول
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ماليالهالعةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

يأثيالذيالابنمثلذلكفيمثله.الطبيعةبحسبلديهالتيالأمورهذهأخذإنهعنهييل

هوماكلإلىبالاضافة،ولدهالذيذاكخصائصكليحملفإنه،إنسانبواسطةللوجود

ذلكمنبكثيرأممىالموصوفةوغرالالهيةفالولادةإذن،أيضأ.الوجودمنهآخذأبهخاص

بالئة.يليقكيفمائدزكوليته،ذكرناهالذيالهامالمثال

المسيحمحاربيجانبمناعترافن5-

توجدوالتيالكائنةالأشياءمعبالأكنريتمشىشيئايقبلونأفمكون:يقولون

مننقولأنالضروريمنلكن.معهمأيضأنحننتفق،الموجودةغيرالأشياءمعلا،بالفعل

فبماإذن،له.ليسالشىءهذالأنيأخذوهوآخر،منشيئأيأخذذاكإنوصاعدا،الآن

يكونإذنفكيفله،ليسالابنلأنفذلك،للابنويعطها،جوهرهفيالحياةلهالآبأن

له؟ليسالذيذاكمنهقيلطالماالجوهر،جهةمنلهمماثلأ

الزد-6

أهميةتتضحعندئذ،ذكرتموهالذيالقولالأصدقاء،أيها،بدقةنفحصأنينبغى

.ممعنيأيضأ،للآبهىمثلماالحياةلهالابنأن.مماإنهجمئاتسمعونسوفلأن!كا.تقولونهما

نأعنالمشتركةالخواصهذهيمنعالذيفماالجوهر،يعلنهذاوكان،ذاتهفيالحياةفيهأن

فيه،الحياةهذهلديهأيضآوالابنذاتهفيالحياةلديهالآبأن.مما،لأنهالجوهر؟لهذاتكون

لديهالذيهذاالجوهر،جهةمنللآبمعادلأيكونعندئذ،تزعمونكماكإضافةليس

.أخريبطريقةوليس)الآب(،ذاكمثلالحياة

خرآرذ-7

عندماحقيفيأيقولهمايكونفكيف،الطيعةبحسبالحياةهوالابنيكنلملو

كانلأنه".أبديةحياةأعطهمو"أنا47(،6:)يو"أبديةحياةفلهبييؤمناتن1يذكر:

الآبأنأو.الآبأعطانيهاالتيالحياةتلكمنيسينالبييؤمنالذيهذا،يقولأنينبغى

ييدبلهذا،مثليقوللاأنهفبماإذن،.الموتيذوقأنبييؤمنالذيلذاكيسمحلن
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س!نا؟2ل!هـليييالدلقاا

نأيم!ضنافكيفوالجوهر،الطيعةبحسبفيهتوجدالتيالحياةيعطيهمأنبهيؤمنونالذين

تجديف.أيمنأفظعيكونهذالأنالآب؟منأخذهابل،الحياةيملكلاالابنبأننفكر

بحسبذاكلدىماكليملكفهوالآب،منأتىقدطالما-سابقاقيلكما-لكن

شعاعلأنه؟الحياةهذهأعنيالآب،مميزاتمنواحدةيملكأنهعلىيدزكولذلك،الطيعة

ذاك)1(.وصورة

خرآرذ8-

للحياةمشاركاكانفقطبل،الطيعةبحمسبالحياةهواللةابنيكنلملو

هذاعنالجوهرجهةمننحتلفأعندئذتكان،المسيحمحاربويقولكماغلم!،6عه*ه

هو"أنا:نفسههويقولأنيستفيمفكيفالنحوهذاعلىالأمركانفإذائشاركه.الذي

51(.6:)يوالأبد"إلىيحياالخبزهذامنأحدأكلإنالسماء.مننزلالذيالحىالخبز

نزلالذيالخبز:الآتييقولأنعليهلكان،الطبيعةبحسبالحياةذاتههويكنلملولأنه

ولكنالأبد.إلىسيحيادن،يوجدالذيالحبزمنأحدأكلولو،داخلييوجدالسماءمن

لهاضيفتالتيالأشياءمنواحدإلىوليس،ذاتهإلىيشيرإذنفهوهو"،"أنا:قالأنه.مما

)2(.الطبيعيةمميزاتهمنواحدةعنيتحدثأنهأيبعد،فيما

فيكيرلمىالقدي!عل!أكدماوهدا،الآ!خصائصكلولهالآ!جرهرمنالالنأنعلىهناالتأكيد)1(

منكولهعدبمببب،للمخلوقاتومسالي،الحياةبالطيعةهوالابنكاد"لر:يقولإذيوحنا،لانحيلشرحه

كؤ!ؤكلقاتئقىؤأئتتبيا"هيئأدالمزمورفيالمرميقرلفلمادااهراطقة،إدعاءحح!الآ!،اللةحوهر

نتتهن"لنؤيئوكفزاؤأئتصاعالبصوتويصرخالإلهيةالصفاتينس!فهوللالنأما:26(201)مزتئقى"

الحياةأنهأو،الحياةيى!أنهيعئومدا،الطبيعةفيلناكمماويمعماويثيخالابنيفئأنوإما:27(.ا20)مز

أبفأالحياةيهثفهوبالطجة،الحياةإنهوحبثثنا،محلرقألي!الابنيكرنوبذلكتيخ.ولاتفئلاالى

87.صالأولالإصحاح،الأولالمجلديرحنا،إمحيلشرح.االحياةيهبهاأنيريدالىالأضياءلكل

هوالال!كالىإذااا:يقولإذيرحنا،إنحيلشرحأثناءالسياقنف!قيكيرل!القدي!يتخدمهالهحنفى)2(

بكرنلافبهفالحيقة،لطيعةمساويةطبيعةلهكاتفإدا.الحليقةمثلأوالخيقةغررإثافهر:،الحياةلالطبيعة

وحسب35(.6:33،)يويفغاتيم"خياةائؤاهثالتمايخ،ينالثازلائخياة،خثرفؤ"آلا:يقولعمدماكادلأ

،محلوقعيريكوندإنه،الحليقةلطيعةمساوغيرالال!كانإلىولكنلذاقا.حثةالخليقةتصحالهراطقةإدعاء

".الحياةفيونثتركللحياةتحتاجبالحريللالحياة،بالطبعةهىليستالحليقةلأنبه.الحاصلصلاحهمحتمظأ

87.-86صالأولالإصحاح،الأولالمحلدالابق،المرحعيوحنا،إنجيلشرح
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م!هالمايعةا!قالة.االلالان؟أاللنا

ولاخارجيآ،يحيالافهوإذن،مائتينغيريشاركونهالذينيجعلالذيالخبز)1(هوأنهوبما

يشاركونهالذينكلييدوهو،الحياة-الطبيعةبحسب-ذاتههوحقأ،لكنه،بالاكتساب

حقا)2(.يحييهمسوفبأنه

9-ر؟آخر

هويكونأنالطبيعةبحسبيملكلا-أنتمتقولونكما-اللةكلمةأنلو

الذيفمائحى،أنيمكنهذلك،منوبالرغمخارجيأ،الأمرهذاعلىحصللكنهالحباة،

نأأيضأيمكنهم،للحياةمشاركينحقاصارواالذينالملائكةإنتقولواأنمنيمنعكم

مثل،حياةيعطيأنيستطيعالذيهوفقطالابنلأنممكنأ؟ليسهذالكن؟حياةيعطوا

أبدأ"سو!:يقرلإدالسماء،مىالنازلالحبرهوالم!ميحأنأكد،المنقطعنكرلىالقديستحدثح!)1(

لداالصحراء.يللإسرائيليين-المطرمتل-اقناللةأعطىلقد:كالآتيهىالأمروحقيتة.القس!عنحديثى

-وقتذاكصارالذي-اقن()لزولايأمرهذالكنالحماء.سأي،فوقمنوحرأطعامألهمبالنسبةاقنكار

!مالآقي"للكلمةاالإضارةإلى-والظلالمثالخلالس-يقودنابلوالمحسرسة،الماديةالرؤيةعنديتوفلا

إثتانا"أكلقائلأ:العطيمداودفصدهااليهىالرؤيةهذهوكانتالماء.منالذيالحبرأيالآل!من،لرق

السماء،منخزهوالمادياقنإننقوللامحن25(.وطبعأ،78:)مزيلشتع"زادأكقهئمأزشلائضلآئكيما.خئر

طعاملكن.الماديبالطعامبطبيعتهالحسديتغذىكحا،روحيطعابمعلىتغتذيالروحلأ!؟الملائكةخبرهوأو

".المسيحإلىثرفاقن،إذن.الآباللهكلمةهوالسماويةوالأرواحالسمواتمعيتالبالذيوالحزالملأنكة

نصحىد.مراحعةعرض،جررحد.ترحمة،السادسالجزء،والحقبالروحالعبادة،الأسكدريكيرلسالقدبمى

03.صالعاضرةالمقالة700،2يوليوالآبائيةللدراساتالأرثوذكىالمركزإصدارالشهيد،عبد

المقدية،للخيمةوالمائدةالممارةصحديثةأثاءوالحباةالحقيقىالحبرهوالمسيحأنعلىكيرلسالفديىيؤكد)2(

المائدةأظهرتهدقد،حياةيعطىالديوالحبزالحياةوكونه!المنارةأعلتهفقدلورأ،المسيحكون"أتابقرل:إد

لىاليهودموط!يقعسر:م!عليهينطويماوتلاحظآخرأ،أمرأتتأملأنعليكفرتها.لكنؤضعماوكل

شيدركف!وفوالماثدة،المارةمنكلمكالىالاعتبارلىأحذلالإذا.الضماللىالأممموطنبيسا،الجرب

إلىارسلقدلأله12(.8:)يرائغاتم"ئوزفؤ"أتالهموكرراليهودعلىكنرليأثرققدالمسيخأنرريد،

.كلالكن4(.:9)رو"المراعيدلهملألى"المقدصةالكتبوبح!ب24(،:اه)تالضالةإسرائيلبيتخرالى

نرر.بدولىالأمئميبقاوهكداالماء،سالارلوالخزالحياةهوللأممالمسيخصار،الحقنرريقلوااأفم

وماحنوبأ.كانتالىالمائدةفوقؤضستقدالم!ارةلألى؟الحيمةكالعلىئمثرقالوزأنجهةمنتراهماوهدا

السالق،المرجع،والحقبالروحوالبادةالسجردأنظرالقيا-!".محدودةكانتالحيمةأندلك،إطهارعلىطعد

.42-23صالعاشرةالمقالة،السادسالجزء
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"لط!نا؟لال!هـدييب!ألقاا

بحسبفيهتوجدلكنها،مضافكشىءالابنفيليستالمحييةالقوة،بالتاليأيضا.الآب

الآب.فيأيضأمثلماجوهرهوفي)1(الطبيعة

آخررذ-01

حياةلهتكونأنالابنأعطىكذلكذاتهفيحياةلهالآبأن"كما:بقولهالابن

لديهلأن.ولدهالذيذاكمعالنظيرالمنقطعالتماثلبوضوحيظهر26(،5:)يو"ذاتهفي

فإنولذلك.جوهرهوفي،الطبيعةبحسبأيأيضا،الآبلدىالتيالطريقةبنفسالحياة

وكأنه،يعطهلمالآبلأنالطبيعئ.وعطائهجوهرهمنمجيئهكيفيةيظهر"أعطى"الفعل

بقطحالشىء،هذالديهيكناالذيالابنعلىوأضافهاالخاصةمميزاتهمنشيتآنزع

،النباتمثللكن.بالتجزئةأومكانيآيحدثالذيالأمرلآخر،قطعبمابكسرأو،جسدي

ه!سذا)2(،الطيعةبحسبإليهاينتميالتيالنوعيةذاتتحملأنمنهتأتيالتيللثمرةيعطى

أيضألديهالابنلأن،إليهتننمىالىالأشياءهذهالآبمنأخذأنهعلىالابننفهمأيضا

آبأ.يكونأنفقطعدافيماللآب،ماكل

والم!ميع،موسىعنيتحدثحينآخرموضعفيالحقيقةهذهكرلسالقديرويزكد،الحياةهوالالنلأد)1(

يمير!الظلأنإذمميدأ.شئأيعلنلافالظلمقبولةالحقيقةهذهتصراوإن.المسبحإلىيتر"فاتمن:بقولإد

يأفبم!واضحاتويحأالبهودجمغالميخوتحلدلكالحسة.الأمورمنأمرإلىيرمزلكىبل،ذاتهفيليلبماظلأ

أقولالخقالخق"الميح:لهمقاللذلك.للظلالخادمأموسىكانبيصا،الحقهوكانألهمنلالركميكرئره

التازلفؤاللةخبرلأدال!ثقاء،يناثخميميئائخئزئغطيكئمأييتلالئضاء،يناثخئزأكطاكئمئويتىليسلكئم:

خثرفزلألاتوغ:تفئمققالائخئر.هذاجينكليخيأكطتاستئا،ياتة:ققائوايفغاليم.خياةاثزاهثالستضا؟ين

.351(-632:)يرأتجدا"يغطث!فلآبىيؤينؤتنتحوع،قلآإلىيقلتن.ائخياه

الابنتتمميةيفضلدائمأنحدهلذلك،النباتنمرةمثلبأهاالآبمنالابنولادةلثهكيرل!القدي!يميل)2(

الابنأنحقيقةقبرلرفضواإذاأمااايرحما:لانجيلشرحهفييقولهكذاحدر"ص"نتأو"الآ!جوهر"لرة

داته؟!الآبمحدلهيكرنفكيفالآب.عنغربأنهيعنئفهدامنه،لأنهوتمنكراالآ!حوهرنفسمنهر

الآ!اللةأنل!ما1(.74:)دانيالالحغوب"كلتةيتتفدؤتقكوتأؤتخدأشفطانأ"فالمغطيدانياليقولوكيص

للابن،محدهأعطىوقدصادقأ،كادإذاأوأ(.ا:48)إشياءالآخرااكطقالآ"ؤكراقيىيقولعندمايكد!

لالسبةالوصعهدالهيكرنوالذي.الحقيقىومولردهحوهرهلرةهولل،الآ!عنغريبأالابنيكونلافحينئذ

الأول،االمحلد،السابقالمرحعيرحنا،إبحيلشرحأل!رالآب".منأقليكولىلاالجوهر،يخصفيصاالآ!إلى

57.ص56،صالأولالإصحاح
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ع!رالما!ةا!قالة.االلال!ن؟الكلاؤ

المسيحمحاربيجانبمنآخراعترافنأ-ا

أنتمتقولونكما،الطيعةبحسبالحياةهوالابنكانإذا:قائلينعلينايعترضون

وحدهلهالذي11:الآبعن-وبحق-بولسيقولهمامعذلكيتفقفكيفالزاع،مجييا

هوالآبيكونفلن،الموتعدملهأيضأالابنكانفلو16(.6:تيمو)1ا؟االموتعدم

الابنأنالواضحفمن،الموتعدموحدهلهالآبكانوإنأتا،الموتعدملهالذيوحده

للآب.مالهليس

الزد-21

الابن.فيموجودةأنهامنبالرغمالآب،فيفقطتوجدأفاعنهاقيلكثيرةأمور

حقيقيأ،إلهاليسالابنأنيعنيالذيالأمر،وحدهالحقيقيالالههوالآبإنمكتوبلأنه

الطيعة،بحسبهكذاكانفإذاإلها.ي!صنأنفيالحقعلىحصلوكاذبآمزيفأشخصأبل

"للرب:وضوحبكليقولالإهيالنامولرأنحينفي،والملائكةنحنلهنسجدفكيف

هذانحفظأنيمكنناوكيف6(.:ا5تث-4:01)متا؟تعبداوحدهوإياهتسجدإلهك

كانلولأنه9(؟81:)مزأجبى"لإلهتسجدولا)جديد(غريبإلهفيكيكن"لا:القول

اديخلوجديدأغريبأإلهأالابنلأصبح،الابندونالطيعةبحسباللههووحدهالآب

هذيانمحف!القولهذالكن.الطبيعةوبحسبالبدايةمنهكذاكانالذياللةمنبالفرب

.معقولغير

الابنأنيعنيلاهذافإن،الموتعدموحدهلهالآبإنقيلفإنذلك،وعلى

لهالابنأننفهم،الطبيعةبحسبالابنفيهوالآبيخصمالأنبل،ذلك،عكسعلى

للآب.ماأي،ولدهالذيلذاكماا!وهرجهةمنأيضأ

خرآرذ-31

ئري،ولايفىلاالذي11:بولسيقولمثلماالآب،فيتوجدكثيرةصفاتهناك

لرأيكم-وفقأ-فهومنها،محرومأالابنكانفإذا17(،:اتيمو)1"وحدهالحكيمالإله

الطريقة،هذهتفكرونكنتموإذا.حكمة،كذلكهوولامنظور،غيرولافايي،غبرلبس

ئرىكيفأوفانيآ؟يكونأنالموتعدملمانحيمكنكيفلأنهكبيرأ.تجديفأتجدفونفأنتم
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2!لك!؟ل!ثبيب!ألقاا

اللة"قوةإنه:عنهالمكتوبوهو،حكيمغيرالابنبأننؤمنكيفأواللة؟طبيعةفيه

حكيمبما.غيراللةحكمةإنلنقولالوقتتخانوإلأ21(،:أكو)1ا؟اللةاوحكمة

كللهلأن؟الطبيعةبحسبهذاكلالابنيكونأنمنيمنعماهناكليسذلك،علىبناغ

الطبيعة،بحسبللآبماكلإنفقط.وحدههوتخصهإنهاعنهائقالالىحئللآب،ما

منه.أتىالذيللكلمةأيضأهويكونحتمأ

خرآرذ-41

لأنهأيضأ.الابنيكوني!صن،فمثلما،الطبيعةبحسبالحياةهوالآبكانإذا

،يكذبأنللحقالممكنغيرمنكانفإذاا؟لياهوللآبما"كلقال:حينالحقيقول

أيضا.الآبمثلالطيعةبحسبالحياةهوإذنفالابن

أخرىبطريقةر؟-ا5

قدكانبل،كذلكالابنيكونأندشن،الطيعةبحسبالحياةهوالآبكانإذا

ليهومااكلاقائلأ:للآب،توخهعندماالحقيقولكانفكيف،الخاصيةهذهاكنسب

بحسبالحياةأيضآهويكونأنإئالأنها(..ا:7)يولي"فهولكهوومالك.فهو

يكنواللآب،ماهولهماكلكانفإذا.يكونلاأوالآب،خاصيةهىالتي،الطيعة

الحياةهويكونلاأيضأفالآب،الطيعةبحسبالحياةهو-زعمكمبحسب-الابن

بالآبالابنتماثليصيرلالكى،الطبعةبحسبالحياةهوأيضأالابنإذن.الطيعةبحسب

كاذبا.

خرآرذ-61

بحسبيحملإذنفهوله،مثيللاالذيالآبجوهرختم)1(هوالابنأن.مما

مزيفآ.الآبختميكونلاحئوذلك،الحياةيكونأنأي،خاصيتهأيضآالطبيعة

القدبسيقولإدنمامأ،الآبمثلكاملهوذلكعلىوبناءالآب،حتمهوالالنأنعلىتركزهناالححة)1(

ورممالكاملةالآبصورةهوالالنأنكيفلنا:يقولراأنيقاومرنناالذير"وعلى:السياقنفسيكيرلس
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ه!لرالعةاا!قالة.اللالىنا؟أ!ناا

خرآرذ-71

الآبكانفإذاأ(.أ:4)يوالآب"رأىفقدرآني"قن:لتلاميذهالمسيحيقول

يصيرلالكيأيضأ،الحياةهوإذنفالابن،الطبيعةبحسبالحياةهوأنهعلىالابنفيبظهر

كاذبا.معهتماثله

خرآرذ-81

اكتسبقدكانفإذا9(.أ:4)يوالآب"رأىفقدرآنياقن1:المسيحيقول

نفسعلىسيكونأيضأفالآبالجوهر،بحس!وليسبالمضاركة،الحياةيكونأنخاصية

لما،بنبأنتعترفأنعليكيتحتم،العبثالقولهذامنقربفلكىإذن،.الشاكلة

الطبيعة.بحسبالحياةهوالابنلأن؟بالمشاركةالحياةبكتسب

خرآرذ-91

الوقتذاتوفيله،مثيكلاالذيالآبجوهرختمتمامأهوالابنإنئقالطالما

عندئذ،الاضافةبطريقالخاصيةهذهلديهلكن،الطيعةبحسبالحياةهوليس-يقولون-

طالمايقولونهماعكسإلىتقودسخافاقملكن.الطريقةبنفسأيضأالآبنفهمأنيحب

الآب.ختمتمامأهوالابن

خرآرذ-2"

وجن!لطيعةتنتمىالىللأشياءالفعلذاتينسبأنبالعقليتصفلمنيجوزلا

جهةمنينفصلانمثلمالكنواحدأ،عملأالماءمعتعملأنللناريمكنلالأنهنحتلف.

الحياةهوالآبكانفإذامختلفا.أحدهماعنالناتجالفعليكونهكذا،والنوعيةالجوهر

محاربويعتقدكما-أيضأالجوهربحسبكذلكالابنيكونأندون،الطبيعةبحسب

يقيمالآبأن"كماقال:المسيحلأن؟نفسهالآبفيلللابنيكونفكيف-المسيح

نأعلىنؤكدهناه(.21:)يويشاء"قنئحىأيضأالابنكذلكوئحى،الأموات

الآبئلكاملأيضأدهووالصورةالحتمهرالابنإنفحيث.الإلهيةطميعتهوالكماللهلشدلكومعحوهره

.571صالأولالاصحاح،الأولالمحلدالابق،المرجعيوحما،إبحيلشرحراجع".صورتههرالدي
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"!لكلا؟لطدهـلبيباللألفاا

عنمختلفةبطريقةيحيونالآب،منالحياةيأخذونالذينإنيقولواأنيمكنهملنالمعاندين

هائحيالتيالطريقةبنفسئحيالآبإنقاللأنه؟الابنمنالحياةيقبلونالذينأولئك

عنقيلفمثلما،ولدهالذيذاكيفعلكمايفعلأندائمأيمكنهأنهموضحآأيضآ،الابن

أيضا)1(.الابنيكونهكذا،الطيعةبحسبالحياةهوإنهالآب

خرآرذ-12

يفعلالآبأننقبلأنعلينالوجبيوحنا،قالهاالتيالأقوال-حفيقة-قبلنالو

واحدأوكانالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا35(.3:يو)أنظرالابنبواسطةشىءكل

بواسطهالذيالطيعةبحسبالحياةهوإذنأيضأفالابن،البعضيحىأنالآبأعمالمن

الكل.ئحم!

خرآرذ-22

نأالحتمىفمن)2(،طبيعيةبطريقةالطرفينوخدوالبشراللةبينالوسيطأن.مما

الإلهية،الطيعةنفسلديههكذاإنسانأ،صاربأنالطبعةبحسبالبشرمعاتحدمثلما،يقال

أنهخاصيةيمتلكالآبوكانالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا.الطبيعةبحسباللةهوطالما

الطبيعة.بحسبمنهالمولودالابنيكونأيضافهكذاخارجيأ،وليسالجوهربحسبالحياة

إقامةحهةم!لالمساواةيعمل"قن:يقولإذ21،:يوهلمصشرحهأئماءالحقيقةهذهكرلسالقدي!يؤكد)1(

بفريثثعالذيوهرالآب،ع!وكريمأأخرىطميعةمنيكونكيفأوأقل؟يكونأنيمكنكيف،الموتى

أيفأالآبلكنالالهى(للحوهرحاصيةهي،الابنلىهىكماالابفيالىالاجياء،علىالقدرةلأدالحصائص؟

لهالادنأنإذ،الآ!عنومنعزلامنفصلاالآخرالعضيحئىالاسألىأو،ذاتهوسمنفصلاالناسبعضيحييلا

ليالإحياءقؤةلديهالآبأنطالمالكنلالال!.ضىءكلويعصلشىءكليفعلوالآ!بالطيعة،داتهفيالآب

شرحألطرا.حدةعلىمنهماكلأتخصوكأها،الموتىإقامةقزةينس!أيضأ،نف!هالابنهكذاذاقا،طبيعته

926.صالحامىالاصحاح،الأولالمحلد،السابقالمرجعيوحا،إنجيل

وساطة11:يقولإدالميح،ووساطةمرسىوساطةلينمقارنةسياقوالحقيقةهذهكيرلسالقدبسيرز)2(

بنرسطالىايأشياءبطببعةبمسكفهو،سريةوأكرحرةدهىالمشحوساطةأما،خادموساطةكانتموسى

الحنسالوحيدالالنلالطيعة،اللةهولأنه.الآ!واللةلهاوسيطهوالىالبريةأعىالأئير،لينويحمعبينها،

لكنهالحرهر.لضمنأنهأيضايدرككمافيه،كائ!وهو،ولدهالذيذلك،جرهرصينفصللاوهر،اللةمن

أنبمكناللة،عنتمامأمنفصللالطيعةهرماأنحئقلا،نفمهحاعلأحسدأ،صارلألهأيفأ،إنسالأكالى

2.31صالحاسالإصحاح،الأولالمجلدالسالق،المرحعيوحنا،!!يللئرحبالئه".بواسطتهيرتبط
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!عالها!ةا!فالة.االلال!؟الكلوأ

خرآرذ-32

عنيقولنفسههووأيضأ"الحق"،بالابن-دائمأ-المقدسةالكتبتدعو

جوهريةتكنلمو،مكتسبةفيهالحياةخاصيةكانتفإذا6(،:ا4)يو"الحقهوأنااا:ذاته

هوهذالأن؟يكذبلاأنهوبما؟الحقهوإنهيقولعندمايكذبلافكيف،حقيقيةولا

نأكذبأليسبالتالي،بالفعلالحقهولأنههكذا؟التفكيرعلىأحديجرؤأنبعينهالتجديف

الحباة.إنهيقال

خرآرذ-42

الابنمعرفةوكانت،المعرفةهذهنالواالذينأولئكتحىالآبمعرفةكانتإذا

بكلبمئزالذيهذاالآب،مثلالجوهربحسبيكونلافكيف،الطريقةبنفسأيضأئحى

واحد؟والآبهوأنهحئ،خصائصمنالآبيخصما

25-ر؟آخر

فيحياةلهتكونأنالابنأعطىكذلكذاتهفيحياةلهالآبأن"كمايفول:

الأموريفهمواأنيريدونلاالذينلأولئكبالنسبة-يشكلهذاوقوله26(،5:)يو"ذاته

فيالحياةلهالآبإنييللولأنهكبير.تجديفإلىيقودهمخطرآ-الصحيحشكلهاعلى

الابنحياةأنهذامعئلكان،للابنهىالىتلكعنتختلفالحياةهذهوكانتذانه،

الوقت.ذاتفيومركبآبسيطأذاتهاللهجوهريكونأنيمكنفكيف،ومزدوجةمركبة

التيوالحياة،للابنالتيتلكعنتختلفلاالآبعندالتيفالحياةإذن،معقولغيرهذاولأن

والآبالآبفيأنااا:بقولهالحقيقولوالابنللآب،التيتلكعنتختلفلا)1(الابنلب

.(41:11)يواافي

نأهرالميبدوقالت!يطانهريمةوش!،الآ!اللةحياةمنالحياةهوالابرأدعلىكيرلسالقديسيدد)1(

:5(.4)أ!اواحدةومعموديةواحد،واممالى،بالحقواحدرب11؟لقرلماداوإدا11:يقولإذ،الحياةهوالابر

إليهونقلالحاصة،لكراماتهضريكانهوأعلنالاتصالمحسبإنالأاتحذالكلمةأنوليسواحد،وربالرلأنه

النور،منالديالنور،اللهسالذيالكلمةهوولكن.يهذونالذيربعضوبكتبيقولكما،والربوبيةالشوة

إلهأامتأعرطلولكمهالحاص،حسدهيإنسانيأاتأالديداكموتيلعتمدمحنوتجد.تأسالدي
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8شكلا؟ل!ثيييطألقاا

خرآذر-62

:يقولالآب،اللةفيتوجدالئيوالجوهريةالطيعيةالخواصيذكروهوبولسإن

ليسأنهعلىالموتعدمأحدهمحذدفلو16(.6:تيمو)1"الموتعدموحدهله"الذي

:ا4)يواالحياةهوأنااا:يقولالذيالابنهىالحياةهذهوكانت،الحياةسوىآخرشيء

آخر.شيئاوليسالابنفيهأي،الحياةفيهفالآبإذن6(،

نأدونلكن،للابنذاتهأعطىوقد،الحياةحقأنفسههوالآب،الطريقةبنفس

إلافصاعداالآنمنيوجدفلا،للابنأقنومهترككأنهولاالجسد،فيالجسدمثليدخل

ئوصفلابطريقةيتحدالآب(،)أيدائمآ،عليههوماعلىيزاللاهوبينمالكن،فيه.

الآب.وطبيعةجوهرنفسمنهوإذمنه،أتىالذيبالكلمة

خرآرذ-72

فالآب.الابنبهيفمتدإنما،وجوهريةطبيعيةبطريقةالآبفييوجدماكلإن

6:14(.)يو"الحقهو"أنا:يقولالابنلأنذلك؟الحقيقيالإلهفقطهوإنهعنهبقال

اللة".وحكمةاللةقوةهو"المسيحلأنذلك؟والقوةالحكمةأيضأهو

ذلك16(،6:تيمو)1منه"يدقلانورفي"ساكنإنهعنهقيلالذيفقطهو

النور".هو"أنا:يقولالذيذاكلديهلأن

هو"أنا:يقولالابنلأنذلكا؟االموتعدموحده"لهإنهعنهيقالالذيفقطهو

.االحياة

فيالحياةلديهالآبإنيقولعندماإذن،الابنهىالآب،خواصكلأنفبما

هوإذ،الابنفيأيضأيوجدأنهوبمامنه.بالقربآخرأحداوليسالابنيقصدفإنه،ذاته

الطبيعة.بحسبالحياةفهو،جوهرهنفسمن

أيفحآوهكدا،الحياةحسديهاحمأنتجاسرالذيهزتم،لذلك.الآباللةحياةمنالحياةهولأنه،الدوامعلىوحيأ

تاكلراأإنلكم،أقرلالحق"الحق:المسيحيقرلولذلكلفط،الموتسلطانوضعفدياالذيالفسادابيد

ففرة55رسالة،الرابعالحزء،كيرلسالقدي!رسائل".فيكمجاةلكمفليسدمه،وتربواالإنسانابنجسد

.4.ص38

أ
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ع!مالما!ةا!قالة.االلالونفياثلوأ

خرآرذ-92

بكونهليسالآب،منأخذهاإنهيقول،الطبيعةبحسبالحياةهوالابنبينما

صارأنهبسببلكنالآب،خواصالطبيعةبحسبلديهلأنأو)1(،الشعاعأوالكلمة

لأنه!المنحسببشارحآذلكبعدهذايوضحذاتهوهواللة.منئعطىالكلوفيهإنسانأ

عنهيقالوطالما22(.5:يو)أنظر"الإنسانابنهولأنه،يدينأنسلطانأأعطاهاا:بقول

فينتوسعأنالحقيعطيناذلكفإن"،الانسانابنهولأنه،يدينأن"سلطانأأخذإنه

نأطبيعتهممنالذينبأولئكشبيهأوبالتالي،الانسانابنصارلأنه:ونقولالحديث

الإلهيةللطيعةتاركأالحياةأيضأأخذإنهعنهئقالهذالأجلاللة؟منشىءكليأخذوا

)2(.بالمشاركةللجميعشىءكلتمنحأنإمكانية،والواحدةالبسيطة

إلهأ.بكونهالتأصقلأي)1(

شىءوكلوالحياةالسلطانللابنيعطيالآ!فيهاالى-للآياتشرحهفيالرسوليأثناسيرسللقدبسسبق)2(

أحذه،ماققذأحذ،حيرلآدمالالهى،الدبيرإطاريطبأالخلاصىأيال!رترولرجى،المفهومسانطلقأد-

للبثريةئعطىلكىإنانألكونهالكلمةيأحذهاأنلابدكانالثريةللطيعةالمعطاةالإلهيةالعطاياتتبتولكي

وغيرمتغرةغيرالنعمةتمقى:"لكيقائلا،الحقيقةهلىهعلىأثاصيرسالقلىي!أكلىهكذاممها،ئزعأ&بلىود

كإسمان،سلطالأأحدإنهيقولولهدالنفسهالعطيةيمتلكلهوأكيد،لشكلىللب!ثرمحفوظةوتظلللضياعقابلة

75.ص،التالتةالمقالةالسالق،المرجعالأريوسيير،ضد".كإلهدائمألهكانالذيالسلطادومو

225



"لللكط+تبرلال!يالدالفا

عضرالخامسةالمقالة

"عكاما+ولغ""خلقني"أو"تعبير"قنافيأنفي-

الكلمة.الفهجوهريصفلا

للآية:شرحآنحلوقآولامصنوعآ،ليسالابنأنوفي-

".القدممنذأعمالهقبلمنطريقهأولقنايئ"الرب

2(.8:2)أمثال

الآيةعلىتعليقأ-

مقنعبكلام-يزعمونكما-تعليمهميجقلونأريوسهرطقةيدغمونالذين

لي!لكن،مصنوعإنه.الأخرىالمخلوقاتمنكوإحدليسلكن،مخلوقالابنإنقاثلين

الأخرىالمخلوقاتمثلليسولكنءلم!ا،دلأدلأس!لأصائرإنه.المصنوعاتمنكواحد

"!عه.لأعلألألاله!"+"

يخلفةردوذ-2

الابنكانوإن؟المخلوقاتمنواحدأليسهوفلماذامخلوقآ،الابنكانإن

.ممثلأحايؤمنأنكثيرامضحكأمرإنه؟المصنوعاتمنواحداهوليسفلماذامصنوعآ،

نأيمكنفلا،المخلوقاتأوالمصنوعاتضمتئحسبلاالابنأن.مماحقأ،.الكلامهذا
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إ،لكو
ع!دالغاملللةا!قالة-االلالون؟أاثلاء

اعتبارهيمكنلافلماذاتفولون،كماخيق،أوضيغقدكانوإذامصنوعا.ولانحلوقان.لأ

؟)1(المصنوعاتمنواحل!مئل

خرآرذ3-

ويعتقدون.الأخرىالمخلوقاتمنواحدمثلليسلكن،نحلوقالابنإنيقولون

منكواحدليسلكن،نحلوقبأنهيعترفونلأفم؟فائقةكرامةلهيعطونهذاأفمبالبم

المخلوقاتمنكواحديظهرهبل،جوهرهتفؤقيظهرلاهذاقولهمأنإلأ.المخلوقات

عنجوهريايختلفولا،مخلوقأنهنؤمن"خيق"،قدأنهإليهينسبمنلأن.ا!خرى

بأيةأوالمخلوفة،الطيعةبحسبغيرهعناختلفوإنحئشىء،فيالأخرىالمخلوتات

مراتفيويجد.البعضبعضهامقارنآاللهمخلوقاتكلالمرءيرىهكذالأنه.أخرىطريقة

يمكنأنهحئ،طبيعتهمجهةمنويتباينونالآخر،البعضعلىيتفؤقبعضهاأنكنيرة

.المخلوقاتمنكواحدةليستلكن،مخلوقةأنهاتلكمنواحدةكلعنيقولأنلأحد

لأنه؟المخلوقاتمنواحدةمثلليستلكن،مخلوقةبالطبعهىالمثالسبيلعلىفالشمس

هذهكل.والأرضوالمجوموالسماء،للقمر،بالنسبةايأمرنفس.أخرىثه!توجدلا

العامل.الأخرىالمخلوقاتمنواحدةمثلليستمنهاواحدةوكل،المخلوقاتضمنتعد

والطيعة،الشكلجهةمنبينماخيقت،أفاهوالمخلوقاتهذهلدىالوحيدالمشنرك

عنهئفالعندماالابنفيأكثرشىءيوجدلابالنالي.الأخرىعنمنهاواحدةكلتختلف

لأنه؟الأخرىبالمخلوقاتمقارنتهفيوفائقأكبرشيءفيهيوجدكانلوحئخيق،إنه

؟النجومكثيرأتفوقحقيقةكانتلونحلوقة،إنهاقلناإنفائدةمنالشمسعلىيعودماذا

أنهاهو،مشتركعاملبينهمإذالسماء،فيالعاقلةللقواتبالنسبةأيضأيسريالأمرنض

تختلف.فهي،واحدةكلتكونماذاجهةمنبينما.خلمت

ضدالتانيةالمقالةفيالأفالسمرآيةلفسشرححينالمنطقنفسمنأثايوسالقدي!-قلمن-انطلق)1(

.24ص18فقرة،السالقالمرجع،الأريوسيين

227



لأسلنا؟ثيهـلالدب!دالقا

خرآذر-4

لأنه؟الخلقعلىالمقدرة!لتلكأنهإلامخلوقأ،-رأيكمبحسب-الابنكانإذا

هىخلاقةالأخرىالمخلوقاتهذهكانتلوحئ،الأخرىالمخلوقاتمنواحدمثلليس

ىأمثلليستلكننحلوقة،بالطبعمنهاواحدةكلكانتوإن،مختلفةطبيعتهالأنأيضأبم

القمر،هووواحد،الشمسهىوواحدةالسماء،هىواحدةلأن.الأخرىالمخلوقاتمن

الجوهر،بخصفيما،الإنسانهووواحد،الأرضهىوواحدة،النجومطبيعةهيوواحدة

مشتركأعاملأأنمنبالرغمبل،الطبيعةجهةمنالآخرينمعيشتركلامنهاواحدأولكن

بل،تخلقأفايبدوالمخلوقاتبينمنواحدةولالكنخيقت،أنها:هو،الكليجمع

والفلك.الله.ممجدتحدثالسموات11:الخالق.كلجدوتكرز،الخالقاللةلكلمةتسجدبالحري

لهتسجدالسماء،الحقتدعوالأرضاكلاعزرا:يقولوكماأ(.أ:)مز"يديهبعمليخبر

هوأنا11:ذاتهعنيقولالابنبينما36(.:4)عزرا"أمامهوترتعبتضطربالأعمالوكل

ليسلأنه؟بخلقأنيمكنهالذيهذامصنوعأولامخلوقأليسبالتالي6(.ا:4)يو"الحق

)1(،ذاتهفيكأنهئطهرهوهوالآب،لجوهرخاص!نتاجلكنه،المخلوقاتمنواحدمثل

الآب.مثلالخلقعلىالمفدرةأيضآعندهنجدهذالأجل

خرآرذ-5

مختلفلأنه؟الأخرىالمخلوقاتكلمنلهئسخدولكننحلوقأ،الابنكانإذا

طبيعتهالأن،المخلوقاتلتلكأيضايسجدأنيجبتكانمنها،واحدمثلوليسعنها،

نأللمرءيمكنبحيثوبعضها،المخلوقاتبينكبيراختلافيوجدإذبينها،فيمانحتلفة

منهاواحدةولالكن.النوعيةفيالأخرىمثلوليست،خاصةطبيعةفيواحدةكليرى

هذهمنواحدأليسالابنإذن)2(.الخالقاللهلكلمةيسخدالكا!ولكنلها،ئسخد

المسجودئحسبأن!دكنهلذلك،علىبناء.تقولونكمامصنوعهوولاالمخلوفات،

11(.:ا4)يوفي"والآبالآبلى"أناالمسيحيسوعالربقالكما)1(

،والناسوتاللاهرتبينتمالذيالاتحادإدراكمنايتطلبوهداالمتحسد،الكلمةلكونهللابني!حدالكلى)2(

الثالثةالرسالةوهي17رقمرسالتهفيكررد!القدبسأكدهماوهذاتغيير،أوامتزاحأواخلاطلغيرصارالذي

.89،لقرة،لسطور
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ع!هالطاملللةا!قالة-االلالان؟أاثلا

شاسعة،بينهماالمسافةيمخدونه؟الذينبينوالممخد،الساجدةالمخلوقاتبينله،

واحد.كلمعيتناسبالذيمابوضوحيحذدوالخالقالمخلوقبينوالاختلاف

خرآرذ-6

الابنعلىكانإذن،بواسطتهشىءكليفعلالآبوكانمخلوقأ،الابنكانإن

لأنه.المعقولةغيرالأمورمنلهو،النوعهذامنتفكيرألكنذانه)1(.ويصنعنفسهيخلقأن

هوليسبالتالي؟ذاتهيخلقأنموجود،غيرهو-آرائكموفق-الذيلهذايمكنكيف

يصنعأنإمكانيةلديهاللةوبكونهالآب،جوهرنمرةهوبالحريبل،مصنوعولانحلوق،

يخلق.وأن

خرآرذ7-

ئحعروأن،الخلقعلىالقدرةفيهتوجدأنيمكنفكيفمخلوقأ،الابنكانإن

؟العدممنالوجودإلىالمخلوقات

مخلوقاتالوجودإلىئحفيرأنيمكنمخلوقةطبيعةهناكأنجدلأافترضنالوفحئ

لمأنهابدالوحئالخلقإمكانيةلديهاتكونأنأخرىلمخلوقاتيمكنعندئذ،العدممن

نأيمكنه،السنصغيريزالماالذيالولدأنافترضنالوالمثالسبيلفعلىعمليا.هذاتحقق

فهذابعد.طفلأمازاللأنهالأمرهذايحدثلاالآنأنهإلا،الرجولةسنفيبنسليأتي

بعد؟بظهرلمولوحئ،لديهليسإنهئقالأنيمكنلاما،شيءطبيعتهبحسبلديهالذي

نإالقوليمكنناوبالتالي.الزمنبسببأوما،لسبصالحاضرفييختفىالطيعىالفعللأن

أكثر.شىءاللهفييوجدلاوبالتالمبأيضأخلاقةهىالأخرىالمخلوقات

،إذن.الخلقعلىالقدرةلديهليسالمخلوقاتمنأحدألأن؟معقولغبرهذالكن

يصنعوئخقق،يجلقذاتههويبدولاحئنحلوفأ،ليس،بواسطتهصارالكلالذيفالابن

الآب.اللةمنأتىالذياللةهوبالحريلكنهوئصنع،

.46ص2افقرةالسالق،المرحعالثاية،المقالةالأريوسيين،ضدأتماصيولر،القدي!عندنحدهاالححةنص)1(

221



"ش!نا؟ل!هـديربطألقاا

آخربفكرمرتبطآخر،رذ8-

الأخرىالمخلوقاتبينماالآب،يعلنالذيفقطهوفلماذامخلوقأ،الابنكانإن

تعرفلاالأخرىالمخلوقاتبينماالآب،يعرفقنهوفقطالابنولماذاذلك؟يمكنهالا

إلأالآبيعرفأحدولاالآب.إلأالابنيعرفأحداوليسا:يقوللأنه؟كائنهوقن

27(.:أا)متله"يعلنأنالابنأرادومنالابن

يقولكماآخر،أحدالاطلاقعلىيراهلا-بينمااللة،فقطالابنيرىوكيف

أتىالذيهذافقطإلاأبدا،الآبيرلمأحداإنمكتوبلأنه18(؟:ايو)أنظرالانجيلي

46(.6:يو)أنظرالآبمن

مخلوقا،ليسفهو،ويعلنهالآبويعرفيرىالذيهوفقطالابنكانفإذاإذن،

بينما،ولدهالذيالآبذاتهفيئظهرإذالآب،يكونهمايعرفالذيكلمتهذاتههوبل

موجوداليسالخالقمعالجوهر()بحسبالتماثللأنذلك.:دكنهالاالأخرىالمخلوقات

غيرأيضأيظهرولا،صارتقدالتيالموجوداتفينجدهالمولودغيرولا،المخلوقاتفي

الابن؟فييعقنفقطلكن،العدممنالوجودإلىأتتالىالموجوداتهذهفيالأزليالمتغئر

نحلوقأوليسالجوهر،جهةمنالآبمعواحافهوإذن،لها)1(.نظيرلاالىصورتههولأنه

المخلوقة.الموجوداتهذهمنأىهيئةفيهليسالآبلأنمصنوعأ؟ولا

الديالوحيدهولأنهالمخلوقاتعنحوهريأمحتلفالابنألىعلىأثماسيوسالقدي!-تبلمن-برصلقد)1(

المحلوقاتحميعفإننحلوقا،كولهسبالرعمالآ!يعرفأنلهممكنأكانإلى"لأله:يقولإد،ويراهالآبيعرف

منكانوإد.مثلهمصنوعةأيضأالمخلوقاتجميعلأن،المحلوقاتقياس!س!،الآبتعرفأنيمبههاإذنأيضأ

المحلوقات،حمعمشوىعلىتعلوالمعرفةوهددالرؤيةهدهلأدوتعرفهالآ!ترىأدللمخلرقاتالممك!غير

فإنإذدالابر".إلأالآ!يعرفأحد"لش:فقالالالنأماوييض".وحهييرىأحد"لاقال:قدنفسهلالثة

الديإلأالآ!رأىقدأحد"ليس:قالكماويراهالآبيعرفالذيوحدهوهرالمخلرقات،عنمحتلفالكلمة

)أيعرفهإذنفكي!لآريوس،يروقلاهذاكانوإن".الاسإلأالآ!يعرفأحد"لشوأيضأالآب"،سهر

محلوتآكانلرالآ!ذاتصيكونأنيمكنويهف؟الآ!ذاتمننفطهريكىلمإنوحلىههوالآب(عرف

تحديفأيعذفإنهولدلكمرارأ.لالتقرىالمتعلقةالأقواللفستكرارمن-دلألأيجصلأنهفه؟حقيقيأابنأيكنوا

لقرة،السابقالمرحع،الثانيةالمقالةايأريوصير،ضدالمخلرقات".حميعلينمنواحدهرالاسلأنأحديعتقدأن
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ع!هالعامسةا!قالة-االلال!ثا؟أا!نا

إلهأ،بكونهلهئسجلىلاالمخلوقاتمنأأحلىأنعلىل!،المقلىال!بمنبراهين9-

ئمخد)1(أولهئسجدأنيجوزولا

"إنسانأيضاأنا"قمقائلا:له،سجدالذيكرنيليوسالطوباويبطرسمنعلقد

عبدأنا.تفعللاأنظرااقائلأ:،رؤياهفيلهيسجدأنمنيوحنامنعوالملاك26(.:ا)أع

روحهىيسوعشهادةفإندئة.اسجد.يسوعشهادةعندهمالذينأخوتكومعمعك

فللرب،محرقةعملت"وإنقائلأ:كشون،أبيمنوحمنعوالملاكا(..ا:9)رؤ"النبوة

79:)مز"الآلهةجميعيالهاسجدوا11:مكتوب،الابنعنأما16(.3:)قضاهاصعدها"

اللةوحدكفيكقائلينيتضرعونإليك،يسجدون"ولك:مكتوبأشعياء،سفروفي7(.

اللةوعرفواللأممقيلتالأقوالنفسوبالتأكيد14(.45:)أش!إله"ليسآخر.وليمى

الخالق.بلنحلوقأ،أيضأالأممتعئدلالكىمخلوقأ،لبسفهوإذن،كإلهلهوسجدوا

آخررذأ-"

أنالأنيتقولونوحسنأوسيدأمعفمأتدعوننيأنتماا:لتلاميذهالمسيحيقول

يمنعلمو28(.0:2)يووإلهى"ربي11توما:لهيقوا!ذلكبعدثم13(.ا:3)يو"كذلك

يا"كرسئلث:يقولوالمرتل.القديسبنالملائكةفعلوكذلك،الأقوالهذهقالالذيالتلميذ

دغوةولاله،سجدواتضامخلوقأ،الابنكانفإنإذن،7(.:45)مزالدهور"دهرإلىالله

عنتعثر)الأقوال(هذهلأنلكن؟إلهى"."أنت:يقولأحدمماعيتحفلونكانواولاربآ،

يقبلفهولهذاله،أصيلومولو،كابنللآب،ماكللهإذللابنالطبيعيةالالهيةالخصائص

بالحق.يعترفونلأفم،الحقيقةهذهيعنرفرنالذينهؤلاء

والإجابةخلق،الابنأنعلىمبررأيسوقالذيأريوستعاليممنمعارضةأ-أ

مقنعةبأفكار

قوتهتحويأنيمكنهالاهذهولأن،المخلوقاتيخلقأنأرادالكلإلهإنيقولون

بواسطته،الأخرىالمخلوقاتئخلقأنبهدفالكلمةدعاهالذيا،بنأولأخلق،الفائقة

.هصا23،لقرة،الثاليةالمقالةالأريوسيين،ضد،الرسوليأثناسيوسالقديسعمدبحدهالسياقنفس)1(
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8ش!ق؟ثيهـلال!لفابدأا

غيرمنكانالآخرالجانبعلى.قوتهتحويأنإمكانهافييكنلمالتيالمخلوقاتتلكأي

تنشغلوأن(،المخلوقاتخلق)يقصدأدقهوماإلىالموصوفةغيراللةقوةتترلأنالمعقول

جدآ.صغرةبأمور

الرد-21

طالما،الابنتحفلهافكيف،المخلوقاتطبيعةتحتملهالاالفائقةاللةقوةكانتإذا

الآبفعلتحفلوكيف؟العدممنمخلوقأيمخلوقآ،-رأيكمبحسب-أيضأهوكان

نأاستصإعقدالابنكانإنلأنه؟يقولونكمامخلوقأ،كانإذا(،خلقه)حينالفائق

تقاذلك،علىالخليقةتقؤلمإذاأئا،تتحملهأنأيضأللخليقةفيمكنالأمر،هذايتحمل

الطيعة.بحسبنحلوقلأنهأيضأ؟هواستطاعتهفيذلككان

كمامخلوقآباعتباره،للخلقالآباللةقوةيتحفلأنبمكنالالنكانوإذا

لكيالابنئخلقلأنلزوملاوبالتاليأيضآ،تتحملهاالأخرىالمخلوقاتفإن،تقولون

الابنيقذمالجدلهذاكانوإنحئ،مهينلجدلداعلاوبالتالي،أخرىنحلوقاتتخلق

الطيعةخالقيهينونالأقوالهذه.ممثللأنهم)1(؟الأخرىالمخلوقاتمنأعظمأنهعلى

.المخلوقاتبينمنيحسبونهلأنهم-فائقة.ممقاييسالآخرينمنأعظمظهرولوحئ-المخلوقة

إلىالموصوفةغيراللهقوةتترلأن-يقولونكما-المعقولغيرمنكمانوإذا

عصفورانأليساا:يقولالمسيحيسمعونعندمايخجلونليتهم(،المخلوقات)بخلقالأدق

شعورفحئأنتموأما.أبيكمبدونالأرضعلىيسقطلامنهماوواحدبفلسيباعان

لاأفاالسماءطيورإلى"انظرواوأيضأ:3(..-92:أ.)متمحصاه"جميعهارؤوسكم

وكذلك:26(.6:)متبقوقا"السماويوأبوكم.مخازنإلىتجمع!لاتحصدولاتزرع

أفليسهكذااللهيلبسهالتنورفيغدأويطر!اليوميوجدالذيالحقلعشبكان"فإن

03(.6:)مت"الإيمانقليلىياأنتمبلبسكمجدأبالحري

محردهوألابنألىنحبرنالاالمقدسةاليهبألىعلىمؤكدأالأدعاءهذاعلىأثنايرسالقديسردأنسق)1(

أكثرإنه،الملائكةرؤساءمنأعظمإنه(المقدسةالكت)ييقالأنيحص"كان:يقرلإدالمحلوقات،م!أعظم

المقدسةالكتبأدالراتعولك!.الحمراتمنأيضأوأعظموالقمر،الئصسسهاغأكثرأوالعرولق،منكرامة

.05ص23،فقرة،الثانيةالمقالةايأريوشين،ضدوالرحيد".الذاقيابةأنهئظهرهالآبإنبلهكدا،تذكرةلا
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!فدالغامسةا!قالة-االدالانفيأا!نا

يعتني-صلاحهمن-اللةلكنوالعصافير،العشبمنأرخصيكونأن!دكنالذيما

البسيطة؟المخلوقاتهذهيعتنيأنعنيتوقفلامنخالقآيصيرأنيقبلونلاولكنهمهم.

خالقأيصيرأنيقبللاإنهقائليندئه،الأنانيةهكذاينسبون-جهلعن-هؤلاءلأن

.الزهيدةللأشياء

محبتهبسببالكلمحتويأالذنياالأشياءإلىويزل،الكلخالقهوأنه.مماولكن

الىالمخلوقاتلخلقصارتالابنولادةإنيقولونالذينالهراطقةرأييلزمنافلاللبشر،

.الأدقالمرتبةفيهي

الابنبأن22(،8:)أمقنايئ+"الربلآيةالخاطئالتفسيرعلىأخرىردو؟أ-3

نحلوقأليس

اللهفعلتتحملأنتستطعلمالمخلوقاتطبيعةأنلو،اللهمحاربييارأيكمبحسب

للابن،يمكنفكيف،الابنالآلبخققولذلك،للوسيطاحتياجونشأ،الفائقالشخصى

هذاكانولو.وسيطلهيكونأنيتحتمالحالةهذهفيالآب؟قؤةيتحفلأنمخلوقوهو

منبحصىلاجمعإلىنصلأنيمكنهكذاأيضأ؟وسب!إلىيحتاجيكنأأمخلوقأ،الوسيط

الوسطاء)1(.

لأنه.الخليقةنظامكلويقلب،طائلبلاالأمرهذافيالجدلأنذلكمنيتضح

.مخلوقاتهناككانتتقاوسيطأ،يطلبونلملوبالحريأوئوجد،ألو

خرآرذ-41

خالقايكونأنلهفكيفنحلوقا،الابنكانإذا،يقولونالرأيمستقيميإن

.المخلوقاتخاصيةمنليسهذالأذبالطيعة؟

كالآتي:ويجيبونهذا،علىيعترضونالهراطقةأنعلى

56.ص،ال!ابقالمرجعالثالية،المقالة،الأريوصيينصدأنظر،الحجةنفسأثناسيوسالقديساستحدمأنسبق)1(
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2شكلا؟تيدلال!يطأالقا

الهراطقةردأ-5

ففد،الخلقعلىالقدرةأفا،المخلوقاتمنواحاوهونحلودق،الابنإنيقولون

)1(.أعمالهلصنعالحاجةعندعفمه،الذياللةهاخدموقد،تقنيأومعلممنكماتعفمها

بةلإجاا-61

قدوكان،طبيعتهإلىتننسبلاماشخميىحياةفيمؤقتةخاصيةظهرتإذا

المؤقتة،الأشياءطبيعةبحسبوذلك،تتلاشىأنيمكنالخاصيةفهذهما،بطريقةاكتسبها

يفقدعندئذخالقأ،يكونأنعن-ماوقتفي-الابنيتوقفوأنبدلاذلكوعلى

يمكن،التامالجهلمنحالةبعدالمعرفةاكتسبالذيلأن.كخالقالمكتتبوضعهالابن

تعفمه.ماكلتمامأينسىأنماوقبفي

خرآرذ-71

هوبلتقنيآ،فنيأعملأليستالوجود،إلىالعدممنالمخلوقاتإحضارمسألةإن

الحلاقةالقؤةبينما،مختلفشىءإلىالكائناتتغمرأنيمكنهاالتقنيةلأن.خلاقةقؤةعمل

بواسطةخالقأالابنكانوإذاالوجود)2(.إلىالعدممنالكائناتئحصرأنيمكنهاالىهي

تلكضتغهوإنالآبعنيقولوهأنعليهميتوتجبماإلىينتبهونقليتهم،والتعلمالتقنية

الابنبينما،الطبيعةبحسبالخاصيةهذهلديهالآبكانإذالأنه.لذاتهينسبهاالتيالأشياء

(4-3)قالكبادوكىأستريوسويدعىالهراطقةأحدأنعلىأثناسيوسالقدبس-فملم!-أخبرلالفد)1(

القدبم!واجهوقدوفى.معلمم!كماا!لقفنتعلموقدالمخلرقات،بينومعدودمحلرقالابنبأنيناديكان

أيضافليحذروا،بالتعليمئكتسبأنيمكنشىءالحلقكانإق"لأنهفائلأ:الكاذبالادعاءهذاأثناسيرس

خاصبنهيفقدأنيمكنأنهالشيحة!تكون،بالتعليمللبالطبيعةخالقأليسأنهنفسهاللهعنيقرلوالئلا

فييزاللاكانإنحكمةيكونفكيص،بالتعليمالخلقعلىاللةحكحةحصلفلوذلكوعلى.كخالق

ضدأنظر".حكمةيكونلافإنهالتعليمينقصهكانفإن؟التعلمقلحالهكانوماذادروير؟إلىحاحة

.06ص92فقرةالابق،المرحع،الثانيةالمقالةالأريوسيين،

لإالكائناتإحضاروهر،القدوسالثالوث-وحدهبالتةالخاصالخلقفعلبيرالفرقنرىألىنشطيعهما)2(

خالقلكونهفالثة.العطمةالإنسانإمكانياتيعكسالديوالعلميالتكنولوجىالتقدمشلير،العدممىالوجود

علىبتمالانانعندالالداعففعل.مسفةمادةوحردشر!يعملفإنهالانسانأما،العدممنالكائناتأوجد

موجود.لالمعلشىء
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هف!العامسآا!قالة-االدال!نفيأا!نا

وطالما،بالطبيعةاللةيفعلهماالتعفمطريقعنماشخم!يصنعأنيمكنإذن،بالتعلميملكها

اللةعندهيمثلماالخلقعلىالقدرةالمخلوقاتلهذهوتكون،يخلقأنيمكنهعندئذ،اكتسبه

المعرفةفقطإلأاللهم،والمخلوقاتاللهبيناختلافأفيهناكيكونلاوبالتالي،بالطبيعة

لووالىفقط،المعرفةجهةمنعنهنختلفبل،نختلففلاالطبيعةبحسبأئا،الزائدة

صرنالوواحد،إلههناكيكونفكيف.آلهةالطيعةبحسبكلناتصرناأيضاإلينااضيفت

ولب!بالطيعةخالقلالابنإذن،أفكارهمفيكبيرهذيانهناكطالماهكذا؟آلهةأيضأنحن

التعفم.طريقعن

خرآرذ-81

يتصرف.كلقتضاهالذيالأمرهىالحكمةآخر.شيءوالحكيمشىء،الحكمة

إنهذاتهعنيقولالابنكانفإذا.الحكمةمصدراقتبلالذيذاكهوالحكيمبينما،الحكيم

أنهاعلىذلكتذلللتعقممحتاجأالابنكانولو.الحكمةيتعفمكانفكيف،الحكمةهو

في-أنهيعىذلكلكان،حكيمبأنه-ماوقتفي-دعىقدكانولو.حكمةيكن

الحكمة-انتفتوإذا.اكتسبهقدكانمايفقدأنيمكنهطالماحكيما،يكنأ-ماوقخ

دائماكانالابنأنغ!رهذا؟قبلالابنكانإذنفماذاالتعفل،وغاب-ماوقتفي

وتفصحون،تكذبونأنكميعنيماوهو،المقدسةالكتببهكرزتماهوهذالأن؟حكمة

شيئأ.اكتسببالتعليمإنهتقولونحينجهلكمعن

خرآرذ-91

الطريقة،بهذهخالقأالابنصاروقد،بالتعليمئكتسبأنيمكنالخلاقةالقؤةأنلو

نأيمكنكانبينمالأنهالآب)1(؟إلىوالحسدالغيرةمرضينسبونأفمذلكمعئتكان

الخالقينمنكثيرلديهكانإذاالآبيضايقالذيمالأنه.فقطواحدآعلم،كثيرونيتعلم

منهوفقطالابنغيريكنلمإذاأقا؟والملائكةالملائكةرؤساءمنكثيرلديهمثلما،حوله

.6.ص92ففرة،الثاليةالمقالةالأريوسيين،ضدأنظرأنناسيوس،القديسعندبحدهاالححةنفس)1(
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لللكلا؟2ل!هـدييبطألقاا

نأعلىيدلوهذا.طبيعيةبل،بالتعليممكتسبةتكونلاالخلأقةفقوتهالآب،أعمالبعمل

الكل.خيقوبواسطتهخالقأ،ذاتهمنؤتذبلأحدآ،يعلملمأنه.مماالحسد،منأسمىاللة

آخررذ0-2

لرأيكم-وفقآ-المخلوقةللطيعةخالقأئصثرهلكىالابنصنعقدالآبكانلو

علىالأمركانوإذا.الحلقالابنفيهاأتمالتياللحظةمنالعملعنينوقفأنعليهلكان

وأناالآنحئيعمل"أبي:يقولذاتهالمخفصلأن؟الابنأيضأيعملفكيفالنحو،هذا

كانإذا-لرأيكموفقأ-لهلزوملاالاليتيكونأنيتفقوكيف17(.5:)يو"أعمل

وبالتاليالمخفص.قالهماخلافوتقولواتؤمنواأنالمعقولغيرمن؟يعملزالماالآب

أتىأنهو،مماالك!!،حالقيصيرلكىبلمخلوقأ،يكونأنهدفتصرلمالابنأنلنايتضح

مكانتههيفتلكالآب،أعمالكليصنعابنأ،بكونهالموصوت،غيرالآبجوهرمن

خالق.أيضأهوهذاوبسببإلها،كونهأي،الطبيعةبحسب

خرآرذ-12

طذهيكفيبل،الالهيةالإرادةقاومأحداأنيذكراالمقدسالكتابإنيقولون

ما"كلالمرنم:يقولكماللتو،مباشرةيصيرشيئأ،تريدحينلأنها؟الكلتخلقأنالإرادة

غيرمن.لهلزوملاكانالابنإذن؟لوسيطحاجتهماإذن.3(.:ا14)مز"صنعهأراده

والحئة،الجوهريةالآبإرادةهوالابنفإنذلكعلىبناء.القولهذاأحديقولأنالمعقول

هذهخلمتكيفعننتساءلأنيستقيمفكيفالوجود،إلىالكلأحضربواسطتهاواليئ

؟المخلوقاتتلكمنتكنلمأفاعلىنؤكدفيهالذيالوقتفي،الإرادة

خرآرذ-22

مدىيدركونتيتهمبواسطه،اللهيخلقناأنلأجلخيقالالنإنيقولونعندما

ولي!لأجلنا،صارالابنأنيعنيالقولفهذاهذا:قولوهمعليهينطويالذيالتجديف

نأعليهلتوخب،الخلقوسيطهووكان،خليفتهنحنكناوإذا)1(.لأجلهصرناالذيننحن

.61ص03،فقرة،الانيةالمقالة،الأريوسيينضدأنظر،الرسوليأثاسيوء!القديسعندنحدهالياقنفس)1(
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مفىالطامسةا!قالة-االلالان؟أا!نا

علىبناخاصمجانعنبرهأنويمكنبلبسببنا،للوجودأتىلأنه؟بالفضللنامدينأيكون

7(.ا:اكو)1"الرجلمجدفهىالمرأةأمااا:يقوللأنهلرجلها؟المرأةتكونمانمرار

منئخلقلمالرجلولأن.الرجلمنالمرأةبلالمرأةمنليسالرجل"لأنقائلأ:هذا،وببرر

بسببنا،صارالابنأنطالما،إذن9(.-711:كو1)"الرجلأجلمنالمرأةبلالمرأةأجل

للمرأةبالنسبةآدممثلذلكفيمثلهمنه،كمالأأكثرحالأيةعلىفنحن،بسببهنحنوليس

مخلوقا،ليسالابنإذن.معقرليتهوعدمالأمرهذاس!خفيخفىلالكن.لأجلهصارتالق

الوجود.إلىأيضأأحضرنابقوتهالآب،مثلاللة،كانبينمالكنبسببنا،صارولا

خرآرذ-32

الفربجهةمنالأولليسإذنفهو،أولئكيقولكمابسببنا،صارالابنأنلو

يخصنافيمافكرأنهيعىماوهوبسببنا،صنعهول!ضه،الأزلياللهكلمةيكنالأنه.اللةمن

بسببنا.ذاكصنعشمومنأولأ،

خرآرذ-42

احتياجعنولكن،بإرادتهيخلقهلمإذنفهوبسببنا،الابنخلققدالآبكانإذا

وجودأووجودنا،يريدالآبيكنلملوايوجدكانماالابنأنيعنيماوهوبسببنا،

الأمر.إليهالحاجةدعتعندمامباشرةالابنصنع-لأولئكوفقأ-الآبلكن.الابن

معقولوغيرسخيفالرأيهذاأنوواضح.الحاجةضغطتحتأوجدهاللةأنيعنيالذي

)1(.الحقعنتماماوبعيد

خرآرذ-52

بالأخص،،لوجودهضرورةهناككانتقابسببنا،الابنخلققدالآبكانلو

نأطالماله،لزوملاالابنأنيعنيماوهوخيق،بسببهالذيالعملالابنأنجزأنبعد

.وجودهاسنوجبتكأداةاستخدامهحئمتالنيهىالضرورة

الأريوسي!،صدوتقيراقم"الهراطفةإفرازات11:أئناسيوسالقديسيقولكماهى،الىالعثيةالتائحهيهده)1(

63.ص03فقرةالسالق،المرجعالتايخة،المقالة
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لالللل؟تيهلال!باللألقاا

خرىأءارآ-62

كانفإذاأولأ،الآبفكرفيتمناأننايعىلأجلنا،الابنخلقالآبإنالقول

ولماذاالأخير؟المركزفكرهفياحتلقنقبلناالآفيخلقإذنفلماذاالنحو،هذاعلىالأمر

فلماذاأولأ،الآبفكرفينحنكئاوإذاأولأ؟خلقهأنه.مماأولأبخصوصهقرارأيتخذلم

ذلك،نقيضعلىلأنهلأجلنا؟صارالذيذاكوورثةعبيدنحنبينماووارثأ،ابناذاكدعى

يكون-أجلنامنصارالذي-خلمناأداةبينماووارثين،أولادأنحننكونأنينبغىكان

.المعقولغيرالفكرهذاعنبعيدأهاربيننفرليتناحاثا.لنا)1(.وخاضعأعبدأ

المشقيمللإيمانعرفن27-

يكننمالمخلوقاتخلقلأنأصلا)2(؟الابنيميرلمبللأجلنا،الابنيميرلم

الكلمةوكاناللةعندكانالكلمةاا؟مكتوبهوكمابلالآب،فكرفيالابنعنبديلأ

يكناإذا،لأنه.بواسطتهتصيرأنينبغىكانالمخلوقاتكلأن.ممعىأ(.ا:)يواللة"

للآببالنسبةالأمرهكذا،الخاصشعاعهبواسطةفقطإلأ،أخرىبطريقبماينيرأنللنور

بهشيءاكلا:يقوللأنه؟كلمتهبواسطةفقطإلا،الكائناتمنآيأيخلقلافهوأيضأ،

وقبضة"ايميناأيضأ:الابنذعيهذالأجلا(.أ:)يوكان"مماشىءيكنلموبغيرهكان

يده)3(.كأنه،بواسطتهصنعه،صنعهماكللأن.اللة

الهراطقة،علىللردأثناجوسالقدي!قبلةوم!كيرل!القدي!استحدمهاالىالمطقةالردودهنالاحظ)1(

المع-تعلبمفيواضحوهر-الانسايىللمنطقالديدتقديرهمهوالمطقبةالردودلهذهاشخدامهموصبص

دقدللإيمانيفتقرونمحاوريهمأنوطالمالها،ضدأوليسالمظقيةفوقيسموفالايمالى،محاوريهماممادوضعص

الأرثوذكسيالمركز،إبراهيمعرضحررحد."،المعلم"الميحأنطرالاناني.المنطقلاستخداماضطروا

.45-34ص700،2مايو،الآلائيةللدراسات

الخالق.اللةهرأنهإدنحلوق!ا،"غرلألهصائر"،"غيرالالىتلأن)2(

قدشىءكالىماإشعاعهوبدونبأضعتهضيءكلابنورفيقلماالأنه1أثناشوس:القدي!صياغةعسب)3(

الأربوسيين،ضدااشايحلقاوبدونهيد،لواسطةكمابالكلمةشىءكلخلقفداللةفإنأيضأهكذاأضاء،

امااقال:إذايريئرس،القدي!هولاليدالالنشثهمنأولأنبالذكروالحدير64.ص31فقرة،الثانيةالمقالة

ال!ثهبد،عدلصحىد.وتعليقاتومقدمةترجمةالرسولبة،الكرازةإيريننوس،القديى".بيديهخلقهفقدالانسان

76.ص،9002فبراير،ثانيةطبعة،الآلائيةللدراساتالأرثرذك!ىالمركز،إبراهيمعرصجورجد.و
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الطامسة!ا!قالة-االلالون؟أاثلا

المقدل!الكتابمنمفيدتعلبق8؟-

صارت-الطريقةبنفس-وهكذاأنوار.لتكنجلد.ليكننور.ليكناللهقال

وماأا:بوأ،تك)انظرالانساناللهوصنع،الإنسانلنعملاللةقال.المخلوقاتكل

السببيعرفأنيريدأنهعنينمسؤالأطرحالابنأنيبدولاهذهكلفيلكن(.بعده

قالإذلأنه،مباشرةتحققاللةقوللكنخيقت.التيالكائناتصيرورةاستوجبالذي

هىوالتيوالجوهربة،الحئةالآبإرادةالآب،إرادةهوالكلمةبالتاليأراد،يماوفقأفصار

فيها.وهوالآبفيذاقا

حيناللةيسألواأناعتادواالقديسينوالأنبياءالملالكةأنهنهنتعلمآخرتعليق92--

هكذا.يفعللااللةكلمةلكنبه،أمروامايجهلون

8(.:أ5)تك"أعلمامماذا1:قالذاكابنأ،لهيمنحسوفبأنهابرآماللةوعدحين

)خرلهم"أقولفماذاأممهماليقالوا"فإذقائلأ:سألإسرائبلبىإلىموسىارسيلوعندما

مئإلىالجنودربايا1قائلأ:اللة،سألزكرياسفرفيديهرالذيالملاكوأيضأ13(.3:

وتعزيات.حسنةأقوالأيسمعحئأيضأوأنتظر12(.:ا)زكر"أورشليمترحملاأنت

وماذالييقولماذاوأراقبانتصبالحصنوعلىأقفمرصدي"علي:يقولحبقوق

1(.2:)حبقوق"شكوايعنأجيب

يعلمواأنمنهيسألونالكلمةلتوسطاحتياجفي-كعبيد-المخلوقاتهذه

بالتالي)1(.جوهرهوإرادة،الآبكلمةهولأنهبميعلمأنيطبلاالابنلكن.الآبإرادة

خالق.هووطبيعتهجوهرهبحسببل،الخلقخاصيةبالتعلميكتسبلم

للآيةالسلبىالفهم35-

الآب:معأزلمببلنحلوقآ،ليسالابنإن

22(.8:)أمالمدم"منذأعماله

قبلمنطرقهأوك)خلقى(قنانيالرب11

حسمأاللةرآه....ماالآ!فبئةلفسهوهروصالعحالقاللةكلمةالأد1أئناسيوس:القديستعبيروبحسب)1(

65.ص31لقرةالابق،المرجع،الثانيةالمقالةالأريوسيين،ضد".الحالفيالكلمةدعله،وأراده
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2شكلا؟لال!هـدييب!ألفاا

لأفا،بأمثلةقيلماكليعنيهماذهنيأندركأنيجب:الآتينقولأنيجبأولأ،

:لتلاميذه-ا!المثاسبيلعلى-المخلصقاللقد.الخاصةأهميتهاهناومنحرفيأ،تفسترلا

الآبعنأخبركمبلبأمثالأيضآأكلمكملاحينساعةتأتي)ولكن(بأمثالكلمتكم"قد

واضحا)1(.يكونلابالمثلالكلاملأن25(؟:ا6)يو"علانية

منأقوالأأيضآتستخدم)خلقى("قنانيالرب11:تقولوهيالحكمةحسنا.

اللة،كلمةبالطبعوهي،الحكمةكانتفإذاا(.4:)أملذاتها"بيتأبنت"الحكمةالأمثال

هومانفسثرأنيجبالنحو،ذاتفعلى،الأمثالمنمثلأذلكوكانلذاقا)2(،بيتأتبني

اقناني".1:بعبارةالمقصود

فعبارةإذن،إنسانآ.وصارولل!بالفعلالذيالمسيحهوهذايقولالذيحسنا.

وهوإنسانأ.وصارتجسدقدبالفعلطالماما،تجديفذلكيعنيأندونئستخدم"قناني"

سكنوالذي،القديسةالعذراءمنولل!الذيجسدها،بواسطها،بنيالذي،الحكمةبيث

الكلمةفلأنذلك،وعلى.بولسأقوالوفق9(،2:كو)أنظرجسديااللاهوتملءفيه

نفهمأنيجبوهكذاجسدأ،صاريأنها؟اقنانيا1:عنهالمقدسالكتابيفولجسدأ،صار

قيل.الذيهذا

خرآرذ1-3

علىتدلفقطلكنهاالجوهر،عن-بالتأكيد-تعلنلااقناني"عبارةمجردإن

المسبحعلى-أردتإذا-أ"قنانياعبارةتستخدمأنو!دكنآخر،إلىوضيممنالانتقال

تحديد.بغير

الذيالئخصع!أولأنتقمىأدوينسعي،النصحيدألقرأألىالرسوليأثناسيوسالقدي!ونصحامبقلقد)1(

المخلوتات،منآحركاثنأيأوملاكإلىيثرالمكتر!كان"فإن:يقرلإذوتقرى،لور!المعئإليةننسب

اللةحكمةصالكلامكادإنولكناقنالما"يقالأنيمكنلإنه.المموعوننحنمناواحدأيعنقيللوكما

لا!إنهاقنالما"،ئقالعندماأنهصرىمناالواحديفهمهأنيجصالذيفماالمحلوقات،حمبعخلقتقدبهالدي

88.-87ص44فقرةالابق،المرجعالثالية،المقالةالأريرسيبر،ضد"ؤتذ".للفظئضادآخرثىءيقصد

المقالةالأريوييين،ضدأيضأ،أثناصيو!!القدي!لاشرحوألىسبقكماالكلمةتجسدإلىإضارةالكلامهنا)2(

88.ص،السابقالمرجع،الثانية
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مضرالغاملللةا!قالة-االلالان؟أا!نا؟-

نأأحدأرادلو22(.8:)أم"القدممنذأعمالهقبلمنطريقهأولقناني"الرب

لكنها،الكلمةجوهرخلقتعنيلا"قنافي"تعبيرأنهنايرىفسوف،بدقةالمكتوبيفهم،

أيضأتقال"خلقى"أو"اقنانيكلمةلأنحديثنا.أثناءنراهليتناآخرأ،مستقيمامفهومأنعي

كائنهوالذيهذالكنبعد.تصرلمالىوتلك،بالفعلؤجذتالىالأشباءبخصوص

لأن؟أخرىبدايةيأخذنراهأنيمكنناوأنه،العدممنخيقإنهئقالأنبمكنكيف،بالفعل

كلمات-صوابعلىونكون-لهابالنسبةنستخدمأنيمكننابعد،تحلقلمالىالأشياء

منالوجودإلىمجيئهمتعنيالحالةهذهفيلأنها؟العدممنالحلق.كلفهوم(خلقني)مثل:

تدلفلاثوجد،كيتخلقلأنتحتاجولابالفعلالموجودةالأشياءلتلكبالنسبةلكن،العدم

آخر.إلىشىءمنالانتقالعلىلكنالجوهر،على"قناني-"خلقى:الكلماتهذه

:ا20)مز"الربيسبحئخلقسوف"وشدبداود:يقول،لذلكوكمثال

"مبطلأ:المسيحعنيقولوبولس12(.51:)مزاللة"يالنيأخلقنقيأاقلبأوأيضأ:91(.

)أفسسجديدا"واحدأإنسانانفسهفيالاتنينيخلقلكيفرائضفيالوصاياناموسبجسده

الحق"وقداسةالبرفياللهبحسبالمخلوقالجديدالإنسانونلبسوا11وأيضأ:15(.؟:

23(.4:)أفسس

ذلكإلىيشيرلكنه،جوهرهجهةمنئخلقشعبأهناداوديقصدلابالطغ

الذيغيرآخرقلبأيخلقأنأيضأيطلبولماللة.معرفةإلىالضلالمنتحؤلالذيالشعب

باتحادالاثنانينحدأنيقصدلاحكمةالأكثروبول!التطهير.بنالأنتومثلبلله،

والأممإسرائيلبىأنيقصدلكنلوجودهما،جديدةبدايةلتبدأالمسيحبواسطةطبيعى

الضلالينسونوالأمم،العبادةناموسوفقإسرائيلبى،جديدةمعرفةويكتسبونيتحولون

اللة.أرادكماخيقالذيالجديد،الانساننلبسأنيريدجمبعأولنائصاحبهم.كانالذي

وحياةجديداداخليااستعدادالكنحقيقيا،ماإنسانأنلبسىأنيقصدلاأنهأيضأوإضح

فاضلة.

نأغباءيكونلافكيفالجوهر،خلقحالأيةعلىيعىلا"أخلق"فعلأن.كلا

كلمةعنبينما،بالفعلالموجودةالمخلوقاتيخصفيماباستقام!(الفعل)هذامعئئدزك

سقيمة؟بطريقةنف!ثرهالأمر،هذايخصهأنينبغيالذياللة،
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ول"س!نارلبهلالدبطأقاا

يفيفبلهنا،الحديثيتوقفلاخلقى"،-قنانيالرب11:يقولعندمالأنه

بلسبب،بلاصارأنه.ممعئلا،أعمالهلأجلخلقهأنه.ممعى"أعمالهقبلمنطرقه"أول

وفقاالفاضلةالحياة:الآتيهوندركهأنينبغىوالذي،أعمالهلأجلطرقهبدايةخفقه

أبدأتكنلمالحياةفتلك،الأممبعكساليهود،جانبمنكرامةمحلتكونللناموس

صارأنهنعنيفإنناجسديآ،اللةكلمةخيق،أيصار،قيل:فإذاإذن،لهم.بالنسبةمعروفة

ؤتجذتالإنجيليةالحياةلأن(.منظورةالحياةوأعمالهالربطرقبدايةيكونلكىإنسانا

أولأ.المسيحفيالتامتطيقها

التيوصاياهتعنيلاأنهاعلىئفقمفلماذا،الرب"وأعمالاطرق1:بأقوالأئا

ئعئر"الأعمال"كلمةأنوكون؟ومتنوعةكثيرهبطرق،نحوهنسيرونحنوطئقتامتدت

من"ملعون:الشأنهذاالمقدسال!ضاببقولماذااسمعاللة،قوصاياالفاضلةالحياةعن

هىالطرقإنأيضآيقولالطوباويداودأيضاا(..:48)أرابرخاوةالربعمليعمل

4(.25:)مز"علمني)وصاياك(سبلك.عرفنيربيا"طرقك:يناديإذالوصايا،

أخرىبطريقةالردنض32-

أعماله"قبلمنطريقهأولخلقنيأوبنافي-قايئ*الرب

خلقتصفكأفعالنستخدمهاأنيجبلا"خلقنيأو،بناني-"قنانيالكلمات

،هوخيققدالآنإنهنقولأنأيضأوالكفرحقآ،التجديفقبيلمنلأنه،الكلمةجوهر

فهو"،طريقه"أولو"خلقنيأواقناني:لكلماتالصحيحالمعئأئا.الآبمعدائمآالكالاث

المسيح-أسرعالذينوالأنبياءموسىالمشرعهمهنا"الطرق"بالمقصود:كالآتي

العظاتفيجديدهروعإلىأولئكقالهماكل-بسلطالز-محؤلأ-والسيدالبدءباعتباره

فأقولأناأئا11:يقولالمسيحبينما1(،0:24)خرتزن""لا:يقولالناموسلأن.الإنجيلية

28(.5:)متاتشتيماالالكم،

منندركهماهذا.بالوصيةاللةإلىتقودا"طرقابأنهمالقديسينكىفقد،كذلك

الصالحالطريقهوأينالقديمةالسبلعنواسألواوانظرواالطرقعلىاقفواأرميا:نص

عنيتحدثلمأنههناالواضحفمن16(.6:)أر"لنفوسكمراحةفتجدوافيهوسيروا
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مفيالطامسةا!قالة-االلال!ن؟أاثلا

أرادلولكن،،المعتادةالطرقتلكمنأتعفمكيفيقولأنيمكنهأحدألأن.المعتادةالطرق

الأقوالهذهعنمتحدبكير،طرقأفمعلىالقديسينالأنبياء-ذهنيأ-يدركأنأحد

الحسن،الطريقيتعفمسوففإنه،القديسونهؤلاءكتبهمامعئعمقسابرابلباستهانه،

يتطهرسوفالطريقهذاوبواسطة6(،:ا6)يو"الطريقهو"أنا:قالالذيالمسيحأفصد

.خطاياهغفراننائلأ

أقوالهم،أدغملكيليسوسيدأ،بدءأجعلىتعنيخلقى"-قناني"الربهكذا

أحسن.هوماالأعمالهذهفوقاشرعلكىلكن

خلقتعىلا"خلقني-"قنانيعبارةأنعنالكفايةفيه.مماتحدثناقدأننااعتقد

الجومر.

أخرىبطريقةالردنفس33-

إنسانمئلجعلىجسدأ،ليصنعالآب:يقولكأنه"خلقني-قنافي"الرب

عنيكتبوبولس14(،:ا)يوجسدأ"صار"الكلمةيوحنا:يقولمثلماالبشر.لحلاص

خطةصارخطة،يعرفلم"الذي:كذلك15(،3:)غلالأجلنا"لعنةاصارا:المسيح

إنهعنهنقولولاجسد،إلىتحولالكلمةأننصدقلافنحن2(.ا5:)اكولأجلنا"

ندركهأنعلينافيجبهذا،عنهيقولالمقدسالكتابأن.ممالكنخطة،أولعنةحقأصار

يجبخلقئ"-قناني"الرباللةكلمةيقولعندما،الطريقةبنفمىهكذا،.وتقوىبوقار

.جوهرهضدالعبارةهذهأننفهمولاإنسانآ)1(،جعلى؟يقولأنهعلىئفهمأن

خرآرذ4-3

يمكننمكيف،المقدسالكتابفيئدعىوهكذاالآب،وليدهواللةكلمةكانإذا

الآب،وليدهوطالماأنه.كلعىاتنين،منواحدأيكونأنيجبلأنهأيضأ؟نحلوقأيكونأن

يكونأنيمكنلاأي،رأيكمبحسبمصنوعأ،يكونأنأونحلوقآ،يكونأنيستحيل

حلاصأجلمنللبشروحلقى11:بقولةالحلاصىالئعدعلىبزكدثمجسدأ"ليهئأ"الأ!يقرلكانلوكما)1(

.29ص47فقرة،التاليةالمقالة،السابقالمرجعالأريوسيير،ضدأتماسيوسالقديسأنظر".الماس
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"لللكلا؟تيهـلال!ي!لأاقا

علىئدزكأنيجبوليد،أنه.مماإذنوابنأ.وليدأالمخلوقيدعوأبدآأحدلالأنهمولودأ.

مخلوقأ.وليسابنأنه

الموفموعنفسعلىآخررذ35-

المولودهوالابنكانفإذاالوحيد".المولود11اللة:كلمةتدعوالمقدسةالكتب

سفرئسميهم،لآخرينكبدايبماالجوهربحسبخيقأنهعلىئدزكأنيمكنفكيفالوحيد،

للبعضبدايةكانوإنحئ،الأخرىالمخلوقاتضمنكانلو،لأنها؟"طرقاالأمثال

لديهالذيهذاالوحيد،المولودهووليس،المخلوقاتمنواحدأيكونعندئذ،منهم

وحيدأ.صارتضا،لآخرينبالنسبةالأولخيقلو،لأنهلهم.كبدايبماخلقإنهوقيلكثيرين

-صارلقدقريبا.لهمبالنسبةحسب،بعدهصارواالذين-زمنيا-ماشىءسبقلولأنه

المولودئدغاذلكمنالرغمعلىلكن،يعقوبلأولادبدايةرأوبين-المثالسبيلعلى

.بعدهولدواالذينأولئكعندالجوهرجههمنغريبأولاالوحيد،

ولاالوحيد،المولودكاكتضا،لآخرينكبداييماخيققدالكلمةكانلوإذنحسنأ.

منيحسبالأساسهذاوعلىلهم،بدايةبكونهأولئكعنغريباالطبيعةجهةمنكان

الطوباوييوحناأيضأويكذب،ابنهيدعوهحينالآبيكذبهكذا.المخلوقاتضمن

نحلوقهوطالماأزليأيوجدكانكيفأيا(.ا:)يو"الكلمةكانالبدء"في:يقولالذي

نأيمكنوكيفخيق؟قدكانطالمااللة،كانالكلمةإننقولوكيف؟رأيكمبحسب

الخليقةمنجزء.ممثابةويكونالعبد،مثلالآخرينمعصارالذيوهو،الربهويكون

الجوهر.عنتعبرلا"خلقني-اقنانيإذن)1(،معقولغيرالكلامهذاأن.كلاتذعون؟كما

آخررذ6-3

الذينأولشكبدايةوكان-تقولونكما-خيققدالجوهرحصبالابنكانلو

منلأنه؟الكلخالقصاروكيف،الخلقعلىالقوةلهأينفمنذلك،بعدخيقوا

النائحهذهللهراطفةيردفبهاالئالطريقةوهده،محلوق4تالاأداعتقادهممنالنانحةالعثيةالنتائحيقصد)1(

نفىفيالهرأطقةعلىأثناشوسالقديسردودأنظر.أثاسيوسالقديسوأنتهجهاسبققدآرائهممنالاتجةالعبثية

.69-59ص94فقرةالسالق،المرحع،الثانيةالمقالةالأريوسيبر،ضدكالةفي،السياق
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مفهالطامسةا!قالة-االلالان؟أا!نا

نأفلو.البدايةمركزفيهايحتلالىالسلسلةجوهرنفسمنالأوليكونأنالضروري

الخلاقة،القؤةهذهمثلالمخلوفاتلبقيةلصارخلأقة،قؤةأيضأولهمخلوقأ،كانحقأالابن

لاأنهعندئذيعنيالذيالأمر.مخلوقةطبيعةآخذين،الابنبواسطةخيقواأفممنبالرغم

للمخلوقاتبدايةيكنلمالابنأن.ممالكن.المخلوقاتبقيةعنيمثزهمااللةفييوجد

)1(.لأبيهالوحيدالابنهويكونعندئذ،كمخلوق،الأخرى

آخررذ37-

بقصد-يفئرأنأحاأرادلو".أعمالهفبلمنطرقهأولخلقني-قناني"الرب

رأيكم،بحسب،بدايةوصارالأولخيقلو:سيقولتكانقيل،الذيهذا-بالأكثرمثير

"لأجلبل،أعمالهأصنعلكيخلفىالربيقل:لملأنه؟أعمالهلأجلخلقفكيف

هكذا،الأمركانولو.بالفعلموجودةكانتالتيأعمالهلأجلخيقأنهأي".أعماله

يكونأنيمكنوكيفقبل؟منخلقتالتيلتلكتاليأخيقالذيهذاأولأيكونفكيف

وحذقدهذاكانلو"بواسطه"الكلصاروكيف؟بعدهمصارالذيهذا،لآخرينبداية

.المخلوقاتتلكبعد

نأيجبلاخلقى"-اقنانيعندئذهكذا،نفكرأنصوابأليسأنه.مماإذن

القولهذامفهوملأن،بتقوىجانبنامنئفسئرأنبك،الكلمةاللةجوهرضدتحتسب

تائ!ييما.حالةيخص

الهراطقةمنآخراعترافن38-

تنتسبذاتهبأنيعترفهكذافهوإذنربأ،الآبيدعوالابنأن.مما،يقولون

خلقها.الذيدئهعبيدهىالمخلوقاتكللأن؟المخلوقةللطيعة

لردا9-3

قاللوحئالمحلوقاتجوهرغيرآحرجوهرم!الابنأدهىإظهارهاكيرل!القديسيريدالك!ماالحلاصة)1(

للنصالمستقيمالتفسيرتحددالىهىالمستقيمةالابمانيةالحلميماألىمنوبالرعمحلقئ"أوقنايىالر!11نمه:هر

الهراطقة.لاقناعالمنطقيةالاستتاجاتلاشحداماصطرواالآباءأدإلأ،الكتالى
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،سكدا؟هـديرلالدياللألفاا

بذاتهيعترفذلكبسببكانولوآبأ.أيضادعاههكذاربأ،الابندعاهمثلما

بالطبععنهئقالأنيمكنلاابن،أنهوبما.الابنبأنهئعر!السببلذاتأيضأفهوعبدأ،

-.جوهرهمنأتىقدأنهبهئعترفلكن،ولدهالذيالآببواسطةمخلوقإنه

الطبيعة.بحسبالابنفهوإذن،

الآبدعىلأجلنا،7(،2:فيبي)أنظرإنساناوصارالعبد،شكلأخذوعندما،

عندماأيضاهكذاالآب،اللةمعلناالحقيقولفإنه،الطيعةبحسبالابنهوبينما،لأنهربا.

ذاتهالمسيحعئرولقدربأ.أيضأالآبيدعوأنعليهيجبكانالعبد،شكلأخذيرفضلم

هاا(.ا25:)مت"والأرضالسماءر!الآبأيها"أحمدكقائلأ:الوضعينهذينعن

السماوياتكلربالوقتنفسفيوهو،الطيعةبحسباللةهوأبيهإنيقولإذنهو

الاستثناء،سبيلعلىحئ،لذاتهاحتفظتقا،أولئكمثلنحلوقأ،كانولو.والأرضيات

السماء"رب:يقولوهولأنه.العبوديةنيرتحتالأخرىالكائناتكلواضعأ،الابن.ممكانة

)1(.أبيهإنهابنا،بكونهاللة،دعىبأنوذلكفقط،ذاتهإلاحرا،شيئآيتركلم"والأرض

الهراطقةمنآخراعتراض0-4

قالتقا،الطبيعةبحسبالابنهوكانلوأنهيعنيوهذاربأ.أبيهيدعوإنهيقولون

رلب.إنهعنه

الرد-14

نأ-)كبضر(الطيعةبحسب-العبيهدنحنلنافكيف،تقولونكماالأمركانإذا

تما-يقولونكما-ربآيدعوهأنهبسببالآبوليدهويكنلملولأنهآبأ؟اللةندعو

نأمنالنعمةئعمنااطالمالكنآبأ.الخالقندعوإذ،الطبيعةبحسبنحلوقاتأيضأنحنكتا

ابنأيكونأنمنالابنيسقطلمأيضأهكذا،مخلوقاتكونناعنرغمأوربأ،آبأندعوه

إلأ،الداتيمولودههوأنهإداللههوأبولهالمأكونهسلالركمالأله1أثابرس:القدي!تعروبحس!)1(

لكونه-يلرمكانلاحيةمنلألهعبد.ضكلاغذلأنهبلعبدا،كادلأنهلشرلأالآبيدعوأله

يأقيعندماالأخرىالناحيةومن،الآ!تجاهالالنخاصةهىفهذهأبأ.اللةيدعوأد-الآبستالكلمة

79.ص05فقرة،الثانيةالمقالةالأريوسيين،ضدربأ".الآلىيدعوفالهعدصورةآخذأالعملليجر
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!فهـانامسةا!قالة-الثالانفيأاثلا

إلىأتىاللةكلمةلأنربأ.ولدهالذيهذايدعو-ولأجلناتدبيريأ-لأنه!الطبيعةبحسب

وهو.البضريةالطيعةإلىيخصهمايمنحلكى؟البشريةيخصماكلعاتقهعلىآخذاا،العا

أعطىأنه.ممعئ17(.02:)يو"وإلهكمإلهىوأبيكم،أبيإلى"أذهبقائلا:هذايظهر

الطبيعةخواصهوأخذعندماآبآ،اللةتدعوأنلهاسامحاالخاصامتيازهالبشريةالطبيعة

بالطبعولاآبا،اللةداعينالطبيعةبحسبعبوديتناننكرنحنلالكن.أبيهاللةداعيأالبشرية

لنا)1(.مفيدالأمرهذالأنشىء،كلفيشاهناعندما،مكانتهالطيعةبحسبالابنققذ

خرآرذ-24

7.أعمالهقبلمنطرقهأولقنايئ!الرب

جهةمننحلوقأنهعلىيدزكأنيجبولانحلوقة،الابنطبيعةأنهذايعنيلا

السببأئا.طرقهوكبدايةأعماللأجلخيقبلخيق،إنهببماطةيقوللالأنهالجوهر؟

منانتقالهلكنالوجود،إلىالعدممنحركتهيعنيلاأنهفواضحخيق،أجلهمناطيا

أقوالوفق-إنساناصاروعندما،الخلقبدايةفيكائنآكانالكلمةلأنآحر.إلىوضح

،الأزلمنذكائنأالكلمةكانبينماإذن،.للصلا!طريقلكلبدايةلأجلناصار-يوحنا

أعماله.لأجلخلقنيالرب:قالإنسانا،صارعندما

المقدلمحال!بمنتملاحظ43-

لاالآب،منالابنولادةعنالقديسينالرسلأوالمقدسالكتابيتحدثعندما

الكتبتذكرعندمالكنالآب،منؤلل!لماذاأو،اللههولماذايقولونلاأيسببأ،يذكرون

لكي؟السببمباشرةتضيفالعذراء،ومنالقدسالروحمنوولادتهبناتشثههالمقدسة

زمنهيبدايئهتكونأنبدونإنساناصارما،لضرور؟اللة،كلمةدائماهوالذيأننتعلم

وصيعخلقإنهيقالهذاوبحسبعبد،صورةآخذاالثمكلجهةمنتغمرلكنه،ولادته

لىوالناسرتاللاهرتبيرألاقرمىالاتحادبمصلتمالذىالحراصتبادلعلىهاكيرلصالقدي!يركز)1(

الراحد.الميحشخص
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لالللهـنا؟ثيدلال!بالدالقا

وعندماسببآ.يذكرلا"،الكلمةكانالبدء"فييوحنا:القديسيقولفعندما

كاناواللةا:يقولعندماالأمركذلك.السببيذكرلاأيضأ"،اللهالكلمةوكان11:يقول

)يواواحداوالآبأنااواا(.ا:41)يواقياوالآبالآبفيأنااواا(،:أ)يوااالكلمة

أناااو(.821:)يواالنوراهوأنااوا9(.:41)يوااالآبرأيفقدرآنيامناو3(..:01

هذهفكل3(.أ:)عب"جوهرهورمممجدههاءوهوو"الذي6(.ا:4)يو"الحقهو

الحقائق.هذهتوجدلأجلهالذيالسببتذكرلا،الابنجوهرئظهرالىالشواهد

المخفميقول.بالوقائعمصحوبةالأسبابالكتابيذكربالجسدالولادةفيبينما

الذيمشيئتهبلمشيئتيلأعملليسالسماءمننزلتقد"لأني:المثالسبيلعلى،ذاته

فييمكثلابييؤمنقنحئالعالمإلىنورأجئتقدأناااأيضا:38(.6:)يو"أرسلني

لأشهدالعالمإلىأتيتقدولهذاأناولدتقدالهذا1:وكذلك46(.أ:2)يو"الظلمة

لأحلنا،مجيئهسببشديدبوضوحيذكروهوالطوباويوبولس37(.ا:8)يو"للحق

ئبيذلكىيبهضا،كذيلثأيضأفؤاشثتركؤالذيمالفخيم!يالأؤلآذت!ثتازكقذاقإد1:يكتب

ائقؤثإفي"قإئةوأيضأ:1(،24:)عبإئييسن"أفيائقؤب،سئفطانتةائذيداكياثقؤت

الئائوسنكانتا"لاع!له:وكذلك2(.ا:ا5كو)1آئؤاب"ا!ياتةأيضأيإنسانيإنسان،

ؤلأخلائخطة،تجتدشيئيمافيائتةأزستلإدقالئهباثخ!تد،ضييفأكانتا!يغئه،غاحزآ

خ!تلئ!نال!ئاليهينتخن!يتا،الئائوكيىحكئمتيتملكىائخستلإ،يىائخطةذانائخطيما،

ائغاليمإتئائتهاللهيرسيللئم"آئهوأيضا:8(.-34:)رو"الروعخ!تتلاثخستد

آلنت"يذثنوتبما:ذاتهعنالمخفصقالكما17(3:)يوانغاتنم"ييماليخفمنتلانغاتتم،يتلإين

93(.9:)يوئئميرون"ائذينؤتغقىئثصرونلآائذينئئصرخئىائغاتيم،هذاإتىأتا

الأنواعهذهلمثلبدايةويصيرالأعمالهذهيتمملكىإنسانا؟صارعندماإذن،

منيخلقلمأنه.ممعني".أعمالهقبلمنطرقهأولقناني"الرب:ذاتهعنقال،الطرقمن

هذهلأجلجسدأصار،الدوامعلىويوجدكائنهوبينمالكن،الوجود،إلىالعدم

)1(.الأسباب

أحلمىأالعاإلىالمحفصحاءفقد"إذنتائلأ:،الكلمةتجسدشبأئماسيوسالقدي!ولخصسقلقد)؟(

الحديثفيويستمرإلليس".أعصالوينقضالبثمر،ويقيمأجلنا،سالموتيقاسىولكىالضهادة،
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عضرالطامسةا!قالة-االلال!ثا؟ا!ن!أ

نحلونالابنأنتعنيلاقنايئ+"الربأن:علىأخرىردوذ44-

الائتينخغلائذيستلآئتا،فؤ"لآقيله:المسيحمخفصناعنالرسولبولسيقول

يخىاثؤمتاياتائوسنيخ!تدهئئطلأائغذاؤة.أممبالصؤسئطال!ثياجخائطؤ!فنؤاجدأ،

1(.ا-ه24:)أفشلآمأ"ضايعأتجلإيدأ،ؤاجدأإنساناتفسييمايىالاتتثنيخفقلكيقرائفن،

إلىوغئرهما(والأمماليهود)يقصدالبشر)1(مناثنينذاتهفيخققالمسيحأنطالما

شكلنا،أخذلأنهفيه؟خلقنابالبمونحن،الفضيلةحياةفيواحد.ممعنيجديد،واحل!إنسايي

عندئذ،ساميةحياةطريقةإلىتجددناإذ،اللهبهئسرالذيالسلوكمبادئنلناأولأوفيه

ا)2(.خلقىا-قناني"الربواحد:إنسانفيلأجلناخيقإذ،الآنيقولحسنأ

45-ر؟آخر

لعنةصارو"إذ4(،53:)ألقجيعنا"إثميحمل"هومخفصناالمسيحعنمكتوب

نحنلنصيرلأجلناخطيةخطةيعرفلمالذيجعل"لأنهوأيضأ:13(،3:)غلالأجلنا"

منبالرغم-مابطريقبما-ضغ!إنه:يقولأنيقصدوهو21(،5:كو)2فيه"اللةبر

يقول)3(.لعنةذاتههوصارخطايانا،حملولأنهاللة(.قوةهوالأنهأبدآيضعفاأنه

ولكىالموتيبطلولكىحلاصنالأحلبلذاتهلأجليأتلمافالمحفصاتائلأ:،الحقيقةهذهعلىمؤكدأ

ليىأتىقدكانلحإنالأمرات.بينمنالجميعيقيمولكىالعصياد،أبصاريعيدولكى،الخطيةيدي!

للداتهيأجلئحلقأكانوإنلأجلنا.بللفسهلأجلئحقق""لمإذنفهرلأجلنابللذاتهلأجل

المقالةالأريوسيين،ضدجسدنا".ارتدىإلهحيثهذايقولهوللمحلوقأنفمههويكونللالأجلنا

.601-5،1ص55فقرة،السابقالمرجع،الثانية

بهماميقصدالمسيحيالمخلوقانالاثنان"أماأتاسيرس:القديستعبرو!سبوالأمماليهودهنايقصد)1(

.19ص46فقرةالمابق،المرجعالئاية،المقالةالأريرليين،ضدراجعبه".مجذدينشعبين

أنظر،أثناسيوسالقدب!يؤكدكماخلقى"-قافي"الرب:يقرلنحلوق""عرأيإلهالكرنهألهمنبالرغم)2(

.601ص55دقرةالابق،المرجع،التاليةالمقالةالأريرلبير،ضد

بحموصاللهبهأمرماشرحأت!اءودلكلأجلمالعمةالالنصاركيفآحر،موضعي،كيرلسالقديسثمر!)3(

المحساللةكلمةتدركسو!،والقىالحىبالماءأ:يقولإد5:27-28،العددسفرلىزقشهفبهاالىالمرأة

نتأدكدويه!.حزلىإناءفيكمابجدإليناأتىوالذيالحطة،حهةمننمامألومبلاهووالذي،بالحقالطاهر

الإنانطيعةعنفيلفقدالأرص؟ترا!إلىيتمىلأجلاالموتذاقالذي-أحدهالذي-الحسدأنمن

بسهولةتدركأنيمك!ك،قيلتأنت!الىباللصةلإنهكدلك91(.3:)تكتغوذ"ئرابؤإتىئرافي"لآلك
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لا!لكلا؟ل!ثييبطألقاا

وأيضألعنننا.حملأنهبللعنيما،إلىتحؤلإنهبالضبطيقولأنيريدأندونهذا،الكتاب

االذيهوأنهإذخطة،إلىانتقلولا،طبيعتهتتفيرأندونولكن،خطيةصارإنهيقال

:2بط53501:)أشمكتوبهوكماخطايانا،حملأنهبسببلكنخطة،يعرف

الصليب.فوقجسدهفي21(،

لأجلضعغ.إنهعنهيقالجديدأ،إنسانألنكونبواسطتهنحنئصنععندماهكذا

جوهروليدهوبلنحلوفأ،أومصنوعآليسهوبينما"،خلقني-قنافي"الرب:يقولهذا

الآب.

خرآرذ-64

يقولوالربالجوهر،خالقهو-رأيكمبحسب-)1(ذاتهبحداللهكلمةكانلو

قبلنايوجدالذيهذالأجلنا،إنسانأصارقدكانتماخلقى"،-قنانيالرب11:ذاتهعن

فيأخذناقدكانهوولا،بواسطتهخلقناقدكناتقاذلك،علىوافقأحدأأنولوبكثير.

لأن؟بالمسيحجديدأإنسانالنصيرضنعنافكيفالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا)2(،داخله

"يسوعالمسيحفيمخلوقينعملهنحن"لأنناقائلأ:تريدوا،لملوحئيخجلكم،سوفبولس

جوهرهبخلقااللةكلمةأنيعىهذافإن،المسيحفيخلقناأننا.ممالكنأ(..2:)أف

ما-بطريقة-ذاتهوهوبواسطه،خلقناإنسانا،صارأنمنذأنهيعنيوإنما(،أخرى)مرة

هذايقولأنبالكلمةيليقلا-وبحق-كانإنلأنهخلقى".الرب11خلالنا:منيقول

فيأخذناأنهلدرجةتحسثد،الحالقأنهمنبالرغمخلاصنا،لأجللكن)تدبيريأ(،التعبير

:فيقولالآب،فيالأبديوجودهوشارحأخلقئ".-قناني"الرب:يقوللكى؟داخله

أرضهمسكونةفيقرحة،قدامهدائمأقرحةلذتةيوبمكلوكنتصانعأ،عنده"كنت

حتمبيما"علىغفقشكلاملعون1:للمكتوبطقأالصليبحثمةفوقغفقلأدهلعة؟صارلأحلاالذيذاك

المرجععشر،الرالعةالمقالةالسالع،الجزء،والحقبالروحوالعبادةالسحودأنظر(.13(3:غلا21،23:)تث

.131-031ص،ال!ابق

الهرأطفةيدعىكما-الثالىالأقرماللةكلمةلكونهتخصههيحلقى"-قنايى"الربوالآيةالتأن!قلأي)1(

بكتير.قبلهمخلقأنهالمخلرقاتولينبيهوالفرق-

معلمسنقسلهمثلماالتعليممنةنقملكالوكماحارحنامنسيكون"للأثالميرس:القديسيقولكماأي)2(

.701ص56فقرةالئانية،المقالة،السابقالمرحعالأريوسيين،ضدأنظر".
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م!يالطامعلةا!قالة-االلالوئافياثل!أ

التلالقبلالجبالتقررتأنقبل"منوأيضآ32(.-831:)أمثالآدم"بنيمعولذاتي

لخلاصبشريأشكلأاتخذعندما-طبيعيآكانلذلك25(.8:)أم)ولدت("ابدئت

".خلقني-قنانيالرب11:كإنسانيقولأن-الجميع

خرآرذ-74

معتتناسباليئالأقواليقولأنينبغيلافلماذاإنسانأ،حقأصارالمسيحأن.مما

يتناسبالذيالأمر،الخليقةبدايةفيإنسانأأكنلم،يقولأنينبغيكانلأنه؟الانسان

جوهرمعيتناسبالذيالأمرهذايحفظلكىصارلكنه،الالهيةالطيعةمعفقط

إنسانأ،صارلأنهأيخلقى"،-قنافي"الرب:يقوللهذا،مخلوقالانسانولأن.المخلوقات

بداية.بلافهواللةفيالأزليالوجودأثا

خرآرذ-84

النص-هذابسبب-كنتمفإذا".أعمالهقبلمنطرقهأولقنانيالرب11مكتولب

بعديظهرعندماخيقبأنهالوصفعنهينتفىأنتؤتجتنحلوق،الابنجوهرأنتعتقدون

طالما25(،8:)أم)ولدت("ابدئتالتلالقبلالجبالتقررتأنقبلامن1:ليقولذلك

جوهرمنطبيعيةبطريقةيجىالواحدأنإذ،المخلوقعننحتلفالوليدلأنؤيذ؟إنهيقول

كغريب.الحارج،منيأتيالآخربينماؤلذه،الذيذاك

قنافي"الرب:يقولكإنسالزفهوإنسانأ،وصار،اللههوحقأ،الكلمةأن.مما.إذن

التلالقبلالجبالتقررتأنقبلأمن1قال:،الأزليوجودهأظهرحينبينماخلقى"،-

25(.:8)أم)ؤلدت(11ابدئت

رفينالمطرأى94-

لأن.الآبجوهرمنيأتيالابنأنحالأيةعلىيظهرلا"ويذ"تعبيرإنيقولون

مكانلاوالتي،الحقيقيةللمخلوقاتبالنسبةأنهطالما،بالكلماتيباليلاالمقدسالكتاب

بنين)ؤلدت("ربيتيقولمثلما"ويذ"،الفعلنفسيستخدمطبيعتها،فيللمعارضة

يسكب"وتنس(،4:ا)أشؤلدك"الذياللهاتركت1وأيضأ:2(.:ا)ألقونشأقم"
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لاشلنا؟هـليهـلللدالقاباللأ

طبيعيةبطريقةصاراللةإنتقوللنبالبملأنه38(؟38:)أيوب"السمواتزقاق)يلد(

وهدا:احدآأمرأيعنيانو"ؤيذ""خيق"بالتاليهذا.بسببتجئالسمواتزقاقوإنآبأ،

للابن.بالنسبةأيضآمستخدم

الرد5-5

،الكلماتحريةبكليستخدمكثير؟مرابفيالمقدسالكتابنرىأنناصحيح

بالنسبةإذن)استعاريأ(.مجازيأيقبلهاالمراتوبعض،كلمةكلأهميةيجهللالكنه

"والأرضالسماءاللةخلقالبدء"فييقوا!،خالقأنهيظهرأنيريدعندما،للمخلوقات

خلقأو"صتنغبل"للأعكا!للأللأغلأع"ؤتذوليس"،الانساناللةو"صنعأ(،:أ)تك

س(.45:2)مز"شفتيكعلىالنعمة"ؤلدت:يقولكلمتهولولادة".للأعكا!آه+ع

البدء"فييقول،المخلوقاتبدايةهوالكلمةأنالمقدسالكتابحددوحين

ابالنسبة1:كيرلسالقديسويقول".الكلمةكانالبدء"فياللةكلمةعنبينماخلق"،

فإن،الأزلمنذالكائن،اللهكلمةلكلمةبالنسبةبينما،الزمنهىالبداية،للمخلوقات

11أزليامعهكائنأنهطالما،بدايةلهليسالذيالأزليأباهفقطهى،لملم"البداية

استعاريآئفهمفإنه،الحقيقيةللمخلوقاتبالنسبة"ؤتذ"فعليستخدمعندماإذن،

"خلق"،أو"صنع"فعلالحقيقيةللولادةيستخدمعندماأيضآبالمثلهكذاطبيعيأ،وليس

بالنسبةيستخدم"ؤتذ"فعللأن.الطيعيةالولادةعلىنؤكدأنناإذاستعاريأ،يفهمأنيجب

الآب،كلمةهوالذيالمخلوقوغيرالصائرلغيربالنسبةبينما،النعمةنتيجةللمخلوقات

".خلقني-قناني"الربيقولأنعليهفرضتالبثمريةالطيعةضرورةفإن

وليسقلت""أنايفول:لأنهاللة؟وإرادةبالكلمةللتبىمذعوةوالمخلوقات

منتوصفلاوالتيالطيعيةولادتهيعلنوهو،الابنبينما"كا!للأدلأغلأع"،"ولدت

أنهأظهرحينوأيضآ28(.ا:6)يو"أتيتوقدالآبعندمناخرجت1قال:الآب،

23(.8:)يوفوق"شمنأناأما.أسفلمن"أنتمقال:طبيعتها،فيالمخلوقاتعنمختلف

العالي،والزمنيالمكانيتميزهبسبيفنخراللةكلمةإنيقولأنيمكنهعاقلأأننتخيلولا

الطيعةممويعني"فوق"تعبيربينما،المخلوقالجوهروضاعةئظهر"أسفل"بتعبيرلكن
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عفمالطامدةا!قالة-االلالان؟أاثلا

عدوالمولود،المخلوقبينجداكبيرالاختلافأنطالماإذن.الكلتفوقالىا!لهية

)1(.المفاهيمحسابعلىضررهناكيكونلاعندماتمييز،بدونئستخدمالكلمات

آخررذ1-5

)ؤلدت(".ابدئتالتلالقبل"ومنوأيضأ"،طرقهأولفنافي"الرب

غيرآخرلكنه،الكلمنواحدأيكونأنيمكنفلا،الكلقبلؤيذإنهيقولأنه.مما

كانمنهمفردأأنلوكلا،يكونوالنالكلولأن،الخاصةبدايتهلديهالكللأن.الكل

الابنفولادة،محددةبدايةلهالكلبينما،الكلقبلؤيذالأبنأنفبماإذن.عنهمخارجأ

طبيعةذوهو،المخلوقاتضمنيندرجلاالذيوهذا)الكل(.عنخارجأئدزكأنيجب

الكل.عننحتلفةأخرى

وصاركإنسانخيقلكنهأيضأ،الآبكلمةهوإذالآب،منالابنويذفقدإذن،

بحسبأننامنبالرغمفينا،اللةكلمةقبلناعندما؟اللهأبناءذعينافقدنحن،أفا.طرقهبداية

بينما،ومصنوعنحلوقدعىجسدنا،أخذعندما،اللهكلمةأيضاهكذا.نحلوقاتالطيعة

اللة.هوالطيعةبحسب

هو،اللهلكلمةآفيهوبينماأيضأ،هكذاآفي،أيضأهوخالقنا،اللةكانوإذا

الطببعةبحسبنحنوكناأجلنا،منبالمخلوقاتتشئهقدالكلمةكانوإذا.خالقأيضأ

أبناءميرناأننا.ممالكن.ومصنوعمخلوق)البشرية(الطبيعةبحسبأيضأهويكونأبناء،

الطيعيةمكانتهيفقدأندون،المكانةبحسبمخلوقألأجلنا،هوصار،النعمةحسب

)الإلهية()2(.

دأ-قناكما-أثاجوسالقديصقلةومنكيرلىالقديسعدالأساصيالمبدأ)1(

بلاللاهوتيالمعئنحددلكياللغويالتحيلمنشطقلافنصالممهوم،أوالمعئتحدد

مساعد.كعاملاللغويالتحليليأقينمللنصالعاموالباق

هو"الآب"فإنإدد11قال:إذوصوح،لكلمر19هذاأثاسيرسالقديسأعلن)2(

بالطبيعة.أبناءلسناألاهذاسويتضحبالآب.حاص"الابر"أنكمابالحيقة،

الموجودالكلمةأبهوبل،بالطبيعةأباناليساللةف!نوأيضا.بالطبيعةابنلهو

113ص51فقرةالثاية،المقالة،السابقالمرحعريوسيين،19صد".الآ!أيها"أبالا
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س!نا؟!لال!هـديهباللألقاا

خرآرذ-25

".طرقهأولقنانيالرب11معئ:بوقارندركأنيجبكيفعنواضحتعليم

وعندما.الخلاصهذافقدلكنه.لخلاصهطريقآاللةوأعطاهإنسانأولصارآدم

نأينبغيكانلذا.الموتإلىوهبطالخصة!إلىواقتيدالفساد،فيولمحع،الإلهيةالوصبةعصى

منماولأنه.القديمةالحالةتلكإلىأخرىمرةنعودأنبهيمكنناآخراطريقألنااللةئظهر

بينما،للضرورة-البشرمحبذاتهاللةكلمةفإن،الهدفهذاتحقيقعلىقادرآكانإنسان

مثلماجسدنا،الآببإرادةلابسألأجلناإنسانآصار-الطبيعةجهةمنمخلوقغيركان

عدمفيالجسدمجذداالآبا!أعماويتممودائما،جديدأطريقالنايفتحلكى؟بولسيقول

صالحةالأموركلوصارتالخطةوأدان،الخطيةبسببسادالذيالموتمبطلأفساد،

بواسطه.

ولكىلأجلنا،الصالحاتطريقأيضأهويصيرلكىإنسانأ،صارأنهفبماإذن،

قبلمنطريقهأولقنافي"الرب:يقولبالصوابالآب،منصارتالىالأعماليتمم

الأزل)منذالدهورقبلأسئسىاا:الأزليوجودهمظهرأأبضأ،ذلكبعديقولكما".أعماله

تتناسبالتيالأهميةالكلمتينأعطىلقدوضنع،ؤيذأنهفبما،إذن23(.8:)أم("فسحت

إليهالاشارةعنداو"خلقا،الأزلياللةلكلمةالاشارةعند"ويذ"استخدملأنهمعهما؟

الإنجيلى.يوحنايقولكمالأجلنا،جسدأصارعندماكإنسان

خرآرذ-35

.مماإذن1(.742:)مزالمدم"منذ)كائن(ملكى"واللة:اللةكلمةعنداوديقول

نأالضروريفمنالآب،أعماللأجلخلقإنههويقولبينما،الأزلمنكائنالابنأن

مجىءبعدلأنهاغعل.باموجودةالأعمالهذهفيهكانتالذيالوقتفيخيقبأنهنفكر،

اخلقني"،1قال:عندماأيإنسانآ،صارللدهر،الأخيرةالأزمنةفيالوجود،إلىالمخلوقات

أئابعدها؟خيققدكانلو،المخلوقاتلهذهخالقأيكونكيفإذن.ومناسبةلائقبمابطريقبما

كلمةفإنلأجلها،خيققدوكاك،الأعمالقبلكائنآاللةكلمةالمخلوقاتخالقكانإذا

أفامنطقيأيكونوبالتاليخلق،قدجوهرهأنإلىتش!رأنيمكنهالا-عندئذ-ا"خلقنيا
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ع!هالطامسةا!قالة-االلالان9اثل!أ

ولأجلالبشر(.)أيالآبأعمالتصحيحيعيدلكىجسدأصارعندماتائسييما،إلىتشبر

".أعمالهقبلمنطرقهأولقناني"الرب:يقولهذا

نحتصرآخررذ4-5

الآتي؟منإذن،تتعفمه،سوفطريقأي.الطرقأولفيخيقإنهذاتههوبقول

ز-ماء"اكونوا1:يقوللأنهأيضأ.لناوعفمهاأولا،هوطئقهاطالماالىالفضائلإحصاءأولأ

تمنعهفلارداءكأخذومنأيضأ.الآخرلهفاعرضخدكعلىضربكو"قن36(.6:الو

03(،-692:الو"تطالبهفلالكالذيأخذومن.فأعطهسألكمنوكلأيضأ.ثوبك

فيهازقفقدليشتههاامرأةإلىينظرمنكلإنلكمفأفولأناوأما.تزنلاللقدماء"قيل

الإنجيلية.العظاتفيتوجدأخرىتعاليمإلىبالاضافة28(،-527:)مت"قلبه

:يقولهذالأجللكم.أيضأاستمرتثم،المسيحمعأولأبدأتالتعاليمهذهلأن

بدايةصارفلأنهإذن،6(.5،:أ4)يو"الطريقهو"أناأ(،ا:.)يو"البابهو"أنا

نأالطبهيعىفمنإنسانا،وصارالسببهذالأجلجسدنا؟لبسعندمالنا،بالنسبةللطرق

علىأيضأنطئقهالشرحنفس".أعمالهقبلمنطرقهأولخلقني-قناني"الرب:يقول

هذالكلبدايةصارلأنه؟السمواتإلىوصعودهفساد،عدمفي،الأمواتبينمنقيامته

لأجلنا.خلققدإنهيقالفعلهاالتيالأعمالهذهولأجللأجلنا،

آخررذ5-5

مائخ،غيرالإلهيةطبيعنهجهةمنكانأنهوكماولأجلنا.بسببناماتالمسيح

بحسبأنهمنبالرغم،جسدهخققذاتههوإنهيقولالجسد،خققعندماأيضآهكذا

أيضآصنعفقدآخر،لحثخصوليسبهخاصأالجسدكانإذ،لأنه.مخلوقغيرالجوهر

.يحسدهالخاصةالأمرر

خرآ-رذ65

ؤجدكاملأ،خيقأنهمنبالرغمالذي،الأرضعلىاللهأعمالأفضلهوالإنسان

الفساد.إلىالفسادعدمومن،الموتإلىالموتعدممنساقطأ،المخالفةبسب!ناقصآ
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لأس!نا؟هـليهـلالدالقابال!

اقتضتناقصأ،اللةعملكليظلأنحقآاللائقغيرمنكانولما،الحالةهذهوأمام

يعني:"،أعماللأجل"خيقتعبيرفإنولذلكإفسانأ،الكاملاللةكلمةيلبسأنالضرورة

ذاته.منالإنسانعنغابمامكملأأي،بالكماليغلفهاولكىيكفلها،لكي

أعطتنيالذيمماالعمل.الأرضعلىمخدتكأنااا:لأبيهالأناجيلفييقولوحقأ

لأكملها"الآبأعطانيالتيالأعمال"لأنوأيضأ:4(.ا:7)يو"أكملتهقدلأعمل

36:5(.)يو

الواضحفمن)تجسئد(.خلقلأجلهاالتيالأعمالتممإنسانا،صارفعندماإذن،

مجيئه؟زمنعنبالحريئعينلكن،الكلمةجوهرتخصأنيمكنلا"خلقني"كلمةأنإذن،

وأعادالآب،أعمالأكملعندئذ،لأنهمخلوقأ.بكونأنقيلجسدأ،صارعندمالأنه

لامجيدة"كنيسةلنفسهالكنيسةوأحضر،الأولىحالتهاإلىوردهاالإنسانطبيعةإصلاح

27(،5:)أفعيب"وبلامقدسةتكونبلذلك،مثلمنشيءأوغضنولافيهادنس

التعذيبسببالضعفتلبسلاالتيتلك17(،5:كو2)أنظرجديدةخليقةمعهوصرنا

فبماهكذا،.الأمواتمنوقيامتهالمسيحطاعةبسببالكمالتأخذبل،الخطةمنوالموت

لأجلطرقهأولخلقني"الرب:يقوكأنالطبيعىفمن،الأعمالهذهيأجلإنسانأصارأنه

.11لهعماأ

على:آخررذ57-

مسحتالأزل"منذ:وعلىمخلوفآ.ولامصنوعأليساللةابنوأن"،خلقني"الرب

2(.83:)أم)اسست("

بالئة،نتحدفكيف-تقويعدمفيتقولونكما-نحلوقأاللةكلمةكانلو

والبثر؟اللةبينوسبطأ)2(المسيحيكونوكيفمعه؟شركةلناتكونعندما)1(آلهةونص!ر

الآلاءكلقلأحسإالية،طيعةإلىوتتحرلطيقاتغيرأنكرلسالقديريقصدلا-أكدناكما-طبعأ)1(

ممبزأتجعلهومرا!إلهبةعطايايكتسصمعهشركةويصعلالثةيتحدالذيالانالىأنالتعبرهذايعىالت!رتيين،

النعحة.بحس!المؤسالإنسانبكتسها،التألهالآلاءيدعوهاالىالحالةوهذه.بالمميحلعديزساإلسالىأيعن

أحلىيضيملاألهعلى25(-2402:)خراقراليالملىبحعنحلىتةأتناءودلككيرلصالقديسيزكلى)2(

أحدالي!1:تولهحسص،الابنبراسطةإلأالآبإلىنقتر!لالنحن11:يقولإدبعمانرنيلإلأالآ!إلىألاتتراب
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عفهالطامسةا!قالة-االلالاثا؟أاثلا

فكيفإلهأ،لامخلوقآكانلولكنإنسانأ.صارأنهبسبببنااتحدلأنهه(؟2:تيا)أنظر

بحسبالمختلفانلأنذاك؟معواحدأيكونطريقبمابأيهالجوهر؟بحسببالتهمئحدأيكون

بينهما.فيماأبدأطبيعيبمابطريقبمايئحداأنيستطعان،الجوهر)1(،

"ممحبته:يقولالمقدسالكتابوكاننحلوقا،كانإنبواسطتهنخلصوكيف

نحلوقأ،كانولو9(؟63:)أشالقد+دة"الأيامكلوحملهمورفعهمفكهمهوورأفته

تعود"ترابوإلىتراب"لأنك:عبارةبواسطهالغيتكيفبلبه؟نؤمنحيننتبررفكيف

اللة.مناعطيالذيالقرارئغئرأن،المخلوقمعيتناسبعملأيكنلملأنه91(.3:)تك

غافرمثلكإلههو"قنعنه:يقولالبيلأن،الخطيةئبطلفكيفنحلوقأ،كانولو

نأاستطاعتضانحلوقاكانولو18(؟7:)ميخا"ميراثهكبقيةالذنبعنوصافحالإثم

لأنهإذن،حررنالقد36(.8:)يوااأحرارآتكونونفبالحقيقةالابنحرركم"فإن:يقول

اللة.محاربيهوسوفقمخلوقأ،وليس،الآبوريث

58-ر؟آخر

نأتحئمفقد،الطيعةحسببالابنتشبهنالأننابمالنعمةحسبأبناءذعيناأننا.مما

ينتمونالنعمةبحسبالأبناءأنوبماالجوهر.جهةمنهؤلاءعنمختلفآبالطبيعةالابننيكو

مثلهمهويكونلاحئمصنوعأ،أونحلوقأيكونلابالطبيعةفالابن،المخلوقاتإلى

نحلوق.

لهموضعلقد،حتميقانون.كلثابةالابنلواسطةالآبإلىالاتادكادوإدا:6(.ا4)يولى"إلأالآبإلىبأقي

سلامتكوذبائحمحرقاتكعيهوتذلحليتصعترا!منامدبحأ1قائلأ:بواسطتهلثمارالحاملةايأمثلةشريعة

ححارةمنمدبحأليصنعتوإدوأباركك.إليكآقيذكرالاحمىاصنعفيهاالىالأماكنبهلفيوبقرككممك

الئرابىالمدبحيشر،لذلك25(.وتاكيدأ-02:24)خرتدنمها"أرميلكعليهارفعتإذاسحوتة،مهاتنهللا

إدلى،ترا!سترا!هيالجدطبيعةكانتوإذا14(.:ا)يرحسدأ"صارالكلمة11:يقوللألهعمالوئيل؟إلى

د(.:ا5)يوضيئأ"تفعلراأنتقدرونلا"بدوني:قالالدينفسههولأنه!بالمسيحيصير،اقترا!وكلتمرةلكل

براسطه؟مقبولةتصير،الايمانقلواالذبنلأولكذبيحةكلهكدالواسطته،الآبإلىاقترابئانحققأناركما

وألارككم".إليكمأنى11:يقرللألهويباركهم؟إليهميأقيسوفأنهترابسملىمحأأقامواالذينأولئكيعدلأنه

.06صالتاصعةالمقالةالابق،المرحه!لمالحاص،الجزء،والحقاسوحباوالعادةالسجردألطر

كيرلسالقديسعدالعاملالجدأ،القدسالروحوكذلكوالابنالآبليرالنالوثفيالوحدةعنهاالكلام)1(

.واحدةوحدةوالحوهربحس!تتحدأنالمختلمةللطائعكيفهوالرسوليأتاسيرسالقديصتبلهمنليكدلك

الواحد.والجوهرالواحدةالطبيعةهوالثالوتوحدةلير
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2شكلا؟ثلإل!باللأالقا

خرآذر-95

حكمبمافبأي-الأريوسيونأيهارأيكمبحسب-اللةمنمخلوقأالابنكانفلر

"كلهامكتوبإنه؟الأخرىالمخلوقاتمعخلقتهالتيبالبدالمقصودهووماإذن؟صار

)أشايدئاصنعتهاهذهوكل11:يقولذاتهاللةوأيضأ24(.:ا40)مزصيعت"بحكميما

عنتقولالمقدسةالكتبوكانتاللة،وبيدبالحكمةصارقدالكلكان:إذا2(.66:

إذن!فا!بن3(،ا:)يواكانامماشيءيكنأوبغيرهكانبهشىءاكلااللة:كلمة

بالتالي،شىء.كلاللةيعملهاالىواليدالحكمةهوبالحريبلاللة،حكمةعمليكون

مخلوقأ.ولامصنوعأليسفهو

بل،المخلوقاتمنواحدألشالابنأنإلىتشر،المقدسال!بمنتملاحظ5-6

خالقهم.أيفأئدعىبالحري

وقالوا،والأرضيةالسماويةفيها.مماالحلائقكلأحصوااللذين)1(بابلشبابإن

الذينهؤلاءضمنأبدأالابنيصنفوالم،المخلوقاتكلبواسطةاللهيسئحأنينبغىإنه

بأناعترفوابل،الربيباركاللةحكمةأوالكلمةليتقالوا:ولائستحوه،أنعليهمينبغى

لأنهبمفيكرهعنيصمتونمعا)2(،المخلوقاتكليذكرونوبينما.الآبمعلهيسجدالكل

يستحأنضرورةعلىكثيرةمراتمؤكداالطوباويالمرنمأيضآالسيد.فهوالمستح،بكونه

والقمر،السمواتوسماوات،السماويةوالقواتوالملائكةوالخذامالخليقةكلذاكرأاللة،

بل،بينهمأبدآالابنيصنفلمللة،ويسجدوايخضعواأنيجبكعبيدإنهمقائلأوالشمس

:7)مز)الملائكة("الآلهةجميعيالهاسجدوا11صارخآ:له،ئسجدأنهأعلنالنقيضعلى

هوبلمخلوقا،ليسبالتاليفهوله،يسجدالابنبينماتسجد،الخليقةكلكانتوإذا79(.

الآب.معلهيسجدالذيالحقيقيالابن

مزاثمالسيلعلى!،ااحمدعلىالحميعتحث.ممزاميربابلأصرفيو!اللةيسحرنكانواالذينيقصد)1(

القدبسبر.تةلئلالةواط!إبصاليةراجع...الح.،!7،899!،59،69،مرموركذلك136،137

.148مرأنظر)2(
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ع!هالطامسةا!قالة-االلالون؟أا!نا

خرآرذ1-6

منها.واحداليسوهو،المخلوقاتعننحتلفالابنإن

بهشيء"كل:يقولإذاللة،كطمةبواسطةصارالكلأنالمقدسالكتابيعلن

)كوبه"ونحنالأشياءجميعبهالذيالمسيحيسوعواحد"وربوأيضأ:3(،:ا)يوكان"

حئةاللةكلمة"لأن:يقول،المخلوقاتكلعنإياهممئزأأيضأ،بولسوالفديس8(.6:

والمفاصلوالروحالنفسمفرقإلىوخارقةحدينذيسيفكلمنوأمضىوفغالة

عريانشيءكلبلقدامهظاهرةغبرخليقةوليسونياتهالقلبأفكارومميزةوالمخا!

الكل،خالقهوأنه.مماإذن،13(.-4:12)عبأمرنا"معهالذيذاكلعيىومكشوف

قالحينلأنه.الظاهرةالمخلوقاتإلىينتمىنعتبرهأنيمكنفلا،أمامهظاهرشيءوكل

فقطيشملشىء""كلأنوبماشيء"،"كلعنخارجآأبدأشيئأبتركلمشىء"،"كل

الطوباويبولسأيضاهكذاضمنها.يحسبلاعنهاخارجهوفماإذن،،المخلوقات

يقولثم"،قدميهتحتشيءكلأخضعأنهاايفسر:لأنهشىء"."كلالكلماتأهميةيدرك

لهاخفيغالذيغيرإنهفواضحاخضعقدشيءكلأنيقولحينماولكن11:بوضوح

27(.-51:26كو1)ااالكل

والكل،الكلخققالذيهووالابن،الكلتشملشيء""كلكلمةأنفبماإذن،

الكل.غيرآخرهوبل،الكلمنواحدآهويكونأنيمكنفلالى،ظاهر

آخررذ2-6

وقنالأرضعلىوقنالسماءفيممنركبةكليسوعباسمتجثوا"لكي:مكتوب

الابنيكونأنيمكنفلا،للابنتجثوركبةكلأن.مماإذن،ا(..2:)فيبي"الأرضتحت

آخر.لكنه،يجثونالذينهؤلاءمنواحدأ

هكذاوليس.الآنإلىمعآوتتمخضتئنالحليقة"كل:مكتوبهذا،إلىبالإضافة

فداءالتبىمتوقعينأنفسنافينئنأيضأأنفسنانحنالروحباكورةلناالذيننحنبلفقط

اللة،أولادوحريةفداءأيضاوتنتظرتئنالخليقةكانتفإذا23(.-822:)روأجسادنا"

يحققالذيفهو،العكسعلىبل،الحريةأوالبنوةينتظرولايئنكقنيبدولاالابنبينما
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"نط!نا؟ثبهـلال!لفابطأا

لابالتاليفهو،الحريةيعطيالذيوهو،يئنونالذينهؤلاءللتبنيويدعوالحليقةرجاء

نأطالماخارجها،آخرلكنه،الحليقةمنيحسبولا،المخلوقاتكلضمنيحسب

بقيودالمقتدينكليحرر،كابنذاك،بينمايساعدها،آخرلشخمبىمحتاجةتئنالمخلوقات

العبودية.

23(.8:)أمأ"الأرضأوائلمنذ)أسست(فدميحتالأزل+مذعلى:آخررذ63-

الىهىالحكمةكانتفإذاأ(..3:)أم"الأرضأس!ىبحكمبما"اللةأنمكتوب

آجمنأيظلالكلالأنللكلأمانعنصرالأرضهذهأصبحتحئ،الأرضأسئست

ينبغىأنهقلناأنسبقلقد.اللهيناسمستلقداستست.كيفنفهمطريقيمافبأيبسببها(،

داخلهاوفي،مباشرةغيرالأمثالمعانيلأن؟الأمثالئناسبالتيبالطريقةهذانفهمأنلنا

المثل.شكلدائمأهوهذالأن،الحقيقيةأهميتهاتختبئ

،وجودهبدايةذلكيعنيأندون،اللهابنأيتؤشس،الحكمةبأنالقولكذلك

نحنلنا،وأساسأبدايةصارشىء،كلفيوشابهناإنساناصارلأنهلكن،.الكلمةهوطالما

:5كو2)أنظرمكتوبهوكما،جديدهخليقبماإلىونتغئربه،اممانناالتقوىفينبىالذين

ابنأ،أوكلمةجعلنياللهأنمجرد،علىيقتصرلاالأمرإنيقولأنيريدإذنفهو17(.

:يقولبتشديدلكنه.مخلوقجوهرهإنكذبآ،قائلأهرطوقى،تعليمأيئديخللاحئ

منطرقهأولخلقني-قنافيالرب11قبل:منقالهماذاتيعنيوهذامسحني"،-"أسثسني

ذاتهووهذا،عليهبنواالذينفوقهيحملالذيالأساسباعتبارهيتكقمهنا".أعمالهقبل

.أساسأوبدايةيقولأنيستويلأنهالمفاهبم.نفسعلىمحتويأكتير؟،بطرققبلأقالهما

بواسطةفوقهئئواالذينلأولئكأساسأيصيرهناأيضآهكذا،بدايةلأولئكهوفمثلما

الابمان.

خرآرذ-46

الذيوضعالذيغيرآخرأساسأيضعأنأحايستيم"لا:الحكيمبولسيقول

المبئعلىينبغي،الأساسهوالمسيحأنفبماإذنأ(.ا3:كو)1"المسيحيسوعهو
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مم!مالطامسةا!قالة-االلال!ثا؟اللن!أ

هوكما-فقطهوهكذا،بيئالذيالمبئالأن؟الأساسهذامثليكونأنفوقهبىالذي

مقدسا(.هيكلاويصيريكملسوفالذي-16(،-312:كوا)أنظرمكتوب

شيءولا،الكلمةهولأنه؟كأساستدخلذاتهإنيفلأأنهتمامأالواضحمن

لأنه؟طبيعيةبطريقةفوقهالمخلوقاتمنواحاينطقأنالممكنمنوليس،الكلمةيشبه

عدافيماشىء،كلفيوشابهناإنسانا،صارحينلكن.مخلوقاتهذهبينما،الخالقهو

ذإ،لأنهمعه.ينسجمواأنويستطعونفوقهئئواالذينلهؤلاءأساسأذاتهوضع،الخطة

فهذاذلكوعلىالجسد.طبيعةبسببمعناشديدةقرابةلديهصارتإنسانآ،ذاتههوصار

إنهقائلين،التجديففينقعلاحئالمخئص،لتأنسننسبهأنيجبأيضأ)أساس(التعبير

الزمن.فيتوجدبدأتاللةحكمةوإنخيق،

إنهنفسهعنيقولحيث،الأخرىالنصوصبعضفيجاءماأيضآيماثلسبقما

تكونأنهذا،يقبلأوذلكيعىأندونه(،أ؟5)يوالأغصانونحنالكرمةهو

الطيعةبحسبالجنسذاتمنبأنهبل،الكرمةعنيختلفآخرجن!يومنغريبةالأغصان

تربطهالىالطيعيةالقرابةيظهرلكيأساسمنا،هوإنهيقولهناأيضأهكذا(.تجسده)بفضل

البشرية،الطيعةبحسبمعهنرتبطعندئذلأنناإنسانأ.صارعندما،فوقهبئواالذينلأولئك

إذندئة.تقوىمثمرين،الكرمةعلىتعتمدحينالأغصانمثلمعه،القرابةعلئمعتمدين

لكيفوقهئبئمقدسبما،كأحجالي،الذيننحنلناأساسأتأنسالذياللةكلمةصارفقد

فينا.يسكنالذيالقدسللروحهيكلأنصير

الآية:لإيضاحآخررذ65-

أنزعلكئأمثلةأقذمأنالضروريمنأنهأعنقد)اسثسث(".ئسحتالأزل"منذ

التجاديف.ويهجرونالحقمنيخجلونربماالأشرار،الهراطقةآراءغباء

ليتناأساسا.يصيرلكىارسيلحينبدأأنهحاليأيةعلىيبدولاال!م!الذيفهذا

أولأيجبلذا،الأرضفيمخفئأحجرأكانارسيلالذيهذاأننفترضدعونامثالأ.نأخذ

يوجدأنوالطبيعي.كأساسيستخدمذلكبعدثم،الجبلمنأوماصخر؟منيقطعأن

شخصأأنلولكن.الأرضباطنفيويختفىأساسأيصيرذلكبعدثمأولأ،الحجرهذا
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لطكلا؟2هـدلإل!ب!ألفاا

يقولأنيستطيعلكان،إنسانعقلمثلمناسبأعقلألهومنح،أساسلحجرصوتأأعطى

ما،جبلفيأوالصخرفيالحجرمنصغيرةقطعةكنت:مراحلمنعليهمرلمامؤرخا

بي.تحيطالتيالأرضلابساأساسآصرتالآنلكني

كانالبدايةفيلأنه؟الابنأياللة،حكمةعنأيضآبتقوىتفكرأنيجبهكذا

يدبدونحجرمثلقيمطالمالكن2(.ا:يو)أنظرمكتو!هوكمااللة،وكاناللة،عند

حسدنا،أرض!،مثل،ولي!ن،الآبجوهرمنأتىعندماأي34(،2:دا)أنظرالجبلمن

الحقيقي،والابنالكلمةكنتأناما:بطربقةقائلأأساسأ،صارنفسههوإنهيقولعندئذ

بواسطةفوقيخلقواالذينهؤلاءوبدايةأساسأأص!رلكىأرضئأجسدأألبسنيالآب

معىالطبيعيوالانسجامالتكثفيقبلوالكيهؤلاء،معواحدآجسدآوصرت،الايمان

الجسد.بحسبقرابتنابسببيىوالارتباط

الهراطقةمنآخراعترافن66-

الكلمةتخصالعبارةهذهنكونوأنمسحني"،-أسئسنياا:يقولأنيمكنوكيف

يعملأنقبلالدهور،قبلاسشإنهفيهايقولذاتههوالتياللحظةفيجسدا،صارعندما

بعدصارللكلمةالجسديالحضورأنالواضحمنلأنه؟الجبالتتثبتأنوقبلالأرض

فيه.وجدواالذينوهؤلاء،امموناخلقمنكثير؟أزمنيمامرور

لردا-76

الحاجةلكنالهراطقة،يفرضهاالنيالأسئلةتلكعلىنجيبأنبالتأكيدصعبأليس

ظهورأنعلىيعترضأنيمكنهفهمذوشخصاأنأعتقدلا.السامعينتقوىإلىهى

.معروفالمقدسةالكتببهتناديماكللأن؟الزمانملءفيصارقدالجسدفيالكلمة

فبل-يعرفهوبلتصير،عندمافقطليسأمور،منيحدثسوفمايعرفاللهلأن

.الأخيرةالأزمنةفيتحدثسوفالأمورهذهأن-أالعاخلق

262



!مالطام!لةا!قالة-االلالىن!أا!نا

فينايفكريبدأأأمور،منبهيليقمايصنعأنمزمعوهوفإنههذا،لأجلحسنأ.

الخاصة،بأمورنادراي!علىكانوالدهور،الأرضتصيرأنقبللكنهخلقنا،عندماففط

السابقة.معرفتهوفقابتة)1(قبل،منفأسش

فيسقطناالذيننحنالفساد،عدمفيأيضأنقوم،فوقهبناءناتمفطالمانحن،هكذا

فيمدفونين،الخطيةبسببأمواتأنصيرسوفأننايعرفكانلأنه؟المخالفةبسببالفساد

وإلىترابالأنك1:سامعين،والعصيانالمخالفةبسبب،مكتوبهوكما،الأرضتراب

منذيأجلناخيرأقررقدكانوخالقهمالكلصانعلأنلكن91(.3:)تكتعود"ترالب

يصيرلكيكلمتهأيولأجلنابسببنائخلقسوفالذيالانسانوعئنووضعسبقالقد!يم،

بكرأويكونالفساد)2(،عدمفيمعهالبشريةالطيعةتجديدلاعادةوأساسألطرقهبدايةأيضأ

هذالأن2(..:ا5كو)1الأمواتمنأولأهو)3(ويقوم92(.8:)روكثيرينلأخوة

أيضأيوضحه)أعئسى("،ئسحتالأزلامنذا:الأمثالفيالحكيمسليمانيقولهالذي

اشتتركتلأسييرة،آتايىؤلآزتتا،يشتقاد؟تخخلاقلآا:الآقيتيموثاؤسلتلميذهكاتبأبولس

مقذستة،ذغؤةؤذغاتاخلضتاالذي،اللهقؤ؟بخ!بالإثجيلآخلائضثتقاباخيقالييي

خلاصا.أجلمنمخلرقاج!دالهاتخذالديالوحيدابنهتجحدتدبرأعذأي)1(

بكلمتهخلقناعدما،إذنالجمع"فإله:قالإد،وضوحبكلالأمرهذاثرحأنأثناسيرسللقديسسق)2(

فيماسنكونأساإلاصالحينخلقناقدأنهرعمأننامقدماويعرفساأكئرأمورنايعرفكانولأنهالذاقي

قبلصأعذفقدوصالحالثرمحبهوولأنه.العصيانبسبالحمةمنسئطردوأننا،للوصيةمخالفينبعد

فلاوسقطناالحئةبواسطةخدعناقدكماإدحئلأنماحلقا.أيضألهالذيالذاقيبكلقهحلاصاتدبير

ونظلجديدمنلقوملكيلاإعدادهسبقلديوالخلاصالفداءبالكلمةلنايصرللكليةأمواتأنبقى

وقام"إخوة"لكرو"الخليقة"بكروصار"الطرق"بدءأجلنامنهو"حيق"عندماوذلكمالمير،عير

.913ص75،فقرة،السابقالمرجعالتانية،المقالة،الأريرسيينضدالأمرات"."باكورة

التيهررنبعصاآحر،كتابلىكرلص،القديسويثئههاالابنإلوهيةعلىلرهانهيالمتأنرالكلمةقيامة)3(

مرةالحياةفيهودئثالمشعقامأي،أخرىمرةنبتتيى،جذرمنخرجتالىالعصاالكن1:يقرلإدأنبنت،

يأبطيقه،الحياةهوحقأكالىلقد24(.2:أع)انظر-مكنوفيهوكما-ااالموتأوجاغالاقضأ1ثالية

-أخرىمرةوتبتالعصا،احييتالفساد؟إومثلماعلىيتصرولاالموتمنئمسلثأديمكنفكيفبلاهوته،

السماء،بقراركهمبمارئيسغئنتدهرونأنعلىعلامةللأقدمينبالسبةايامرهذاوكان،المتتالتبط-بالمعل

وأنه،الموتداسأنههو،بطبيعتهالإلههرعمانوئيلأنعلىوالكايوالحىالساطعالبرهانإنعلىل!تدهكذا

35.ص،العاشرةالمقالةالادس،الجزء،والحقبالروحوالعبادةالسحردألطرلإلبما".يليقكماالأمواتمىقام
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ول"س!ناهـديهـلال!يدألطا

قئليسئوغائقسييحيخىتتااغطثائييؤالئغقيماائقضل!يمقتضىتلأغقايتا،يمقتفتىلآ

ائقؤثآئطلالذيائض!ييح،يسموغمخلصتابظهوليالأناطهربؤإتقاالأزيثيما،الأزجمتة

.(01-8:اتيمو)2االإئجيليؤاسيطيماؤاثخلوذاثخياةؤأتاز

نحلق-أنقبلأي،الأزمنةقبل-المسيحيسوعبواسطةدعيناقدأننا.مماإذن،

واحل!لكلواضحاي!صنقبلا،شيءكلعرفالذيوقصداللهنعمةوفقمقدسةبدعوه

يقصد-الأقوالهذه-لكنه)جسده(،ال!ىعندماوجودهبدايةيأخذلماللةكلمةأذ

الآل!معرفةوفقالمخلوقاتكلوقبلالدهورقبلاسشإنهويقولالجسد،بحسبمجبئه

السابقة.

)اسئست(3.فسحتالأزل+مذو3خلقني-قنافي*الرب:يوف!حآخررو68-

ائذياثضسييح،تسئوغزثتاآبوالله"فتازك:أفسسلأهلالرسولبولسيقول

ائغاتيم،تا!سيي!يىقثل!ييمااختازتاكقاائضييح،ييالسئقاليئابيىزوجثبماتركبمايكلتازكتا

يتفسييما،ائقسييحيي!وغيلثتثىقغئتتاستتقإدائقخثإ،فيفذاقةتؤبمؤيلآقذيسيينيتكون

5(.-3أ:)أفقثييئييما"قستر؟خ!ت

المسيح،يسوعبواسطةللآبللتبىع!ناقد-نخققأنقبل-كثافإذاإذن،

امنذ1:يقولاللةابنيسمعوهولأحديمكنكيف،السماوياتفيروحيةببركاتوئوركنا

السابقة،الآبمعرفةإطارفيالأقوالهذهيقولأنهيدركألا)اس!ست("،مسحتالأزل

قدنكونأنقبلبركةكلشأخذنا،المعرفةلهذهفدعاناسبقفعرفنا،سبقطالماوفقها،والتي

؟عديدةبسنينذلكبعدخلمنابلالوجود،إلىجئنا

ذإ،نفسهالربوضو!بكلإياهيعلمنامابالضبطهذاالآخر،الجانبعلى

تكثمائفغذائضقكوتليئوا،أيىئتازيهيتاتغاتؤاتميييما:غنيلذينالضيأيفولائتما:يقول

بعد،يخلقواأالذينلهؤلاءالآبمملكةاجمذتوطالما34(.25:)متائغاتيم"تاأسييسيمئذ

لذاته:يقولأنالصوابفمن،بالمسيححاليأيةعلىاجمذتقدوكانتأ،العاخلقوقبل

ينابيعتكناإذابدئتغمريكنلمإذ.الأرضأوائلمنذالبدءمنذمسحتالأزل"منذ
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م!مالطامسةا!قالة-اللالىنا؟أا!نا

ابدئث"التلالقبلالجبالتقررتأنفبلمن.المياهكثيرة

الوجود.إلىالعدممنالخليقةمجيءيعىهذا

كللأن25(؟-823:)أم

خرآرذ-96

الآب.اللةمحبةبسببللتبنيفعينناسبققدأجلهمنالذيالسببنعلمبه

الفساد،فيتسقطسوفأفاويعرف،البشريةالطيعةمصلحةعلىيحرصوهوالآب،اللة

فيمابطريقبماوضعالفساد،عدمإلىصعودهاوإعادةلتجديدهاطريقةوجودعنويبحث

روحية،بركةبكلجديرينوجعلنابواسطه)1(،للتبىوعئننافسبق،الأملهذاجذورابنه

أننامنبالرغم-تستيم،المخالفةبسببالموتفيالبشريةالطيعةتسقطعندماحئ

بالفعلبوركتلأنهاقديميما،جذوليمنكأفا،للحياةأخرىمرةئنبتأن-مخلوفات

بالكاملتقعلا91(،3:)تكتعود"النرابوإلىترابمن"لأنك:سمعتإذاحئمقذمآ،

اللعنة.في

اللةمعرفةوفقهذاصاروقد،فوقهئنينانحنوكلناقبلنا،المسيخاس!فقدإذن

يكون-سابقآقلناكما-معهاالىللدرجةا،العاخلققبل،الكليعرفالذي،السابقة

البنوةوحرية،بالموتالإدانةمنأقدم،بالحياةوعالناوبكون،اللعنةمنأقدمبركةلنا

القديمةالحالةإلىأخرىمرةطبيعتناوتأتي.الشيطانعبوديةمنأقدملناتكونأيضأ

والفداء(،السقوطبين)ماالبينيةالفترةفيحدثماعلى)المسيح(انتصرطالما)2(،الأولى

مرة،الصالحاتفيبالمسيحأستسهاالذيذاكنعمةبسببالبشريةالطيعةصارتهكذا

ممثلينلكناإنئخقق،ألىتبلاختارناوكيف11ئتسائلأ:الحقمة،هدهأتناصيوسالقديسطرحقد)1(

الابنيكىلمإلىالبتريحلقأنقبلللفحي!عينناسبقكيفوعمومأ،نفه؟هوقالكماقلمنفي

السالق،المرحعالأريوصي!ت،ضدراجعا.خلاصنا؟اتدبيرعاتقهعلىآخذأالدهور"قل"تأصس!قدلفسه

.041ص76،فقرة،التانيةالمقالة

حقأالالنصاش"لقدآحر:مرضعييقرلإذايأولى،حالتناإلىردناالميحأدعلىكرد!القدي!يدد)2(

متملكأكادالذيالموتعلىانتمرلألهلهتزرناالذيوهو،الحقهوإذلأجبا،الا!اللهمنوالرالحلاصهر

جيلالرا،".الدايةمذطيتناعليهاكانتاليالحالةإلىنشكيلناوأعاد،الرتعدمإلىوأعادنا،القدممذعبما

.5002أبريلعددالئهد،عبدنصحىد.مراجعةإلراهيم،عرضجررجد.ترجمة،الهريالكتا!
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لالللكدا؟هـدبدلال!ي!ألفاا

الابنمحبةبواسطةمعينةكانتالتيالحالة،السابقةاللةمعرفةوفقكانتالتيالحالةإلىثانية

الحسنه.الأموركللأجلمسبقأ

:بمثالآخررذ0-7

سبيلعلىلأجلنا.الأزلمنذاللةحكمةقبلأاسثستكيفنرىأنالضروريمن

نأيمكنفيمايفكروأنبدلافإنه،مسكنتصنيعفيحكيممهندس!يبدأعندما،المثال

أساسأفيضع،المبانيتصنيعفيحدوثهاالمعنادالأمورمنالزمنمرورمعالبناءمنهيعاني

البدايةمنلهايكونشيئا،عانتإنحئ،لأعمالهيتزعزغلاجذليمثلشيئاويبدعمتينأ،

البداية.هذهفوقثانيةمرةالبقاءمنيمكنهاأساصن؟

حتئأ،العاصنعقبلخلاصنا،كأساس،المسيح،الكلخالقأخذالطريقةبنفس

فوقه.ثانبةمرةنبئ،المخالفةبسببسقطاأنحدثلو

فيصارالعمللكن،الأزلمنذوقصدهالآببقراراستس،إذنالمسيححشا،

نحنالجسدفيمجيئهوقتفيبالمسيحتجددنالأننا؟الحاجةدعتمابحسب،المناسبالوقت

لخلاصنا)1(.أساسآأخذناهالقديممنذالذين

،الأزلمنذايمذقدوالتخطط"الارادةإنقاكحيثأتاسيوسالقدي!عيهاأكدوأنسبقالححةهذهنف!)1(

المقالة،السابقالمرحعالأريوسيين،ضدأ".العاإلىالمحلصوجاءالحاحةال!دعتعندماتحققففدالعملأما

.241ص77،فقرة،الثانية
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!مسةاللللاا!قالة.االلالان؟اثل!أ

عضرالسادسةالمقالة

الابن،مأزليةبخصو

يتحزأأندونالآبجوهرمنوأنه

الردودثمالهراطقة،معارفاتمنمعارضة-ا

فكيفاالآب،منأتىقدكانوإذاأزليا؟الابنيكونأنيمكنكيفيقولون

فيمالذيوهذا.منهأتىقنجوهرمنجزءآيكونشىء،منأتىالذيلأنعنه؟ينفصل

كامل.أنهعلىيدزكأنيمكنلاجزء،منه

بخنالالرد-2

أشعتها؟ئرسلحينالشمسمعيحدثفبما-ذلكعلىبناء-بفولونماذا

تجزئةأنتعتبرونهكحرارقا؟ذاتهامنترسلحينالنارمعيصيرفيمايعتقدونوماذا

مانقمىيعتريهالاالتيوهى،تلمعلاباتتالشمسوأنالجواهر،لهذهصارتقدوقطعآ

عنها.مكانيآالشعاعيقطعأنأحديستطيعلابالتأكيد؟الإطلاقعلى

نإبل،انفصالأييعتريهاأندونحرارقاترسلالنارنرىفنحن،كذلك

يمكنولاالنور.شعاعمثلتمامأعنها،تنفصلأندونمنهاتأقيالتيالنارثمرةهىالحرارة

مندائمآينبعثانلأفما.حرارةبدوننارولا،شعاعبدونأبدآنورهناكيكونأن

منهما)1(.ويولدانجوهريهما،

كيادكليألى-نعرفأنلائ!تحمابحسص-الآ!فيهرالاب!"يأ!أثاسيوس:الفدي!تعباشومح!)1(

سالق،مرجعالأريوسيين،صدالينبرع".سوالنهرالنور،منالشعاعكمنلداته.الآبجوهرمنهوالابن

.15ص3،دقرة،الثالئةالمقالة
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لأللل!نا؟ثي!ل!القاباللأ

أيضأالابنأنتدركأنيمكنكهكذا

نأدونخاص،أقنومفيكائنأنهعلىوئدزك

ذلكمنالنقيضعلىبلمنه)1(.هذائقطعأن

لنوالآبالآبفيأنااا:فالعندما،الحقيقول

فيهوالآبالآب،فييظهرالابنولأنله،نظير

)يواالآبارأىفقدرآنياتن1و3(،:01)يو

فيه،أبديآكائنوأنهالآب،جوهرمنيأقي

وأالآب،جوهرمن-طريقةبأية-ئنمص

كانلأنهف!ه،والآبالآبلقلوجدفهو،

لاالواحدجوهرهماولأنأ(.أا:4)يواا

واحد"والآب"أنا:يقولأنيستيملهذا،

9(.:أ4

خرآرذ3-

هووبالتاليمنه،أتىلأنهالآب،جوهرمنفطغالابنإنيقولونالذينهؤلاء

فطيتالنارومنالنور،منفطغ)2(الشعاعإنأيضأيقولونليتهم،الكلوليسجزء

الشعاعمنكلأأنعلىيبرهنونوليتهم،العقلمنوالكلمةمنها،تأتيالتيالحرارة

،شعاعبدونماوقتفيكانالنورأنأومنهما،أتيااللذينالجوهرينمنجزآنوالحرارة

مثلمنشيئايتخيلوندعهمعندئذ،كلمةبدونوالعقل،حرارةبدونكانتالنارأنأو

اللة.كلمةعنأيضأهذا

منهما،يأتياناللذينالجوهرينهذينفيدائمأموجودانوالنارالثعاعأن.ممالكن

يكونلاكيفعندئذقطع(،أوتأثرأييعنريهمالاالأنهينفصلاأويتجزءاأندونوذلك

فيتجزنهأوقطعأيوحردعدمعلىأكدألىالأريوصينضدالأوليمقالتهيأثناسيرسللقدي!أيضأسق)1(

يى!والحكمةالكلمةدإنوحكته،الآ!كلمةهووالابرابه،هواللةكلمةالأن1:يقولإذالالن،ولادة

)اللقبين(فكلاانفمال.أوتقيممولودهر:لا(،الآ!)أيكلتهلهالذيدلكمنحرءأهوولبسنحلوقأ،

وذلكللحوهر،والحفبقىالطبيعىالمرلودأنهبهئئرلكى،مؤكدةلصورة"اس"لقبوأعطاهمااليها!وخدهما

الكلمةأنهأيضاالكتا!يقرلولهذاحرهره،يقصد)الكتاب(هربيسابرى.هوالمرلردأنأحديظنلاحئ

ضدبالتة".ولائقةأزليةوأها،الفصالأوتقسيمبلاالولادةأنهذامنندركلكىودلكوالهاء،والحكمة

.هأص72دقرة،السابقحعالمر،الأوليالمقالة،سبيريوالأر

وبالنبةالأمرهداأثناسبرسالقديىقلهمنفعلوقدلالأمئلة،الالنولادةضرحإلكيرل!القديسيلجأ)2(

صوشةهوللإطلاقا،المخلرقاتعدادفييحسبولا،العدمم!يصرأالابر"إن:يقوللالثعاعالال!لثيه

لمادا.أزليهولنورالأرليالثمعاعوهو،الدوامعلىموحردهوبلموحود،عبرقطيكنوا،الكلمةوهوالآ!

بهالديوهوللدهوروتاليلاحقلأنهالكلمةعلىتحدفونلماذاأو؟.الابنعلىلالقةأزسةهناكأنتتخبلونإذن

27.ص13فقرة،الأوليالمفالةالسالق،المرحعالأربولميبن،ضدالدهور؟".صارتقد
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ع!هاللللا،سةا!قالة.الثالهن؟اثل!أ

عقلذو-أحدبقبلهالاالىالأمورهذهالإلهيةبالطيعةيلجقونعندماحد،بغيرفجورهم

والنار(.الشمس)مثلالمخلوقاتاصبيعةعلى-التفكيرصائب

افراطقةمنآخراعترافن4-

الآباء،بعديولدونالبشرأبناءأنذلك،الآبمعأزلياالابنيكونكيفيقولون

ئولدوا؟أنقبلموجودينيكونواأندونمرتقدكثيرةسنونتكونأنبعدويصيرون

لهاليسالبشركلمةلأنذلكاللة،صورةأواللهكلمةيكونأنأيضأللابنيمكنوكيف

طالما،العدمإلىمباشرةتنحكالقولوبعدالوجود،عنتكفنطقهاوبمجرد)1(،كيان

عمقفيأسرهاالتيالأفكاركلتوكشفت،تحدثالذيذاكفكرمكنونعنأفصحت

قلبه.

لردا-5

الأمورهذهتكانتلنا،مماأكثرشىءفيهيوجدولا،الإنسانمثلاللهكانلو

اللةلكن.العدمإلىمنهيجئالذيؤتذقتمثلنا،ابنهقبلالآفيوتؤجذ،عليهتسريالبشرية

الجوهر،جهةمنمعنامشتركشيءأيفيهيوجدولايخصنا)2(،عماجدأوبعياأممىكائن

مثلأنهاعلىالآبمنالكلمةولادةث!هماكثرأأنمابالذكروالحدير.أقنوملهالي!الشركلمةأدأي)1(

الابنولادةأنعلىالتأكيدهوالتئيههذامنالعرضأننعلمأنيحبأنناإلا،العقلمنالمنطرقةالكلمةولادة

الكلمةأما،وكيانأقرتملهفالاب!،الولادتينبيرلرقهناكيظللكن،الجسديةالرلادةمثلليستالآ!من

علية.يوكدأتكرل!القديسأرادماوهذا،كيانلهافلشالمنطوقة

العاقلةالمحلوقاتوولادة،الآبمنالابرولادةلينالمثاسعالاختلا!علىأكدأنأثاسيوسللقديصسق)2(

تطمقأديبعىلافإنه(،مثلهليسالحققةفي)وهوالاسمانمثللشاللهأنافلو1يقرل:إد،العاقلةوغر

الواحدالتواليعلىيتوالدونإمماالشر،وكدلكالاطقة،عيرالجواناتلألىاللة(.)علىعليهالانساليةالحصائص

هذايصيرأدالطيعيومنأب()منؤيذهوالأبهذا،أبمنؤيذالديوالمولود،الحليقةلدءمندالآحر،من

منولهذاها.نمسههوتكودالىالحاصيةتلك،أبيهسداحلهفيالرلادةحاصيةمتخذألعيره،والدأأيضأالمولود

هرماإطلاتافيهميكمنلاإد.الحصوصيةبالمفةابناسمأوأباسمالاسهزلاءمثلعلىيطلقأنالممكن

،لوالدهابرلمسههوالاب!()أيلأنه(.البنوةصفة)أي""بالابنحاصهروماالأبرة(،صفة)أي"بالآب"حاص

الانساد،متلليساللةلأنالالوممية؟يخصفيماكدلكب!الأمرولكنمه.للمولردأبهوالرقتنفسوفى

بالتوالد.الآبمنيخرجلاأيضأوالالنبعد،فيماأبأيميمآحرأيلدلافهرولذلكأب،منلي!هوالآبلأن

فميمالدلكيلد.لكيئوتداالاب!()أيفهولذلكؤيذ،أنلهسبقأ!منمولودأليس(الابن)أيوهو
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لإشكلا؟ئلإلال!ياللأالقا

يختلفمابقدرلأنهلضروراتنا؟إياهنحضعينيخجلونولابشرورنايقئدونهعندئذفكيف

فنحنبنا،الخاصةالطبيعةوالنواميسظروفناعنتمامايسمومابقدر،البشريةالطيعةعن

،العدممنالوجودإلىأتبنانحن.فاسدةغيرإلهيةطبيعةمناللةبينماللفساد،قابلةطبيعةمن

عليهيكونالوالد،عليهيكونومثلما.الدوامعلىوسيكونويكونكائناكاناللةبينما

كانفالتمعاعأيضأ.أزليأيكونمنه،أتىالذيفالنورأزليآ،الآباللةكانفإذا.منهالمولود

النور.معموجودا

ولاحيةليستلأنها؟العدمإلىتنحلالإنسانعقلمنتأتيالىالناطقةوالكلمة

فهواللةكلمةأثاللفساد.خاضعوهوالعدمإلىيأتيولدهاالذيالانسانولأن،فعالةهى

بدونيكونولنيكنااللةلأن.الدوامعلىويكونكائنفهو،الحيم!يأتيولأنهحيئ،

خالق،إذنهو1(.4:2)عب"وفعالةحئةاللةاكلمةا:عنهيقولالرسولوبولس.الكلمة

3(.:ايو)أنظرشيءيميرلموبدونه،بواسطتهصاروالكل

الهراطقةإعترافاتمنآخراعترافن6-

نحتلففهواللة،فاتوجدالتيالطبيعيةوالحكمةالقوةهوليسالمسيحإنيقولون

،القوةهذهعنمختلفوالمسيحولاهوته"،الأزلية"قوته:بولسعنهايقولالىتلكعن

الطيعية،الحقيقةاللةقوةأئا.حكيمةقواتأيضايدعونمعهأخرىكثيرةقواتوهناك

المسيحأنمنبالرغمبواسطتها،صارتالأخرىالقواتبينما،الكلخلقتالىهذهفهى

فيالتيتلكتقويلكىخلقتالتيالقوةوهىعنها،والمختلفةالاستثنائيةاللةقوةيمثل

له.يرلاقنكل:تبرر،للحكمةاحتياجفيهوقنلكلحكمةوتعو،للقوةاحتياج

أزليآوتوجد،مخلوقةوغيربدايةبلاإنها،بولسعنهايقولهذه،الطبيعيةاللةوقوة

هوالمسيحهذاأنالآنالبعضاعتقدفلوتوأ.قلناهالأهدافبخيقالمسيحببنماالآب،مع

24(،:اكو)1اللة"وحكمةقوةهوالمسيح11:يقولبولسأنإلىاستناداالطبيعيةاللةقوة

25(،2:)يوئيلالعطمة")قوتي("جيشى:يقولاللةيسمعونحينإذنيقولونفماذا

وحدهماوحدهما،هذينولىامصلقة،بصفةابنهووالالن،مطلقةلصفةآ!هرالآ!فمالى،وحدهاللاهوتيخص

-45ص21فقرة،الأوليالمقالةالسالق،المرجعالأربرصيير،ضدداثمأ".النأوالاب!دانمأ،أبأالآ!يظلفقط،
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هفمالسا)سةا!قالة.الثال!ن؟ا!ناؤ

سبحوهقواتهعلى"سبحوه:يقولحين،الكثيرةاللهقواتيذكرالذيبالمرنميفعلونوماذا

2(؟:ا05)مز"عظمتهكثرةحسب

لردا7-

ولكىللبر،احتياجفيهىالتيالكائناتتلكيبررلكىخلققدالمسيحكانلو

نحنتصرنا،للقوةاحتياجفيهمقنيقؤيولكىحكماء،للحكمةاحتياجفيهمقنيجعل

خلقفياللةيفكرلملو-رأينابحسب-صارقدالمسيحكانوتضاله،أسباب.ممثابة

أداةهولأصبحلاحنياجنا،تبعأموجودة(والحكمة)القوةهذهكانتولو.المخلوقات

بسببنا.هكذاصارلكنه،وحكمةقوةذاتهمنكانوتقالخلقنا،

حكماء،صارواالذينلهؤلاءوحكمةقؤاهم،الذينلهؤلاءقوةذقيفمثلما،إذن

هوهذاكلبل،لذاتهشبئآهوليسوأخيرأأبناء،صارواالذينلهؤلاءابنأذعىأيضأهكذا

سبقمايتحققفكيفيوجد،لكىأسبابأأعطناهقدوكئا،كذلكالأمركانفإذالأجلنا.

:ا..)مز"مرعاهوغنمشعبهنحنولهصنداهوالربأن"أعلمواالمزامير:فيالمرنمقالهأن

بذور.ممثابةصرناوكأننا-رأيكموفق-تدوناصنعنا،الذيهوأنهمنالرغموعلى3(؟

الىالسماءمثلذلكفيمثلهخيق.احتياجناولأجلغ+كاه+"،"له!9لهبالنسبة

همتنعلىتضىءلكيوالشصى،الأرضعلىهمالذينهؤلاءعلىتظلللكيصارت

هوطالما،المخلوقاتفيولاالابنفيلاذلكعلىزائدشمىءيوجدلاوبالتالي.احتياجفي

.المخلوقاتلباقىخدمةيؤديلكىخيققدمثلهاأيضا،

.والهذيانالسئخفهذاعنبعيدأحديثنافليهرب

الأقوالهذهنفسمنآخررذ8-

فيهكائنالطبيعيةوقوتهاللةحكمةأن،إرادتكوبغيرتعترفأنت،الهرطوقىأيها

كيراتنينهناكأنأيضأتسمعفلا،مخلوقغيرهوالابنأنتسمعفعندمائخلق.أندون

هيئخقق،أندونأزليأاللهفيتوجداليئوالقوةالح!سمةهذهبأننؤمنلكننا.مخلوقين

1(.4:أيو)أنظريوحناأقوالوفقلأجلنا،جسدآأيضأوصار،الكلخققالذي،الابن
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لا!لكلا؟هـدبرل!باللأالفا

ت!اؤلاتلثكلعلىآخررذ9-

نسندعىالمقدسة)1(المعموديةأثناءولماذا؟الابنبواسطةضىءكلالآبيفعللماذا

مع-رأيكمبحسب،مخلوقةطبيعةهوبينما-الابنيحصىولماذاالآب؟معأيضاالابن

لنا؟معيناندعوهولماذا؟الكلقداسةبهليكملخلقالذيلهذاالآباحتاجوفيما؟الخالق

منهااواحدآأنإلاأيضأ،وجذتقدكانتأخرىمخلوقاتأنمنوبالرغم

يكناوإذا.الآبمعدائمأيوجدتنهوفقطالابنلأنذكرناها،التيللمهامئستخدم

يكنلملو،خالقدعىولماذا؟ومخلوقبخالقبالايمانللكرازةيدعوسببفأيإلها،الابن

:ا6)يولي"هوللآبما"كل:قالذاتهالابنلأنأيضأ؟للآبماكللهالطيعةبحسب

وللآب.الابنفيأيضأتوجدالخاصيةفهذه،يخلقأنعلىالقوةلديهالآبكانوإذا15(.

بواسطةيصيروالكلبالئة،يليقماكليفعلوأن،يخلصوأنيقذسأنعلىالقوةأيضا

كمامخلوقأوليساللة،هوالابنإذنالنور.معالشعاعمثلالآب،معدائمأهولأنه؟الابن

الآب.جوهرمنيأقيأصيلوليدلكنه،يكذبونالذينأولئكيقول

للم!مةيتدسالذيعنحديثةأتاءيشرحهومدااللة،كلمةبتج!دالمعمرديةلاعليةكرلسالقد-!يربط)1(

أضياغلم!لأنهتدصقنعلىالناموسيحكم"كما:يقرلإذ24،-13أ:الاولناموسطقأدنةأشياء

منمملوئيرتطهرنا،لهالذيالمسبحسربدلكمعنأطاهرأيكرنالغروبنحرويقرل:ملالسه،يغسلألىدنسة

يبرلالفعللأله؟العروب!رمالطريقةصارالذي،الربمجيءوقصالمقدسةالمعحوديةتمحهالذيالغفرانغئ

الجزء،والحقبالروحوالعادةالحودا.؟االأخيرةالأيامفيتأنساللةكلمةإلىنقولألاالدهر.هذاهايةتجاه

للدراساتايأرثوذكىالمركزإصدارالثهيد،عدنصحيد.مراحعة،إبراهيمعوضجررجد.ترجمةالالع،

.481صغرالرابعةالمقالة800،2أكتوبرالآبائية
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محفياللللايلةا!قالة.االلال!ن9أا!نا

عشرالسابعةالمقالة

الطبيعة،بحسبالابنصفاتمنأفيالخليقةفيتوجدلا

بالتضثهأوبالمشاوكةإفا،الصفاتهذهللىيهالكللكن

هكذا.ليسالابنلكن.الم!فاتهذهيعطيالذيبذاك

الخليقة.عننحتلأفهو،ولذلك

نحلوقآليسفهوإذنهكذا،هووطالما

دفاغ-أ

الآب،يكونماذايعرفلامنهاأحدألأنالآب؟ماهيةتجهلالخليقةكلأن.مما

نحلوقأ.ليسفا،بنإذن،يعرفهالذيهوالابنفقطبل

خرآرذ-2

نأحينفي،الطبيعةبحسبإلهأليسللوجودذعيتالتيالكائناتمنأحدأأن.مما

ليسالذيلهذاعبيدأكناإذاأئا.المخلوقاتمنليسفهوإذن،الطيعةبح!سبإلههوالابن

هيمابقدر،الضحكعلىنبعثالسابقةحياتناكانتمافبقدر،الطيةبحسبإلههو

ليتنا.الطبيعةبحسبإلههوليسالذيلهذا)1(العبادةنقدملأننا؟البؤسعلىالآنتبعث

ال!خف.هذامنفرب

لأنجيلضرحهأثناءكيرل!القدي!يقولهكذابالوهية،منااعترافأيعئفهذاللاسالصادةلقدمعدما)1(

الديلأن،إلهينعبادةيعترهدافإنالقديس!ت،الملائكةوسمنايعبدوهرالآبسأقلالابركان"لويرحا:
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سكلا؟لالال!ثييبال!لقاا

خرآرذ-3

لالذلك،الطبيعةبحسبالمخلوقغيرعنتمامامختلفايكونمخلوقهوماكلإن

)أيقلآخر"أعطيةلاامجديا:يقولاللةلأن؟القياسذاتعلىالمجديشاركهأنلهيمكن

يحمللأنهمخلوقأليسفهوإذن،،مجدهذاتالآبشاركقدالابنكانإذالكن8(.42:

)1(.مخلوقغيرهوقنص!ل

خرآرذ-4

نحلوقهوماكلكانفإذا.نؤمنوهكذاحقيقيآ،إلهأالابنتدعوالمقدسةالكتب

الإلهيآالناموسمعيتفقلابينناجديدإلبماوجوذوكان،المخلوقغيرمععلاقتهفيجديدأ

نحلوق.غيرأنهيثبتالذيالأمرجديدأ،إلهأليسإذنفالابن

ألىلبنالفرقأعظموما.الكاملمعاحوهرفيالمساواةإلييصلأنعلىقادرعبردائمأسيطلالكمالينقصه

دإلهدل،آلهةيعذةاممانهوليمىوالإبمان.اللاهوتإلىعريةإضافةيكونوأن،الآ!حوهرسالالنيكرن

ش!ءلاهرالآبسأقلأنهللابنالمرحهالاقام،إذن.معهالمتحديرالقدسوالروحالابنمعالآ!أدئههوواحد

يكولىكيفلل؟الكاملالآ!معوحدةفييكونكمالأأقلهوتنألىيمكنيهصلأنهبه.يقدولابالمرة

53.ص،الأولاالإصحاح(ايأولالمجلدشحنا،إنجيلحضرا.الآب؟امعالحوهروحدةفيلالطيعةقحدا

فيكيرلسالقديسأكدهماوهذارآه،قنكلبهشهدالذيمجدهيفقداشحسدهالالنأنعلىهاالتأكيد)1(

فيمعاحعلهأنوبعدإنسانا،صارأيحدأ،صارالكلمةإلىقالأن"بعد:يقولإذيوحنا،لإنحيلضرحه

صفاتكللهكاملأ،إلهألاويعبهتتعتر،أالتيالإلهيةكرامتهويزكديعردوالعببد،الحلائقمعالحاصةالأحؤة

ممامحتفظةتديلللاتظلللمنها،لي!ماإلىالتعثرتقلولاها،الحاصثاقاالاالإلهيةفالطيعة.الآبوطميعة

الحسد،لضعفاتيحضعاأنهوأكدعادا!تجستدأقازآثكيقةااالإنحيلي:قالأنبعدذلكولأحل.صفاتمنلها

كليفوقالذيقخذة"،"ؤزأئتا:فقالمجد.للاالذيالفع!جسدلبىعدماالإلهى،ومحدهقؤتهيمقدوأ

إلسالىلظروإذأوحقأ.نعمةالمملرءالآب،اللةابنالوجد،الابنمجدألهيعتر!يراهتنكليحعلوالديمحد،

واحدكلحققه.مماوالمرةالعحبنمفكهمهم،واحدكلفعلهاالىايأعاحبصوتاسالقديسينجماعاتإلى

ونعصةالمحدرأياإننايقولوالئاهدالالهىالإبحيليلكناللة.منبالمحدامتنوافعلأإهم،نقولأناحئ،منهم

قياسهايمكنلافيهالئالنعمةلأن،ورفعهمحدمنيق!اسلا.مماللالآحرين،لدىكلاتقاسلااليالرحيد،الالن

منتوه!وألهتعطأوالنعمةفالمجد،والحقالكامليلأنهاوحقيقةكاملةهىبلآحرستؤحذافهى

إبحيلشرحالآب".فيهووبمنالآ!جوهرمنهوبالذيخاصةكصفاتبهخاصةهيبل،كإضافةخارحه

.134ص،الأولالاصحاح،الأولالمجلدالسالق،المرحعيوحما،
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خرآرد5-

الوصيةلأنله؟نسجدأنينبغيولا،المخلوقغيرعنيختلفالمخلوقكانإذا

كائنلأيمماثلايكونآخرلالبمالا،للابننسجدأنوصيةأخذناقدوكتاهذا،تمنعالإلهية

مخلوقأ)1(.ليسفالابنإذن،نحلوق

خرآرذ6-

الحريةيمنحأنعليهيستحيلإذن،خلقةالذيلذاكعبدأيكوننحلوقكلأن.مما

ليسفبالتأكيدمنحها،قدالابنكانوإنأقاأصلأ.الحريةتلكيملكلاأنهإذلآخر؟

وإلهأ.ربأبكونهبالحريبلعبدأ،باعتباره

آخررد7-

تمامأحرآاللةوكانعليها،خيقتاليئلطبيعتها)2(مستعتذةخليقةكلكانتإذا

هوالابنولأن.للطيعةمستعبدأليسأنهواضحآيكونإذنطبيعم،احتياجأيمنوأعى

ذلك،وعلى.المخلوقاتمعيتناسبالذيالأمرللطيعة،مستعبداليسإذنفهواللة،

أخرىطبيعةمنيكونلافكيف،للخليقةقرابةبصلةتمثلا-الطبيعةبحسب-فالذي

عنها؟وغريبطبيعتهاغير

كيرلس،القديسآحرموضعويزكدهماوهدا،المحلوقوالان!انالمخلرقعيرالابنبينشاسعالفارق)1(

فيبسيطفالتة.شاسعفارقوالإنساناللةلينالمارقأنإلأومثالهصررتهعلىخلقاأسا"ركم:بقولعدما

الترابمنونحن.متعددةأجزاءمنمكرنةالث!ريةطبيعتاأدإذمركثة،طبيعةكللكصبيمامركبوغبرطيعنه

والنف!ذلك،كلدوقاللهبينساالأعاب.مئلوالزوالللفسادمعرصرنألايعئوهداالحد،يحصيخما

إلىصالحدائمأ،هوهراللةولكن،الصالحإلىالطالحومنالطالحإلىالصالحمنكترةلتقلحاتعرضةالالساية

وهكذاجرهره.إلىيرحعبلعرضيةصمة!اللةتغ!روعدمحال.إلىحالمنيتضرولايئحرلولاالأبد

نأيمكنبل،الطبيعةحباللةمعيتثاهونلاالعدممنالرجردإلىأتواالذي!البت!رأدالواصحسأصبح

35.ص،الأولالحرار،ا!،الثالوثحولحوارالمشقيم".وال!لوكالجديدةالحياةنوعيةلىمعهشثاهرا

كلأنعلىيبرصلكىأ:9191مز"عببدكالكلالأن1المزمور:لىوردمماكرلىالقديسيتهد)2(

اللة.تعدأيستعتدةطيعةلهاحلبقة
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خرآذر-8

مثلهوالابنبينما،الطبيعةبحسبالآباللةمثلليسالمخلوقاتمنأحداأن.مما

مخلوقأليس،بالتالي9(،أ:4يو)أنظرالآبيرىيراهقنأنطالما،الطبيعةبحسبالآب

الجوهر)1(.بح!سبالآبمثلهوقن

خرآرذ-9

مثلليسالابنبينما،مجدهأربابوليستدئة)2(،عبيدهىالمخلوقاتكلأن.مما

مخلوقأ.ليسفهوإذنالمجد،ربهولأنه؟المخلوقاتهذه

آخررذ-01

الابنكانوإذا،ثانيةيعودالعدموإلى،العدممنالوجودإلىأتىشيءكلأن.مما

الآب.منحقأؤلل!بل،العدممنئخلقلمإذنفالابنحقأ،الإلهأنه.مماذلك،خلافعلى

آخررذ-اا

الصفةهذهتكونأندون،المخلوقاتصفاتإحدىهيالخطأإمكانيةأن.مما

.ممخلودى.ليسفالابنإذن22(،2:بطا)أنظرالابنخواصمنواحدة

خرآرذ-21

،العدممنلكائناتخالقأباعتباره-الإطلاقعلى-ظهرمخلوقينماأنه.مما

؟المخلوقاتإلىينتمىأنيمكنإذنفكيف،يخلقالابنبينما

وهذاللآ!،مساوفهوإذنصررته،هوإذالآ!ايعلنالابنأنوبما،الأعظميعلىلاالأقلألىهرهاالمبدأ)1(

فقذزآيى"الذي:للآبماليألهموضحألتلاميذهالمسيحايقرل1تائلأ:كرل!،القديرآحرموضعويؤكده

أقلسكاندإذالآب؟منأقلوهرذلك،،لذاتهكائنبطيقههرالديئعلندكيص:9(،ا4)يوالآقي"زأى

الابنلأنالآ!،مثليمحصفالآ!إعلالىلىاستمرإذافإنهتعيير،أووساطةبدونالآ!ئعينوهوالآب

الآبيعلنوالذيالآ!فيهالذيإذدمه،الأعظميملنأنيمكنلافالأقل.ستحيلهداولكنالآب.صررة

.6،صالأولالاصحاح،الأولالمجلديرحنا،إبجلضرح".الآبأيالكاملصورةلأنهكاملآيكونوأنلابد

.911:91مرأنظر)2(
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عفمالسابعةالمقالة.االلالانيأأاثلا

آخررذ-31

أحدهايخنلفولا،مخلوقاتباعتبارهابينهافيماتتشابهالمخلوفاتكلكانتإذا

عناختلفتقامخلوقأ،-زعمكمبحسب-أيضأالابنكانفإن،الجهةهذهمنالآخرعن

كلفيالمخلوقاتكلعنيختلفأنه.ممالكنحقأ.خلققدكانلوالمخلوقاتمنأى

أنهاجهةمنأيبها،صارالتيالطربقةجهةمنأيضأيختلفأنهالواضحفمنشيء،

فكيف،الحقهوذللثكانوإذا.خلقتالتيالمخلوقاتهذهعنيختلفهكذالأنهيخقق.

اللة؟هويكونلا

آخررذ-41

ولادةمنهاأحديسبقأندون،الزمنمنمالحظةفيخيقتالخليقةكلأن.مما

إذا،الكلخالقيكونفكيفوإلا،تسبقهازمنيةلحظةلأنيخقق.لمإذنفهو،الابن

مخلوقة،كيركانتالزمنيةالفترةهذهأنافترضناولو)1(؟سبقتهفدمازمنيةفترةكانت

ولالحظةهناكتكنلمفإناللة.صيرورةلعدمطبيعتهافيمساويةأو،معادلةعندئذتكانت

طالما،الابنقبلكائنالآبأننستنتجأنلناأينفمن،الابنقبلآخرشىءولازمنيةفترة

مسبقأ؟ؤحدالآبأنئظهرشىءيوجدلاأنه

آخررذ-ا5

الكل،إلهيكنواالمقدسالكتابفيإفايدغلمالمخلوقاتمنأحدأأن.كلا

الكل،إلههوالابنكانإذااثا.المخلوقاتمنليسفهوإذن،الكلإلههوالابنوكان

مخلوقآ-هؤلاءوفق-الكلإلهأيضآهوالذيالآلبيكونعندئذأيضا،نحلوقأوكان

التجديف.مننوعفيهالتفكيرأننعتقدالذيالأمرأيضآ،

الابنيكىأوقتهناككانلانهينادىقنئخرمم(ة)325نيقيةمجمعقراراتبهودمنبمدهداكان)1(

هاككانإنهيقولونوالذين11:بقولهالالوثحرلحرارهفيالبندهداكرلسالقديرسجلوقدموجودآ،

وأجوهرمنالابنأنأوالعدء،منصارأنهأوموجودأيكنلمولادتهقثلوأنهمرحردأالاب!ديهيكناوقت،

حوارالرعولية".الجامعةالكنيسةتحرمهمجميعأهؤلاءوالحؤل،للتقيرتعرصألهأو،محلولىأنهأوآحر،أقوم

28.صالأولالحرار،الأولالجزءالهابق،المرحعالالرث،حول
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سكلا؟"تييلال!بطألفاا

خرآذر-61

يصنعالابنوكاناللة،يصنعهمايصنعأنيمكنهلاالمخلوقاتمنأحدأأنطالما

.المخلوقاتمنليسفهوإذنالآب،يصنعهماكل

خرآرذ-71

ئدعىبالكادلذلكفهيآخر،منوجودهاأخذتقدالمخلوقاتكلكانتإذا

آلهةليسواالذينلأولئكممنوعآالسجودكانوإذا.بالمشاركةآلهةصارتلأفا)1(؟آلهة

يجوزلاالذيالأمر،الطيعةبحسباللةهوالابنلأنفذللث،الابنبعكس،بالطبيعة

.للمخلوقات

آخررذ-81

الآلثيخلقهوأنآخر،منيصيرأن،العدممنكائناتيخلقلمنممكنأكانلو

منالمخلوقاتمثلصارقديكونأن-لأولئكطبقأ-الواردمنلكان،العدممنأيضآ

المختلفة،الطبائعخالقأننتخيلأناللائقغيرومن،الممكنغيرمنكانإذالكن.العدم

الطيعة،كلخالقأننعتقدأنأيضأالمعقولغيرمنفإنه،أخرىطبيعيمامنخيققديكون

للمخلوقلأمكنخيق،أنلهسبقيخلقالذممبكانلويأنه)2(.أخرىطبيعةمنخلققد

عبب؟محض!وهو،أولئكبواسطةخيقوقدمخلوقأ،فعلأالابنكانلوهذا،يخلقأنأيضا

بل،الخواصهذهوأحدفقط،عليهانقتصرأنيليقاليئخواصهالهاالإلهيةالطيعةلأن

.العدممنالخلقإمكانيةهوأولها،

82:6(.)مز"كلكمالعليونجوآلهةإدكمقلت"أنا)1(

للالنالممكىمنفهلعليها،يحتلفأنعاقلأييشطيعلا.كلعطياتاالراطقةكيرل!القدي!يراحههنا)2(

خلقسقديكرنالطمائعحالقأنتخيلالممكنمنوهل؟العدممنمخلرتأيكوتألىالعدممنالحراهرخالق

طيةمنخيقهرولاالعدممنمخلرتألي!فالابىتإذلىأحديقملهالاالافتراضاتهذهأنوطالما؟أحرىطبيعة

آحر.بوا!ةأي،أخرى
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عفمااللامنةا!قالة.االدالان؟اللن!أ

عضرالثامنةالمقالة

المولود،هوليسالمخلوق

.الولادةمعالخلقفعليتساوىلادئةوبالنسبة

االراطقةرأيعلىالمترتبةاظطئةفللنتائجنعركذلك

المولودذاتههوالمخلوقبأنالظئل

ا-رد

هواهذا1الوحيد:للابنئقالأنجازتقا،المحلوقذاتههواللةمنالمولودكانلو

تكونالطيعةبحسب،الحالةهذهفي،الجامدةالمخلوقاتلأن17(.3:)مت"الحبيبابني

المولود.نفسههوالمخلوقبأناعبثىاافتراضكموفقاللة،أبناءأيضأهي

خرآرذ-2

أساسىكوصف"المولود"وصفمع"المخلوق"وصفاستخدامتساوىلو

شيء،فيعئاالابنتفؤقتقاأيضآ،للابنبالنسبةالنحوذاتعلىالأمروصارلنا،بالنسبة

ومولودا.مخلوقاالأساسفيكانلماصإ

خرآرذ3-

لهؤلاءطبقأ-نحلوقأأيضأالقدسالروحوكان،المخلوقذاتههوالمولودكانلو

مولود:إذنفكلاهما،كذلكأيضآوالابنمولودآ،الروحكانفإذاأيضأ.مولودألكان-
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،شكلا؟ثيرل!ياللأالقا

هويكونفكيف،كثيرينإخوةضمنمنواحدأ-النحوهذاعلى-الابنيكونوبالتالي

الوحيد)1(؟الابن

خرآرذ-4

ولو.البنوةمنالمخلوقاتمنأحاخرتمتقاأيضأ،مولودأمخلوقكلكانلو

هذهلديهالها،نفسلاالىالجامدةالمخلوقاتكانتإذاالنحو،"أيهذاعلىالأمركان

كلكانلوطبعآهذا.الظلممننوعأبالبنوةلنااللةوعدلكان،الطبيعةبحسبالبنوة

مولودأ)2(.الأساسفيمخلوق

ماوهذا،المخلوقاتمثللي!أنهيعىفهداالوحيدالابنبأنهالكلمةدعوةمجردأنكيرل!القدي!يرى)1(

الرحيدالالنالإله"الابر"يدعرهإلهنلاحظأنيجص"لأساقائلأ:كتبحيثيوحنا،لإنجيلقرحهفيأكده

لهأنللمحلرقهطميعةلهأنهأوالمحلرقاتمثلئح!صأنيمكنلاألهندركلكىااالآ!حفن"فيإلهويقول

يثرحوأيضأ.أ43ص.ايأولالحرءالسالق،المرحعيرحا،إنحيلشرحانطرالآب".ولىالآبمنالداقيكيانه

:يقولإذنحلوق،الالناعتبارهممنالناتجةالعشيةالنتائجللهراطقة،الثالوثحولحرارهفي،كيرلسالقديس

الكتصنظهرأنمعناهدهذأ،الطيةلساطةلببيهماتمايزلاأمرانهمااللةلىوالولادةالحلقبأن"التفكير

المضأدوديقولهماكانوإدا)المونوحبمش(.الحن!"هـ"الوحيدالالن،ئسيىلأنها،باطلةحرافاتأفاالمقذصة

لهداالحكماء،وهمالتلاميذ،أتىأي!اومناقائلأ:،شرحهيستمرثم"،كثيرونأحوةلهيكرنأنفي!صحيحأ،

كأرضالبحرمياهعلىيمىألىواشطاعالماء،طبيعةغئرفالميحنحلرقأ؟ولي!دتهالوحيدالاب!أنهعنهالاعتقاد

لهسحدوا،معهمالفيمةدخلوعندما.بقرةالقديسينالرسلدهةأثارمماأعماقها،فييغوصأنسلدلأصلبة

بصيةبهاعنرافهميزيدونجعلهمالمعحزة(هده)قيالمشعفعلهوماالفيما".ائنأئت"باثخميقةوقائليرمعترفين

حادوابأهمونتهمهمالأمررعلياتختلطهل؟بالكدبنتهمهمأننتطيعهدالعدهل"بالحقيقة".لقولهمتوكيد

كانوإنمحلرق،مجردهربلالآب،أيؤتده،الذيجوهرمنخارجاابنالي!)الر!(كانوإذا؟الحقعن

وهماللة""الندعوهلماذاله؟يحدواحيمايفكرونالتلاميذكاندممادادقط،مظهرأإلأليساللةالنلقص

.401-301صالثايى،الحوار،الأولالحزء،النالرثحرلحوارا.الإلهى؟االحقوكاررواالايما&أصرارمعثمر

حرهرسالمولودالطيعة!سبالابتوحالةالسنريةحالتنابينالفرقترصيحعلىكيرل!القدي!يحرص)2(

ولكن،الذاتيةطيعتهمنيلدلاا"اللةقائلأ:الأمر،هذاعلىيزكدالثالوثحولالثانيحوارهفيلذلكالآب،

الحاصالكلاملضنستحدمأنيعيلاولدلكلالطيعة،الابنهوالذيوحالةالب!ريةحالاليننخلطألايج!

اللةجوهرمنؤيذلقدهوأماالحميع،عليهيوافقكلاموهذاخلقا،نح!.الابنعنلهلتحذتالثرتةبحالتا

حصناإذاللة،أباءحعلتانعمةرحمتهمننلناإذ.اللةمنالولادةفيبالابننتشئهأنلعمةنلنهافقدمحنأماالآب.

هوالديدلكلمحدودعياالحقيقيالابنمثاهينبالتبىأشاءصرناهاإلينا،اضيمتطبيقماحارجمنكرامةعلى

99.صالالق،المرحع،الأولالجرء،الثالوثحولحرار".بالطبيعةالابن
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خرآرذ-5

الطيعة،بحسبنحلوقأاللةمنالمخلوقوكان،المخلوقذاتههوالمولودكانلو

المولودكانوإذا.الطيعةبحسبمنهوالمولوداللةبواسطةالمخلوق-عندثذ-تتساوى

لا،الطيعةبحسبإلهأخيقماكللأصبحالجوهر،فيدئةمساويأ،بالبنوةلاالطيعةبحسب

المولود.ذاتههوبالطيعةالمخلوقكانإذاطبعأهذا،بالمشاركة

خرآرذ-6

أبناخ-أولىبابمن-الملائكةلكانت،الكلمة.كلعئمولودأالمخلودتىكانلو

الأنهأبناغليسوا-المخلوقاتعلىقياسآ-جدأأسمىهمقنكانإذالكن.الكلمة.ممعئ

أصلأ.مولوداليسفالمخلوقإذن()1(،ابنيأنتالملائكةمنلأيأبدايقلا

فالاب!.للرلادةمساويألشالحلقوأدمولودالابنأدلإثباتكيرلسالقدبسبهيستشهدإد27:مزأنظر)1(

.قألىبالذكرالحديروم!.المحلرتاتضسمنيحتصولانحلوقغرهووبالتاليالآبجوهرمنمرلودهو

371:تشرزث"بيماائذياثخبيثائنىفؤ"قذاأحرىآيةمعالمزمررهدانم!استخدمألىسبقأثناسيوس

.05ص23فقرة2الأريرسير:ضدانظرمحلرتأ.ولي!الآبجوهرسمولودهوالابنأدعلىللبرهنة

حينوصوحلكلالتالوثحولحوارهلىسحلهقدالقدي!كيرلىسحلهالذيالبرهانأيصأهاك

ئعترلاالذيالمجدرسمهوالابنألى-أكيدبشكل-القديصينالملائكةأونح!لعتقدألىإددبمك!اكيصافال:

ولكادجرلاء،كلماتمجردولادتهولكانتمولودأكونهامتيازيمتلكيك!الو،الآ!اللةحوهروهاءعمه

الآ!نحسصأنمنيمعناالذيماأ!الةهذهوفىالمحلوقات؟ضمنئحبوبدلكالآب(،)صطبيعتهلىحتلفأ

تنمادامللتغبيرتحضعالىالكائاتباقيمتلالآبنقبرألىلذلكلتيحةونصطرالمحلوقات،باقيضمنأيضأ

لاسموارثأيكونأنالحالةهدهفيللالنيمكنكي!للتعيير؟أيضأحاضعأألالن()أيحوهرهورسمصورتههو

الاب!،أي،المكالةهذهلهالديدلكفان،للولادةساويأ-اللةعند-الحلقكانوإذا؟الملائكةسأفضل

لكليقولأنإذناللةيمعالذيفمامولردأ،يصيرنحلوقأيكانوإدالمحلرقات،ضصتمنيكرنسرف

يحرمهاللمادا،المكانةهدهنمتلكالملائكةكاتل!داا؟ؤتتمالكاانيزتمأتا،انجييأتتاا:القديسينالملانكةمنواحد

هرلاءهايتسكالىالعبيةالآراءوحباب!؟لقبنرالوس،الولادةمجدم!يحرمهملماذا؟الحقهذامناللة

متداخل!،والحلقالولادةمعىيجعلونفهمبيط.اللهألىاعتبارعلى،والحلقالولادةبيرلرقيوحدلا،الناس

-501ص،الثانالحوار،الأولالجرءالابق،المرحع،الثالوثحولحرارالحقيقتير".هاتيربيرويخلطون

601.
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لاسك!؟هـلبرلال!يال!لفاا

خرآرذ-7

نأللابنأمكنإذالأنهآبا؟المخلوقلأصبح،المخلوقذاتههوالمولودكانلو

غيريصبحعندئذالنحو،هذاعلىالأمركانفإذاآبأ.يكونأنأيضألهلأمكن،يخلق

المخلوقة.لطيعتناهومماأكنرهوماالألهيةمعرفتهفيلهيكونأندونلآب،آبأالصائر

مخلوقأ)1(.ذاتههوالمولود-الهراطقةرأيبحسب-كانلوطبعأهذا

خرآرذ8-

الاله.الربلا،للكلأخآالابنلأضحى،الابنمثلحقامولودأالمخلوقكانلو

أخا.ليسفهو،والإلهالربهوأنه.ممالكن

تكونأنيمكنولا،المخلوقاتمنلهأخفلاالوحيد،الابنهوالابنأنوبما

يكونكيفلأنه؟مخلوقاتمجردالأساسفيهىبل،الأصلحيثمنمولوداتالمخلوقات

المولود؟ذاتههوالمخلوق

خرآرذ-9

يلد-وكوالدوالدآ.يصبحأنالمخلوقلهذالأمكنمولودأ،المخلوقكانلو

يمكنفكيفخارجيا.ولكنالأمر،نفسيفعلكخالقهوبينما،الكلذاتهمن-بالبم

يلدأنيمكنهالذيكانإذا،الحالتينفيالاسمبذات-الولادةفعلأي-الفعليوصفأن

مزيفآ؟الإسمبنأحدكانإذاإلأ،ذاتهمنيلدأنأيضأيمكنهخارجيأ،

ذإ،الريةاللغةهي-قناكما-ومشكتهمبالطبيعةالال!وحالةالشريةحالتنالينيحلطردالهراطقة)1(

حرلحواهـهفيأيضاكرل!القدبىضرحهماوهذاالشرية،المفاميمبناف!رالإلهةالولادةتصفيجعلوفا

ألابنهوالديوحالةالرثةحالتاليننحلطألأيجصولكن،الذاتيةطبيعتهمنيلدناأاللة11قائلأ:الثالرت،

وهذاخلقنا،!نالالن.عنلهلنتحذتالبثمرئة!التناالحاصالكلامنضسستحدمأني!مغىلاولذلكلالطحيعة،

الولادةفيبالالنتثئبماألىنعحةنلنافقدنحنأما.الآ!اللةحوهرمنؤيذفقدهوأما،الجميععليهيوافقكلام

صنالهاإلينا،اضيفتطميعتاحارجمنكرامةعلىحملناإداللة،ألاءحعتانعحةرحمهمننلاإذاللة.من

الالق،المرجعالالوث،حولحوارلالطيعة".الاد!هوالذيذلكلمحدوذعيناالحقيقىالالنمشاهينبالتنيأشاء

.801-701ص،اثالىالحوار،الأولالحزء

282



مفهـااللامنةا!قالة.االلال!نفيأا!نا

آخررذأ-"

إذنيفولون،كماأبضأنحلوقأالرو!وكانالمولود،ذاتههوالمخلوقكانلو

وحيدهوالابنكانتقاالآب،وليدأيضأهوالروحكانولود.موا!أيضأهوفالرو!

كانلوطبعآهذا.الابنابن-عندئذ-تكان،الابنوليدالروحكانولو.الجنس

المولود.ذاتههوالمخلوق

الولادةعمليةذاقاهيليستدثةبالنسبةالخلقعمليةا-أ

دونالابنؤتذقدالآلثوكاناللة،عندالخلقمعتتساوىالولادةكانتلو

دونيلدكانوإنأقا.ولادةأوخلتيفيلوسيطحاجبمافيليسأنهفالواضحوسيإ،

الولادةعمليةتكونإذنفكيف،وسيطدونمنالكليخلقلاأنهإلأأحلإ،منوساطة

وقحطأزلازلئسبب،الخالقبكونه،اللهكانوإذا؟الخلقعمليةذاقاهىاللةعند

؟إ!الخلقذاتهيعندهالولادةكانتإذا،يصنعهمايلدفهوإذن)1(،وطوفان

خرآرذ-21

لاالخلقأنطالما)2(،العنكبوتعنأبدأاختلفتقا،يخلقمثلمايلداللةكانلو

يلد-الطيعةناموسمنمنقادا-العنكبوتكانوإنلهؤلاء،وفقأالولادةعنأبدايختلف

جانبمنكرامتهئنتهك،الطيعةناموستحتهوليسالذياللةأنشكفلا،يخلقحيث

للطيعة.يخضعونهإذهؤلاء،

خرآرذ-31

علىأيضأذلكلانطق،بسيطأنهبحجةاللة؟عندالولادةذاتههوالخلقكانلو

الحجة،لنفستبعأ-اللةتكانالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا.الخليقةعنالمستقةالمعرفة

معهيوحدلااللةبأنأشعياءسمرفيواردكتابطتعليمإلىيرجعوقحطوطرلانرلارليب!اللةأنمسألة)1(

سراهأخرىآلهةتوحدولامه،ب!ماحتحدثأياللههووصالعهاإلابليةسوما،الكلضابطهوللآحر،إله

7(.:45)أشألظر

الحلق.عصليةوتمثبهعامصةالعبهبوتولادةأدالوقتدلكفيالسائدالاعتقادرمما)؟(
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"شلنا؟هـديرلال!بال!قاا

للشرورخلقهكانإذاطبعآهذامستقأ.يعرفهاالتيللشرورالخالقهو-بسيطأنهأي

.للولادةمماثلأ

خرآرذ-41

عمليةأيضألتماثلت،بسيطأنهبحجةاللة؟عندالولادةذاتههوالخلقكانلو

نحتلفةالأمورهذهكا!اوإنأقادائمآ.بسيطأيستمرحئوذلك؟الولادةعمليةمعالرؤية

علىيؤترلاهذافإن،يلدهماذاتههوليسيراهماأنباعتبارالنحو؟هذاعلىوليست

باطته)2(.منيحرمهلاذلكفإن،بأخرىويخلق،بطريقةيلدفكونه،بساطته

آضررذ-أ5

تمتلكالو،دة،عمليةعنالخلقعمليةفيهاتختلفالتيالمخلوقاتتلككانتإذا

ذاقاهيالولادةعمليةفيهاتكونالىتلكفإنخارجيأ)3(،وتخلقذاتها،منتلدأنخاصية

مننلدأنفيهيمكنهاالذيالقدربذاتخارجيأتخلقأنعلىإمكانيةلهاتكونلا،الخلق

ليسلثألىيركدلكىوالظلمةللنوروكذلكوالرللخيرحالقأنهاللةيعلىحيث:7(45)أيقأنطر)1(

الكل.ضالطغيرهإله

الحلقعنالولادةاحتلا!أنللهراطقةيوضحلكىالأمتلةلاستخدامكيرلسالقديسالحقيقةهدهشرحلقد)2(

،والأرضوالسماء،والالسانالملاكخقققدوإبداعهلقدرتهاللة"إن:يقرلإذالالهبة،الطبيعةلاطةعلىيوثرلا

الطماخمعتشثالهلاوالىالحاعةطميعتهيتعالكائاتهدهمنكائ!وكلوالصخر.اث،والحصانالبقرة

الانسالى،لطيعةمناقفةليستالملاكفطبيعة.الطبائعهذهبينتناقضاهناكأنيعئلاهذاولك!.الأخرى

الحشصلينأو،والأرضالسصاءليرعدأوةهاكفليسالكائات.لاقيوجردمعيتناقصلاالماءووحود

اللهفإد،الكائناتهذهومحاب.الطبيعةتاتضلينهايفملمتاقضةأصولمنوحودهاناخدلايأفاوالصخر،

هاكومادامسبط.واحدكائنصغسفالاثاندلكومع-رف،الذيوالماءتحرقالىالنارخقققدلقؤته

يقبونلهمهذا،يقلوااوإن.بسيطلجرمرمتعذدةأفعالأنقبللافلمازا،بسيطةقؤةصعمنتحلفةكائات

عمله،فإنلسيطأ،اللةكالىإنرأيهمفحمصنهطه،ألأيجبآخرأمروهاك.التقوىباسمويهدموفاالحقيفة

بماطةهاكأدأيصانزسلاللمادا،كذلكالأمركانفإن.دلةالمناسصهوهذاوأنواحدا،شكلاإلايأخذ

ص،التافيالحوار،السابقالمرحع،الأولالحزء،الثالرثحرلحوارأ.معا؟ايفعلهوماالئهيريدهمافيالمعئهذا

011-111.

عميةعنيختلفالديالأمرمس!قأ،موحودةمادةمنداتهخارحيصعهدهوضئأأحديمنعأنيقصد)3(

الثخص.ذاتسهيالىالولادة
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عفدااللامنةا!قالة.االلال!ن؟أاثلا

يلدأنلاخارجيأ،يخلقأنفقطيمكنه،يخلقأنيستيممنأنقبلواأفملوإذنذاتها.

متبثى)1(.آبأ-عندئذ-الطيعةبحسبالخالقلكانأيضأ،

آخررد-61

فالأمر،بسيطأنهبحجة؟اللهعندالولادةعمليةذاقاهيالخلقعمليةكانتلو

علىالأمركانإذاأثااللة.طبيعةمثلبسيطةليستطبيعتناالأنهكذا؟ليسلنابالنسبة

في)2(.الولادةعمليةمعبالخليفةالاعتناءعمليةعندهتتساوتعندئذلثة،بالنسبةالنحوهذا

مركبة.بلاللة،مثلبسيطةليستطبيعتنالأنمختلفأ)3(؟يكونلنابالنسبةالأمرأنحين

علىالأمركانفإذاعنه)4(،نحتلفيننحننكونأنتحئملاالتركيبوعدمفالبساطةإذن،

مختلفة.بطريقةيلدأويخلقلأنهبساطنهمنئحرملاعندئذالنحو،هذا

خرآرذ-71

يلديولدوتنيولد،تنيخلقأنيلدلمنلأمكن،الولادةذاتههوالخلقكانإذ

فالطبيعةإذن،الطيعةعملهىالولادةبينمافعل،نتيجةهوالخلقكانفإذا.يخلققن

.الولادةذاتههوالخلقيكونلاذلكوعلىالشىء،ذاتهماليساوالفعل

الرلادةمثللهلالنبةوالحلقحارحيأالمحلوقاتكلخالقفقطهوإدبالععل،تيدلالأنهأميلأآبأليسأي)1(

حقيقية.أبوةليتأبوتهولالتاليخلق،جمودهيعندهمالولادةإذن.بيطلأنهالهراطقةرأي!سب

ليتبالحليقةالاعتناءأوالطوفانأوالزلازلاللةيخلقأدمسألةأنعلىكيرلىالقدب!لرهنحيرأي)2(

283(.ص1(،)الهامثى)ألظريلدألهلمسألةساويةمسألة

عا.حارجوترجدمشقأنحلرقةمادةمنضيئألصنعأىونحلقداخبامىنلدنحنعميألأد)3(

هذالنابالنسبةوأيصأله،لالنمبةالمئنعأوالحلقعمليةعنتحتل!الولادةعمليةأنلياقفيالمقارلةطبعأ)"(

يسفأديريدكيرل!والقدي!.مركةوطميعتنالشطةطبيعتهأدمنبالرعمهذاكلموحود،الاحتلا!

الحلقلعحليةالولادةعميةتطابقمسألة،نحتمرأيهموفقالىالس!يطة،اللهطيعةكلألةالهراطفةتذرغمرضوع

للإلسادوبالسمبةدئهبالنسمةأيا!التبركلنافيالحلقعميةعنتختلفالرلادةعحليةأنهنافأثبتله،بالنشة

لينالحدريالاختلا!بسببوالإنساناللهالاختلاهـلينأدهداكلمنويستحلص.مركةطبيعةيملكالدي

تحرمهصلاالصنعأوالخلقعمليةصنحتلمةبطريقةالآباللهيلدألىمسألةوأندور،أيلهلي!الطيعتين

لارقمعالحلقوعمليةالولادةعمليةبيرالاحتلافهداكدلكلديهالمربهةالطيعةذوالإلسادلأنلساطته

والانسالى.اللةدينالفباس
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"لطكد؟هـدبيل!بطألفاا

خرآرذ-81

هىالولادةوكانتخالقأ،ماكائنأتجعلالتيهىالخلقعلىالقدرةكانتإذا

الخالق.عنيختلفالآبطالما،الولادةمعالخلقتساوىتضاآبا،ماكائناتجعلالتي

الابنأنوبماآبآ،يكونحينئذالحالقلأن،الولادةذاتههوالخلقكانإذامابعكسوهذا

الآب،نفسههويكونعندئذفالابنأيضأ،آفيهويخلقالذيوذاكالآب،معخالقهو

عبث.محضوهو

آخررذ-91

هوالخالقكانوإذا،الخالقذاتههوالآفيلكان،الولادةذاتههوالخلقكانإذا

)1(.علاقةعلىلافعلعلىيدلاسمهوالآ!بيكونعندئذفعل،علىيدلاسم

ذاتفيويخلقيلدأنلثةلكانفعل،علىيدلان-كلاهما-والولادةالخلقكانإذاأئا

.الولادةذاتههوالخلقطالما،الوقت

اصمهوالآباسمأنلترحواقدالآلاءوكدلكأثناسيوسالقديسقبلهوكلتكيرلسالقد-!أنوالحقيقة)1(

غريعوريوسالقدبسفيقرل،الآ!وليربينهعلاقةعلىيدلالابنأيموأيصأالال!،وبينبينهعلاقةعلىيدل

إلىلالسظرالآبهوماعلىيدل31،علاقةاصم....أنهفعل،اسمولاحوهراسمليسالآب"لمط:اللاهوتي

كتالةص:اللاهرتيةالزيزىغربغوريوسحط!من16فقرة26خطةالآب"إلىبالنظرالالنهرماأو،الابن

16.صأم،39!،بيروتالولسيةالمكنةسثورات،اللاهوتيةالنصوصسلسلة31،-27:اللاهوتيةالحطب

الآلانبة،للدراعاتالأرثردكسيالمركزاللبتورجية،الصوصفيالعقيدةفتص،موريسد.جوريصأبضأرأجع

02.21،صنرفمبر.ا

واليدوالر!الخالقهراللهأنعلىيدلللالثالوثأقانيمل!علاقةعلىيدللا"الخالق"اسمأما

4(:ا:)ع!صحدثهأثاءأيضأالممذهييوحناالقديسيمنرحهماوهداصئنعهمنهىالمخلوقاتوأن

عنيعلنالادتاسمإنيعر!أنه"أرأيت:يقولإذ"،منهمأفضلأحمأورثما.كلقدارالملائكةمنأعظم"صائرأ

حقيقبأ(ابمأيكونلاإنهكيف؟هكذا.عهليتكئمكانماحقميأ،ابأيكناإنلالطعلأنهالحقمة؟الأصالة

هركانإدلكن.الملائكةسأعظمألهيركدهنالمنإذأآخر.شبلأيوليس،الآ!منأتىقدكادإذاإلا

دكواألرارأالاسأهاكلأنكيص؟.الملائكةسأقليعتبربللحسبالمخلوقاتصتحلفأيكودفل!بالمعمة،النأ

احتلالىهناكأنيعلىولكي.المخلوقاتجمعع!يحتلصأنهيثبتأنيمكنهلاحقيقيأ،اشأيك!أوإن"أشاء"،

مراجعةيعقرب،حكيمسيدد.ترجمةالعبرانيبن،إلىالرسوللرلسرصالةتفسير"الحالقوبينالمخلرقات،بين

.54صالأوك،الامحا!010،2الآبائيةللدراساتأيأرئوذكسيالمركزإصدارإلراهيم،عوضحورجد.
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التاسلة!ا!قالة.االلالون؟اثل!أ

عضرالتاسعةالمقالة

الآبكلمةهوليسالابنإنيقولونالذينأولئكإلى

الطبيعة.بحسبعنهونحتلأالآبعنغريبئلكنه،الحقيقي

منآتيوليسالجوهر،فيللآبمساوالابن:إننقول

ء

.جوهرهمنبلالحارج،

إفوميوسمنمعارفة-أ

يخنلفأنينبفىفلاالآب،جوهرنفسومن،الكلمةهوالابنكانإذا:يقول

المقدسالكتابمعيتفقلاالكلامهذالكنالجوهر.نفسمنفعلأيكونبلشىءبمفيعنه

والابن،الابنرليسالآبأنهعلىالآبيعرفالكتابلأن؟القديسينالرسلوكرازة

منعنهويختلفالآب،عنآخرهوالابنأنيعنيوهذا.الآبوليسابنأنهعلىأيضآ

منفصلبطبيعتهالذيذاك،منأتىولاحقيقيآ،الكلمةيكونلاوبالتاليالجوهر،جهة

بذاته.

لردا-2

هذهويذكر"الابن"،بالكلمةئسميالذييوحناقولتضعأبن،صاحبيا

والكلمةالكلمةكانالبدء"في:يقوللأنه؟الربوبيةجهةمنجوهرهتظهرالتيالتسمية

كان"الكلمةإن:يقولعندما-رأيتهلا()ا(.ا:)يواللة"الكلمةوكاناللةمعكان

"ليى:يقولإذ،الآ!حوهرسوألهالاب!أزليةعلىيؤكدأ(:ا)يولصكيرل!الفديىيمترححير)1(

آحرأقرموإنهالآبصوتمايزهاللةمعوجودهيعلرلكىاللة"الكلمة"وكانبلاللة"نمد"الكلمةأن!قط
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"شكلا؟لال!ثيهباللألقاا

تعنيإنما"الكلمة"،بتسميتهوأك"الابن"،جوهرعنيكشف)الكلمة(الاسمأن-االلةا

اللة؟كانالكلمةإن:يقولإذ؟الطبيعةبحسبهوالذيهذا

عندئذلكان،وجوهرهطبيعتهئطهرلاللابنبالنسبة"الكلمة"اسمكانإذاأثا

وذعي،الطيعةبحسبالابنهوكانفإذاعنه.الافصاحيجبماوهوآخرأ،شيئأيعني

وأنجارإنهماشخمبىعنتقولفكأنك،جوهرهعنالاسمهذايعثرأندون،الكلمة

يكونماذايحددلاأنهإلأفعلأ،وظيفتهعنيعلكانوإنذلكفإن،خطاطأونحات

الطبيعة.بحسب

يكونماذاتظهرلابالكلمةتسميتهوكانت،الابنجوهريعنيلاالاسمكانوإذا

بالإنجيلي؟-مبرردون-نعجبفلماذا،وظيفتهعنتكشففقطلكن،الطبيعةبحسب

لأنهوفائتي؟عظييمبشييمكرزلأنهأليس17(؟3:)مرالرعد""ابنالإنجيلىدعيئلماذا

عنهيقولوهويوحناأنإلا،كثيرهأخرىبأمماءالابنيدعوالمقدسالكتال!أنمنبالرغم

تعريفأيالاسمهذاعلىيصفنمولذلك،للطبيعةوفائقاغريباشيئاقال،الكلمةإنه

"الكلمة"فقط:يقولبأناكتفىلكنه،الرسولببولسبولسئدعىعندمانرىمثلماآخر،

آخرأ.أحدأوليس،الحقيقيالآبكلمةهوهذالأن؟الابنجوهرعنئفصحأ

خرآرذ3-

منليسالكلمةأنيعتقدونالمسيحمحاربيجعلالذيالسببهوهذاكانلو

بسمب-أنهوآمنواالآب،هوالكلمةولا،الكلمةهوليسالآبلأنالآب؟جوهرذات

آدمأنكيفلنايقولونفليتهم،الطبيعةوحدةيفصلواأنيمكنهم-الاسمينبينالاختلاف

تصرلمآدمذلكمنوبالرغم،ابنهمنهويذالذيالبشريالجوهرذاتمنهو،الأولالأب

جوهرهماتطابقيمنعلمالامميناختلافلكنآدم؟يكونأنأمكنههابيلولا،هابيل

إله.صإلهلألهبالطبيعةمنهوهوللآل!،الذينفهالجوهرومناللة،هرالوتتنفمىيولك!،الآ!أقومغير

دأأوالأفاليمبيرالإلهةالصفاتفيتامتماثلهناكيكونولاواحدأاللاهوتيكونأنالمعقولغيرمنلأنه

دائمأكانبل،معينوقتفيكذلكيصبحوااللة"،"كالىإنهالال!عنيقوللذلك،متساويةالأقانيمتكون

شر!بالطيعة".إلهايكرنلاذلك،لعديوجدثمله،أزلثأوجودلاماأوالزمانفييحدثمالأنأدئة،وأزلئأ

52.صالأولالامحاح،الأولالمحلدالسالق،المرحعيوححا،إنحيل
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ع!يالتالطثةا!قالة.االلال!ن؟ا!ن!أ

يكونلافكيف)1(،والمصنوعالمخلوقالجوهرمستوىعلىبحدثهذاكانوإذا.البشري

)2(؟المخلوقاتكلتفوقوالىالمخلوقةغيرالطيعةبخصفيماذلكبعكسنؤمنأنتجديفأ

الجوهر،نفسمنوإنهأما،الحقيقيالكلمةهوكانتضاآخرجوهرمنالكلمةكانلو

الحقيقى.الكلمة-لذلك-فهو

خرآرذ-4

لكن.والعامةالأساسيةالأمماءتلكخصوصأالجوهر،عنتعلنالأسماءأنشكلا

لأنالأمماء؟هذهعليهمتنطقالذينالأفرادبينكبيرآاختلافأالمرءيرىأنمنيمنعلاهذا

تعلنفهيوبذلكأفرادها،عددكانمهماعامبشكلالكائناتعلىتنطقالأحماءهذه

أيضأ.عامبشكلعنها

الجنسكليعئفهو،مطلقبشكليقالعندما"إنسان"،الاسمالمثالسبيلفعلى

فيجميعهمفيشتركونقيافا،أو،يعقوبأوبطرسأوبولسبينما.ذاتهالجوهرأو،البشري

الأفرادعلىتطلقمختلفةكثيرةأسماءهناكهكذا،البثمر.بينالمشتركةالبشريةالأمورتلك

بينفيماالطبيعيةالبشريةالتشاهاتتمنعلاالمختلفةالأسماءهذالكنالواحد،الجوهرذوات

آبأ،الآبيدعىفعندماالواحد.البشريالجنسذاتإلىبنتمونالذبنالأفرادهؤلاء

يكوداكيص1يرحا:ل!!يلشرحهفيكيرل!القديسيقول،الطيعةبحسببالآبالاب!مساواةحقيقةعن)1(

ئرتدالذينفسهالان!مانلينماوأعظمأقلاللاهوتجوهرفييكولىكي!لأنهالآ!؟منأتلوهواللةالكلمة

فيصاملاكمنأعطمملاكيكونولاللإلانية،اتسابهيأيهمنأقليكونلاإنانابنويدعىآخرإلانم!

أبيهحصائصكلنفسهفيولهالآبجوهرمنالمرلردالابنهربالحقيقةلالابنلدلكملاكأ؟كرنهيحص

لكيفالطببعةتلكمنمرلودلألهبالطيعةاللةهرالكلمةالاب!كذلكبالطميعةاللههرالآبكانوإذا.لالطيعة

58.صالأولالاصحاح،الأولالمجلديوحا،إنجيلشرحا؟االلهكرلهحهةم!اللةمنأقلإدناللةيكون

إناا:يقولإد،والمحلوقاتالمولردالابرلينالفرق-أثاصيوسالقدي!يؤكدكما-المقدساليهابيعلن)؟(

!مصعهالدىعملسللأنهالمصنوعاليءأما.أزليهربل،بدايةأيةسمبتدنألي!النهوالمولرد

بينالفرقيعرفوهوالابنإلوهيةصيعفمكانعدماويوحناخفق.لدايةلهأنإلىيرفلهذاالحارح،

"كان"ولفط"،الكلمةكانالبدء"يقالبلضيتي"قدالبدء"فيأوصار"قدالمدء"لىيقللماللفطين

صدا.ادائماوكائنأرليالالنأنليرمنوابلزمنيا،فرقأهاكأنأحديظىلالكى"المولود"يتضمن

.111-011ص58،لحقرةالتانية،المقالة،السابقالمرجعالأريوسيين،
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لألطكلا؟ثلرل!بالدلقاا

تجاهكلاهماالجوهرجهةمنمتماثلانغيرأنهمايعنيلافهذا"الكلمة"،بالابنويدعى

لاالأمماءجهةمنالاختلافأنعلىبرهنالأنناالأسماء.جهةمنفقطمتمايزانالآخر،

يمنعماهناكليسبالتالي.متماثلانالطيعةبحسبفهما،طبيعيتشابهمنبينهماماينفى

وليسابنا-الحقيقيكلمته-دعىولوحئالآب،جوهرذاتمنيكونأنمنالابن

الذيالكلمةولادةفيوساطةأيةيقبللا-بسيطأنهبسبب-الآبجوهرلأنالآب)1(.

الذي-الطيعةبحسب-الحياللةباعتبارهمعهواحدهوولأنهطبيعيبما،بطريقبمامنهيأتي

الحى.الآبمنأشرق

إقوميوسمعارف!اتمنمعارضة5-

ويسمع"،اسمكمخدالآب،أيهااا:لأبيهيقولالابنأننجدالأناجيلفي:يقول

الآبكلمةهوالابنيكونأنيمكنفكيف28(،ا:2)يوأيضأ"وامخذامخدث1منه:

أبدايمكنلامشتركاحديثالأنمعه؟متحدثاالآبفيهايظهرالىاللحظةفيالحقيقي

شيئآ،لهيقولحقأالآلبكانإذاأئا.ذاتهإلىيتحدثهوكانإذاإلاقول،دونتصؤره

يتحدثآخرأبلاللة،فيالطيعةبحسبيوجدالذيالكلمةهويكونلاالحالةهذهففى

.بالارادةالآبإليه

لردا-6

تحشجالتيالكلمةأنتعتقدإذ،الجسديغيرالجوهرإلىالاساءةعنتتوقفألا

القريب،ذنبالموترتطمواللسانبالشفاهتصاغالىالبشريةالكلمةمثلهيالجوهرهذامن

غيرللطيعةتحفظأنأردتلولأنك.واضحوبشكليقولهأنالمتكلميريدمافيدرك

علىكيرلسالقدبسيوكدهكذاللأقنومين،واحدةهيالالهيةالطيعةولكنالأقانيمتمايزتعئالأحماءتمايز)1(

يلدأالآ!كالىلوالأسماء؟تمايرمعىهوفماأيضأأبأالابنكانالو1قاثلأ:يوحنا،لانحيلشرحهفيالحفيقةهذه

تمايزيعىالأحماءتمايزإنالآ!؟!منمرلودكيركانلوالاسملهدائدعىولماذاالآ!؟ئدعيفلمادام!داتهأحدأ

أقنرملهأدندركفإننا-الحقهووهذا-الآ!منمولردالال!أنتعل!المقدصةالأسفارإنوحيثالاقانيم

السابق،المرحع،الأولالمحلد،يوحناإنحيلشرحالمولود".عنالوالدتمايزمتلمتمثزأقوملهالآ!ألىكماقمثز

.48صالأولالاصحاح
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مفهالتاسلةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

إلىيوخهالذيهذامثلهوالآبصوتأناعتقدتتقالها،المناسبةالكلمةالجسدية

لكنأيضأ"،وامخذامخدتك1:يقولالآبئ.ممفردهالابنيسمعألأنه.جسديةبطريقبماالسمع

صوتيكناالصوتهذاأنوضوحبكليعلمالمسيحوكان.معهكانواالذينكلأيضأ

بخصوصإرادتهالآببهأعلن،بالصوتأشبهما،صدئبلوالحقيقى،الصيعى1الآب)1(

هذاصارأجلىمناليس1:لسامعيهقالعندماذاتهمعصريحأفكانالابنأئا.الابن

03(.:21)يو"أجلكممنبل،الصوت

شىءأو،نادىأولي،يتحدثلمالآبإنيفللمأنهجيدأتلاحظلعلكإذن،

هذاصارفطالما،إذن".أجلكممنبل،الصوتهذاصارأجلىمن"ليسبلهذا،مثلمن

الذينلأولئكبل-ذاتههويقولكما-المسيحأجلمنيكنولمإلهى،بفعلالصوت

أخرىبطريقة-يتعلمواأن-بشرأفم.مما-علبهمالمستحيلمنكانالذينمعه،كانوا

ظلما-تنسبفلماذا،بشريةبطريقةلهممسموعاالصوتهذايكنالوالآب،إرادة-

ناسبألأجلنا)2(،بشريةبطريقةوئعلنالتدبر،بحسبتصيرحوادثالجسديغيرللجوهر-

المخلوقة؟الطبيعةمعيتناسبما(المخلوقة)غيرالصائرةغيرللطيعة-خطرةبطريقة-

بالصوتنطقالذيهرالآ!إنيقلايوحناالانجيلىأن-النصلهدالئرحهأتاء-كيرلسالقديريؤكد)1(

الصوتإلىبل،فوقمنبالصوتنطقالديهوالآبإنالانجيلىيقللم":يقولإدالماء،م!جاءالصوتل

جسدلىمنحصرالآبإد،تكلمالآبأنسماعهمبشب-يقرلواأنالهراطقةيحاوللاحئالسماء،منحاء

فيلي!فهذا،الصوتحدثكيفولكنمنصحم.صرتعنالراقعي)يوحا(يتحدثهووهماكتيص.

الآبوكالى،كثرةآياتبواسطةظاهرأكانالابنهذا:يعىالكلماتتفسرولكىعنه.نتحدثأناستطاعتا

قدإلهالآنيقوللذلكعملها،الىالأشياءكلوالابرمعالعملفيشريكالآبولأنمعه؟المعجراتيعمل

هوالابرإنحيثمنلأنهموتهعدالعلامةبوامطةأيضأ،أحرىمرةيمخدهسوفإنهبرضوحوييذ)اسمه(،تخد

جهةمنولك!؟الموتمننفهأتامفقدلذلك،الحياةبالطبيعةهرالديداكمنالمولودالحياةوهوإله،سإله

!!يلضرح".الآ!بقوةاقيمإنهبل،لمسهأقامتدأنهئعترملا-حطيةبدونولكى-مئلاكإنسانإليهالطر

93.-38صعترالثانيالاصحاحال!هابق،المرجع،السابعالجزءيرحا،

والإيمانالخسد،لححدثمشم!أ.تعسرأالكتابلتفرالصجحالمعيارهوبالمسيحالمستقيمالايمادإن)2(

مفهرمبدقةيميرأنلابدوالمفر.حاصةبطريقةالمقدسالكتابكلمةفيبحدهماالجوهر،لىلالآ!الالنكلساواة

الثانيةريالتهلىبوضوحأثناسيوسالقديسشرحهتدالأمروهذاالانان"."الالهالمسيحعلىوينعر!الكلمات

إلرهيةص)الكتاب(يتكلممئوئميريمحصأنالكتا!،يقرأقنإزن!ايجبا:50ص8فقرةسرابيونإلى

فيهسقطالذيالحلطلفسلىدقعالآخر،بدلأحدهمائفهملئلاالإنالية،أمورهصيتكلمومئ،الكلمة
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"س!نا؟لال!هـليييال!لقاا

إفنوميوسمنآخراعتراض7-

المخلبملكن26(.ا:)تك"الانسانانعمل1:للابنيقولالآبإن:يقولون

ؤصية:أغطافيهؤأزستقيياثذيالآقيليهنتفح!يي،ينأتكلئمتئم"لأئيلليهود:يقولذاته

تفتخرونالذينأنتم-ماشخم!سألكملو،إذن94(.:21)يوآتكقم"ؤيقاداأقولتادا

يتوخههل،الأقوالهذهفيالآبحديثينصرفقنإلى-عقائدكماستقامةأجلمن

لشخصأمالآب،عنهايتكلمالتيالأمورتلكيعرفالابنكانوهل،حديثةفيللابن

تعفمهابليعرفها،لاالابنكانلولأنه؟تجيبون.مماذاالآب؟سيقولماذايعرفلاآخر

لوافا.الطبيعةبحسبكائنهوالذيذلكعنمختلفإذنفهوعنها،الآبحذثهعندما

لاكانلوكمايعرفها،أموليعنإليهيتحدثأنوغباغجهلأيكونلافكيفيعرفها،كان

هذامثلفياللةبسقوطالقولكانفإذاأيضا.البشرحياةفينجدهالذيالأمروهويعرفها؟

وبالتاليله،يقولهأنيريدعماشيئآيعرفلاشخمبىإلىيتحدثفهوإذن،العبثمننوعأ

نملوالآب،يريدهاالىالأقوالهذهمضمونيعرفكانولاالطيعى،الكلمةلي!فهو

.العولإلسهلوجه

لردا-8

سوفعماللملائكةحديثهعنيختلفلمللأنبياءاللةكلمةحديثإنحسنأ.

فييحدثسوفمامعرفةلأن.ممفردهم؟معرفتهاعلىلديهمقدرةلالأنهأمور؟منيحدث

يقفلاوأنه،أولئكعنذاتهالربممزعندماتقولفماذاوإلابالثة.فقطتليقالمستقبل

خستن،غقليآخلترخفلث"تسثتاقائيين:ائيفوذ"أتجاتة:قاله.مماالمساواةقدمعلىمعهم

تخمه،وفريذواحذولكىولاصوت(الاهرتمردوجةهيالتجدلعدالكلمةطبيعةأنومثلماالأريرليير".

انفدبسيقوللذلكالمتأن!.الكلمةاللةطبيعةمعالخاصومفهومهاالطيعةبح!س!تحاو!الكتابكلمةهكدا

اذأنإلا،الإلهيةالأسفاريوالاساناللهعنالحديثفيئستخدمالتعبيراتنفىأدمنالالركم1أثاسيوس:

طبيعةمحس!كتصقدماوئضبفيميزولذلكويدرسها،يفحصهاسر!-لرلسيرحيمثلما،الحليةالبصرة

الانانأمورننبلالمثلولالرية،بطريقةاللةأمورتفهملاحئالمعئفياختلاطأيويتحتمرضوعكل

دداع".الالهيةالنارمعغريبةلارأالمدبحعلىنضعوأن:22(ا)اشبالماءالحمرنخلطأنمعناهدلكلأن،اللهإلى

.01هص،نقيةمحمعاممانقانودعن
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ع!يالتا!ةا!قالة.االلالان؟أاثلا

ضكتوبآ"أليسنتس!وع:أتجاتهئمإلها((تفستكتخغلإنسانؤأئتقإثكتخديؤ،لأخلتل

ؤلآ،اللهكيقةإليهثمصتازثاثذين\ولئكآيقةتالإنآيقةتجإئكئمنفثآناتائوسيكئم:يي

إئكته:صقئلقولونائغاتيم،إتىؤأزستقهالآبقذستهقالذيائقكتولب،يئقفنأنيفيهن

للأنبياءمساوياكانلولأنه36(.-33ا:.)يوااللة؟اائنإنيقفت:لاليئخذت،

إن11:بقولهوذلكأدق،مرتبةفيتجىءتخصهمالىالأمورأنأوضحتقا،الطبيعةبحسب

ئظهر،إليهبالنسبةأتا35(،ا:.)يواااللهكيقةإتئهئمضازتالذينلاولئكآيقةقال

للأنبياء.ارسلتالتيالآبكلمةهولكنه،أولئكمثلإليهتوخهلماللهكلمةأنبوضوح

الأنبياء،جمنأحمىهكانقنمعهميتساوى-الوقحأيهاتجديفكبحسب-كيف،وبالتالي

)1(؟يقاسلا.ممامنهموأعلى

9-ر؟آخر

المسيح-محاربويعتقدمثلما-ينتظربلالآب،إرادةيعرفلاالابنكانلو

منلواحدكماإليهبتحدثالآبكانولوما،وقخفييعرفهاحئعنهاالآبإفصاح

الذيالقدي!المرنمقولنضعأين،الحالةهذهوفيللأنبياء،مساوياعندئذلكانالأنبياء،

بينالربيشبهقن.الربيعادل)ال!حب(السماءفيقنالأنه1:الروحمنئلقمأيحدثنا

رمزيأ--الأنبياءيدعوولاما،أحل!عنيئكلملاهناهوفها6(؟98:)مزاللة"أبناء

مسالياللة،أبناءخسيبوا-النعمةبحسب-الذينأولئكمنأحاهناكوليس"بال!ئحب".

يقرل:إذ:34ا.يويفصرحينكيرل!القديسيثرحهالألبياءسلكثيرأحمىالالنألىحقيقةعلىالتأكيد)1(

يعفصالهرحدأ،عطيملرقهر،اللهبطيعتههوالديوبينآلهةذعراالدينبيرالفرقأناميح()1يرىاوإد

آلهة،ذعوااللة،كلمةإليهمارسلتالذينالناسكالىإدلأنهيتحدمها؟الىالكلماتبواسطةالاتنينلبنالمييز

إلهأبالطبيعةهريكولىلافكي!،نفسهمداحلإلىاللةكلمةوإدحالهمشوالهمالالوهية،بكرامةلامعينصارواوقد

لمكبالذيهرأيضأوالكلمةيرحنا،قوابحسب"اللةكان"الكلمةالأن؟.آلهةهزلاءعمارلراسطنهالديدلك

أولئكويزين،القدسبالروحبشريةلوقنعمةإلىيقرداللهكلمةكانفإنالآحرين.علىألمجد()هاءالبهاءهذأ

الأعمالأنرعمواللة؟ال!هابننميأدعرأجدهـحيماإنيتقولرلىلماداويقول،إلهيةلكرامة،فيهميكولىالدي!

ا؟العانحلصلأكرلىالعالمإلىأرس!كط)الآ!(،قدسيفإدلالطبيعة.إلهإد!ليتتمهدالآبمنعملتهاقدالكأ

الحطيةوسالشطالىمنالاسيحفصأدهايتيمالىالحاصيةلهالذك!هو،لالطيعةإلهوحدههوالذيوذلك

4.74صالعاشرالاصحاح،الأولالمجلدال!مابق،المرجع،يوحناإنجيلشرحالفسادأ.وم!
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"سلنا؟ثبيلالدي!ألقاا

هذهقالالذيداودنصذقفكيفذلك،خلافعلىالأمركانفإذا.الطيعةبحسبللابن

ا!ب،إرادةيعرفيكناوالذيا!ب،كلمةإليهارسلتوالذيالروخ،بإلهاما!قوال

الذيالقولكانوإذا؟بالسمعلهئعقنأنينتظركانبل،القديسينمثلذلكفيمثله

هوفالربإذنذلك،غيرآخرشيئأوليسالتجديفمننوعهوبالروحكتبمايكذب

وحكمته.وإرادتهالحقيقىالآبكلمةحقاهولأنهالأنبياء؟منيقاسلا.مماأعظم

خرآرذ-01

الكفتذصهالذيذاكغيرهوالطيعةبحسبالآبفيالكائنالابنكانإذا

إنهعنهيوحنايقولوالذيالآب،يعلنهالذيك!رالآبفيمختفيأابنأهناككانأو،المقدسة

تنلأن؟الوقتذاتفيومركبأبسيطأيكونأنالآبدثهيمكنفكيفاللة،كلمةهو

مركئآبلبسيهطأ،يكونأن-حتمأ-يمكنهلامعلنأآخروشيءمخفىشىءينيتكون

مركب.شيءفبهيوجدولا،الطيعةبحسب)1(بسيطفهواللةأقا.اثنينمنومكونأ

الطيعية.بحسبالابنأيفيه،الكائنالكلمةهوواحا،ولذلك

آخررذ-أأ

اللهفيالكائنالكلمةغيرآخرآ،الأناجيلبهكرزتالذيالكلمةكانوإذا

أسراريعرفلافهوذلكولأجل-ويقولونالمسيحمحاربويتجرأكما-الطيعةبحسب

لإالفهموعدمالجهلمنيتحؤللكان،إليهالآبلهايتحدثعندمايتعلمهابلالآب،

الطيعةوأنالهراطقةضلالعلىمتددأوآخرأقنومكللينوسيطيوجدلاألهعلىكيرلسالقديسيؤكد)1(

واحدحوهرلهالمسجودالقدوسالثالوثبأننؤص"نح!آخر:موضعفييقولإذ،مركبةولشتسيطةالرية

لبرالط!يعيةالحصائصفيساواةوحردتقرضالجوهرووحدةالايمالى.منيمنعهمالذياالرإطقةحودرعم

تفترضالماواةفإن،الكلمةالاب!غيرالآبفيكلمةوجوديتوهمالدياالراطقةافتراضإلىعدنافإذاالأقافي.

أقومهورسمهرهحهصورةوهوشىءكلفيالآبمثلالاب!أنطالماالابنفيذاتيكلمةوحودأيضأ

الثالرتأنيعئوهذا.،الالنللآبساوالقدل!الروحأدطالماذاتيكلمةليهالقدسالروحوأيضأ:3(ا)عب

تلانةإلآفيهيوجدلا،مركبغيربسيطفالجرهرمشحيلوهذا.مرك!ةالإلهةالطيعةوأصبحتسداسيأ.صار

الأفاليم".لينفيهاحتلاطلاالقدوسللثالوثواحدحرهرهوللوآحر،أقنومكا!بينوشطيرحدولاأقاليم

72.صالأولالاصحاح،الأولالمحلدالابق،المرجعيوحنا،إمحيلشرح
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!عالتاللعةا!قالة.االلالانفيأا!نا

ؤالآبئ"أتا:يقولعندماصادقأيكونفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا.المعرفة

يستوليإنسانمثلكانلو،ولدهالذيذاكصورةيكونوكيف.3(.أ:.)يواؤاجدا

الأمورمنبعضآيجهلأيضاالآبإننقولأنحالأيةعلىيقتضيهذالأن؟الجهلعليه

الىالمعرفةلديهيكونألأالمستحيلفمنالأمور،كليعرفالابنكانلولكن،العتيدة

نظير.لهالي!التيوصورتهختمههوإذالآب،لدى

إفنومولرمعارضاتمنمعارضةأ-2

هاتققبالتيالأمماءبأنالقولعلىيتجرأ،جهلهلفرطالذيهوقن:يقول

اللة،أعمالمنممتازوعملجدأ،عظيمةالسماء،هىفهاعنها؟نحتلفةلبستالمخلوقات

شىءالسماغ:الآتيمنندركهأنيمكنناماوهوعنها،نحتلفلهاالخاصالاسملكن

الأمركذلكئسمع.أنيجببل،بالعينئدركلالهااعوالذيالاسمبينمامنظور،

علىالبعضيدركهالذيذاكهوحالأيةعلىليسلكنه،كلمةئدعىفإنه،للابنبالنسبة

الطبيعة.لمجسبآخرشميغهوفيما،الكلمةيسمىفقطبلهكذا،أنه

لردا-31

.الاعتراضلهذاالغبيةالصياغةتلكعنشيئأنقولولا،نصمتأنيمكنناكان

يعطوفاالتيالأحماءيعيبالذيما،الأقوالهذهيقولونتننسألأنلنائدلالكن

كانتوإنحئجوهرها،ئظهرأندون،الأساسيةأسمائهاهذهكانتإذاللمخلوفات

وإن،الانسانطبيعةعنبالبميعلن-المثالسبيلعلى-اإنسانااا:فالاسمعنها؟مختلفة

فعندما،بالتالي.مسموعفقطاسمهبينمامنظور،شيءفالانسانعنه.مختلفآالإنمانكان

هوليسآخرشيئأيقصدأن-أولئكلفكروفقأ-يجبهلإنسان"،11لفظالمرءيذكر

فلا،الجنونعينهوذلككانفإذا؟يعلنهعمامختلفاالاسمكانطالما،الاسميعلنالذي

جنونيثبتهكذا؟تعنيهعمامختلفاشيئانفصدأنأوالأمماء،معافينلغىأنعلينايجب

مفيد.غيرأنهدومآالهراطقة

اسمأليسالكلمةاسمأنلنائظهر-بأفكارهائشؤلق-الهرطوقىليتلكن

الذي،الطوباويالإنجيلىيوحنا،المقدسةالكتبرأسعلىيضعوليتهاللة،لابنأساسيأ
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"ش!نا؟هـليهل!يطألقاا

والأساسية:المناسبةالتسميةتمامأيعرف

1(.ا:)يوائكيقة"كانائتذيم"في

:يقوللأنه؟الكلمةدعاه.ممقتضاهاوالتي"الابن"،

إفنوميوسمعارفاتمنمعارضة-أ4

نأللابنفكيف،جوهريغ!رنطقآالقولوكانجملمأ،الحكمةكانتإذا:يقول

النطق.مث!!ذلكفيمتفهحيأ،وليسجوهريآ،شيئأليسفالعلماللة؟وحكمةالكلمةيكون

يوجدأنيمكنوكيفنطقأ.ولاحكمةولاجملمآليسعندئذفهوحيأ،الابنكانفإذا

نأيمك!لامثلما،الشبيهفيالشبيهيوجدأنتمامأالمستحيلمنكانإذا،الكلمةفيكلمة

تقاالآب،ابنحقأهوالطيعةبحسبالكلمةكانلوذلك،وعلىلويي؟فيلونيوجد

26(.:أ)تك"الإنسانانعمل1:نقولمثلما،إليهمنسوبةئنطقكلمةمجرديصيرأنلاق

الرد-ا5

كلتتتكلمأنكناسيآ،البشريةالأمورتتخطىأنقادرغيرأيضا،تعثرتلقد

نأمنبالرغمأنهتعرفلاربماأنكأميخصنا.ماعلىقياسأخواصهفتحددالالهى،الجوهر

كلمةكانتفإذاأمورنا؟عنتختلفالالهيةالأمورأنإلاتخصنا،بأسماءئدعىالالهى

لاهذاأنإلا،الخارجإلىاللسانوحركةالصوتطريقعنوترستللها،كيانلاالإنسان

نأكما.الكائنمنأتىوكائنحى،منأتىحىلأنه؟كذلكأيضأهواللةكلمةأنيعى

يكونأنعلى)1(،كيان-ذاقاحدفي-لهايكونأنعنيتوقفلااللة،فيالحكمة

تعترفحتمافأنتمثلنا،ليساللةبأنتعترفكنتفإن.كيانأيضآللعلمأوفيناللحكمة

الجوهر.جهةمنأيضأعئايخنلفهومابقدريخصناعمايختلفيخصهماكلبأن

حلقاعناقائلأ::26(،ا)نكنصعلىعققحينالقدي!كرلسأكدهماوهذا،لذاتهفانمأقنومهوأي)1(

واحدأأقنومأاللةكانفلوا:26(.)نككهتا"زتتاصضغقىالإث!تان"تغضليقولاللهصرتنممعالإنان

اللةكانولوصررتا".علىالانان"نحلق:لهويقرلقن؟معيتكلمكانالديلمق،أقانيمئلاثةولي!تعذدبلا

الجمعصبعةإنحيثولكنذلك،يدكرأالكتال!لكنصررقي"،علىالالسالىأحلقاا:لقالواحدأأقومأ

المرجعيوحا،إنحيلشرحواحد".منأكثرهىالثالوثأقانيمأدقريلصوتتعي!فإهاا!،"صررتااستخدت

.94صالأولالإصحاح،الأولالمجلد،السالق
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مفهـالتالللثةا!قالة.االلالان؟أا!نا

ذاتهالموفوععنآخررذأ-6

بسمىلأنهجدأ،كبيرتجديففيسقطأنهيدركولا،حكيمأنهيعتقدقنيحهل

اليلميختلفمثلما،الحياةهويكونعمنيختلفالحىأنيعرفأندون"الحى"بالرب

بأفاالكائناتبعضتصفصفةأفايدرك"حى"كلمةيذكرعندماالمرءلأنالعايم.عن

لكن،حية.بأنهاالذاتهذهيصفحينالمفهومبنفسهكذاذاتهيدعولاالربلكنحئة.

11(.33:)حز"الربيقولحى"أنا:يقوللأنهحي؟أيضأفهو،الحياةهوأنهبسبب

)أفكارك(يضئكالتكن1:الرسوليالقولأيضأونضيف،الهرطوقيذلكبثرتراتأهلأ،إذن

.(8:02)أعاايفلأفيتغك

أولئكمفهوموفقحيئالربئإننقولولا،المستقيمالتعليمإلىإذنفلنسرع

بولسقالهماوفقبه،ويتحركونيوتجدونالذينكلئحمسالىالحياةهول!ضهاالراطقة،

28()1(.:أ7أع،613:تيموأ)أنظر

الموفوعنفسعنآخررذا-7

وتبمئرتعفلعدمفي-ائسرعوالهرطوقي.بالكلمةالابنالمقدلرالكتابئسمى

نطقمجردأنهعنيتحدثأنهظانآيجب،كماصائبأإدراكأالإلهيةالأسراربدركلا-

بهخصزعندما،المقدسةالكتبأنيعرفولا،الإنسانأقوالمثلقولمجردوكأنه،لفظي

لابطريقبمايتحدثالآبلكنالبشر،نحنتعودناماوفقبهتكرزهىإنما،الطريقةهذه

ينتظرولاالآب،إرادةيعرفأنخاصيةلديه-طبيعتهبحسب-الذيللابنتوصف

الكلمة.ذاتههوأيضأطالما،بالنطقعنهايعئرأسرارأ

فعلىالبشر،معبالأكثرتتناسبالتيالأقوالهذهمنشىءدئةئنسبفعندماإذن،

بالئة.يليقكماالروحىالفهمإلىويسرعيخصنامايتخطىأنالسامع

الخمتيى"بالاكيراباثئثؤليلآطمنتذىشتهذائلإيتسئوتجؤاثت!ييع،الكلئخيساللإياللهأتاتم"اوصييك)1(

:71)أعدلييئة"أثضألأئاأئصأ:!ثنغرائكئمتغفرقالكضاؤئرتجذ.ؤتتخرذتخيابه"لأتتا13(.6:يمو)1

.)28
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"ئلل!نا؟لال!هـدييبطألقاا

إفنوميوسمعارفاتمنمعارفةا-8

واضحأجوهرهصارلوحئ،الابنلإعلانكافياليس"الكلمة"اسملكن:يقول

جواهر.علىتدلولافارغةأخرىكثيرةكلماتفيأيضأئستخدملأفا.التسميةهذه

لردا-91

جوهرعنيعلنأنيستحيلأيضأ"اللة"اسمإنذلك،علىبناءنقولأنيمكننا

أنكمقلت"أناوفق:،الطبيعةبحسبآلهةليسواهمالذينلأولئكأيضأيستخدملأنهاللة؟

نأيجبلاإنهنقولأنمنيمغماهناكليسكذلل!34(.ا:.يو82،6:)مز"آلهة

ئستخدمالكلماتهذهمثلكانتإذااللة،عنوقدوس،وصالحبارمثلكلماتئستخدم

كانتإذاأنهعلىالحقيفى.والبرالصلاح.ممشاركةهكذاهمكثيرينلأنللبشر؟أيضآ

فيفقطإلأحقيقيأ،يكونلاالأسماءهذه)1(مدلولأنإلاوله،لنابالنسبةمشتركةالأسماء

الخصوصوجهعلىيدغىأنعنالابنيعيقشىءلا،ولذلك.الطيعةبحسبالابن

هوالحدثهدا،اليهالىلتفيموالعايةوالمركزالبداية.ممثالةهر-أثناسيوسالقديسعند-الكلمةتأنسإن)1(

معترافقفيئفهمأدجب-قلماكما-ذاقابحدهيالكتابيةفالكلمة.الالهيللتدبرتفسيريومبدأ"هد!"

قدرمننقللالىهيالألفاظافليستاالجوهر:هذامعالكتاببةالكلماتتتكيفأنينعىلالتالي.الكلمةتأس

لها.تاليةتأتيالألفاظلأنوغيرها.الألفاطعلىالمعىتضفىالئهىايأشاءطيعةف!نلالحريللالأشياء،طميعة

لصفةعنهتقالو"خلق"و"صار"أصع"،ا:ايألفاظفإنعدئداا"نحلوقاأواا"مصنوعاالجرهريكونفعندماولذلك

و"صار""صنع"ألفاظفإنعندئل!وابنا،مرلوداالجوهريكونحيماولك!"مص!وع"،أنهبهويقصدخاصة

بدلأاستخدتقد"صع"كلمةتكردبل"مصنرع"ألهتعىولا،الحرفيمفهومهابحسبئتحدملاو"حلق"

يزيللكيكتابيةأمثةمعطيأالأسابةالفكرةهدهلرضوحأثناسيرسالقدي!ويشرحتحديد".لدود"ولد"من

نأدونلهم،عيدأينحبوفمالدينأباءهمالآباءيلقص3كثيرأحيان"وفيقائلأ:،القارئذهنفيالعالقالغموض

أنهمإلا.البدابةمذامتلاكهمحقيمقدواأندونأبناءويسمونهمعبيدهميجاملونوأحيانأطيعتهم،أصالةيكروا

بدوافعألاءعببدهمي!مولىالثانيةالحالةوفيكآباء،سلطاهمخلالم!عيدأأباءهميسثرنالأولىالحالةي

يص!الرسولوكالىزوحة.كانتبلله،عدةتكنأإهارغمسيدأإلراهيمتدعوكانتفسارةإسانية،

67ص41فقرةالتالثةالمقالةالسالهق،المرحعالأريرصيين،ضدمدأ".كانالديلفليمونكأ!العدأنسيموس

يقتطعالذياليرم،إلىوالمحتمرالأريوصيالكتابيللتفميرمضادخطفيأثناصيوسالقدي!نرىهنا77.-

لهاوإنما،مطلقةنعترهاأنيبعىلاالكلماتفإلىلذاحرفيأ،فقطويمس!رهالحدتوطيعةجوهرمنالكلمات

الالهي.التدبرحدثوجوهرلطبيعةبالنسمةلالويدور
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مف!التالطعةا!قالة.االلالىن؟أا!نا

استخدمنالوحئ،جوهرهعنإعلايي.ممثابةلهبالنسبةالاسمهذايكونوأنب"الكلمة!،

أنااا:وبحق،ذاتهعنالابنيقولمثلماوذلك.البشرياعتيادناوفقالاسمهذاالبضرنحن

.ممعئاللةبابنجديرآيكونعنهالمرءيقولهماكلأيضأ،هكذا6(.ا:4)يو"الحقهو

عنفقطكانإذاإلا،آخرينعنوليس،الخصوصوجهعلىعنهويقالإلوهيته،معيتفق

،المخلوقاتمنآخرينعنالحديثفي،البشريةلغتنافي،الاسملهذانحناستخدامناطريق

قلنا.كما

إفنوميوسمعارضاتفيمعارفحة2--5

الآبمنيأتيأنهبسببليس،المقدسةالكتبفيهكذاذعي"الكلمة"إنيقول

وأعلنهااللهكلمةسمعأنهبسببلكنالطيعي،كلمتههوأنهبسببأو،الطيعةبحسب

ببرر.لأنهوباريقذس،لأنهقدوسإنهنقولمثلماوذلكلنا،أيضأ

الرد-12

أقىلأنهليسأي-صاحبيارأيكوفق-هكذادقيقدالكلمةكانلو

منحمعأنهبسببلكن،ولدهالذيذاكجوهريعلنلأنهولاالآب،منالطبيعةبحسب

لكىالأخرىالأمورعلىالفكرةنفستطبقأنعليكلكانلنا،وبلغهاالكلمةالآب

أيضأإنهنقولأنتتخئم،الكلمةممعأنهبسببالكلمةهوكانلولأنهبالأكثر.تشؤهها

)1(.الطبيعةبحسبوقدوسبارهولأنهلا،والقداسةللبرمشاركأصارلأنهبموالقداسةالبر

لكىالمسيحأيالرأرسلالآبأنكيرلسالقد-!ويؤكد،الطبيعة!سبوالقداسةالبرهوالابنطعا)1(

ينعكسايخالرثعنكلامكلأدلالملاحطةوالحدبرالبر.هوالديللمسيحيرحعللبرلرالناأبرارأ،ونمير!ورنا

دإاحقأ1آخر:موضعوكرل!القديسيفرلحينبرضوحنراهماوهذا،اللهصورة!سبمحلوقيلأنناعيما

لكى،المسيحأيالبرلاأرسلبالمحوم،المزيةالحماءحلقالذيداكعليها،والانسادالأرضحلقالذيذاك

روحيةبطريقةالعقليةأورشليمم!دأوالأصرالقيودم!حررلاا(،:5)رولالايماد""تبررنالأنامجالأ.يحررلا

كانوايناللىأولئكإلىايأعلىاء.منثباتأوأكترالجحيمأبرا!منوأقوىثدةأكترأهاحئ،الك!يسةومزستسأ

صوفولهي!حدورله14(.45:)!!إله"لي!آخرولبسالله"وحدكقانليركإلهلهاعنرفوامضلبرقديمأ

برهوالمسيحيوعأدلانويعترهـكلالأرضتحتومنالأرصعلىوسالحماءلىمم!ركبة"كلتحثو
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لا!لكلا؟سلبهـلال!القايالد

ينذلكبعداكتسبرهاقدكانوابل،الطيعةبحسبلهمليستالىالبعضخصائصلأن

فيالكلمةيظهرأنيمكن-لكموفقأ-وهكذا.بسهولةتفقدأنيمكنفهذه،الخارج

:ا4)يوالآلت"زأىققذزآفي"آتذي:يقولالذياللةكلمة،والقداسةالبردونماوقب

عننبتعدأكعليناوجبفقد،ذاتهالآبإلىهكذاوصلقدالتجديفكانوإنأقا9(.

المسيح.لمحاربيالذيالشريرالفكر

خرآرذ-22

ولا،المقدسةالكتبفيجديدةنواميستديخللنأنكإعقم،المسيحمحاربيا

أنت-تعتقدأمورأالابنعنالروحيقولبينمالأنههذا.مثلهذيانهناكيكونأنيمكن

.الروحأعلنهاالىتلكعننحتلفةأخرىأمورأ-المزثفةحكمتكفي

إذالأنه.الكلمةمشارذأنهأنتتذعى،الكلمةالابنالقدسالروحيسمىفبينما

لافكيف،كلمةهودعيلنا،وأعلنهاالآبمنالكلمةستمغأنهبسببإنهتقولكنت

يكونأنيمكنولا،الكلمةمشاركبلبعد،الكلمةهوليسهذالأنجهلأ؟هذاتعتبر

الحكمة،فيالحكيمئشاليكمثلماوذلك.ئشتازكوقن،يشاركقنأيالآخر،هوأحدهما

لي!الكلمةبأنتعترفأنعليكيتحتمإذن.الحكمةعننحتلفآخرهوفالحكيم

الكلمةأنحينفيالآخر،معيتصادممنهموالواحد،ذاكيلغىهذالأن؟للكلمةمشاركأ

فمن،الكلمةيدعوهالمقدسالكتابولأنمعأ.الاثنانلاالاتنين،منواحدأيكونأنيجب

للكلمة.مشار،بلالكلمةليسأنهعلىيقذمونهالذينهؤلاءمننتعجبأنالطبيعي

الشهبد،عبدنصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضجورجد.ترجمةحيلافيرا،1(".1-2:01)فيالآب"اللةلمحد

.4002نوفصرعددالثهريالكتاب



العلفهدا!فالة.اللالونا؟ثل!أا

العضرونالمقالة

عن

اسئيم"كلقؤناسئمآؤأغطاةآئفتآ،الفهؤفغة"يذيك

9(.2:)فيلبى

يائجزي،فسئتهينآالمئييبئاختقل11-

اللة"غزدثيىيمين!يقخقمن

2:12()عب

الهراطقةجانبمنمعارفةا-

دإائذيأئضآ:يصموبخائضسييحييائذيائمكرهذاييكئم"قفيكن:مكتوبيقولون

مئوزةآيخذآتفستة،أخقىليهئةئغادلأصلئإ.تكونأنخف!تةيخمميمثتئم،اللهضوز؟ييكان

ائقؤتخئىؤأطاغتفستةؤضغكإئستايي،ائقيئيماييؤجذؤإدالثاير.شيئيما!ىصتائرأغثد،

1(.-25:)فيبىاسئيم"كلقؤقاشماؤأغطاةأئضا،اللةزقغهيذلك.المئييحبتؤت

وعطئةبمكهب!اسبمكلفوقهواسمأوأخذوئخذ،اللةيتلمنزفغأنهفبماإذأ،

فقد،تواضعهعلىكمكافأةوالرفعةالكرامةأخذوكذلك،الموتحئذاتهوضعلأنه

كانوقنابنأ.أوإلهأالطبيعةبحسبيكونأندونالحارج،منبالإضافةكلههذااكتسب

الذيوهذا.طبيعتهجهةمنكاملوغيرناقم!حالأيةعلىهو،إليهيضافلمااحتيا!في

فيكانما،نعمةقيلالذيوذاك.رفعهقنتجاهأسفلمنرفغقديكونوأنئدلارفغ،



"لللهـنا؟ثلإلاللأالقاياللأ

مامثلليسبأنهيقرأنبالضرورةينبغييكرمأنيريدالذيوذاك.قيلهالذييهذااحتياج

نأيعنيفهذااسيم،كلفوقاسمأميغقدكانفإذاذللث،وعلى.عليهيكونأنعتياهو

مثلفشخم!إذن،.النعمةبحسببعدفيماأخذهبل،الطيعةبحسبلهيكنلمالاسمهذا

معين.زمنفيؤحذبلأزليأليسلأنه،اللهيكونأنيمكنلاهذا

باختمار:ؤلاتالتطهذهعلىالإجابة2-

الكائنالالههوبينماالعبد،شكلليسنالذيلذاكصارتمضاعفبماكرامبماأية-

)1(؟الالهمن

؟الأدقوأخذالأسمىتركالذيذاكنافصآنعتبركيف-

إنسانأ؟صارثماللةكانالذيذاكيأخذهامكافأةأية-

؟الهوانإلمطالمجدمننزلالذيذاكمخدكيف-

إنسانآ؟وصارالإلوهيةمجدعنتنازلالذيذاكليفغهفيصاركيف-

نزل؟الذيئرفعكيف-

؟الأدقإلىونزلالأعاليمنأتىالذيهذااكتسبهحسنوضعأفي-

اذهوفقنزفغ،إنهعنهئقالالأعاليفيالساكنالعلىاللةهوالذيكانفإذا-

ئميجده؟أنواستطاعاللةطبيعةصتأكثريعلوالذي

العلي؟الآبأحضانفيهوالذيهذاوضيعأيكونأنيمكنكيف-

اللة؟يحتاجهاإضافيماأية-

؟للنزوليدفعهاحتياجفأفيئرقع،لكينزلقدكانفإذا-

الابن"إنتانلأ:،الاسإلرهيةعلىيؤكد11-25:فيلىآياتالممدهىيوحاالقدي!يثرححين)1(

دثةماواتهيحس!واله،مساليبلشيءأيفيالآبمنأقلليىاللة،صورةلىهوالديالجس!،الوحيد

عنترحمه(،8-امنالعظات)الأولالحزءفيبى،أهلإلىالرسولبول!رسالةتفسيرضحتلسة".ألها)الآ!(

الآلائيماللدرأساتالأرثوذكيالمركز،يعقو!حكيمسعيدد.مراحعة،أندراوسميثيلجورجالباحثاليونانية

.127صر،م2؟.7
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مجهود؟

ئمأ؟دا

الث!فىا!قالة.االلال!ن!أا!نا

يتضع؟لأنيدفعهاحتياجفأفي،ذاتهوضعيمخد،أنلأجلكانفإن-

يأدونيملكهالذيالشىءطلببجهل!الذيذاكحكيبمغيريمونلا-!ف

لهئسجدتنوهوآخر،اسيمكلوفوقأعظمهوالذيذاكاسمأأخذكيف-

اللههوا،بنبأنتشهدآياث3-

)مز"العظيملاممكفل!سجدربو"ياس(533:)مزباممك"خلصى،إلهي"يا

"هؤلاء17(.72:)مز"اسمهيمندالشمسقدامالدهر.إلىاسمه"يكونس(.7321:

نحنأماوسقطواجثواهمنذكر.وإلهناالربفاسمنحنأئا،بالخيلوهؤلاءبالمركبات

8(.-0:27)مزوانتصبنا"فقمنا

شىء)1(؟كليملكالذيذاك)الاسم(هذاأخذكيفإذن

أخرىإجابة4-

كانهذا.اللهائكيضةؤكان،اللهجمئذكانؤائكيضةائكيقة،كانائتذء"!ىأنه.مما

أنهيقالهذاوبسبب،ذاتهوضتعخلاصنالأجلثم2(،-ا:ا)يواااللهجمئذائتذءيى

لاإذنفكيفرفع،إنهئقالهذاوبسببخلاصنا،لأجلذاتهوضعقدكانفإذازيع.

إنسانأ؟صارأنهبسبببل،الكلمةطبيعةعلىئقاللاالأمرهذاأنللكلينضح

أخذالابنلأنللهراطقة،الخاطئةالآراءعلىردهإطارفيالتماؤلاتمذهمثلأتاسيرس.قطرحوإنسق)1(

فكيفبعد،فيمارقىثمجودامركانلوأوموجرد،كيركانلر"لأنهيقرل:إذله،كمكافأةوالمجدالرفعة

كالىإذ،الأحرىالماحيةومن03(؟9:)أمكاملأيكنالرالآببهيفرحوكبف،بواسطتهالأشياءكلخيفت

فكي!،موتهبعدالعبادةعلىحصلقدكانوان؟يترقىأنقبلالآبأماميبتهجكانفكيف،الآنترقىقدمو

وألوفرلرات"رلواتداليالرأىوكماالعليقةلىلهيجدومرسى،الحيمةفيلهيسحدإبراهيمأنيظهر

نف!هالالنيئرلحكيف،الآنالترقىعلىحصلقد-يقولولىكما-كالىوالىا(..7:)دايحدمرنه"ألوهـ،

الذيبالمحدالآبأيهاأنت"مجدنيقالعندماأالعاإشاءقبللهكانوالديالطبيعةيفوقالديالذاقيمحدهإلى

.ا"3-201ص38فقرة،الأولىالمقالةالأريرسيين،ضد(".ه:17)يوا"العاكودقبلعمدكليكان
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،ملكلا؟تيهـل!دي!دالقا

تخصالرفعةبالتاليمتواضعأ،شيئآكانتتجسدهفيالكلمةاتخذهاالتيالبثمريةفالطبيعة

"صارعندمافقطإلاالأمر،هذاإلىيشيرلاالمقدسوالكتاب.البشريةالطبيعةهذه

14(.ا:)يوبيننا"وحلجسدأ)الكلمة(

البثرية)1(.لأجلصارتفالرفعةجسدأ،باتخاذهالاخلاء!ارطالما،إ!ن

الموضوعنفسعنآخررذ5-

ييل!قمثنوغبماأفذالبىإتىتذخلتنمانضميبخ"يأن:رسالتهفيبولسالقديسيقول

24(.9:)عبلأخيتا"اللةؤخيماأتاتمالآنييطقرغييقا،السثقاءإتىتلاثخميمئيما،أشئتا؟

السماءإلىالآندخلأنهإلا،أبيهحضنوفيالسمواتفيدائماكانأنهمنفبالرغمإذن،

.الآبعندوظهر

بههكذا9(،2:)فيل!اسيم"كلفوق"اسمأوأخذوئخدلأجلنازفعومثلما

اللة.أبناءلنصيرونرفعنمخدأيضاوهكذاالآب)2(،أمامونحفترالسماءإلىندخل

"أنتائلأ:الثالرت،عنحوارهقي-الياقنفسي-كيرلسالقديسيؤكدإذالتبي،نعمةهىالرفعةهذه)1(

الحقيقى،الاب!وهواللةابنوتع!ىمما،كواحدحسدنااتخذعندماللابناعطىتداسمكلفوقهوالدي3الا

حوار".الالهيةالطببعةشركةلاوتكرنبالنبى،دئةأباءلصيرلواسطتهأشاحئأجلاومنمثلابالتبىكالبى

هذاإلىاحتياجفيكالىوالإنالى55.صالسابقالمرحعالثاك(،)الحوارالثافيالجزءالقدوسالتالوثحول

مد".الموتولسصالجسد،وضاعة"بس!قانلأ:أثاسيوس،القدي!وأكدسقكما،الرفعةوهذهالتمحيد

.701ص14فقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرحع،الأريوسيين

قائلأ:آحر،مرضعفيكيرلسالقديسعليةبزكدماوهذا،الآبأماممح!نوحدأدأعطاناالابنلصعود)2(

الأبد،إلىلاصاهوللفاسلإ،عيراقيلأن؟إسرائيللىلأحيالئحفظلكيهاك-المن-القسطكان،إدن"

صارعدماالجنيىوحيذلأدالآ!.أعينأمامأي،الربأمامماثلزمابىكلوفي،وقتكلفيحاضروهو

اللةأمامالآنيظهرلكىالسماءفيأي،والأكملالأعظمالخيمةفيالأقداسفدسإلىدلكلعددحلإنسانأ

إلىداتهفييقذمالل،نفسهلأجلالآ!أمامذاتهيقذملالأنه24(.9:ع!)انظرمكتربهوكمالأحبا،

علىوسادتقلكتالىالحطيةوبسبآدم،محالفةبببالآ!وحهأمامسضللناأننامنلالرغمالآب،

لأنه.الرسولبرل!لماقالكماالأقداسمدخلإلىالحضررمنتمكتاوبواسطتهالمشح،اتادنافقد،إذن.الكل

بالروحوالعادةالجودالآب".أماممعهنوجدأبفأهكذاالمماويات،فيمعهوحل!االميح،معفمنامئلما

32.صالعاضرةالمقالة،السادسالحزء،السابقالمرجع،والحق
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الثغه!ا!قالة.االلال!؟أا!نا

آخررذ6-

"إزقغن:الروحبإلهاميقول،السمواتإلىنحفصناصعودإلىالمرنميشيرعندما

:7)مزإئقخد"قيكقيذخلالذفرئات،آئؤاباأئتقاؤارتمغنرؤوستكن،الأرتاجآئنقا

يدخلبينماالأبوابتفتحلكىالمقدسةالسماويةالقواتيأمرالروحهناإذن24(.

لماذاإذن.صعودهقبلحئإلهأبكونهالسمواتوفي،الأبوابداخلهوإنهمع.المسيح

قدبالفعل،الداخلفيهوالذيذاكإنئقاللماذاأو؟الروحلأوامرالسماويةالقواتتحتا!

بواسطةوأدخلنا،كإنسانبلكإلهليس،السماويةالأبوابإلىلأجلناجاءقدفهودخل؟

نحنيرفعنالكىكإنسانلأجلنا)1(رفععاليأ،كانفبينما.الطريقهذادشئنولأجلنا،ذاته

الطيعةمجددأانلق،لصورةمماثلينإياناجاعلأيغئرناوهكذابنا)2(،شبيههوبالذي

البداية.منكانتمثلمالتكونالبشرية

هذاأنبالذكروالجديرلهمها،الهراطقةأساءالىالآياتهدهلمهمالأساسيمثلالبثر"محنلأجلناتعبير"إن)1(

هرالآبيميرعنوجلرسهوصعردهوقبامتهومرتهيأحلناهوالكلمةلتحسد،الايمانقانرنفيوردفدالعبر

أيصأفهذا،تقدسوحيرلأجلنا.تمفهذاأحذ،أنهقيلحينوكذلكلأحلناكانذاتهأحلىحينمكدالأحلنا.

يقدسأنهأيضأيقرل،الجميعيقدسالذيوهرأنه"وكماقائلأ:أثنايوس،القديسوأكدسبقكمالأحلا،

داته.وحميأيقدساذاتهشقديسلكىبل-مقذسأاللرعويريكرنلكىبالطعليى-أحلنامنللآ!لمسه

هوألهإذ-نفسهاللرغرس()أيهريمخدلكىليساتمجد".ألهالآنيقالمانفهمألىيبعىالمعىبنف!وهكدا

.701ص،أفقرة،الأولىالمقالةالأريوسيين،صدأجلا".منبرأ""يصرداتههولكيبل-الأعلى

أجلمنجمدأويلشذاقاالصررةفييدحل)الكلمة(هداأحل11:اللاهوقيغريعرريوسالقدي!قالكما)؟(

إلساناشىءكلفيويصرئبهه،أناشبهىلالبه،الثبههكذامنقيأنفسىأحلمنروحيةلمسأويأحذالجسد،

نأوجبالأنهالقدسبالروحتجلأوحدهانفسهاقدسقدكادالىالعدراءمنيرلد.الحطيئةعدأماكاملأ

مىواحدأمانرأالان!انية،الطسيعةأحدبعدماإلهأالم!يحويبقىلتولينها(،فبلهائكرثمأنزلكرالولادةئكرنم

اسطفانوسالأسق!تعريبللعظةالعرليةوالترحمةالبصحة،صعظة".والروحالج!دسالمتغاريىالعمصربن

.181ص،اأ!4الورمشرراتالزيزي،اللاهوقيعريغرريرسالقديسصمحتاراتحداد،
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لط!نا؟"ل!هـدييب!ألقاا

الأقوالمنوغرها*زفغة+،و*ق!تخة*عنالمفهومنفسلهاالتجسدعلىتعليقات7-

الم!ميحعنقيلتالتي

فيليم!إلهأكونهمنوبالرغم.كإنسانزفعولكنهإلهأ،بكونهعالياللةكلمةإن

لهيسجدإلها،بكونهالجميعلهيسجدوبينماأخذ.كإنسالبإنهعنهقيللشىء،احتياج

الكلمة،بالئةبلحقلاأمروهوإنسانآ،بكونهماتأنهوبماتجسد(.)حينكإنسانالآن

هكذا،البشريةللطبيعةالموتصارمثلمالأنهأخذ!إنهأيضأيقالأنالصوابمنهكذا

ماتإنهقيلأنهإلامائت،غيرإلهأنهمنفبالرغمالأمور)1(.هذهكلأيضاعليهاتسري

.كإنسانرفعإنه)العلى(المتعالياللةعنقيلبالمثلميكذا،كإنسان

الآب؟مجدالمسيحيسوعأظهركيف

إلىفانسحب،الضلالوقهر)2(،الفتقورتق،الضالالخروفأنقذبتأنسهلأنه

الآب.اللةمجديعلنهذاكل،الخلف

آخررذ8-

نقص؟منبالإنسانيليقماواحتملإنسانأ،صارأنهإلااللة،هوأنهمنبالرغم

العبد،شهيئةالبشريةالطبيعةمعتتناسباليئالأمورتلكلهئنسبعندماأحايعثرلاحئ

ور!عأخذإنهعنهيقالكإنسانأنهإذ

لأنهاذاقا؟البشريةالطبيعةقيلالذيهذايدانأنالصوابمنلي!م!،ولذلك

اللةمنالأخذهيالبشريةالطبيعةوخصائص.البشريةالطبيعةخصائصيأخذأنيتجنب

7(.:4كو1)اتاأخذة؟اتثملكشتيء"ؤأئ:مكتوبهوماوفق

لديهكانالذيالكاملوهو،النعمةبحسبيؤخذما-كإنسالؤ-أخذفقدإذن

الطيعة.بح!سبإلهابكونهشىءكل

لالشر.تلبقالىالأمورأي()

.القوطحراءمنوأدئةالإلسانبينالعلاقةأصا!الديالتهمزقيقصد()
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الث!دا!قالة.االلالفا!أاثل!أ

خرآرذ-9

فيفنحنشىء،يصيرلاوبدونه،الابنبواسطةشيءكليعملالآبكانإذا

قيللأنه.الآبمنالنعمةآخذأذاتهإلىالرفعةأعطىقدقننفسههوبأنهالقولإلىحاجة

فقد.الآبكلمةهوأنه.مما،الطبيعةبحسبإلهأكانأنهحينفيأخذهالذيالمؤئه)1(الجحمد

القدممنذ-آخذأالعبد،شكلفيأتىأنهمنبالرغملهوسجدواإنسانأ.صارأنه.ممازفي

الآب.معلهيسجدوابأنالحق-

كانماكلمعتآلفاللةكلمةلأن؟البشريةالطبيعةتخصانوالرفعةالنعمةإذن،

حسبلذلكخاعبه،لكنهشخمآخر،جسايكنلملأنه،الخاصلجسدهيحدث

اللهوكلمة)الناسوت(البشريةالطيعةمنمكؤنهو،واحذالمسبحلأن.كإنسان

العذراء.من)جسدآ(هيكلأأخذإذتغيير،أييعتريهنمالذي)اللاهوت(

آخررذأ-"

"ين:يقولثم6(.45:)مزالذهولي"ذفرإتىآلئةتا"كرسيثكقائلأ:داودئرنم

تقكقدكانالكلمةلكن7(.45:)مزالائيقاج"بدفنإلهكاللةقستخكذلكآخل

وهودائمأققكالذيهذاوقذس!ملكآمسيحإذنكيفالآب.يمسحهأنقبلأيضا

،الأخيرةالأزمنةفيملكأصارإنهويقاك،الدوامعلىملكأكانفمثلماإذن،؟القدوس

.تجسدهتدبيربسبب،العلىهوبينمازفيإنهأيضآئقالهكذا

أنه.مما،الجميعالىالنعمةئنقللواسطهحئلأجلنا،وفذسوئسحزفرفقدإذن
.ءصط

لكلفصاعدأالآنمنوخمطت،البشريةللطيعةبالفعلالتجسد()بعدالنعمةهذهأعطى

هئمييكوئوادايى،آناشاقلب"ؤلأخيهئميوحناإنجيلفيالمخلصقاللهذا.البشريالجنس

فهوأيضأ.لنااعطى،للمسيحاعطىماكللأن91(.أ:7)يوالخيئ"يىئقذسيينأئضأ

من)القداسة(تسريلكىلكنيفذس(،الذينفسههوالأنهذاتهلأجلالتقديسيقبللم

لذلكلنا.تمنحالىالخيراتورأشطريقبذلكصائراالبشريةالطيعةإلىذاتهخلال

)المزحم(.النار.حرأرةلقرةالحديدأيهسا!ثلالحواص،تبادللففلتمقدهذاأتيقمد)1(
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"س!نافىثيرل!القاب!أ

رافعةالإلهيةالنعمةعليناحلتبواسطهالذي6(،أ:4)يو"الطريقهؤ"أتا:يقول

أولأ.المسيحفيطبيعتنا)1(ومؤلهةوممخدةومقذسة

آخررذ-أا

وميحإلها)2(،صارالذيهوالإنسانلاحقا،إنسانآصارالذيهواللةأن.مما

البشرية.الطيعةإلىاعطتالنعمةهذهأنالواضحفمنيمخد،كىكإنسان

خرآرذ-21

)يوائفذسن"الروخ"اقتفوامكتو!هومابحسبالروحمانحهوأنهمنبالرغم

هوإنماالأخذ،!كذلك،المنحمنكلإذن،الرو!أخذإنهعنهيقالأنهإلا22(.02:

البضرية.الطبيعةيخص

خرآرذ-31

،إذن91(.:ا7)يودايى"أتااقلإئ!آلأخيهئم:الآبإلىمتحدثأالمسيحيقول

أنهوبما،القداسةربهوآخر،كلتتقديسأيطلبولا،ذاتهيقذسأنيستطيعالذيفذاك

الذيلذاكتصيرالقداسةلأنالتنرية؟الطيعةتقذشتفقد،للقداسةمحتا!غيرنفسههو

نحننتقذسلكيالمسيحبواسطةلأجلناصارالتقديسهذاذلك،علىبناءإليها.يحتاج

بواسطته.

الهراطقةمعارفماتمنرذأ-4

إلهكاللةتتخكذلكأخلينالإتتم،ؤأئغضتائير"أخئئمت:مكتوبيقولون

البريحبأإنالربيمسحأنأبدآنقبلأنينبغىلابالتالي8(.45:)مزالائيقاج"يدفن

4(.:ابط)2الرسولبطرسالقدي!قالكماالالهيةالطبيعةضركاءنكولىأدنعمةاكتماأي)1(

صارثمإسمانأيك!!افهو1قائلأ:،السباقهذالفسيالحقيقةهذهعلىالتأكيدأئناسيوسللقديىصبق)2(

نألعمةويعطيابالتماميقدل!الكىإييؤئها"لكىبالأحرىإنانأصاربعدوفيماإلهأكانبلإلهأ،بعدفيما

الأريرسيير،صدأنظرالطميعة،!س!آلهةولصرطيعتناتتغيرأنيقمدأندون،الالهيةالطيعةشركاءلكون

.301ص93فقرة،الأولىالمقالهالالق،المرحع
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اللفلهدا!قالة.اللالاثاا!أا!نا

هذهأنئظهراسئخدمت،الىذلك"أخل"ينالسببيةالربطأداةلأن.الإثمويبغض

أنهبسببأيهذا،لأجلمسيخإنهوحيث.فضيلتهعلىلهكمكافأةأخذهاقدالمسحة

هو-ما،لإضافةحاجيمافييكونوقنكعطة.القداسةنالفقد،الاثموأبغض!البرأحب

الكامل.الآبمثلوليس،كاملوغيرناقص-حالأيةعلى

الاعترافهذاعلىالردأ-5

لأنه14(.5:أفسس)انظرالأمواتمنوقمالنائمأيهاالهرطوقي،أيهاأستيقظ

لكيلا)1(11،إلهكاللهت!تخكذيلثأخلينالإتتم،ؤأئغضتاثيرأخبئتاا:يقولعندما

آدم،لدىكان:الآتينفهملكىلكن،للفضيلةكمكافأةاعطتالمسحةأنالمرءيعتقد

الاثم،ويبغضالبريحبكانفمرة،طبيعتهمئلمتغئراوكانمتغئرة،طبيعةالأولالآب

ملمحهو)فهذاالشيطانويضلهالبرويبغضالإئميحب،النقيضإلىينجرفأخرىومرة

غيراللةكلمةعلىينبغئكان،المرضهذائشفىولكىمتغبرة(.طبيعةلهمالذينأولئك

هكذا)آدم(،المتغئربذاكهزمناقدكئاإذالأنهلأجلنا،الشريرتنافسذاتهيجعلأنالمتغئر

ويبغضالبريحبلها،نظيرلاوبطريقةدائمالأنه؟مسيخلذلكالمتغئر،غيربالكلمةانتصرنا

تغئير.أفييعتريهأنيمكنوا،،الإثم

شتخذذلكأخلينالإتتم،ؤأئغفختائيرأختئت11:يقولعندماذلك،علىبناغ

لهاالمخلوقاتكلكانتئالأنه.السياقهذاإطارفيالقولهذاتفهمأنعليك"،الله

ألابنعن"وأماقولهوفياليهودعلىيردكأله:9(ا)عبإلهك"11عبارةلىالفمذهىيوحاالقديسيرى)1(

وعيرهم،وسابيلرسأريوسأتباعالهراطقةعلىبعدفبمايردكأنه8(،:ا)عبالدهرر"دهرإلىأدثهياكرسيك

ضدوقفهناآبسط.خوعلىيقذمهأحرىلحمرةعظيمأ،ضيئأقاللأنهأياااإلهك؟ابعبارةيعى"مادا:يقولإد

وسابيليوس،لماركلوس،وتمدى،أريوسوأتاعالساموساطى،بولرأتماعضدبعدفيماوكذلكاليهود،

برلسأتباعأممط،للآخرينتصدبهوفي.وإنسانإلهنفسههرأنهأظهرقدليهود،بالنبةيه!؟وماركيرلى.

الدهور"،دهرإلىاللةيا"كرسيكقرلهلأن،المحلوقعيرحوهرهوعن،والأرليالوحيدصتحدثةالسامرساطى

لكنعدأ،يىأنهويذكرالتضادهدايكررفهرأريرسبأتاعيتعلقوفيما"الصايع".كلمةمعتضادودكره

أقنرمفيوإلسالىإلههناكإلىيقولوالآحرين،ولركلوس.نحلرقغيرأنهإلأعبدا!يكونإسانا،صارأنه.مما

الرسرلبرلىرسالةتفسر".الانانيةالطيعةبلئصح،أالإالةالطيعةإلىماركيرلى،لأتاعويقرلواحد.

.61-6،ص،السابقالمرجع،العبرانيينإلى
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"شكلا؟تبرلالدباللأالقا

أيهافإنك،الشيطانئنافيلأناستطاعتهافييكناالمخلوقاتهذهمنوأممب،متغيرةطبيعة

وأبغضتالبردائمأأحببتقدالمتغتر،غيروأنتالمتغثرغيرالآبمنالذيالكلمةاللة

.الشيطانتغلبالتي)1(المخلوقةالبضريةالطبيعةفيكيرىلكياللهمسحكلذا،الاثم

خرآرذ-61

ؤيجث4غايىالرلث"لأنالآب:اللهعنكثيرةأقوالالمقدسالكتابفيتوجد

ائغذل،محمثالرلثأتاااوأيضا6(،:5)مز"الرفيتكرهه"الي!ثيىو7(،:11)مزاائغذلا

نأ-الأقوالهذهبسبب-لأحديمكنهلإذن8(61:)ألقبالظفم"المختلسمئغف!

أجلمنلهكمكافأة"عطم"بأنهويوصفالإئم،ويبغضالبريحبلأنهعطمربناإنيفول

الجنونهذامثلإلىيصلأنالمرءيستمث!!لاإطلاقأ.تلك؟ويبغضهذهيحبلأنه؟فضيلته

يح!نهكذا،بتقوىئف!ثر-الآبحالةفي-الطريقةهذهقيلماكلكالتفإذا)2(.العظيم

.بالصورةوالأصل،بالأصلئقازنالصورةلأن؟للابنبالمثلالأقوالهذهتؤخذأن

وهرأحلنا.منداتهيقذسكانفإن"إدنقائلأ:،وضوحبكلالأمرهداعلىأكدأدأثاسيرسللفدي!سق)1(

نحن،عليالرولأكانإمما،الأردنلىعليهالروحلزولألىجدأالراضحفمنإسانأ،صارفدلأنههذايفعل

نثتركوولكىحديد،منتقديساأجلمنلاللرغوس،ترفبةأحلمنتصرأوهداحدنا.لبسهبسب!

فحيما16(3:كر)1"فيكميسك!اللةوروحاللة،هيكلألكمتعلمون"ألستمعنا:يقالولكيسحته،

المرحع،الأولىالمقالة،!سيينالأرضدوبوا!طه".فيهنعتلالذينمحنكنا،كإنسانالأردنفيالربأغتسل

.151ص47فقرة،السابق

علىيقالماأنعلىلبرهن)الأصل(الآباللةمعمواجهةفيالهراطقةيصعأركرلىالقدي!يريدهنا)2(

نفسداستحدمهأنأئناسيوسللقديىسقالأسلو!وهذاالآب(،)صورةالالنعلىأيضأيسريالأصل

لهأنهيعئلاوهذا".والظلمالاختلاسوي!غضالعدليحب"اللةإنبقولابالموا!نفكرافإنناا:قالحينالسياق

ممةهىفهذهذاك!يفصلولاهذايفضلأنهلدرحةمضاد،هوماويقبلالآحر،تجاهأوالواحدتحاهميل

.ممثللفكرأدينبى،إذنلهذاوتبأالأشرار.عنويعزفويعينهمالألراريحب،كقاضأنهيعئلل،المخلوقات

مثل"الصورة"طيعةعليهتكولىأنيح!ماهدالأن،ويكرهيح!هكدالأنهأيضأاللة""صورةع!الأفكارهذه

ضد".الإلهيةالأقوالمنآخرشئايرونولايرونهالا-عميانلأنهم-الأريوشونكانولوحئالآ!،طيعة

.521-421ص52دقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرحعالأريوسيين،

031



فىال!ها!قالة.االلالفا؟اثل!ؤ

الملائكة"منأعظمصائرأ.الأعاليفيالعظمةيمينفيا"جلس:الردمولقولفيا-7

4(.-3أ:)ب

منالابنواضعيناللةكلمةجوهرعلىالتطاولعلىيتجرأونالذينهؤلاءإن

الملائكة،منأعظمصارالابنأن.مما:يقولون،سفسطائيةمبرراتنحترعينالمخلوقاتضمن

يمكنهالذيهذالأن.عليهيكنلمماصارلأنهحدث؟قدماتغييرأأنعنيكشفهذافإن

متغثرة.طبيعةلهيكونآخر،شىءإلىعليههوممايتغتروأنيتحولأن-عامبشكل-

.المخلوقاتمماتأحدهوالتغئرلأن؟نحلوقأنهالواضحفمنمتغئرة،طبيعتهكانتوإن

الاعرافهذاعلىر؟أ-8

الذيالزمنيفحصأنالمقدسةالكتبفيبالبحثشرعالذيهذاعلىيجبأولأ

)1(.قيلتعقنأو،قيلتبواسطهأوعنه،قيلتالذيوالشخص،الأقوالهذهفيهقيلت

صحيحأ،فهمأالأقوالهذهيفهصواأنبريدونالذينأولئكيكتسبالطريقةلهذهلأنه

تتااقلا:للمسيحقالواقدالرسلأننجدلهذاهامآ؟مطلباتعدالوقتفمعرفةالفكر.ثبات

العكسوعلى3(.24:)متاالذفر؟اؤاثمفتاءقجيئكغلآقةهىؤقاهذا؟يكونشتى

ذإزاغااللذينوفيليئسهيمينائسأتباعكانواالوقتيعرفوالمالذينأولئكضمنفمن

:2،174:تيمو022،ا:تيموا)انظرهذاوعلمواصارتبالفعلالقيامةأناعتقدا

وسوف،النصيتحدث)3(أشخاصأيةعنمعرفةوالمفيدالضروريمنأيضآ14()2(.

علىيركلىوالكىصحيحأتف!يرأالمقدسةالكتبيمسرونكالراح!الآباءاتهجهاالىهىالطريقةهده)1(

الآباء.بواسطةالرسلسمأخردةهدهامماساوحمة11أثناصيوس:القديسقالإد،الابنلإلرهيةالمشقيمالايمان

أمورهعنينكلمومئالكلصة،إلوهيةعن)الكتهاب(يتكفممئويميزيفحصأن،الكتابيقرأقنعلىإذدفيحب

القدي!رسائلالأريوسيين".!يهسقطالذيالحطألفسودنقعالآحر،بدلأحدهمائمهملنلاالأسانية،

4(ةاهـ)عبشرحهفيالكلامهذانفسأثاليوسالقديسذكروقد.ا50ص2:8سيراليرنإلىأثاسيرس

.271ص54فقرة،الأولىالمقالةالابق،المرجعالأريريين،ضدأنطرالملانكة".سأعظم"اصائرأ

فذائميتاتة"إنقائتئن:ائخيئ،غنزاغاالفذايىؤييييئسنهيميتائ!يثفئمائذين.كايهتهترقي"ؤكيضئفئم)2(

17(.2:يمو)2قؤبم"إتمالىفيقيتايىصتازت((

علىالردساقلصفيالمقدسةالصوصلتفرالصحيحةالطريقةعلىأثناسيرسالقدب!أيضأيؤكد)3(

الإلهية،الأسماركلينعملكماالملائمسوالآدأولأ.هدالفحصأدالراحص"فمنقاثلأ:الأريولي!،
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فى2!ل!نالال!هـدييباللألفاا

ؤاجدغنأثمتفسيماغنهذا؟الئييئتقولقن"غنلفيل!س:الخصىقالهمماهذامننتحقق

"لأن:المخلصإلىصيشيرأنمريدأالطوباويبولسقالهمماوكذلك34(،8:)أعاآخر؟ا

نأؤاضيحقإئةالقذتغ.يئةأخائلآزئمتئمآخرسيئ!يىشتريكأكانهذاغئةيقالائذي

،الموضوعهذانجهلألاوضرورة14(.-713:)عبتهودا"شئطمنطقغقذزئتا

:7)إلق"تحبلالعذراءاها1:يقولوواحد،المخلصعنالأنبياءتنبأعندما:الآتيمنتتضح

علىالأقوالهذهتفهمافإن7(،53:)إش"الذبحإلىتساق"كشاهأيضا:وأخر1(،4

المفاهيمعنيبعدوسوف،الحقعنبعيدآيذهبسوفذهننافإن،المسيحتخصأنها

التقوية.

الزمنعنبدقةنفتشفعندماجدأ.هامأأمرأالأقوالفحصيكونذلكوعلى

وعندما،اللهكلمةتأنسلأجلناإنههوبولسقالهماأننرىعندئذ،والموضوعوالشخص

منأعظمصاروحينئذالسماء،فيالكلضابطاللةيمينفيجلسخطايانامنطفرنا

الابنطبيعةإلىينصرتلاهنابولسقوللأنآخر.شىءإلىطبيعتهتتغئرأندونالملائكة

منأعظمصارإنهيقوللا،بالتاليالتأنس.زمنفيصارأمرعنيتكفملكنه،الالهية

نإيقولالاطارهذافيلكنه،الملائكةأولئكبطيعةالابنطبيعةيقارنأنمريدآالملائكة

بولسالقديسلأن)1(.المخلوقاتطبيعةعنالابنطبيعةاختلافليوضحأعظمصارالابن

خدمةأنعلىيبرهنأن-عطمةبجرأة-يريدكانالعبرإنيينإلىيتحدثكانعندما

يعقدولذلك،الملائكةخدمتهالذيالناموسومنالأنبياء،رسالةمنأعظمهىالمسيح

ؤفئقيأئؤا!قلإيمأ،يالأثبياءالآئاغكقتمقاتغذ"آلته،:ويقولالأشخاصقيمةعنمقارنة

أئضأييماالذيلثتيء،لكلؤاليثأتجغقةاثذيائييما،ييالأيخيرهالأئايمهذهفيكفقتا،كييره

والشخص،الرسولعهكتالذيالوقت:بأمانةنفهمأنفيحصأيضا.هنانعملأنالضروريمىهكذا

المعئعنبعيدأكيرها،أوالأقوالهذهيحهلوهولفسهالقارئيحدلالكىعهما،كتاللدينوالموضرع

.281-271ص45فقرة،الأشلىالمقالةالسالق،المرجع،الأريوسيينضد".الحقيقى

الكلوليربينهمقارنةيعقدأ-الرلعوللإنه-11:يقرلإذ،ابقنفمىيأثناسيرسالقدي!أكدهماوهدا)1(

وخصوصهم-بخصو!هأحديظنلالكىودلك"،كرامة"أكثرأو"أعظه"،صارقدإنهلقرلهالمحلرقات(،)أي

طيعةعنالابنطببعةاختلافمعرو!أ،يكولىلكىودلك"أفضل"إلهقالقدلواحد.بخىأنجاءأفم

.013ص55فقرة،الأولىالمقالةالمابق،المرحعالأريوصيير،ضدالمحلوقات".
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الع!فىا!قالة.االلالان؟اثل!أ

قذزييما،يكيضيماالأثثياءكلؤخايلتجؤقر؟،ؤزشمقخده،تقاءؤهؤاثذي،ائغالمين،غيئ

-اا:)عبالأغالى"يىائغطقيمايمينيىتجقمنيخطاياتا،تطهيرأيتفسيماصتتغتاتغذ

طبيعةخصائصكلوأعطاهجدا،عطم.ممجدالابن،بولسق.أحاطعندماإذن3(.

كابن،أخذهالذيالاسمعظمةبقدرالملائكةمنأعظمصارإنهيقولعندئذالآب،

الأعظمأنهفهمنافإذا.الآبعرلقفيوجليس!وخالق،وصورتهالآبوختموهاء،ووارلب

أولئكخدمةمنأعظمتكونخدمتهأنأيضأنفهمهذا،كلبسببالملائكةعنوالمختلف

الملائكة.

البدءفي"الأنهالعدممنالوجودإلىأتىأنهتعنيلاوهى"صار"،قال:وأيضأ

هوالابنالأنأعظمشيءإلىالأدقمنتغئرهتعنيلا!هيا(،ا:)يو"ال!طمةكان

سبيلعلى.ورتبتهمجدهعلىفباسأعظمتهأظهرلكنه(،الكاملالآبمنالآتيالكامل

بالعقل.يتمئزلأنهمنهأعظمإنهقارنوهالذينيفولالحصانمعإنسانئقازنعندماالمثال

دئة:يقولالذيذاكمنواضحأيصير،طبيعتهفيتغييراتعنيلااصار"1أنوكون

)مز"ملجأيصخرةوإلهىصرحآلي"الرب3(،31:)مزأنت"ومعقليصخرتي"لأن

الابنمقارنةتكونذلكوعلىس(.28ا:17)مزخلاصى"صار"الرب22(،أ:4

بالطيعة.خاصةمقارنةوليستومجد،خدمةمقارنةهيللملائكةبالنسبة

علىيستخلىمهاالمقلىسال!بوهل"أعظما"،مفةمعنىئظهردثواهلىعرضأ-9

منأو،القيمةجهةمنأوطبيعتهمجهةمنأو،بينهمفيماتمامأيختلفونالذينأولئك

نالوها.التيالنعمةقياسجهة

منخيردياركفيواحدأيومأالأن1:يقولعندماالنعمةعظمةإلىالكتابيشير

الأشياءجهةومن؟السمواتفيالموجودةالدياريعادلالذيماحقاا(..84:)مزألف"

وكلاللآليءمنأعظمالحكمةلأنفضة،وليسأولادآ"خذوا:يقولنحتلفةطببعةلهاالى

بيتيأعطيههـفي"إفي:للخصيانيقولوإشعياءس(.01-89:)أمتساويها"لاالجواهر

نألنايتضحهكذا(.ه-564:)إتق"والبناتالبنينمنأفضلواسمأنصباأسواريوفي
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فى"دللكداهـدبهلالديصألفاا

وأ"عظبمأ"كلمة

.(1)ئقافاوعظيمأ

الاختلافيكونعندمابل،عادياختلافلأيتستخدملا"أفضل"

الموضوعنفسعلىآخرحديث0-2

اصتار1:يعنيماذاشديدبوضوعمبيناأقوالهيشرحالطوباويالرسولوبولس

تالائقلآئكيماينلمن"لأتة:الآتيتالهماعلىمضيفآ4(أ:)عباائضلآئكيماامنأغطتم

تلآئكيماكلتهآئتسئحذ:مكتوبالابنعنوأيضاا.ؤتتمالك"؟اائيؤتمأتاائييقط:"أئت

له،وئسجدالآبمعيجلسالواحدأنعلىتنطويالمقارنةإنوحيث6(.ا:)عباللة"

الجوهر،تخصلا"أعظم"كلمةإذن،له،بالسجودأوامرويتلقونأمامهيقفونوآخرون

واحدأليسالابنأنلنايتضحذلكوعلى.الخارجمنوصفاتهبالجوهرالمتعلقةالمكانةلكن

الجوهر.فيللآبالمساويالكلمةهولأنهعنها،تمامأمختلفلكنه،المخلوقاتمن

الموفوعنفسعلى21-

لكن،الأقنومإلىتنصرفلاحالأيةعلىولكنها،كثيرةمعال!"صار"لكلمة

هذهأجلهمناسئخدمتالذيالمفهومإلىتنصرفعندئذشيء،إلىمضافةتردعندما

علىفهوزخام،أوأخشالب،صانغصارماشخصأإن:المثالسبيلعلىقلنافإذا.الكلمة

لأنهنجارآصارإنسانأأننعنيبل)نجارأ(،أخشابصانعيصيرلكىإنسانأيصرلمحالأية

دباركفيواحد"يومتائلأداود"يترميقرل:إذ،السياقنفسلىأثناسيوسالقدبسدكرهاالحجةهدهلص)1(

المحتار.الذه!منأكثروالمعرفة.الفضةلاتأدى"حذواقائلأ:فيهتصميمانأما1(.،84:)مزألص"منحير

تكردلايهصلأنها(.ا-801:)أمتساويها"لايمةمادةوكل،الكريمةالأحجارمنضيالحكمةلأن

بينتوجدعلاقةوأيةآخر؟ضىءلطميعتهاوهىجوهرها،فيمختلفة،الأرضمنالمستحرجةوالأححارالحكمة

الوقيةالأمورولين،والروحياتايأبدياتبينالتئالهوحهماأم؟الأرضعلىالىالمساكنوبين،السماويةالديار

ماويختارونبرقييحمطرنالدينللخصيانالر!قال"هكداإشياءيقرلهالديالمعئهوهدالأنوالفانية؟

والنات،البنبنمنأفضل،الميتدائعموضعأأسواريوفىليىلىأعطهمألى.بعهديوتمسكرنيحريى

والملائكةألاب!ببنقرابةعلاقةهناكلشتفلدلكإذلى،(.ه-56:4)إشاينقطراولنألديأ،اسمأوسأعطيهم

احتلافسبودطنةبحصافةللللمقارلة،تذكرلا"أفضل"كلمةفإنفلهذا-علاقةهناكليستداتوما

.031ص55فقرة،الأولىالمقالةالابق،المرحعالأريوسيين،ضدالملانكة".طبيعةعنالاسطيعة
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الع!فىا!قالة.االلالان!أا!نا

الكيانعلىحالبأيةتدلولا،العلمفقطتخصهنا"صار"كلمةإذنالجرفة.قبل

مقارنةفيالملائكةمنأعظمصارالمسيخإنيقالعندما،بالتاليايخلقة.علىأو)الأقنوم(

والمكانة.الكرامةتخصبل،الطيعةتخصلافالمقارنة،معهم

الموضوعنفسعلى22-

جوهرعلىأيضأتستخدمكانتوإن"صار"،كلمةائقلآئكيما".ينأغطتم"ضار

الأشخاصعلىالكلمةاستخدتماكثيرأدأنأبدا،ضرريلجقهلاهذاأنإلا،الابن

نأعلىالبرهنةللمرءيمكنلا،وئخلقونيصيرونالذينللأشخاصفبالنسبة.يولدونالذين

الذينالأشخاصلأن،الطيعةوبحسبدقيقالفطآاستخدامأيستخدم"يولدون"فعل

لكنئولد،الإنسانأنمنبالرغم:المثالسبيلعلى.الخالقبواسطةخلقواأنسبقؤلدوا،

)أييصيرأنوليسئوتد،أنهلوجودهالأساسىوالملمحصار،إنهعنهيقالأنيمكن

الكلمة،اللةعلىبالقياسيقالفهذا،الروحبواسطةويدواأشخاصأإنقيلإذاافا(.يخلق

خلفوا.أفمتعبير:كثيرأنسنخدملاولذلك،الروحمنحقآؤيدالذي

لفطأاستخدامآئستخدملافهيالمخلوفات،حالةفي"مولود"كلمةإذنهكذا

لافإنهإنه"صار"،عنهقيللو"ؤيد"،للذيبالنسبةوأيضأ،الكلمةطبيعةوبحسبدقيقأ

"صار:يقوللأنه.للحالتينئستخدمقدالمقدسالكتابفيالألفاظضرهـلأنأييعتريه

سنةمئةابنإبراهيم"وكانوأيضأس(.2ا:)أيوب"بناتوثلاثأبناءسبعةلأيوب

الشخصعننقولالبشرحالةفيكناوإذاس(.216:)تك"ابنهإسحقلهصارحبن

بعكسوذلل!،الابنعنالأمرنفسيسمعحينيباليألاالمرءفعلىصار،إنهيولد،الذي

سابقا)1(.ذكرتهالذيالسببلأجلنبافيأنفيجب،المخلوقات

الأولىصالمقالةالمابق،المرجعالأريرسيير،ضدأنظرأتناسيوس،القدي!ذكرهقدكادالبرهانهدالص)1(

131-.132
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"سلنا؟هـدبرلال!بطلألفاا

الموف!وعنفسعنالهراطقةمعارضاتمن23-

بينتصيرماعادةالمقارناتلأنائقلآئكيما"ينأغطتم"صتارإنهالابنعنمكتوب

لكن،بالكلبالخروفأوبالحصانالانسانيقالينأحدمنماالأنهالمتشاهةالأنواع

الابنبأنتعترفواأنتحتمالمطلقةفالضرورةلذا(.بالخروفوالخروفبالبشر،الانسان

نحلوقة.طبيعةلهمالذينبالملائكةئقارنهوطالما،مخلوق

الاعتراضهذاعلىالرد24-

عندمالكن،صحيحةتكون،النوعنفسمنأشياءبينعادةتتمالىالمقارناتإن

الأشياءهذهلأن"أعظم".كلمةاستخدامنتجنبفإننا،البعضببعضهاالأشياءهذهتقازن

كلمةئستخدمالمراتبعضوفيو"متميز"،و"أقل""أكثر"كلمةاستخدإممعهايتمشى

جمالأ"أكثر"كانيوسفهكذا.أفضلبشكلالمقارنةعنتفصحالكلماتفهذه"أزيد"،

.اللمعانجهةمنعنهيتميزبلآخر،منأعظمليسونجم6(.93:تك)أنظرإخوتهمن

لاكإنسالؤ،جمالهناحبةمنبالبشرئقازنفعندما،للمخلصبالنسبةالأمرهكذا

المختلفةالأشياءتقارنعندمالكن3(.45:)مزالبشربىمنجمالأأكثربل،أعظمئقال

منأعظمالحكمة11:مكتوبهكذا.أعظمكلمةئستخدمحسنأعندئذبينها،فيماالنوعفي

الحكمةبين-الطيعةجهةمن-توجدالىالعلاقةهىماإذس(،891:)أمااللآلىا

أعظم،كلمةئستخدملاعندئذ،النوعنفسمنأشياءبينتتمالمقارنةكانتفإذاواللآلى؟

يمكنعندئذ،الطيعةحيثمنتشابهبينهايوجدلاأشياءبينالمقارنةكانتإذاأفا

يتفوقبل،مثلهممخلودقولا،للملائكةمشابهأليسالابنكانوإذا.أعظمكلمةاستخدام

وليسمعهميتشابهلاأنهيقصدأعظمإنهبولي!.ففبقول،الوصفيفوق.كلاالكلعن

بأحد.شبيهأ

نفسهالموفوععلىرذ25-

إلىذلل!فيمستندينهم،شبيهوهو،بالملائكةيقازنأنيمكنالابنإنقالوالو

يتعرءتيقولونفيمامبررهملأنفليحذروا؟ائقلآئكإ"،ينأغطتماضار1:يقولالكتابأن

يملكواوأن،اللهمعيجلسواأنيمكنهمالملائكةبأنيعترفوالكىالأوانآنفقدللخطر.
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فىالع!ها!قالة.اللالانا؟أا!نا

تنتسببينهافيماالمتشاهةالأشياءأنباعتبارلديهممماأكثرشيئأيملكلاالابنوأنمعه،

هوهذالأنبينها؟فيماالصفاتبعضفياختلافاتهناككانتلوحئ،الطبعةلنفس

المشاهة.معئ

.7:أ)عب"تاليتهيتؤخذاقةليياحأقلآئكتة"الضايغ:الملائكةعنقيلوإذا

6(،:45)مزالأهولي"ذفرإتىأل!هتااكرسييكا:الابنعنبينما4(،:ا40مزأيضأأنظر

"أعظم"إنهعنهقبلأنهإلىاستنادأ،متماثلينوالابن-زعمهمبحسب-الملائكةوكان

نأمنبالرغم،عرشهفياللةتجلمعأنعنالملائكةيعيقشىءفلاإذن،هؤلاء،بالمقارنة

قالائضلآيكيماين"لقن:بولسقوليصبحوبالتالي.الكرامةهذهيستحقلاهؤلاءمنأحدآ

الامتيازهذااعطيئكيف.العبثمنعبثاا:أ(3)عبايمييى"؟اغنقط:"اخيحن

عناصركللأنمعه؟متشابهونوهمالملائكةط!يعةمننفسههوكانإنللابنالاستثنائى

ينماأشخاصإلىالآتيةالامتيازاتبينما،مشتركةتكونالطيعةلنفسئنسبالتيالتشابه

لاالجميعلكن،واحدة-المثالسبيلعلى-البشرفطيعةالجوهر.تخصلالاحقةإضافبما

لا،بالتاليبالقبوك.تتمالمكتسبةالامتيازاتهذهلكنملوكا،يصيرونكلهمولا،يغتنون

ليسواهمبالتاليعبيد.همبينما،الربهولأنه؟الابنمجدتحملأنللملائكةأحديسمح

شيء.كلالآبمعيملكالذيذاكمعمنشاهين

الملائكةطبيعةلهليسالابنإن26-

هوالواحدأنطالماعينها)1(.الطبعةلهماتكونأنوالحالقللمخلوقيمكنلا

يختلفشىءأيففىهكذا،الأمورتكنلمإن،لأنهئخلق.الذيهووالآخريخلقالذي

:اهـ)عصشرحهأثناءيقولإذوالم!ثكة،ا!بنبينالكيرا!حت!د!علىالممدهييوحناالقديسيؤكد)1(

حعلهالله11وأيصأ:حلقى"،الر!11:يقولا!بنعنلبمارياحأ"،م!ئكته"الصاسعالم!ثكةص"ليترل8(:-7

أرادحيثلألهالتحسد.صقالهبل،الكلمةاللةعنولا،الابنالربالمسيحعنهذايفلالكنهومسيحأ".ربأ

بأيأرأيت.تحدمهالتيالسمائيةالقراتكلبلفقط،الم!ئكة-المقارنةقي-يتضمنا،الحقيقيالفرقيظهرأن

الحقيقىوا!ب!الرارثبيروال!يد،الحدمبينوالحالق،المحلوفاتبينيفصلالوصرحم!فدروبأي،طريقة

قضيباستفامةاتصيص.الملكرمرهوهاالدهور".دهرإلىاللةيا"كرسيكيقولا!لنعنلكنالعد؟وبين

العبراليير،إلىالرسالةتفسيرالمتجد".الكلمةصيتكلمأيصأدلكلعدتم.للملكآحررمزهرها"ملكك

.06ص،السابقاخرحع
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"س!نا؟ل!ثييبطألقاا

الابن،بواسطةشىءكليعملالآباللةكانفإذا؟الطبيعةجهةمنالمخلوقاتعناللة

الوجودإلىوأشاخلمتففدإذن،المخلوقاتكلمثلمخلوقةطبيعةالملائكةطبيعةوكانت

خلقواالذينلأولئكالطيعةجهةمنمشاهأالابنيكونلاولذلك.الابنبواسطة

لأنالعبيد.ضمنهيالمخلوقاتتكونفيما،الخالقهويكونبالحريبلبواسطه،

91(.:911)مز"عبيدكالكل"لأن:يقولالمقدسالكتاب

طبيعةمنالابنيكونأنيعنيلاالملائكةمنأعظمصارإنهالابنعنيقالإن27-

نفسهاالملالكة

ذلك.اللةأرادمئالعدمإلى-جوهرهجهةمن-حتمأينتهىسوف،المخلوق

بعد،أتأقديكنلملوحئ،الألمينالهأنيمكنشىء،أيطبيعتهتقبلالذيالكائنلأن

زمنيةبدايةولامتغبر،غبريكنوقنأبدأ.ايتأفلن،الألمطبيعتهتقبللاالذيالكائنأئا

زمنيةبدايةالمالذينأولئكمثليكونلا،للنهايةيؤديالذيالطريقيعرفولا،لوجوده

منبينهافيماتمامآالمختلفةالكائناتإنيقولأنعاقلأييستيملاهكذا.لوجودهم

الجوهر.ونفسالطبيعةنفسلهايكون،الطبيعةجهة

الابن:عنبينماتفئ"،"إفاعنها،يقالللفسادالخاضعةالمخلوقاتكانتفإذا

طبيعةمنلأكابالتاكلكيدبمالمخلوقاتتلكيضريسوفالمذمكانفإذاهو"،أشاأا:يقال

ألابنيكونفكيف28(،-27ا:20)مز"تنتهىلن"سنوك:للابنيقالبينمانحلوقة،

معالأبدي،المخلوقمعالمخلوقغير،المخلوقاتمعالخالق،الملائكةطبيعةنفسمن

هكذابقائهأنإلأمائت،غيرمخلوقأالملادكانولوحئلأنهالفناء؟يطويهمالذينأولئك

فاية.لهتكونأنويمكنيوجود،بدايةلهالملاكأنفالواقع.الخالقاللةونعمةبإرادةهو

فالنيران.خلقهمالذياللةلاهمتخصهمفهى،امتيازاتصنالملائكةطبيعةبهتتمتعماوإنما

هوفالملاكه!!ذإ،.دثةبالنسبةهكذاليستأنهاإلا،حارقةبالتأكيد-المثالسبيلعلى-

مابكلالمائتالغيرهوفقطاللةلأندئة.بالنسبةمائتغيرليسلكنمائت،غيربالشأكيد

مثلالنعمةبحسبوليس،الطيعةبحسبالموتعلىمفهومعئ،منالكلمةهذهتحمله

.المخلوقات
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اللف!دا!قالة.االلال!فياثل!أ

الربهوالابنبينماعبيد،همالملالكةأنعلىبرهانر؟28-

فهوإذنالخطايا،يغفرالابنوكانففط،اللةإلأالخطايايغفرأنلأحديكنلمإن

إلىالجنودرباياا:قائلينيصفونالملائكةلأن.المخلوقاتضمنئحصىأنيمكنولااللة،

:ا)زكسنة"السبعينهذهعليهاكضبتالىيهوذاومدنأورشليمترحملاأنتمئ

ت)"خطاياكلكمغفورةبني."يا:سلطانهعلىتبرهنبطريقةيقولالابنببنما12(،

يطلبالذيهذاولا،الربطبيعةنفسمنالعبدطبيعةتكونأنيمكنلابالتالي2(.أ:

يمنح.الذيذاكطبيعةنفسلهيأخذ،أن

العبيدفمنمنئحصىلاالابنأن:السابقالردمئلرذ92-

أخذمنيتمكنوالمالأنبياءهؤلاء،الكرمةثماريطلبوالكىالأنبياءاللهأرسل

كلإكالكرمةملكيةوينقلالديونيترككرب،المخلصلكنقتلوا،وبالفعلالثمار

)1(،الناموسخدمةتخدمكانتكماتخدمهالملائكةكانتوقدورلب.كسيدالمزارعين

طبيعةنفسللابنليستإذن.الابنيفعلهاالتيتلكمنشىءنمعلمنيتمكنوالمولكنهم

.والربالسيدطبيعةبل،الملائكة

مقارنةبالحريبلللجواهر،مقارنةتعنيلاائقلآئكة"منأغطتم"صتارعبارةرد:35-

للجدمات

مقارنةيريدلافهوا،ائقلآئكيمااينآغطتماصتار1:الابنعنبولسيقولعندما

ئدركأنويستحيل،يقارنلاأمرالالوهيةالأن،للملائكةالتيبتلكالكلمةاللةطبيعة

كلأنحئايخدمات،اختلافإلىيشيرأنيريدكانلكنهحال(،بأيةآخرمعبالمقارنة

ها.اللةاختصهالتيالخدمةتلكينمعروفآيصيرواحد

يتضحمافهذا،الملائكةيخدمةمعالمقارنةفيتستخدم"أعظم"كلمةأنوكون

أعظمكانتجمايسوعكرزالتيايخدمةهدهأنعلىالبرهنةيستهدفكانبولسأنم!

علىوبناغ،الملائكةأولئكخدمةإلىيلجأ؟البراهينيأخذأينفمن،الناموسوصايامن

.اليهوديالتقليدبحسبملائكةبواصطةلمرسىلمملمالنامولرأنأساسعلى)1(
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"!ل!نا؟ثيدلال!لفابطأا

يخدمونالملائكةأنوجدوقد.الأعظمهوقنبحدد،الابنوخدمةخدمتهمبينالمقارنة

بالمعرفةيكرزالابنبينما،الملائكةهؤلاءبواسطةبهكرزالناموسهذاوأن،الناموس

للأمورخادماصارطالما،الملائكةمنأعظمالابنيكونوهكذا.الأناجيلبواسطة

بواسطةوالصغائرالعظماء،بواسطةئخذمالعظائملأن؟أعظمهوهذاجهةفمن.العظيمة

هوأنهوطالما3(،ا:عب)أنظروالختمالبهاءهوأنهطالما،عظيمهووالابنالصغار.

لهوتسجدالبكر،هوأنهوطالما4(،أ:)عب"يمينيعن"اجلس:القولهذايسمع

أخرىطبيعةهمبل،للابنالتيتلكسشيءأيلديهاليستالملائكةبينماذاقا.الملائكة

:2عب)أنظرالخلاصيرثواأنالعتيدينالبشرأولئكلخدمةيسرعمنهموالبعض،كخدام

عظمةبقدرللملائكةالتيتلكمنأعظمهىالمخفصفيمةأنذلكمنيتضح12(.

)1(.المحدودةالأمورعملفيالملائكةأولئكومحدوديةللعظائم،عملهفيالمخفص

لكنائضلآئكإ".ينآغطتماضار1:يقول،ايخدماتبولسيقارنحينذلك،لأجل

4ا:)عب"عنهممختلفأاممأورثما"ممقدار:يقولالجواهرمقارنةإلىئشيرعندما

العظيمالاختلافيظهرالذيالأمر"نحتلف"،بل"أعظم"يقلا(0اليونانيالأصلبحسب

الملائكة.وبينبينهالذي

الحلاص،يرثواأدالعتيدب!يأحلللخدمةمرسلةمحلوفاتالملائكةأدحفيقةعلىدهىبوحناالقديسيؤكد)1(

كيفلاحظحلاصا؟لأجليخدمودنجهااليئاللحظةفي،الابنيخدمونالملائكةإدفيالعجبهواما1:يقرلإذ

منا،أعلى!الذير،الملائكةعئ!قدأنهجثمنلا،اللةيمنحهاالىالعظيمةالكرامةويظهربأفكارهميسمو

يرتواألىالعتدبنخدمةلى)أيهدالىيستخدمهماللةإنيقرلأدللمرءيمكنكمامنفعتنا.أحلمنليخدمرا

شىءكلفعلعلىيقوم،الملائكةعحلإنحلاصا.أحلمناللة،يخدمواأن،الملائكةخدمةهىهذه(،الخلاص

هزلاءبينمائخفص،كسيدالميحلأن.المسيحعملهرهذابأن،القرلالأفصلسأو،الأخوةحلاصأجلمن

)أيمفنوحبفمنظرودلماذايقرل،وكما.الملائكةمعالعبوديةفيوشركاءعبيد،ونحنعبيد.)الملائكة(،

أفمحئخلاصنا.أحلسويحدمولىلأجلا،يرسلهمماكترأوهواللة،لال!عيدفهماللانكة؟إلىبدهة(

والبث!رالملائكةبينالمافةألىفبرغم.المخلرقاتلينكبيرةفروقأيقيملاأنهكيففكروالنا.عبيدممثابةئقبزود

نحن،يحدمولاأفمفاندتما،لأجلويعراأحبا،منيتبرنأنهميقوللوكماما،بالقربئزلهمأنهإلآ.كبيرة

العرانيين،إلىالرسالةتفسيرلخدمتنا".مكالىكلفييرسلواأنحدمتهم،هىهذه.يقولأنللمرءيمكنكما

63.صالابق،المرحع
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الث!هدا!قالة.االلال!؟اثل!أ

.ائقلإئكة"منأغطتم*متارلتفسر:واستمرارية،البشريةالمسيحطبيعةعنآيالب31-

بولسمننعرفه،ايخدماتتعلن-هنانستخدمالتي-ا"أعظماكلمةأنكون

تغل!ؤكلتايتة،ضازثقذقلآئكةيقاتكفتماليىائكيضةكاتبإنالأتة1:يقولالذي

ائتذأقديقذارة؟هذاخلآصأأفمل!اإنتخنتئحوقكيصغادتة،مخازاةتالؤقغصتبما

ؤف!ابؤغخائتيا-يابقغفثماللهلثتاهدأستمغوا،ائذينينتتاتتثتثغآييما،يالئكليمالرلث

خال!اتن1وأيضأ:4(.-22:)عباإزاذييمااخ!تائقاسيى،الروعؤتؤاهبمتت!غبما

لأنةتطئونأشترجمقابأقكئمزاقبما.باوبتموثثئفوبتلأثيماأؤشتاهذئنقغقىئوستىتائوسن

يروعؤازدزىذيسأ،يهفدشائذيائغفدذتمؤخسيتالئإ،ائنداشقنئسثتجقآئخم!ث

.(92-82:ا")عبااالئغضيماتج

الأنالملائكةهؤلاءمعالطبيعةنفس"الملائكةمن"أعظمإنهعنهقيلتمنكانفلو

جديرأيكونأن،الابنعلىيتعذىلمنينبغيألاالمتمائلين(،بينتصيرماعادةالمقارنات

به؟كرزواالذيالناموس.ممخالفةالملائكةعلىتعذىقنعلىالمفروضلذلكمساوبعقا!ب

يخطئالذيأننرىأنناحينفي،العقاببذاتيعاقبالنوعفيالمتساوينيهينالذيلأن

يكونالملائكةبواسطةبهكرزالذيللناموسيخطئالذيبينماأشر،عقالبلهيكونللابن

تناسبيقتضىالذيالأمر،الملائكةطببعةنفسمنالابنيكونلاذلك،وعلىأقل.عفابه

)1(.التعديعليهوقعالذيذاكطبيعةمعالمفروضالعقابوحجماالخطيةجمطم

الموضوعنفسعلىالهراطقةمعارضاتمنمعارضة32-

لأنه؟صرامةأشدبعقابجديرأيكونالابنحقفييخطئالذيإنالكتابيقول

المضابهةمنحالبأيةالابنطبيعةيخرجلاهذالكن.الملائكةمنأعظمهوتنإلىأخطأ

منأعظم)2(الابنصاروإذ،كرامةمنله.كلائقاسعليهالتجديفيأن.الملائكةجن!مع

أثقل.عقابهيكونالابنحقفييخطئفالذي،الملائكة

المقالة،السابقالمرجعالأريرسين،ضدالرصرلي،أثناسيرسالقديسقدثهأنسبقالديالرهادنمسأنظر)1(

.136ص95فؤة،الأولى

مرقفعنحديتةأثاءلىوذلكإله،منأفلليسألالنأنعلىآحرموصعيكيرل!القديسيؤكد)2(
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"!ل!نا؟لال!ثيييالدلقاا

نفسهالاعتراضمنالاعتراف!اتهذهعلىالرد33-

فيالواردةالعقوباتتتحددألأينبغيكان:نقولالاعتراضهذاعلىالردإطارفي

حادثآ،الأمرهذانرىلاأنناطالمالكنالحدمة،فيالثمينةالملاكمكانةعلىقباسأالناموس

عليهايعاقبالحطاياأننجدأنناإلأ،كثيرونوالملائكةواحذ،الناموسأنمنبالرغملأنه

عنقيلماصحيحآيكونلاإذنالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا.الجزاءاتنوعيةبنفس

حطيئتهأنباعتمارا:28(؟.عب)أنظرأثقلبعقابئعاقبفإنه،للابنيخطئقنأن

الذيالابنضدأخطألأنهأثفلبعقاب"يعاقبولكنه،الملائكةمنالأعظمضدوقعت

ليسالحقيقيوالإله،مخلوقاتمجردالملائكةلأنتمامأ)1(.مختلفةأخرىطبيعةإكينتمي

لا.مماوأثقلأعظمعقابأينالوصاياهعلىيتعذىفالذيلذا،معها.ئقارنولامنها،واحدأ

يقازن.

عدماالحمدفيوهوالذيالمسيحمواكفارتناا:يقولإذ2(-ا6:إ-ث)فيالوارداللةعرشأمامالاروفيم

لاقالتدقد.تحدمهحولهالمائقةالقواتلهكانتوحقأ،الطبيعةجهةمنور!إلهمنأقلأبدأي!!اظهر

الملائ!!ةذهبتلأحلنا،صامحينالتحربةبعدالمسيحالث!بطانتركأنبعدإنها(،4:ا)تالمقد!ةالكلمة

:أ4)ع!"الخلاصيرتواألىالعتدينلأحلللحدمةمرسلةخادمةأروحأحميعهم"أليىمكتربلأنه.لتخدمه

يعل-أعتفدماعلى-القولولهذا25:22(.)خرالغطاء"علىمنمعكوأتكلمهاكبكأحتمعا(."وأنا

داخلدقطبحصرول!الترية،الطيعةيفوقمايعلنصود!أنهإلأإنسالى،أبضاالميخأنمنفالرغمأمري!.

!3(،ا:.)يوواحد"والآ!"ألايقوللألهبالطية.اللةمنومولوداللةألهبس!وذلكالاحلاء،مقايي!

يأالكارول!ن،محدويفوقالغطاءمجديفوقشكلدلكيعلىوسرف9:ها(.)يو"الآ!رأىفقدرآيى"وقن

صارألهمنلالرعموذلكسمرأ،أكرهىالىالاروفيحئ،المخلوقةالكائناتمنوأعىللومحد،لعظمة

لبنمااللة،هىالجمالوالمائقةالممحدةالطيةأنأي.دهبمنأيضأهماوالسيرابمالغطاءأنوبركمحدأ،

الموحردةالمحلوقاتهدهعلىمجدهضركةيففىهكدا.منهبالقرل!بالوحردلهتثبه)ال!رافيم(المخلرقاتهده

الجزءرالحق،بالروحوالعبادةال!حود".أمامهيوجدماكلعلىهاؤهيرقإذنورهتعكسوالىفه،بالقرب

.07صالتاسة،المقالةالالق،المرجعالحاص،

ليبالدهبآحرمرضبميكيرل!القديصيثبههالذا،الالهةالطبيعةلأفاتمامأ؟نخلفةطيعةإلىيتمىالاب!)1(

إلهلأله؟للمسيحمثالاتعطىولذلك،ذهصمنهىالمنارة،إذنااقائلأ:،المقدسةللخيمةالدهيةالمارةعنحديثة

كيرل!القديسابالدهباوعظتهالالهيالهاءإلىسابقأأضرنامثلمابالذهبنثبههأنويجص،بطبيعتهحقيقي

73.ص،التاسعةالمقالةالسالق،المرحعالخامى،الحزء،والحقبالروحوالعمادةالسحرد،الأسكندري
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اللفهفىا!قالة.االلالانفيأا!نا

لأفاجدأ؟ومفيدةحسنةالخدماتبينالمقارنةإن:الاعتراضاتنفسمنرذ34-

مناعظمهوكيفلأنه.والابنالملائكةمنلكلبالنسبةترت!أعظمكلمةأ!يةت!ثرح

:الأقوالهذهمننعرفهاسوف،أعظمهووكم،الملائكة

عمليتممالابنبينماشيئا،يتممأالناموسلكن،بالناموسالملائكةكرزت

:يقوللأنه؟الناموسفترةفيالموتققلثلقدكاملأ.صاربنواميسهانقادالذيلأن.الآب

نموتلنلأننا)1(.الموتابطا!المسيحبواسطةبينما1(،54:)رو"موسىحئآدم"من

الناموسوصاياكانتوإن22(.:أ5كوا)أنظرأحياناقدالمسيحلأنآدم؟بسبببعد

فقطمعروفاكانواللةا(،02:قضاة)أنظرسبعبئرمدينةحئدانبلادمنهاكرزقد

مر)أنظرالأرضكلفيالآنانتشرتقدكلمتهأنإلا2(،26:مز)أنظراليهودبةقي

45(.6:يو)أنظرللملائكةلادثة،تلاميذأصارواوالجمبع18(،:01رو:،ا9

الملائكةبواسطةاعطيأنهإلأبالتأكيد،اللةناموسهوالناموسأنمنوبالرغم

-إذن6(.52:)إيق"المتكلمهوأنا11:يفولالابنأنحينفي11(،3:غلا)أنظر

عب)أنظرأعظملعهل!ضامنأصارماوبقدر،المختلفةخدمتهفبقدر-بولسأقوالبحسب

أعلىلأنه؟الطيعةجهةصتلهؤلاءيقازنلاوهو.الملائكةعلىيتفؤقمابقدر22(،7:

كلمةأنلنايتضحوبذلكالجوهر.حيثمنالمخلوقاتعناللهئعدبقدرهؤلاء،ينجدأ

طبيعةعنالابنيعلومابقدر،الملائكةلخدمةبالنسبةالابنخدمةعظمةإلىتشير"أعظم"

ذإ،كيرلسالقدي!تعبيربحسباللهوجههولأنهولراسلامأهولناوصاروالعداوةالموتالمسيحأبطللقد)1(

ويعطيهيمنحهالدياللامدلكسلامأ،يحملاللهوجهظهوروبالتأكيد،.المسيحبظهوركلنازكااهكذا:يقول

رفغوعندما27(.:ا4)يراغطيكثم"ستلآيىتكبم.أئرذاستلآمأ1:يقوللأله.بهيؤدوذالدي!لأولنكالمسيح

عندئذا(.ا:01)مزيحييي"كن"اخي!نله:قائلاأ(2:لى)انظراسم"كلفوقاحمأوأعطاهالابنالآث

وسلكناوصاياهقبلاإذ،أحرىمرةباحتيارناالسلامووحدناينايخمافاتحدناعنه،فصناالىالعداوةأبطل

تاللأنهالمشح؟ربطماالوحدةهذهوفي4(،:ابط)2الالهيةالطبيعةشركاءصرناوبهوبراسطه،الروححسب

)يويخيتا"ؤاجداأثضأفئمييكرئرايخيك،ؤأتايخيالآلبإلهاأئتأنككضاؤاجدأ،ائخميئاييكر!ا:للآبمرة

11ائزاجدائحئزنرتتئنركتجييغناآئتاؤاجد،تج!تدؤاجد،حئراثكييرينتخن"فإتتاالكتا!وبحص2(.ا:ا7

فهدا،نحوهشاحصيراللامغئ!نولقبلالابنيمحدأي،وجههيرفعالآ!اللهأ!وكون17(.:ا.كر)1

والعبادةالسحرد32(10:ا2)يو"ائخييئإلىأخدفيايآزفيقيارتفغثإيى"ؤآلاقائلأ:المشح،يوصحهما

.131-013صعثر،الحاديةالعظة،السادسالجرء،السابقالمرجع،والحقبالروح
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س!نا؟1لال!رليمل!ألقاا

تليقبخدمةالابنفؤضنفقدكعبيد،الأدفىالخدمةالملائكةخؤلقدكانوإذا.المخلوقات

6(.8:عب)انظرغظمىلمواعيد،الكتابيقولكماشرغ،قدلأنه.وربوبيتهببنوته

خرآرذ5-3

والخدمة،للملائكةالتيتلكمن،متنوعةبطرقأعظمكانتالكلمةاللةخدمة

يخدمها.الذيذاكعظمةبقدر،أعظمتكون

قالئهيائخ!د،ضتجيفآكانقا!ىغئه،غاجزاالتاموك!كانقا"يآته:بولسيقول

3(.8:)روائخستد"فيائخطةذان،ائخممإ%ؤلأخلائخطئة،تجستديئ!!ىائتهأزستلإد

الذيالوقتفيالجسد،ضعفبسببالخطةيدينأنعنضعيفأالناموسصارفطالما،إذن

يمكنناالتيللدرجةالقدسالروحلنوالالبشريةالطبيعةقابليةبذلكمظهراالمسيحفيهأدانها

صارإذنفالمسبح9(،8:)رو"الروعفينلانخسنل!فيقفسثننمأثننمؤأئا11:نفولأنمعها

.الناموسكرزبواسطهمالذينالملائكةمنأعظم

لكيلاجاءقدالابنأننجد،الخطيةبسببالنامولرمندينقدالعالمكانوإذا

يحررلكيبلعقابا،يفرضلكىولا17(،3:يو)انظرالعالميخلصلكىبلا،العايدين

الذيمنأعظمإذنفهوالدينونة،منويحرريخلصالذيهوولأنه.العقابمنالجميع

الجسد،بواسطةالخطيةيدينأنيستطعلمالذيالناموسمنأعظموهوالدينونة،يطلب

بالناموسكرزواالذينالملائكةمنأعظمالابنذلك،علىبناءهذا.فعلالذيهوالابن

الدينونة)1(.خدمةكانتوخدمتهضعيفآ،كانالذي

أتاشوسالقدبسقالهألىسبقالأمروهذاقبة،أتواالذي!مثلليصالالنأنعلىكيرلسالقديسهنايؤكد)1(

لأنهلي!هذايقلأالمقدار"،هذا.ثملالملائكةمنأفمل"صائرأتالعندمانفسهوالرصل11:السياقنفسي

غيرمنهماالواحدفإنبالأحرىأوللحقارنة،وحهيوجدلالأنه-بالمحلوقاتاللوغوسجرهريقارلىأنأولأأراد

دأيوضحدإنهعدئذ،منهالصانروالتدليرإليا،التحمدي"اللوعوس"حضوريرىوهوولأنهتمامأ.الآحر

محسب)اللرغوس(هريحتلفمابقدرأنهيوضحلكىوهداقمله.حاءراأنسبقراللذينماهألي!اللرغوس

كانواالعبيديأن.الملائكةحدمةمنأفصلوبهمهالصائرةالعمةكانتمابقدر،قبلهأرسلهمالذينعنالط!يعة

ديو!معنيصمحأنلهخقلكانوالسيدالابنأما21:34(.)متاكثروليمىبالثصاربالمطالبةلقطنحتصين

.136ص95فقرة،الأولىالمقالةالسالق،المرحعالأريرعبين،ضدآخرير".إلىالكرميسلموأن
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العف!دا!قالة.االلال!،اثل!ؤ

والملائكةالمخلوقاتطبيعةذاتلهلشالابن36-

الملائكةهؤلاءنسمىإذندعنا،الملائكةطبيعةذاتولهنحلوقأ،الابنكانلو

أفوالبحسبه(،ا:)عب"ابنيأنتاا:الملائكةمنلأىأبدأيقللملكنهالآب.أبناء

ما؟الابنيجلسمثلماالآبيمينفييجلسونهلملاكآ.أبداالابندعىولا،بولسالرسول

.إياهخادمأمنهبالقربيقفبالحريبلالآب،معجلسملافيمن

منمالكن44(.-522:مت)راجعلكم"فأقولأناأئااا:تقولالملائكةدع

لك".أقوللكىانتصب"وقفت:يقولونبالحريبلالأمر،هذايقولهؤلاءمنأحل!

قضازثتجاغثقذتلآئكةؤإدا11:يقوللأنه؟ئخذمفهوالابنأئا،يخدمونبالطبعالملائكة

وهؤلاءبواسطه،صاروافقدأولثكائابالتأكيد،خالقالابن1(410:)متااتخدمه

أئا،السمواتأبوابيفتحواأنأوامرلهمتصذرالملائكة.لهفئسخذهوأئاله،بسجدون

الحياةفييشتركونأولئكا(..-247:)مزالمجدوملكالقواتكربفيدخلالابن

بالتأكيدوهو.للجميعالحياةنفسههوحقآ،الحياةمانحفهوهذاأئا،اللهمنئمنحالى

"كل9(،:41)يو"الآبرأىفقدبرانيو"من03(،:01)يوواحد"والآبأنااا:يقول

"والحياة،القيامةهو:"أنا12(8:)يو"العالمنورز"أنا15(.:ا6)يولي"هوالابما

اسمفيصليناوإذا.الكلامهذامثلتقولأنتتجرأاالملائكةبينما25(،ا:ا)يو

معئمخدوالابنأحد.يصليلنالملائكةاسمفيبينما،سنأخذهنطلبهفمهما،المسيح

إذنللملائكةكيف.الآبمعالابنيمخدونهمبالحريبلئمخد،لاالملائكةبينماالآب،

اخنلافأنشكلاالعطم؟الاختلافهذايوجدطالما،الابنجوهرذاتلديهايكونأن

الجوهر.فيالاختلافعلىيدلالطبيعة

للآببالنسبةأيفحآئستخدمءصار"37-الفعل

)مز"خلاصيأصار1وأيضأ:س(813:)مزحصنأ"اللةلي"صارالمرنم:يقول

-أمامتشهدالأقوالهذهفإن،الابنعنقيلتالىالأقوالهذهقبلوالوإذن1(.4:أ18

ويكون،القديسينيخلصفالذينفسها،المخلوقاتطبيعةلهليسالابنأن-وقاحتهم

الله.فقطهولهمودرعآملجأ
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لللأ؟لالال!ثييب!ألقاا

الجوهر.إلىئنسبأنيجبلا+صار!كلمةهناالملالكة)"منأعظم"صارآيةعن38-

إلىالعدممنبشخميالاتيان-حالأيةعلى-ئعني"صار"كلمةكانتإذا

)صيروا(اقكوئوا1:المخلصلهمقالتنجوهرإلىتشيرالكلمةهذهوكانتالوجود،

الإتيانتعنيأن"صيروا"لكلمةفكيف36(.6:الوزجيم"أئضأأتاكئمأنكقازخقاغ

قنلأن؟موجودينبالفعل،القولهذايخاطبهمالذينأولئككانإذاالوجود،إلىالعدممن

فإذامو!حود.غيرهوتنبالحريبلالوجود،إلىيأتيأنيمكنلالالفعل،موجوداكان

التحولبل،لوجودهممابدايةتعنيأندون،الكائناتلكلئستخدم"كونوا"كلمةكانت

)1(؟الابنوجودبدايةإلىيشيرأنعلى"صار"الفعليجبرسببفأيآخر،إلىشيءمن

ذإالحسد،تخص"صار"كلمةأناأدضلالعهدضامنأ"صارلعارةشرحهفيأثناسيرسالقديسأكدأنسق)1(

لعتبردإناحسدأ"،"عارقداللوغوسلأنلأحنا.مهالمعطاةالفمانةأيضامأ"،صار"قدقوله"وأيضأ:بقول

نمرهافإننامار"،قداكلمةأبضاوهكذامصنرع".وهومخلوق"الحديأنالجد،إلىت!يرأفاا"الصرورة

نيهمسوءبحبينزلقونأهميعرفواأنالمعارصينوعلىإنسالأ.صيرورتهلسصهـدلك.الثانيمدلرلهابحسب

حوهرأديقمدا،الآ!و"صررة"و"هاء"و"حكمة""كابن"عرفهالذيلرلىألىإدنوليعرفراهده.

ألطلقدوهريرمأ،سائدأالموتفيهكاكالذيالعهدذلكلحدمةهاا"الصيرورةتقبربل"صار"قد"اللوعوس"

.381ص6.فقرة،الأولىالمقالة،السابقالمرجعالأريوسون،ضدالمرت".هدا
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الد!رهد5احاةالاا!قالة.االدالانفيا!نوؤ

والعضرونالواحدةالمقالة

:الرسولقولفي

يشوغ،ائقسييغكقتتل!ؤزئيسناغتزا!تازسئول"لآجطوا

أقاقة،يفذيأمينآكؤييماخال

تيته"كل!يآيضآفوشىكانكظ

2(.-أ3:)عب

مصنوعآ.ولانحلوقآليسالابنأنمنهئستنتجوالذي

هذهمنواحدبأنهأيضأنعترفأنعلينالتختتممخلوقأ،الابنكانإذاا-

.مكانكلفيالوجود-تحديدا-وأقصد،الألوهيةخواص!إلىيفتقروأنه،المخلوقات

شيءتصرلمبدونهأنباعتبارا،بنبواسطةصارقدالكلوكانصحيحأ،هذاكانفإن

ذاته.خلققديكونعندئذفالكلمة3(،ا:يو)أنظر

يوجد؟أنقبللذاتهالوجوديعطيأنلهفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا

يمكنلاوبالتاليالمخلوفات،هذهمنواحدأليسعندئذفالابن،ممكنغيرهذاكانإنأقا

)1(.الوقتذاتفيالمخلوقاتبينومحصىلذاييما،كحالقيظهرأن

.41-21ص2لقرة،السابقالمرجع،التانيةالمقالة،الأريرسيينضد،الرسوليأثاسيرس!القديسرأنظر)1(
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)؟"شكلالال!ثبيباللأالقا

خرآرذ-2

الذي24(،ا:كورا)أنظرالآبحكمةأيضاويدعىمخلوقأ،الابنكانإذا

كانوإنذاقا.خققتقدتكونعندئذفالحكمة24(،ا:40)مزبالحكمةالكلخلق

للكل.الخالقالآبحكمةهولأنهمخلوقأ،ليسفالابنعبحز،محفنهذا

آخررذ3-

)أنظرإدئةوحكمةاللةقوةالمقدسالكتابفيأيضأوذعىخلق،قدالابنكانإن

يكنلمالابنأنطالما،حكمةأوقوةبلافيهاللهكانزمنهناكتكان24(،أ:كورأ

لذلكوقويأ،حكيمآوأبدآدائمأكانالآبلكن.العدممنيصيرالمخلوقلأنموجودأ؟

وقوثه)1(.اللةحكمةهولأنهموجودآ؟دائماأيضأكانفالابن

خرآرذ-4

زأىققذزآفي"آثذي:وبحقيقوأط،ذلكمنوبالرغممخلوقأ،إلابنكانإن

كانوإن،الأصلمعمتماثلةالخليقةفيتظهرالآبصورةتكانت9(،ا:4)يوالآقي"

أيضأهوالآبويكونواللة،الخليقةبيناختلالتهناككانتضاالنحو،هذاعلىالأمر

نحلوقأ،ليسإذنفالابن،الابنفيكاملةصورتهتظهربلمخلوقأ،ليسأنه.كلالكننحلوقأ.

الآب.صورةهوإذ

شحصصالآ!شحصتمايزعلىمؤكدأالآ!وحكمةقوةهرالاب!أنحقيقةإمبرويرسالقدي!نجرح)1(

لعر!أدهايمكنناوالى،المقدسةالكتلاأعطنهاالىالعلاماتلتلكيصعىالإلساناليتا:يقولإذ،الاس

الابروهو،كامللأنهالقوةوهرلوم،للالأنهالكلمةفهو.اللةوحكمةاللةوقوةوالابنالكلمةئئىإنه.الابن

الآ!أدلي!الإلوهية.يواحدالألدية،فيواحدالآب،معواحدلأنهالحكمةوهو،الآ!منمولودلأنه

إله،سإلههوالمشحهكذا.الولادةعنناتح،اضح،تما-نريوحدوالابنالآ!فينالالن،معواحدشحص

،الأولالكتا!،اجالمسيحىالإيمانشرحإمبروشرس،القديسء".الملمنالملء،دائمأبدىسدائمأبدى

فقرة50،21مارسالآبائبةللدراساتالأرثوذكيالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحيد.ترجمة،الئايىالمصل

.21-02ص16،
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الث!هفى5ال!احاةا!قالة.االلالاثا؟أا!نا

آخررذ5-

ققذزآيي"الذي:ذاتهعنالابنويقول،نحلوقغيروالآبنحلوقآ،الابنكانإن

كانوإذاخيق؟الذيالمخلوقهذافيالآبيظهرأنممكنأيكونفكيفالآبئ"،زأى

نستخدمأنمنيمنعناالذيفماالآقي"،زأىققذزآفيالذي11:ويقولحقأمخلوقأالابن

مثكأنغيرمثلنا.نحلوقاكانطالماعنا،شىءفييختلفلاالابنكانإذا،الأقوالنفس

ولذلك،المخلوقفيتظهرلاالمخلوقغيرصورةلأنوسخؤ؟عبثمحف!هوالقولهذا

لها)1(.مثيللاالىالآبصورةلأنهنحلوقا؟الابنيكونلا

آخررذ6-

تقا15(،أ:6)يولي"هؤيلآلبقا"كل:يقولوحقأنحلوقأ،الابنكانإن

هذهفيموجودهوماكانإنهذا،المخلوقاتلدىمماأكثرشيءاللهلدىكان

لأنعبؤ؟ومحض!،محلهغيرفيالرأيهذاأن.ممالكن.الآبفيأيضأموجود،المخلوقات

خصائصكلالطيعةبحسبفيهتوجدالذيفالابن،المخلوقاتعنكثيرايبعدالإلهى

مخلوقأ.يكونأنيمكنلاالآب،

رآدما"الدي:9ا4يولنصشرحهفيوذلكالالنلىهىللآ!الحقيمةالرؤيةألىعلىكرل!القدي!بركد)1(

فيلاوالممرحةللآبدقةوبكلحدأوالمضبوطةالحقيقيةالرؤيةهدهإلىننتقلدعا11:يقولإدالآب"رأىفقد

العاديةغرالقدراتيذقاعينبواسطةبثاتتمرشناإداوذلك،ولدهالديلداكصررةألهسنرىيألا.الابن

قدإد،صالحهوفبالتأكيد،.الابنيتحدهالصلاحونفسطيعيأ،الآ!اللهيخصفالصلا!فيه.ظهرتالى

لأجلهم.نفسهويبذل1(،ا:هقيا)انظرالحطاة"ليخلصأالعاإلى"حاءإذأحلا،منعظيمأإدلالأاحنسل

الخليقةعاصرحقتأمرالىالقرةتلكمنأعظمتكولىألىيمكنقوةفأيةأيضأ.الالنوهكدا،القدرةكليوالآ!

وكل:للعميانالمصروأعطىيطهر،أنالأبرصوأمرلإرأدته؟الموادطبيعةوحؤل،والرياحالبحرانتهرإذنف!ها،

قدكالتالدينأحياإذأيضأ،معهبالتساويالحياةهووالابنبطيقه:الحياةهو؟والآبإلهيبلطانهذا

لميبس:يقولوحقلصرا!إذأ.الحياةإلىوأعادهمالمرتىأقاموهكداالمرت،توةأبادإذأجادهم،اضمحلت

.51صالتاس،الجزء،السابقالمرحعيوحنا،إنجيللنرحالآ!".رأىفقدرآيى"م!
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"لطكلا؟ل!هـدييباللألقاا

خرآرذ-7

الابنلأنبموخالقجابلبالحريبلله،آبأاللةذعرتضامخلوقأ،الابنكانإن

نحلوقأ،يى!فالابن،اللهوهوآلبئدعىأنه.ممالكن،الخالقئظهروالمخلوقالآب،ئظهر

.كآببل،كخالقاللةيظهرلاوبالتاليمولودآ،بل

خرآرذ8-

الفوةولا،الحكمةولاامملمة،ايدعىأنيجبكانتقانحلوقأ،الكلمةكانإن

نأيعنيذلكبغيرالقوليأن3(؟أ:عب)أنظراللةمجدهاءولا24(،ا:كورا)أنظر

وحئ.زعمكمبحسبالمخلوقالابنامئلكهاإذاالامتيازاتتلكالأخرىالمخلوقاتتمتلك

في-لأنهيجد؟لنهذافإن،الأخرىالمخلوقاتمنأكثرهومايمتللثالابنأنزعمتملو

الأقوالوهذهالامتيازاتهذهأن.ممالكن)جوهريأ(.منهأقلمخلوقيوجدلا-الحالةهذه

ضمننحلوقأليسإذنفالابن،الابنمعفقطتتناسبلأنهاآخر؟مخلوقأيإلىتنصرفلا

الآب.جوهرثمرةهوبل،المخلوقات

خرآرذ-9

بأنيؤمنمنهناككانفإذا،الابنبواسطةصارالكلإنيقولالمقدسالكتاب

صحيح،الرأيهذاكانوإنابن.عندئذللةكانتضا،الابنليسوهو،مخلوقالكلمة

أقاا:3(.يو)أنظرشيءكليفعلبهالذيالابنلديهيكناإذاخالقآاللةيكونفكيف

)1(.اللهمث!!هوبل،.ممخلوقإذنليسفهوبواسطه،الأشياءكلويخلقيعملاللةكانوإن

:يقولإدإمبروسيرس،القديسيؤكدهماوهذا،القدسوالروحوالأبنللآ!واحدةهيوالالوهيةالربرلية)1(

يأ!ولندفعلاحئ-واحدةشرلرليةمعأ،:الابنللآبواحدلاهرتيوحدأنهلدابةيتبتوهو"والرسول

"إله:ليقولنتعها،أدعليايج!الىالقاعدةلايوض!حفإله-اليهودتقوىعدمأوالوئنييننحوسراءحطأ،

كو)1به"ومح!الأضياءجميعبهالذيالمسيحبسوعواحدوربله،ونح!الأثباءحميعمنهالديالآبواحد

إله11:فرلهفيأيضأهكذاارب"،اأيضاالآبألىيخكرافإنه"ر!"أنهالمشحيرعتسميتهفيأنهدكما8:6(،

)ئعفمهوللوأحد،إلهم!أكثريوحدأنهلشئعفملإلهوهكدا،الحققبةالابتإلوهيةينكرلالإنه"الآبواحد

مكتو!:هوكماالإلرهة،لضمنوالربوليةتتصسنلرلوبية،الإلوهةلأننظرأواحد،هرالقوةممدرألى(
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"الل!رإ3ال!احاةا!قالة.االلالون؟أا!نا

الهراطقةمنآخراعرافنأ-"

نقولولاخالقأ.جعلهالطريقةفبنفس،للابنكيانآبإرادتهأعطىقدالآبأن.مما

الجوهرذلكمنتدفقأنهأومنه،مقطوعجزءأنهعلىئدزكلئلاالآبجوهرمنأتىإنه

.الموصوفغير

الاعتراضهذاعلىالردأ-أ

التدفقلأن؟ثرثرةمجردكوفاعنتزيدولاغبيةأقوالأيضأهىا!الأقواهذه

أئاطببعتها.بحسبالأمورهذهمثلتقبلاليالأجسامفيإلأتدركلاوغيرهاوالقع!!

لم.يتأأويتجرأأندونيلدالجسديفغيرفيه.ليستالأجسادفأهواءبجسد،هوليسالذي

النورتبعثعندماالنيرانتصيبتجزئةأوقطعوأممبالنور؟تلدعندمابالشص!يلمألمفأي

يستيمأفلاألم،دونذاقافيماوترسل،تجزئةدونتلدالنيرانكانتفإذاذاقا؟من

فالختم؟الصورةعنالختمانفصلمئ؟طبيعتهبهاءيبعثأنالأشياءتلكخالقبالأكثر

لأولئلث-وفقأ-اللهطبيعةكانتإذال!نأيضأ.وداخلهاا!ورة،اطبيعةفيدائمأيوجد

لاعنه؟تصدر-الابنأوجدتلأولئكوفقأالىتلك-فاعل!إرادهفأي،وعقيمةجافة

ومصنوعة،نحلوقةأشياءهيبعد،فيماووحدت،موجودةتكنلمالتيالأشياءأنشك

لأن؟الحقعنوانحرفوا،جوهرهمنؤيذالخالقالآبكلمةبأنالقوليتجنبونولكنهم

الكل.يخلقبواسطتهالذيوكلمته،الجوهريةالآبإرادةوهو،حىالابن

للأبناء+صارت+،و"خيقوا)"كلماتاستخدامعلىالمقدسالكتابمنبرهانأ-2

الطبيعيين.

كالأبناء،مختلفةأشياءعلىللدلالةاستخدمتإذاماضررفيالألفاظتتسببلا

الشريف.الطبيعىأصلهمعلىتؤثرلالهمبالنسبة"عبيد"كلمةفاستخداممثلأ.الطيعيبن

لاالطيعةهوالفحصتحتيقعمالأنخلق؟أنهويدعقنقيلماإذاضررأفييترتبفلا

المرجعا،جإمبروشوسالقدي!س("99:3)مزنح!"وليسصعاهو،اللههوالر!أن)بتاكيد("اعلموا

.26ص62فقرة،الثاكالفصل،الأولالكتاب،المسيحىالإيمالىشرح،السابق
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لالطكد؟هـلبدلطالفاباللأ

)خلقه("آقاقةيفذيأجمينأكؤنيمااخال1:بالقولؤيذالذياللةكلمةإلىاشيرفإذا)1(.اللفظ

تأنسه.يخصأنهعلىاتقولهذايفهمبليتغئر،لاإلهآبكونهفإنه2(؟3:عب)راجع

:يقولوسليمانداود،أمةتدعىتتشتتع.الحقيقةعلىأبدأيؤترلاالكلماتفاختلاف،إذن

عبيدأ،ولدوهمالذينالأبناءالآباءدعاماوكثيراا(.أا:مل)1اغثذكا"سسقيقان

أبنائهم.علىسلطةمنللآباءماتظهرهيبل،الطيعةتغثرلافالكلمات

سأخلقاليوم"من:يقولحزقيالأنؤيدوا؟للذين"خلقوا"كلمةتستخدمكذلك

"بناتوثلاثأبناءسبعةله"وصار:مكتوبأيوبوعنس(.3891:)أشأولادأ"

س(.2ا:)أيوب

علىبل،الألفاظدقةعلىالتركيزدونللبشر،بالنسبةذلكقتقتاقدكنافإذاإذن،

الإلهية؟الولادةيخصفيماالطريقةذاتنطقأنبالضرورةنقبللافكيفايأشياء،طيعة

الألما!سينطلقوندائمأالكتا!نصوصيتقدونالذينلأن-قبلم!أكدناكما-حدأهامالمدأهذا)1(

علىويؤكد،الألفاظصينطلقراأالآلاءلكن،قولةالمرادايأمروطبيعةوالمحتوىالمفاهيمتحددالتيهىوكأنها

الأشياء،طبيعةقدرمنتقللالتيهىالألفاط"فليست:البقنصفيقائلأأتناسيرسالقدي!الحققةهذه

علىسابقةليتلفاظالأنلأوغيرها.الألفاطعلىالمعئتضفىالتيهىالأضياءطبيعةفإنبالأحرىبل

11"مصرعاالحرهريكونفعندماولذلكلها.تالةتأتىوالألفاظالأولىهيالجواهرانبلالأشياءحواهر

"مصوع".أنهلهويقصدخاصةلصفةعنهئقالو"حلق"و"حار""صنع":الألفاظفإنعندئذ"مخلوقأ"أو

مح!بئتخلىملاو"خلق"و"صار""صع"ألفاظفإنعندئذوابنأ،مرلودأالجوهريكرنحينماولكن

بدون"ويذ"منبدلأاصئخدمتقد"صنع"كلمةتكونبل"مصنرع"،أنهتعئولا،الحريمفهومها

طبيعتهم.أصالةينكرواأندورلهم،عبيدأيحبوهمالذيرأبناءهمالآلاءيلقصكتيرةأحيادويخاتحديد.

الحالةفيأنهمإلأ.الدايةممذامتلاكهمحقيفقدواأندونألناءويسموفمعيدهميجاملونوأحيانا

بدوافعأبناءعبيدهميسضونالتانيةالحالةويكآباء،سلطانهمخلإلصتعيدأألاءهميضردالأولى

الرسولوكان.زوجةكانتللله،عدةتكى!أهارغمسيدأإبراهيمتدعوكانتد!ارةإنسالية،

فانلةعبدأابنهادعتأمأكونهافرغمبثعأما"سيدا"،كادالذيلفليمرنكأحالعبدأونسيمرسيص!

عدك"."سلبمانلأدكلامهانفسلداودقالوصلأنبعدأيضأالنىناثانوكذلكصليمان"."عبدك

.51-41ص3فقرةالثايخة،المقالةالابق،المرجع،الأريوسيينضد
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الل!هد5ال!احاةا!قالة.االدالانفيأا!نا

13-رذ

هذاعلىتدل"مخلوق"كلمةبينماالآب،منمولودأنهعلىيدل"الابن"اسم

ابنأيكونبلابنا،دعيتقامخلوقا،يدعىالابنكانفلو.خالقهعنخارجأصارالذي

نحلوقأ.ليسبالتاليفهوابنأ،يدعىالحفيقةفيكانوإنأقازائفأ،

نحلوقأليسا،بنأنعلىيدلمقنعحديتر؟:أ-4

14(،:أ2)جااالذينوتةاإتىغضلكلئخفيراللهالأن1:الحكيمسليمانيقول

مامعذلكيتفقكيفعندئذالدينونة،إلىلالمقتيد،المخلوقاتمنواحداالابنكانفإذا

22(.5:)يويلانن"الذثنوتيماكلأغطىقذتلأخدأ،تدينلآالآقي"آن:ذاتهعنقاله

كانبلأبدأ،؟)1(.يدينأنلهاعطيئقدسلطانأإنقالعندمايكذبدانيالكانوهل

الابنليسولهذا،،والأمواتالأحياءيدينلكيأتىالذيهوهذالأن؟الحقيقةيقول

الدينونة.إلىيقتادلنأنهحئ،المخلوقاتضمنئعدولانحلوقأ،

خاليم!ئوغ،ائقسييغكقتيل!ؤزئي!مناغتزا!تازسئوذ*لآجطواآية:علىآخرر؟ا-5

الآية.هذهوالمقصود(،ا3:)عبآقاقة*يفذيأمينأكؤيه

مئلأنهالتا!نس.سربل،الكلمةطبيعةشارحأليسالأقوالهذهالرسوليقول

لقد)جبله(؟أقامهالذيلذاكأمينأظلومئرسولأ؟صارمئامماننا؟كهنةرئيسهوصار

)يو)إنسانا("تجستداضاز"اثكيقةيوحنا:أقوالووفقبالتأكيد،ولأجلنابسببناإنساناصار

نفسهعنهوقالكماعملهمكملأ،أقامهللذيأمينأصار،كإنسانعندئذ،14(.ا:

صار،وقتذاكوبسببنا.لأجلناارسلوقدرسولأ،صارحينذاك4()2(،ا:7يو)أنظر

لكيلوم؟بلاكذبيحة،الخاصجسدهمقذمأالآب،إلىامماننااعترافناقلأكهنبما،رئبس

بواسطه.كلنايطقرنا

قذاته.ققرلوةالأيايم،اثقلإمإتىؤتجاغآلىإئتابىائنئلالستاءسم!تغؤإذاالليلرؤىيىأزى"كثت)1(

يروات،لنتاأتدممنشفطادشفطآئةاآئتيما.ؤاؤاياتيمالئغرتبكلتةيتعئذؤضتكوتأؤتخداشفطانأقاغطى

يئقرضن".لآتاؤتقكوئه

أكضقة".قذلأغضلأغطنتبىانذيالغنل.الأزفيغفىضخنمالك"أنا)2(
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"للل!نا؟ثيرلال!يمأالقا

صارفكلمةكهنبما،رئيسصاررسولأ،صارأمينأ،"صار"إنه،الابنعنيقالفعندماإذن،

.الأعمالتنؤعإلىلكن،جوهرهإلىتنصرفلاهنا

أيضأ،موسىكذلل!رسولا.صارأنهإلاإنسانا،كانأنهمنبالرغمفبولس،

كهنةرئيسصارأيضاهارونوكذلك7()1(،أ:2عد)أنظربيتهكلعلىأميناصار

بعدفيماصاربلكهنبما،رئيسيوتدلمهارونأنفكماا.المدمنذالمخفصإلىبذاتهرامزأ

وكلالصدرة،وكذلك،قدميهأحمصحئرداغحاملأ،كثيرةبسنينولادتهبعدهكذا،

أيضأ.المسيحهكذاالنساء،صنعمنكانتالى،الكهنوتإلىتشيرالتيالأخرىالملابس

رداءلابسأكهنبمارئي!لأجلناصاركثير،زمالؤوبعدالبدء،منذكانفالكلمة

للشعبيظهرلكى؟الهيكلأيالعذراء،منأخذهالذيالجسدأقصد،قدميهأخمصحئ

قميمافيؤحذؤلآخطثة،يفغلاتئما:يقوللأنهاللة؟إلىطاهركحملذاتهمقذما،لدمه

22(.2:بط)1اقكرا

متغرروغرحقيقيأنهإلأشيءأيتعلنلا+أمينأ*كلمةأ-6

نأدوندائمةذبيحةالجميعلأجلنفسهقذملأنهأمينا؟وبحتي،،المخلصدعيئلقد

أيضأ،والرسولا(..6:)رواؤاجذةترةيفخطيماتاتهقذتاتةائذيائقؤت"لآنتتغثر

زئتا"ائضييحي!موغائييماشتركةإتىدجميتئمييمااتذياللههؤأمين11:وقاللاناسرسالةأرسل

اللة،قثييئيمايخس!بتتألمو!الذين"قإذآ،أيضا:قالبطرسوالرسول9(.ا:كور)1

الرسولويقولا(.أ:4بطا)اائخثراغقلييأيين،يخالقكقاأثفتهئم،قفي!ثتؤبعوا

بينما24(،5:تسا)1ااآثضآستيفغلائذييذعوكماثذيهؤ"أيين:تسالونيكيأهلإلى

:2تيمو)2تف!ه"يئيهرأنتقدزلنأجمينأ،تئقىقهؤاشتاغغئركئاإن11:لآخرينقال

.)13

الأبدوإلىواليومأمسنفسههوظلإنسانآ،صارعندمالأنها؟"أميناالمسيخ،إذن

أيضأ.للآبالمقدسةالكتبفيقيلكماهكذاو"أمين"8(،:ا3)عب

تثيي".كلييايينهؤتلهكذا،ققيمنئرضىكثدي"ؤأتا)1(
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اللفيهفى5احاة11ا!قالة.اللال!ثاا؟أا!نا

اتذيهذا،ي!ئوغتجغلاللهأنإشزائيلتيبتجميغيميأ*قفيغقئمآيةعلىأ-7

36(.:2)أعؤقدييحأ+زئآأئتم،متقئفوة

إلىولا،الكلمةجوهرإلى"جعل"تعبير-مجترئين-ننسبألأأيضأعليناينبغي

الذيالهيكلإلىجيدوفهبم،طبيعيةبطريقة"جعل"تعبيرينصرفبل،الابنوجودطريقة

)1(

مريم.منر

قلنالومثلماوذلك،الكلمةعلىيؤثرلاأنهلأدركناجيدأ،النعبيرهذافهمنافلو

منيكناشخمبىعنأولأموالي،مالكأصارثمذلك،قبلفقيرأكانإنهشخمبىعن

لكنها،وجودهبداية"صار"تعبيريعنيلاالأمثلةهذهففىنبيا،ليكونمسيخثمنبيا،البداييما

.أخرىإلىحالةمنالانتقالعلىتدل

ربأيسوغاللهجعلكيف-تقوىفي-نسألأنعلينا،تقدمماضوءفيأ-8

ومسيحأ؟

هذالأنوئسيخ؟بتائسيه.العبدشكلأخذ،للكلوربآإفآالكلمةكانبينما

بالرغم،كإنسانالربوبيةسلطةإلىصعدأيضآكذلك.الانسانمع-بالتأكيد-يتنا!سب

العبد،شكلتحتالحرةاللهطبيعةليطصيأتلماللةكلمةلأن.الربهوكإليما،أنهمن

الذيهذايرفعلكيبل،البشريةالطبيعةخصائصفيومحددموجودهومايتركلكيولا

الصحيحةالطريقةشرحمنالاباءيملولاالجسد،تحص"حعل"فكلمةالعدراء،منأحذةالذيالجديقصد)1(

هامينأمري!فيالطربقةهدهلخصال!كرالقد-!وكدلكأثاسيوسفالقديرالمقدسالكتابنصوصلتمسير

انصرص.كتبتومئ،وكيفلماذا،علىالتفتي!2-.الابنلإلوهيةالمستقيمالايمالى-اهما:

ابنهواللوغوسأنأولأ)الهراطقة(وليتملموا11قائلأ:الأمر،هذاعلىيؤكدأئناسير-القديس

بلإلوهيته،إلىالألفاطهذهمثلينسبواأنيسبعىولا،محلوقكيروأنهسبق،فيماأيضأقلكما،الله

لأجناصنعهالذيالتجسدتدبيرأنديهشكلاومما؟الأقوالهدهكتبتوكيم!لماذا،يقشواأنعليهم

"الذمم!الحالفيأضافااومسيحارلا"جعلهقالعندمابطرسلأنيشاءلون،الدينعلىسيجيب

معئتابعونكانواإنلهؤلاء،واضحآأيضايصيرولعلهللجيع.واضحاالأمرجعلمما"،أنتمصلبتموه

سرىصئلبالذيهومالأدلاصوته.عنبل،الكلمةجوهرعنليست"تجغل"كلصةإلى،النص

.03ص12فقرة،الثايةالمقالةالسالق،المرحع،الأريوييينضدا.الجسد؟ا
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لأسكلا؟ثيدلال!ب!دالقا

لأننا.كرامتهإلمهانآكانالذيهذائانيةويحضر،الشرفيةالربمكانةإلىمستعبدآكان

بتائسيما؟أفادناقدالمسيحيكنالوأبناغ،صرتموكيف،المسيحأخوةئدعىكيف

اللةأنوأدركتزئآ"،المسيختجغلاللهإنا:ايقولالمقدسالكتابسمعتفإذا،إذن

حئربابهويعترفالابنمشيئةيوافقالآبأنعلىتتفق-عندئذ-فأنتالآب،يعني

ضمننحلوقأيكونأنشدونالإلوهة،خارجالابنيوجدأندونالعبد،شكلأخذعندما

يقوللذلك.الآبيفعلهالابنيفعلهوما،الابنعملهوالآبيفعلهمالأن.المخلوقات

فؤيخىائخالالآقيليهنتفسيى،ينييماأتكفئمت!ئثييمااكفمكئمائذيائكلآم11:المخلص

ولأنهإنسانآ،صاربعدماحئومسيحآربأصارفقد،إذن(.ا.:41)يوااالأغضالتغقل

هدف،بلازتأ"المسيغتجغلالله"إنيقللمالقديسالتلميذلأن؟يسوعذعيئعبدأ،صار

صتقبتموة".اتذيهذا،"تئوغ:أضافبل

له،وابنأكلمةجعلهيقللملأنه؟الأقوالتلكوأهميةدقةنلاحظأنيجبكذلك

أفاآخر.إلىأمرمنانتقالهلكن،وجودهبدايةيخصلاالذيالأمرومسيحأ،ربأجعلهبل

سابقأ.قلناهمافهذاومسيحأ،ربأصاركيف

أخرىبطريقهالردنفسأ-9

لأنالوجود؟إلىالوجودعدممنئحضرهأندونومسيحأ،ربآاللةجعلهلقد

نخصأفاعلى"تجغل"كلمةيفهمأنيمكنهلاعاقلوأي.الدوامعلىكائناللةكلمة

حبنالأولىللمرةالوجودإلىأتىاللةكلمةأنزاعمأ،التجديفإلىيضطرلاحئالجوهر،

ا)1(.أ"برهنأو"أظهر"،.ممعئ"تجغل"كلمةنأخذأنيجبلكنإنسانأ،صار

تترقنقذزجلالتاصيرييموع11:وقاللليهودتحدثعندمابطرسفعلهماوهو

أيخضأآثتنمكضاؤسنطكنم،!ىييلإهاللةصتتغقاؤآيابؤغخائتيف!ابالله!تلينتكنم

إنانأيصرأنقبلسرمديأوربأملكأكانأنه"لواضحقائلأ:،المفهومهداأثناسيوسالقديسأكدوقد)1(

إنيقلألطرسأنأيصأيتضحأرليوملكر!هوالكلمةإنوحيث.وكلمتهالآبصررةلكونه

الكللافتدائهوأنهإنمانأ،صارحينماحدتتالتيهىعياربوليتهأنبلصئنع،قدالاب!حوهر

بريدونولا"خغل"مكتو!أنهبسببيجادلونكانواوإن،عليهموملكأالجمعر!صارقد،لالصب

32.ص13!قرة،إلانيةالمقالة،السابقالمرحع،الأريويينضد"أطهر".تعئ"تجغل"بألىيقرواأد
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ل!فر؟فىا!ةل!احااا!قالة.اللالىنا؟أثلاا

ذاتلهوأن،المسيحهوهذاأكعلىبأعمالهبرهنفقدإذن،22(.2:)أعتغقفون"

به.يؤمنونالذينلأولئكومسيحاربأصاروقد،الآبمكانة

ييئؤجمئواتثمقإنأغقل،كثثإن"ؤليهنبه:يؤمنواأالذينلليهودقاللذلك

"إنوأيضآ:38(.:أ.)يو!ييما"ؤأتايخنالآقيأنؤتؤجمنواتغرفوالكيبالأغقالي،قآينوا

يعملأنيستمث!!كانفإذا37(.ا:.)يويي"ئؤيئواقلآأييأغقالأغقلتت!ثكئث

هوأنهعلىحقأبرهنفقدالآب،فيهويكونوأنفيه،الآبيكونوأنالآب،أعمال

المسيح.هوأنهفواضحبه،يؤمنونالذينلأولئكربآوصار،الحقيقياللة

مولودأنهئعرفلأنه؟صحيحرأممبوهواللة،منربآصارإنهقيلإذاكذلك

إلهأبكونهقديمأيؤمنوالمالذينلأولئكربأصاروقد،أعمالهبواسطةدئة،وحقيقىأصيل

صاراللة،ابنهوأنهغردتفلأنهالآب.منلهالذيالشريفنسبهومن،رتبتهنفسمن

اللةدائمأهولأنه-ربأيكونأنالأولىللمرةوقتذاكبدأأنهذلكيعنيأندونربأ،

لهم.ربآصارحينذاك،بهآمنواالذينأولئكمنغرتعندمابالحريلكن-والرب

وملكأرتأدائمأكانالكلمةأنعلىالمقدل!الكتابمنبرهان0-2

:يقولموسىأيضأ3()1(.-اا:7)تكربأإياهداعيأإبراهيملهسجدفقد

ا:9)تكالسئقاء"ينالرلطجمئدينؤتارأيهئريتأزغفوزةستذوتمغقىالرئث"قأئطر

قؤطئأأغذاغكأضغخئىتمينيغن"اخلنلرئى:الرلثاقال:يقولأيضأالمرنم24(0

قصيباسئيقاقبماقصيبالذهولي.ذفرإتىآلئةتا"كرسيثكوأيضآ:ا(.:11)مز.القذتئكا

أكترالائيقاجيدفنإلهكاللةش!تخكذلكأخلينالإثتم،ؤأئغضضتاثبرأختئمتمفيهلث.

كلفيؤسفطانكالذهور،كلمفكامفكك1وأيضأ:7(.-456:)مزرققائك"ين

.(541:31)مزااليقذؤذؤر

كايلأ،ؤكناقاييسيرائقلإير.الله"أتاتة:ؤتاللأئراتمالرثلأطقرستتةؤيسيينيئعاثنأثرائمكان"ؤتتا)1(

11.ؤخيماكقىأئرائمقستقطجدأ.كيرأؤاكئركؤتنك،تيييغفلإيفأخغل
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لللأ؟2ل!ثييبطألقاا

بجر-دةمذنبأالمرغيكونلافكبفوربأ،شيكأالتأنس،قبلاللةكلمةكانفإذاإذن،

سيدناعرفناالذيننحنلأجلنأربأصارفقدللجوهر؟"جعل"كلمةتتإذاالتجديف

.والربالمسيحأنهلناوبرهن،بدمهاشتراناعندما

هثالأباتحلىثالتيالأمورآخذأ،أخرىبطريقةالردنفس1-2

مندرجةعلىالذيذاهوفمنفلالز،رلثصارفلانأإنالمثالسبيلعلىقيلإذا

لأنآخر.لشخميىرتأصارعندماخلققدالشخصهذاجوهرأنيظنحئالديدالغباء

سلطانآمارل!فقطبل،وقتذاكالوجودإلىأتىقديكنلمربأ(صار)الذيالشخصهذا

.أخذه

كنا،آلهةيكونواالضنقديمأمستعتدينكناإذ:المسيحفينفكرأنينبغىهكذا

منيحررناكىإنسانأصارالآبكلمةلكن91()1(.2:بط2)أنظرللفسادمستعتدين

ق!تخة.الذيذاكقوةبواسطهنناللكىالآب؟مسحهوقد.للكلربأيصيروأن،الضلال

المواهبمنبعوبواسطهفيهلناوصارأولا،المسيحكنيلطبيعتناالخيراتصارتوهكذا

إنسانا.صارالذياللةهوكانلأنه؟الالهية

أخرىبطريقةالردنفس22-

وأيضأ:2(،31:)مزجضن"صتخرةلىاكن1:وقالالطوباويداودرثملقد

حينذاكأخذاللةإنيقولأحدلاذلكمنوبالرغمأ(،9:)مزلفمئستجق"قفخأ"الرلث

الذينأولئكوأنقذمنيعأالملجأكانبينما،لأنهللمنسحق.ملجأصارعندما،جوهره

ملجأ.للمنسحقوبالنسبةحصنأ،لداودبالنسبةاللةصارطلموا،

كانبينما،المسيحهكذاوحصنأ،ملجألهويصلىيطلبهللذياللةصارمثلماإذن

وصرخناقثدناالذيالشيطانطغيانبغضناعندماربألناصار،كإلهوملكأربأدائمأ

المقدسالكتابنسبلقد3(.43:)مزتفدياييي"هماؤخفك،نوزك"أزسيلللآب:

الله.أعمالحقأئدعىالبشريةالطبيعةتفوفالتيالأعمالكللأناللة،إلىالمسيحأعمال

أئضأ!11.ئ!ثتغتذتةتفؤأخذ،جمئةاثغقبتالأن.ائقتايىغييذأثف!فثمؤفثم،ياثخربهإيافئم"ؤاجملإين)1(
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الثفوهد!اللاليآاا!قالة.اللالانا؟أاثلا

والعضرونالثانيةالمقالة

الآية:عن

آخذ،يهقايغقئمقلآال!ئاغةؤتفكائيؤئمذيك"ؤأفا

الآلث"إلأالائن،ؤلآالدمئقا؟،فيائذينائقلآئكةؤلآ

32(.:13)مر

المسيحمحاربيجانبمنمعارف!ةأ-

يقولكانإذاالجوهر،جهةمنالآبمعمتماثلأ)1(الابنيكونكيف:يقولون

الابنقالهيماطبقااليومهدايعرفالآبأنمنبالرغم،الأزمنةنهايةيوميعرفلاإنه

الآراء.فيومعارضةكبيراختلافمنيخلولاالموضوعهذا؟نفسه

لردا-2

بأنهجانبنامنيتهمفكيف)2(،والأوقاتوالأزمنةالدهورخالقهوالابنكانإذا

إذن،؟بنفسههوعملهاالتيالأعمالهذهيعرفأنيمكنلاكيف؟والساعةاليوميجهل

أكثر.بعمقللتلاميذالمسيحقالهاالتيالأقوالهذهنفحصأنينبغى

معواحدأيالجوهربحسبالآبمتلالابرأدبالمماتلة،ويقصدكيرلسالفديسكتيرأيكررهالتعبيرهذا)1(

التعبير.هذاير!صودهاالهراطقةأنبدليل،الآبحوهرلمسله،الجوهرلىالآب

والأزقاتوالأزعة،الأضباءكلخلقتقدبالكلمة"لأنه:بقولههذهـالحقمةعنأنناسيرس.قعئروإلىبق)2(

المقالة،السابقالمرحعالأشيوسيين،ضدا.؟اعملهيجهلالحالقإنذلكبعديقاللهل،الحليقةوكلوالنهاروافيل

.08ص،24ةفت!ر،التالتة

331



9!ل!ناولهـللإلالدباللأالقا

يعرف،إنهقاللوحئ،والساعةاليوميعرففهوإلهآ،بكونهأنه،بوضوحنرىأنيمكننا

،اليومهذاقبليكونسوفماكليعرفوإنهخصوصآ،الانسانيةطبيعتهبذلكمظهرا

سيصيرقالعندما،الساعةوتلكاليومهذاقبليحلىثأنيمكنماكلوضوحبكلساردا

اليومذلكأيضأيعرفأنهالواضحفمن.النهايةتأتيثمالأمر،ذلكوسيحدثالأمر،هذا

:24)مت"المنتهىيأتي"ثمقائلأ:أضاف،يحدثسوفماذكربعدمالأنه.الساعةوتلك

يجهله،إنهقال-التدبيربحسب-الذيالأخيراليومإلاالنهايةتكونأنيمكنفماذا1(.4

عدمهوالبشريةالطيعةخصائصأحدلأن؟أقوالمنيناسبهاماالبشريةللطبيعةناسبأ

أمور.منيحدثسوفلمامعرفتها

خرآرذ3-

هكذالأننا،الأقوالهذهالمخلصفيهقالالذي)1(الزمنعننفتشأنالمهممن

يكونالقولفهذا،ذاتهعنمتواضعاأمراقالتانسهقبلاللهكلمةأنفلو.الضلالنتجنب

ل!يإنسانآ؟صاربعدمابشريةكلماتالكلمةيستخدمعندمالكنبإلوهيته.علاقةعلى

قبلناقدكناإذا،البشريةطبيعتهإلىالأقوالهذهننسبلافكيفحقا،إنساناذاتهيظهر

الالهي؟التدبيرسر

إنسانأ،صاروقدأقاإلهأ،بكونإذنفليتحدتإنسانا،صارقديكنلمإنلأنه

مناللةندببرخطةتقللأندون)2(،كإنسانيتكلمأن-كإنسان-اللائقينعندئذ

إلوهيته.منأجلنا

قالهمابيرماالييزعلىمؤكدأال!مياق،نضقيأثناسيوسالقدي!بوضرحقالهماكيرلسالقدي!يقصد)1(

هكدايتكفمأفهر؟هكذاالمحلصتكلمولمق"مئ:الآتيلعرفأنعلياإدنالتحد،وبعدالتحسدقبلالالن

-827:أم)أنظرالأشياءكلالمانعالكلمة،نفسهالآبمعكانحبماولا،دراصطتهالمواتخلقتحيمما

المرحعالأريرسيين،صد".حسدأالكلمةصارحيماولك!كإنان،ولادتهتبلأيضأهدايفا!أوهر،3(.

82.ص43فقرة،الثالثةالمقالةالالق،

أمرأيلاحظكماللسثر،المحثص.كلحةلائق-أتناسيوسالقدي!يقولكما-فهذاإنانيأ،يتكلمكرنه)2(

قالل،يجهلاللاهرتأنيبدولئلايعر!"،اللهأي!"ولايقلافالمسيح":يقرلإدهذا،المميحقرلفيهامأ

المقالة،السابقالمرجعالأريوصيين،ضدالبترية".الابرلطميعةمنربةالمعرلةعدمتكونلكى"الابن"ولالبساطة

.38ص34ةدقراالثالثة
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؟الل!دااللاليةا!قالة.االلال!ن؟اثل!أ

اثقسييح"طاغيماإتى!كركلآم!ثتاسيرين:بولسقالهمايعىهذافإن،أخرىناحيةومن

كانفإذا،خلقهماونهايةبدايةيعرفأنالكلمةخواصأحدلأنه(؟أ:.كور)2

يوجد.أنإمكانيةخلقهللذييمنخمئحئ،يعرففهو،المخلوقاتأحدهوالزمن

خرآرذ-4

ا:7)يواثئذ"قخدالسثاغة.آلبقذالآفي،أيقا11:أبيهإلىبتحدثوهوقال

نأمنيمنعهالذيفماأتت،إنهاعنهايقولالتيبالضبطالساعةيعرفأنهفبماإذن،ا(.

البشرية،بالطيعةيليقمثلمايجهلهاإنه-كإنسان-عنهايقولالىالساعةتلكيعرف

إلهأ؟بكونهحالأيةعلىيعرفهاكانوإن

قوليفي-إليهوننسب،الأقوالهذهبسبباللةكلمةعلىننطاولألأينبغي،إذن

نأفييترددلمحنؤهبسببهوطالماللبشر،.ممحبتهئعجبأنيجببالحريلكن،الجهل-

يخصناماأحدوكانيخصنا،ماكلعاتقهعلىأخذأنهلدرجةكبير،تواضيمفيذاتهيضع

المستقبلية.بالأمورالجهلهو

خرآرذ-5

أبدأ،الروحيذكرلمالمخلصأنفيالسببهوما:المسيحمحارد!نسألأنيجب

أخد،يهقايغقئمآلآبل:"،يعرفالروح"ولايقل:الماذا؟والابنالملائكةعلىاقتصربل

)الروح(11؟اللة"ولائصفلملماذاا؟الائنالآؤ...ائقلآئكةلآؤ

والساعة،اليوممعرفة-كمخلوفات-يجهلونالملائكةأنالواضحكلتحسنأ.

روخقاصن"تنلأنسريا؟كان-التدبيربسبب-أمرآللتلاميذيقولأنيرد!لأنهولكن

عنالثافيالمجيءيوميخفيكمنيبدولالكى13(،0:4)ألقائغففة؟اضشيرةؤقنالرفي،

بطربقةذاتهعنمتحدثأأيضأ"،الائن"ؤلآقال:الأمر،هذابسببويحزنهمالتلاميذ،

الروحإنيقلالذلكإلهأ.بكونهشيءكلمعرفةعلىمحافظآإنسانآ،بكونه،إنسانية

1(،20:كور)1اللةأعماقحئشيءكليفحصالروحكانإذالأنه؟اليومهذايجهل

نأويستطيعشىء،كليعرفوهواللة،هوأنهإذنالواضحفمن،مكتوبهوكما

يىيفاتا!خذلأثهيقحدفي،"داك:يقوللأنه؟الابنمنمعرفتهويأخذشىء،كليفحص
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2ش!نا؟هـللإلال!ياللأالقا

المعرفةيمنحالذيوهو،الساعةتلكاللةكلمةيجهلكيفإذن1(.4:أ6)يوؤئخيركئم"

شىء)1(؟كليعرفالذيللروح

آخررذ-6

بهشيء"كل:الكتابيقولكما،الابنبواسطةشيءكليفعلالآبكانإذا

فمنالأشياء،هذهأحدهوالعالمنهايةفيهاتكونالتيوالساعةاليومتحديدوكانكان"،

الذيالأمريجهلأنللابنيمكنإذن،فكيف،الابنبواسطةخددقدالأمرهذاأنالواضح

بناغيجهلهاإنهقاللوحئإلهأ،بكونهوالساعةاليوميعرفالابن،بالتالي؟بواسطتهخذد

إنسانآ)2(.بكونهوتصرفإنساناصارأنهعلى

آخررذ7-

اليوميعرفالآبأنوبما،نفسههويقولكما)3(،للابنهوللآبماكلأن.مما

قوليمئدقفقطهكذالأنهأيضأبمالمعرفةهذهيمتلكالابنأنالواضحفمن،الساعةوتلك

1(.16:5)يوالىاهؤيلآلبقااكلا:الابن

،الروحدكرعنالميحلصتسسيرهاكأنعلىمؤكدأ،الجزئيةهذهفيدفاعهأثنايرسالقديريلحص)1(

يعر!أنلالدالكلمةفإنفبايأولى،بعرفالروحكانإنلألهأولأ:اا:يقولإذلسمين،"الروح"ولايقلأأي

"ولاقرلهأدأوضتغالررحذكرعنوبمتئتهثانيا:.يعرفبالأولىهوالمعردةالروحمهيم!مدالديالكلمةلأن

83.ص44دقرةالتالثة،المقالةالابق،المرحعالأريرشين،ضد".الثريةحدمتهعنهوالابر"

خاصالمعرلةعدمأدإد11أثاسيولر:القديسيقولكما-الإلسانيةالناحيةئظهرلكىلريأتكلملقد)1(

الأريرشين،ضد".أعرف"لاالجدبحبقالليهبوجودهوالدييحهل،الديالجسداتخذقدوأنهلالثر،

85.ص4هفقرة،الالثةالمقالة،ال!ابقالمرجع

علىالبرهةهولي"هوللآ!مااكلا:الآيةلهدهشرحهيكرل!القديصيقولكماالقولهذاسالقصد)3(

المرحعيرحنا،إنجيلشرحأنظرتتغير"لاالئحصائصهسافيالكائ!الجرهرلاوتساويهما،أبيهمعالكاملإتحاده

.231ص،التاسعابزء،السالق
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؟ال!دااللاليةا!قالة.االلالان؟اثلوأ

آخررذ8-

ذلكيعرفالآبوأن1(،41:1)يوا!ناؤالآبئالآ!بلمحىأتىاا:قولهصذقنالو

هوماكلويعرفالآب،فييوجدهوطالمايعرفهما،عندئذالابنفإن،الساعةوتلكاليوم

داخله.فيوالساعةاليوميعرفالذيالآبكانوطالمافيه،موجود

خرآرذ-9

الآبكانفإذا15()1(ا:)كوالنظيرمنقطعةالآبصورةإنهالابنصنيقال

يعرفقنصورةيحملأنشيئأيجهلتمنفكيفيجهلهما،الابنبينما،والساعةاليوميعرف

منالآبمعيتماثللأنه؟المسيحمحاربيعنرغمأالآبصورةأنه.ممالكنء؟الشيهذا

أيضأ.هويعرفهكذا،ذاكيعرففمثلمالذلك،المعرفةجهة

آخررذأ-"

التجدبف؟نطاقعنيخرجلن،الساعةنلكولااليوميعرفلاالابنإنقالمن

عنيعيقهالذيفما،نفسههويقولكما-الآبيعرفأنهوبما.الكلمةهوالابنلأن

يقعونعندئذالآب،معرفةمنأعظمالعالمنهايةمعرفةإنقالواإذاأثا؟الخليقةفايةمعرفة

فإنني،أخرىمعرفبماأيةمنأعظمالآبمعرفةكانتإذالكن،التجديفعقابتحت

أدق؟هومايجهلأنالأعظمالمعرفةيعرفلمنكيف:أتساءل

آخررذ-اا

1()2(2:أأكو)أنظروحكمتهالآبكلمةهولأنه؟يجهلأندون-الكلمةقال

معهايتناسبالمعرفةوعدمالجهللأن؟البشريةطبيعتهيظهرلكيا؟ايعرف"لاإنه-

هذاجهلهأنوأثا.يجهلبأنهتظاهرجسدنا،لبسفلأنهخصائصها.منخاصيةباعتباره

للبشرصارماذكرحينمعرفتهنستيممافهو،الإلهيةطبيعتهوليس،البشريةطبيعتهيخص

ؤيشئرئونيا!كفونالطوقالبقئلاليىالأتايم!ىكائواكضاالأتة1وفال:نوحأزمنةفي

ائتئطور".كيراللةصوزةهؤ"الذي)1(

باثجكضيما".اللهيغر!تئماللةجكتةصيىاثغاتئمكانإذ"لأئة)2(
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لاس!نا؟هـليهـلالدالقابطأ

الطوقانتجاغخثىتغقمواؤتئمالففذ،نوحيخييماذخلاثذياثيؤيمإتى،ؤيرقيجونؤتترؤجون

أضاف93(،-2438:الإئستالب")متائنتجىءأثضأيكونكدلذائخميغ،ؤأخذ

وأيضأ:42(.24:)متزئكئم"تا!يىستاغيماأت!!ىتغقمونلآلأتكئمإذأ"إشقروا:مباشرة

معرفةيجهلكانلوبينما44(.24:)متالإئستالب"ائنيا!ييتظئونلآستاغةفي"لأته

لاماساعبمافيآنيوسوففيه،آتييومأيأعرفلا:يقولأنعليهتكان،والساعةاليوم

إنهلمستمعيهقاللكنه،الكلمةبكونهوالساعةاليوميعرفأنهالواضحمنإذنأتوقعها.

يأبطيعتهم،يجهلونالذينلأولئكمماثلاجسدالبسلأنه؟مجيئهوساعةيوممعرفةيجهل

البشر)1(.طبيعةلبس

12-ر؟آخر

.ممقتضاهالذي،مجيئهوقتيعلنأنأرادقدنوحأيامحدثمابواسطةكانوإذا

"اذخل:لنو!قاللذلك،الطوفانيوميجهللاأنهأظهروقد،المسكونةليدينيأنيسوف

يؤمأأربيينالأزضيىغقىاضطرأئضأأئابممتئغيماتغذآيي...ائففلثإتىتييكؤتجميغأثت

ذلكمنيتضح4(.ا،7:)تكغمفته"قائمكلالأزفيؤخيماغنؤأفحو.تئقةؤأزتيين

إلىيشيرلأولئكحدثوما،الأحداثتماثليحفظأنهلدرجة؟مجيئهويومالساعةيعرفأنه

مجيئه.

13-ر؟آخر

المسيرمنوتعبوعطث!جاعإنهالمسيحمخلصناعنالمقدسالكتابيقولعندما

ذلك-علىبناء-يتجرأونهل؟يفعلوهأنالمسيحلمحاربييمكنالذيما،السفينةفيونام

البشرية،الطيعةخصائصمنايأمورهذهأنأماللة،كلمةتحفلهاالأمورهذهإنويقولوا

الكلمة؟هوطالماالأمورهذهكلفوقهواللةكلمةأنيعترفونأمللجسد،وئنسب

ماهأجدأأحذلأجلهمالذينبالثر،خاصالحهلأنبدلكأوضحاا:أثناسيوسالقدي!يقولكماأي)1(

+.الكلمةاللةهوبكرلهبعرفأنهرغمبالجسديعرفلالألهيعر!"الالنولا11:وتالإسمانأوصارلأحسادهم،

85.ص45!قرة،الئالةالمقالة،السابقالمرجعالأريوسيين،ضد
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؟ال!ه!االلاللةا!قالة.اللالانا،أاثلا

التيالأخرىالأموركلويحتملويعطشيجوعأنكإنسانلذاتهممحمثلماإذن،

لاإنه-كإنسان-البشرمعيقولعندمانعثرلاأنعليناالطريقةفبنفسعنه،قيلت

فييوجدالذيوالكلمةالحكمةبكونهلكطلنا.الذيالجسدنفسلبسلأنهبمبعرف

.كإنسانومعنابسببنايعرفلاإنهيقوللكنه،يعرففهوالآب،

التدبربحسبلكنأمورأ،بالتأكيديعرفالمخلصأنبوف!وحيعلنآخررذأ-4

يجهلها.وكأنهتصرف

أحدأأنمنبالرغم1(،1:اا)يوتاتم"قذخبيئتاايغاززا:لتلامبذهالمخلصقال

سارحيثذلك،بعدثمشيء.كليعرفإلهأبكونهذلكغرفلكنهالأمر،هذايخبهرها

34(.:أا)يواؤضعتموة؟ا"أئنوسألهن:لعازرأضىإلىذهب،تلاميذهمعطويلأطريقآ

نامقدأنهعرفالذيهذالعازر)1(،جسدفيهمدفونأكانالذيالموضعيعرفلافكيف

قالمثلماإذن،.الموضعهذايجهلأنرقدقدأنهغرفالذيلذاكالمستحيلمن)رقد(؟

لدرجة،والساعةالبوممعرفةعنأيضأهكذاالتدبير،بسببلعازرؤضعأينيعرفلاإنه

بكونهلأنه،لسامعيهوصالحمفيدشيءفيطامحاالأمرهذايفعلأنهإلاأعرفهما،لاقالأنه

.يعرفإلهأ

أخرىواقعةمنآخررذأ-5

إثىالثاشيفول"قن:تلامبذهسألفيلبسفيصريةنواحىإلىالمخلصذهبحبن

اللةائنائقسييخفؤأئتااقائلأ:بطرسأجابوعندما13(،:ا6)متاالإئ!الب؟اائنآنا

ليهنلك،ئغلينلأؤذمأتخمأإنئوتا،ئنسيضغانياتلث"طوقي:يسوعلهقا!إ".اثخي

أحدلا،نفسهالمخلصكلاموفق17(.-16ا:6)تاالسثقاؤاتايىائذيأيي

الإعلانهذاوكان،الابنبواسطةشىءكليفعلالآبأنوطالماالآب،إلاالابنيعرف

أعلنهالذيهذالبطرسيعلنالذيهونفسهفالكلمةإذن،أعمالهأحدهووالكشف

إثىالثاشتفوذ"قن:يجهلكأنهيسألوأعقن،كشتصالذيهذاإذن،فكيفالآب.

الأريوسيين،صدإلهأ".يقيمهلكىإنساليأصأل"لقد:السياقلفرقيرائعةعارةأثنايرسالقدي!يقول)1(

87.ص46دقرة،الثالثةالمقالةالسالق،المرجع
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س!نا؟2لال!هـدبييد(لقاا

أعمق.شيءإلىيهدفكان-كثبرةمرات-بالجهلالتظاهرأنذلكمننفهما.أتا؟ا

علىلتؤكدإجابتهمليأخذهكذ!،السؤاليطرحالتلاميذ،يقولهسوفمايعرفهوفبينما

به.يؤمنونالذيذاك

خرآرذ-61

لاحئلكن،والحكمةالكلمةحقآهوطالما،مجيئهساعةولااليومالابنيحهللم

:كإنسانيقول،عليهألقوهقدكانواسؤاليعلىيجيبأنيردلملأنه،لتلاميذهحزلآيسبب

واكتسب،مكتوبهوكماإنسانأ،صارلأنههذا؟يقولأنحقهوين"،أعرف"لا

سوف،اليوميعرفلاإنهيقولالسببهذالأجلأنهوكون.لبسهالذيالجسدضعفات

إلىمباشرةصعودهوقبل،الأمواتمنقيامتهبعدتلاميذهسألهعندما:الآتيمننعرفه

تغرفواأنتكئمالئ!ن1قائلأ:بحسمأجاب؟ثانيةسيأقيومئ؟النهايةستجيءمئ:السموات

هذايحهلحقآكانإذاأثا7(.ا:)أعشفطاييما"فيالآفيتجغققاائييؤالأؤقاتآزيتةا

.أعرفلالكم:فلت:بوضوحيقولأنعليهينبغىفكانالأمر،

ذواقم،ينأعظمأمرعنيسألونولأنهمأنبهم.مترر،غيرهذاسؤالهملأن،الآن

شيءكليعرفأنهمنبالرغم،وقتذاكأيضأالواضحمنإذنالأمر.هذامعرفةعنأعاقهم

بشرية-بطريقةمتحدثأ-قالالتلاميذ،معرفةمنأعظمهيالمعرفةهذهلأنإلها؟بكونه

الساعة.تلكولااليوميعرفلاإنه

آخررذ-71

قال:ولقايين9(3:)تكأنت""أيناللة:لهقالالفردوسفيآدمكانعندما

لأنهاسألإنهفلتملولأنههذا؟عنإذنتقولونماذا9(.4:)تك"أخوكهابيل"أين

هدفأيخدمهذامعرفتهعدمأنإلىذلكأرجعتملولكن،بوضوحتجذفونفسوف،يعرف

وهووقايينآدماللةسألوقتذاكبواسطهالذي-اللهكلمةقالعندماتستغربوافلاما،

يعرفبالتأكيدأنهمنبالرغمإنسانأ،بكونهاليوميعرفنمإنه-مفيدشىءإلىيهدف

الآب.كحكمةشيءكل
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الل!هفى!االلا.ليةا!قالة.االلالان؟أاثلا

كثرةمزاتالمخفصتعفلالتدبربحسبأنهبوف!وحنبرهنبمقتف!اهآخر،ر؟أ-8

المعرفة.بعدم

سأل،تبعوهقدكانواالذينأولئكئطجمأنوأرادالبريةفيالمخلصكانعندما

الأمر.هذايجهلوكأنهالسؤالهذاألقىوقد38(.6:)مر"عندكمرغيفأاكمافبلبس:

نأئرجمعفؤقاغيتمفؤلأتةييفتجتة،هذاقال"ؤإئقاقائلأ:مباشرةيؤكدالإنجيليوأيضأ

.(6:6يو)اايفغل

الذيماإذنالأمر.هذايجهلكأنهيسأل،يفعلهسوفمايعرففبينماهكذا،

اليوميعرفلاإنهيقولأنلذاتهيسمحأنمفيد،شىءإلىيهدفوهو،الآنيعيقه

أنهإلا،الكلمةاللةبكونهالأمريعرفبينمالأنهبميكذبأندونهذاقالوقد؟والساعة

بولسيقولكماشىء،كلفي-أخوتهنحن-لناشابهايكونلكى؟يجهلهكإنسان

17()1(.2:عب)انظرالرسول

الهراطقةجانبمناعترافنأ-9

كلامهبحسبشيءكليعرفلاالابنل!ششيء،كليعرفالآبإنيقولون

تلكيعرفالآبأنطالماإذن،.للبرهاندائمأكلامهنستخدمأنحسنلأنهشخصيا؟هو

ك!!ويعرفالآبطبيعةنفسلديهيكونأنيمكنفكيف،الابنيجهلهابينما،الساعة

شيء؟كليعرفلاالذيذاكشيء،

الاعتراضهذاعلىالإجابة5-2

لتحتم،المسيحمحاربييا-تقولونكما-شيءكليعرفلاالابنكانلو

يقولونالذينالقديسينضدتتطاولونوأنكم،تكذبالمقدسةالكتبأنتقرواأنعليكم

عبارةلأن42(.أ:3سوسنة-)دانياليصير"أنقبلشىءكليعرفالذياهذااعنه:

هذايجهلالابنكانفلوإذن،عنها.خارجايظلبأنش!ىءلأيتسمحلاشيء""كل

ئكفرختىلتهقايىأيينأكهت!ؤزئينزجيمأ،يكو!لكىشىء،كلييإخؤتةئثبةأ!يثتييكانثتم"ين)1(

!ا.االثثفياخقإ
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"سكلا؟هـدييل!بطألفاا

حقيقية،القديسينأقوالفإنحال،أيةعلىلكنشيء؟كليعرفأنلهفكيف،اليوم

فيهتتمالذياليومبالضرورةتتضمنشىء""كلأنوبماهكذا،شىء.كليعرفوالابن

تلكيعرفلاإنهيقولوهوالمسيحلأنوس!خفا؟عبثأتبدوفحكمتكمإذن،،العالمنهاية

حقأ.يجهلهالاولكنهالتدبير،بحسبهذايقول،الساعة

آخررذ-12

عب)أنظرأمامهوعريانمكشوفشىءكلإنقولهفيصادقآبولسكانفإذا

تلكمعرفةهوالمكضوفةالأمورهذهأحدوكان،الابنعنيتكفمهناوهو13(،4:

عينيه؟أماممكشوفالكللهبالنسبةالذيهذايجهلهافكيف،الساعة

خرآرذ-22

الأمورمنماأمرأيجهلالابنإنتقولواأنتجديفايعدلابأنهتؤمنونكنتمإن

هذااممانكمفيمخطونكنتمإذامانرىدعونالكنهكذا،رأيكموفقفليكن،المخلوقة

ترتكزونكأنكمولا،فاسدةمفاهيمإلىتستندونلاوكأنكمالأمر،نفحصسوف.الرأي

القمح.نباتساقمنعكافيعلى

بقيةيعرففهوفقط،اليومهذايجهلكانفإن،اليومذلكيعرفلاإنهالابنقال

اليوايعرفكانلضنكيفإذن،)1(.الربلمجيءالسابقاليومضمنهاومن،الأخرىالأيام

مثلأيعرفلاإنهيقولقنيشبههذاله؟التالياجوما-أرائكموفق-يعرفألا،السابق

نسعة.رقميعرفبينما،عشرةرقمموضع

أولئكيدلأنيريدإنانومثل11قائلأ:رانعأ،متالأالسياقهدالىالرسوليأثاسيرسالفدي!طرحوقد)1(

نأوبعدالمدينةأوالمزلقبلتقاللهمالتيالأشياءبالمصللهميذكرفهومديخة،أومامزلمكانيحهلونالدين

وأالمزليوحدأينتمامأيعرفالمتير!هدامباشرةالمزلأوالمدينةتحدوددلكوبعد11:يقرلشىءكللهميشرح

دأليقصددولىيتبلاوحئقبلها.بحدونهمالهمبشرحأنامطاعلما،يعرفيكنالرلأله-المدينة

ماصمجديثهالر!فإلىمكذأ.الخاطئوصفهلحبصالمكانعنلعيدأيذهبولىأنهمأو،الطريقيضلونسامعيه

الأريرسببر،ضد".اليومويكونالاعةتأتيمئيجها!ولابالضط،يعرففهرالساعةوتلكاليومذلكيبئ

81.ص42فقرةالتالتة،المقالةالسالق،المرجع
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فىال!ره5اللاليآاا!قالة.االلالان!اثل!أ

كيف؟ذاتهاليومذلكيعرفلافكيف،اليوملذلكالسابقاليوميعرفكانفإذا

سوفالنهابةأنيعرفألأالأخبر،اليومقبلكثيرةأحداثتحدثسوفإنهيقوللمن

؟الأحداثهذهتعقب

تقدمراأنعلىتجرأتموقدأغبياء،أنكم-الجوانبكلمن-ئظهرونأنتم

لاإنهيقول-التدبيربحسب-كانلوحئشىء،كليعرفالابنلأنمزتفة)1(.الحقيقة

شيئأ.يعرف

يقرلكصا،زيفهميدعموالكىلها،حاطئتفسرمعالكتا!كلماتتقدىمهايقصدمزيفةالحقيقةتقدم)1(

قدأفمويظ!ونبسببهاالدوارأعاهمفقدالكلماتهذهحهةمنعظيمحهللىولكولهم11أتاسيوس:القديس

لإفي.بهأنفسهمويسفحرنهدامقرروابتفدالهراطقةهؤلاءكادفإدهرطقتهم.تسدهامةححةفيهاوحدوا

ح!ابشقدميطالبالأشياء،كلخلقتبهالديوالأرضالسماءر!لألى.اللةيحاربودالدبركالعمالقةأراهم

الآبيعر!الذيوالابن،اليوميجهلبألهيتهمونهالأشياءكليعرفالذيوالكلمة.والساعةاليومعنأمامهم

نأيمكنجونأيأوهدا،سحماقةأكثري!سلىأنيمكنماداوالآلى.الومساعاتمنساعةيجهلإنهيقولرلى

.08ص،24فقرةالتالثة،المقالةالابق،المرجعالأريرسي!،صدا.هذا؟ايتماله
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لاشكلا؟ثيهـل!القابطأ

والعشرونالثالثةالمقالة

الآتية:الشواهدعلى

يلإه"!يلثتيءكلذقغؤقذالائنئجبئ"آلآبئ

35(.3:)يو

22(.:أ5الوأيي"جمنإلمبذ!غقذدثتيء"كل

أدين"أسئقغكقالثتيئآ.تفسييمنأفغلأنأقلإزلآ"آتا

35(،5:)يو

أخرىولث!واهد

الهراطقةمناعترافن-أ

نإيقولكانإذاالجومر،ف!الآبمعواحداالابنيكونأنيمكنكيف:يقولون

أنهوطالماأخذ.إنهقالفلماذاشيء،كلاسديهكانإنلأنهالآب؟منأخذهقدشىءكل

)1(.ذاتهمنيستمدهلايملكهماأنالواضحفمن،نفسههويقولكماأخذ،

سياشاقيالأمرهذاشضحرالتح!د،لدبيريحصعونلاأفمكيرلى،القديسبقولكما،الهراطقةمثكلةإلى)1(

حيائهقئةإلىيعمدولكهالتدبير،لروطيخصعلا،الهرطوقيافإن1:يقرلإذ22،ا:.لولصيثرحه

318.ص66عظةالسالق،المرحعلوقا،إنحيلتفسير".عقلهلخبتطعامأئقالماويجعلالمعتاد،
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الثفرإفى5اللااللةا!قالة.االلالان؟اثل!أ

الاعتراضهذاعلىالرد2-

قا"كل:يقولالابنأن-تسمععندما-تفعلأنالهرطوقىأيهايمكنكماذا

لأنه،22(؟:01الواأيىاينإلم!ذيغتذشتيئءاكل1وأن(،61:51)يوايىافؤيلآدب

كللديهالآبأنإلأ-رأيكمبحسب-ذاتهمنشىءالابنلدىيكونألأصغإن

فإنشيء)1(.كللديهأيضافالابن،الطيعةبحسبشىءكللديهالآبكانفإذاشىء.

لديهليسالآبإنأيضأتقولواأنعليكميتحتم،ذاتهمنشيءلديهليسالابنإنقلتم

الأمر،هذانتجنبأنيجبكانوإن.أتاللابنماكلللآبيكونحئ،ذاتهمنشيء

ماوهوللآب،ملكأالكلكانفإذاللآب.ماكللهالابنأنعلىتوافقواأنفعليكم

الآب.لدىماكللديهإذنفالابن،نفسهالابنبهصر!

آخررذ3-

كلالطبيعةبحمسبلديهالأنهلديهيكنالأنهالآبمنأخذقدالابنإنيقاللا

الآب،منأخذإنهيقولوعندما()3(.وشعاعهكلمتههوطالما،الأبوةعدافيماللآبما

الآبمنأخذإنهقالفقد.الهراطقةابتداعات-إلهأبكونه-مسبقأيلغيالقولهذافإن

)أقنوم(والابنالآبأن-الآبلدىماكللديهالابنأنيجدحين-أحايعتقدلالكي

كانالآبمنأخذهمالكن.المطلقتطابقهماجراءمنسابليوس)3(ضلالفيوبقعواحد،

وذلكيأخذ،والثانييعطيالواحدأنعنيعلنالحديثأنلدرجة،الطيعةبح!سبلديه

الأقانيمجهةمنوأيضأبل،الاسمجهةمنفقطيتميزانلااثنانيوجدأنهلهميبرهنلكى

الآب،معواحاهوحقأالكمةأنحقيقةيمنعلاوهذاحدة.علىواحدبكلالخاصة

أنهبسببمنهشىءكلأخذإنهيقولأنهإلاللآب،ماأزلياوله،جوهرهنفسمنوأتى

للآب.ماكلالطيعةبحسبلهأنحينفيمنه،أتى

حوهره.نفسوسالآبطبيعةدفسلهالالنلأن)1(

هوماكإسانيالالالنأنيدوحينصا11قائلأ:يرحا،إبحيلفيالمصلهذاشرحهليكيرل!القديسينمح!ا)2(

سحفظبذلكلأننا!نالبشر.ولأحلالحساباالالهىالتدباضكيفئةفينمنكرلالحريبللتعثر،لاكإلهأ!لأله

.612ص،الأولالمحلد،السابقالمرجعيوحا،إيخلشرحويتأدى".يمحرحألىسدهنا

واحد.أقومدتهبأريادي-قلناكما-سابليرل!كان)3(
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2شكلا؟لال!هـدبيباللألقاا

خرآرذ-4

بلإلوهيته،منينمصلاأيي"،ينإلىديغقذثتيئء"كل:حديثهفيالابنوقول

شيء،كللهاعطيئكانإن،لأنه.الطبيعةبحسبالابنهوأنهبوضوحيبرهنبالحري

منالخاصةالولادةتعدذلك،علىبناء.يأخذهلمشيئأيتركلمأنهيعنياكل"،1:وبقوله

كلحقآلديهالطيعةبحس!والابنأخذها.الىاهـ"كل"ضمنالأشياءأحدهىالآب

شىء"،"كللهأنهوؤتذةالذيلذاكالخاصةوالصفة.ؤتذةالذيلذاكالخاصةالصفات

الابن.عنيغيبلاالآب،لدىماكلفإنذلكعلىبناء

خرآرذ-5

يكونلاخهو،يديهفيواعطي،نفسههويقولكما،إليهذفعالكلأنوطالما

فلسوف،الكلضمنمنواحداكانلولأنه.كابنوارثبل،الكلضمنمنواحدا

لديهكانشيءكللأنلكنوارثآ.يكونولن،الكلمعيحصىأنإلىالأمربهينتهى

عنمختلفإذنفهو،وربوبيتهولدهالذيهذارئاسةفيهوتتغلغلوالجوهر،الطيعةبحسب

.للآبوالوحيدالخاصالابنباعتباره،الكل

آخررذ-6

أئضآالائنأغطىكذلكداييما،فيخياةتةالآقيأنكقا"لأئةالمخفص:قاللقد

يعلن"أغطى"بقوله:كالآتيالقولهذانفهمنحن26(.5:)يوداييما"فيختاةتهتكونأن

عنتتميزذاتهأنيعلنالأقنومجهةمنبينما،الطيعةبحسبالآبلدىماكللديهأن

.اثنانفهماالعددجهةمنفقطأقصدآخر،وإنه،أعطاهالذيذاكذات

نأكماأنهوضوحبكلئعلنفهو"،الابنهكذا،ذاتهفيحياةلهالآبأناكماا:بقولهأئا

علىأحدتجرألوإذن،.داخلهفيأبديةحياةلهأيضأالابنهكذا،داخلهفيالحياةلهالآب

للابنالأمرهذائنم!بأنلتحتم،داخلهفيالحياةللآبيكنلممازفيفيبأنهالقول

داخله،فيالحياةدائمألهالآبأنقبلئاقدوكتا،التجديفمننوعهذاكانفإذاأيضأ.

الآب.لدىمثلماداخلهفيالحياةلهالابنأنيعىوهذاأيضأ؟الابنيكونفهكذا
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الد!رهد5االلالثةا!قالة.الثال!نفيأالكدا

بحكمبماذلكيقولولكنهأخذها،إنهيقولأنهإلأدائمآ،الحياةلهالابنأنمنفبالرغمإذن،

الطيعة.بحسبالابنأنهمنأبدايقللأندونالتدبير،بحسب

7-ر؟آخر

"لقدقائلأ:نفسهعنالبهاءوتكفمصوتأ،النورلبهاءيعطىأنللمريمأمكنلو

نأللمرء-عندئذ-يمكنفهلذاك"،ينيرمثلماأنيرلأنيالنور؟لدىماكللياعطي

نأمنبالرغملكنهاغ؟هذايحسبوكيفينير؟أنعلىلديهقدرةلاالبهاءإنيقول

نأمنطفيأأليس.منهالكلأخذإنهيقولأنهإلأمنه،ئولدإذالنورلدىماكللديهالبهاء

أنهإلأ،الطيعةبحسبالآبلدىماكللديهبينماإذ؟الكلمةاللةعلىالمثلهذانطق

لديه.ماكلمعمنه،ؤيذلأنهمنه،الكلأخذإنهيقول

:17)يو"ابنكءوئخد18(،:28)مت*سلطنكل4إ"ذيخعبخموص:آخررذ8-

)1

يفعللكنه،الكلمةهوأنهطالماالآبمنشيئأيأخذإنهئقالولايطب،لاالابن

يأيقبلفهوآخر.شيءلأيأوالمجدإلىاحتياجفيلأنهوليسالتدبير،بحسبالأمرهذا

إلهأ.بكونهكامللكنهشكلنا،يحمللأنهإنسانيا؟شىء

الذي)الأمربسهولةيفقدهاللة،منالصالحاتمنشيئأأخذإذا.ممفردهوالانسان

ألاأولأ،الضروريمنكانولماله(.غئنتاليئالمواهبمنبعصيانهفتعرىآدممنهعافى

الآبمنوطلبإنسانأ،المتغئرالغيراللةكلمةصارلذاالأمور،هذهنفسفيثانيةنسقط

المتغترالغيرهولأنهطبيعتنابملأجلأمانفيبواسطهئحفظلكىمنهتأتيالتيالمواهب

وذاك.المسيحداخلفيآمنةتظل،واحدةمرةالنعمةاعطيتطالما،لأنه.المتحولزالغير

وليمنإنساناصارإذبه،مئحدوننحنكلتالأننا؟مثلهنصيرأنإمكانيةلنامنحبدوره

اللة.أمامواحدأوصيرناأيضأأخوةدعينافقدالآخر،الجانبعلىلجسدنا.مماثلأجسدأ

إلها.بكونهالطبيعةبحسبلديهكانالذيالمجدلأجلناالآبمنقيلفقدإذن

بلآخر،شخمبىجسديأخذلمولكنهيمخد،أنإلىاحتياجفيكانجسدأأخذولأنه
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لط!نا؟2ل!ثييب!ألقاا

قيلفقدالعطايا،تلكلديهيكنا-كإنسان-ولأنه،الخاصجسدهصارالجسد،هذا

)1(.وإلهكابنالطبيعةبحسبلديهالىالعطاياتلكالآبمن

خرآرذ-9

اذفمنهذا،علىيعترضأحدأأنأعنقدولاإنسانأ،صارقدالكلمةكانفإذا

فينفسهوضعبلالأمر،هذايتجنبلمفهو؟بشريةكلماتاستخداممنيمنعهالذي

.الأقوالهذه.ممئلذاتهإخلاءعنالئعبيريتجنبلموعطم،تواضع

،تجسدهفبلللكلمةالمتواضعةالأقوالافلننسبإنسانأ،صارقديكناإنإذن،

منشيئأقيلوإنهالمجد،إلىحاجيمافيوإنه،يجهلإنهيقولواأنفيالحقلهميكونوعندئذ

أحديهيننفلا،الانسانيةلطبيعتهتنسبالأقوالهذهفلندعإنسانا،صاروقدأثاالآب.

الآب)2(.مثلكاملأليسإنهقائلأاللهكلمةعلىأحايتقولنولا،الأصيلاللةمولود

"لذلك:يقولإد،ا:17يرإنحيللىالراردللصضرحهفيوضرحبكلالحقيقةهذهعلىكيرل!.قيشدد)1(

)يوكان"مماشيءيكناولغيرهكانبهشىء"كل:بدايتهفييفول،الكتابهذاكت!الديالحكبمفالانحيلى

لالال!ولكىالآبمنتصدرالأشياءكلأننفكرأنئلزمناالجوهرفيللآبمساواتهعقيدةإنوحيث3(،:ا

لوركلهاالعابنيرأدمزمعأوكالى،الشيطانمنالمملكةوانتزعوالفساد،الموتأبادقدإدوأله،الروحلى

يمحدكلكيأبكمخدالآ!أيهااا:يقوللذلكبالطيعة،الحقالالههوبالفعلألهبذللثنفسهئظهروأن،الروح

للإنان،سيطل!كإنانالآبمنمحدأيطلصالال!إنيقرلأدعاقللإلسانيمكنولاأيضأ".اشك

.148ص،التاسعالجزءيوحا،إبحيلضرحالمقالل".يللآبمجدأئعيمأنأيضأيجذهوبالحري

وأنهالكلمةتحسدحقيقةعلى-الحبمةمكىألواحع!حديثةأئناء-الطرقبكافةكيرلسالقديسيؤكد)2(

للمسكنالي)الأعمدة(الألواح"أتا:يقولإدواحد،آنفيوالإناناللةهريكونأدعنيترقفواذاتهأخلى

قراعدعلىوتشدوالحم،الرؤوسعندمذهةأدرععرةالطرلبيماولصصذراعمنهاالواحدعرضفكان

:3نا)الظربولى!لقرلوفقأالحقومؤضالكنيسةمعفحد،المسيحلهيقمد)العمود(واللرح.مزدوحةففية

)المسيح(ألىإلىيمثيروهو،ونصفدراع)العمود(اللوحوعرضشيء.كلويحفظيعضدالديهولأله15(.

كليهوالمسبحإلىقلاإداشىءلىالسذاحةسوليس.الريةالمقايشبحس!وصغبر،طبيعتهبحسبكامل

الربة،طبيعهلسبالذراعنصفمثلصغيرلكنه،الطيعة!اللةهرلألهالواحد،الدراعكمتلالكمال

الالهبة".عظمقهمنبالاخلاءداتهووضع9(،8:كو)2لأحبافقاشأصارلكنهغيأ،كالىالحنسووحيد

.001صالتاسعةالمقالةالخاس،الجزء،السابقالمرجع،والحقلالروحوالصادةالسحود
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لعف!هدا"الداللةاا!قالة.الدالانا؟أ!ناا

آخررذأ-"

أنهإذيتقذل!،واالآب،منشيئآيقبلوايتمخدلمإلوهيته()بحسباللهفكلمة

هذامثلشيئأيقولالمقدسوالكتابلأجلنا،الأقوالهذهقاللكنه،ذاتهاللهكلمةهو

طريقةلجعلوا-معئنوناناسيعتقدكما-اللةكلمةتخصالأقوالهذهكانتلولأنه.عنه

ئخدالذيهوالكلمةكانإنلأنه.اللهنعمةصتخرمتطبيعتناأنوأظهروا،غامضةمجيئه

سيبدوالحالةهذهفيلأنهتانسه؟منالبشرعلىالعائدةالفائدةفماإلوهيته،بحسبوقذس

يصيرأنأقنعهالذيفماهكذا،الأمركانوإننحن.وليس،الأمواتمنقامالذيهوأنه

إنسانآ؟

هذهخرأتهفإنالهراطقة،لأولئكوفقألكن.البشريةالطبيعةئفيدلكيتج!ثدلقد

الذيالجسدأن-عندئذ-يبدولاإذ،الهدفإلىافتقرتقدتكون(بتجسده)يقصد

إنسانآ،صارعندما-أولئكوفق-إذن.نفسهالكلمةبالحريبلشيئآ،اسنفادقداتخذه

وفق-أخذإذ،مجيئهقبلمنهامحرومأكان،أخرىوعطاياوسلطانأوقداسةمجدآأخذفإنه

وكأنهاضهرابهلأنه؟المعروفهذاللجسدمدينفهوبالتالي،مجيئهأثناءهذاكل-رأيهم

شيئأ.يستمدلمنفسهالجسدأنحينفي،أخذهعندماأعظم

ئمخدلكيأتىلأنهبه.ينادواوأنالرأيهذايؤمنواأنعليهمالصعبمنلكن

،ولدهالذيمثلكامللأنهشيئآ؟يقبلالذيهوالكلمةليسبالتالي،الإنسانوئقذس

أيضا،نحنأقامنابقيامتهمثلما،لأنهتجسد.أنمنذبواسطهالعطاياهذهأخذناونحن

ئخدإنهييلعندماأيضأهكذا،السمواتإلىنحنصعودنااعينالسماء،إلىصتيدوعندما

الممدلمى.وهذاالمجدهذانحنأحذنا،وقدس

التي)العطايا(تلكيأخذأنبهانسانيطلبأنهعلىبوفوحيبرهنآخررذا-ا

كإله.لهكانت

قذشىءاكل1وأيضآ:ا(أ:7)يواائتذامخل!...الآلث،ا%لقاا:المسيحقال

ؤغقىالستقاءيىسمفطالؤكلإليديغ11:القيامةوبعد27(.ا:ا)تأيي"ينإلىديغ

إليهئعطىأنقبلشىءكللهفهوإذن،الربهوأنه.ممالكن18(.28:)متالأزفي"
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لإئلل!نا؟ثيهـلعدالفاب!لأ

11"عدهوشيءكلبأنيعترفأيضأوالمرنمبواسطه.صارشيءكللأنشمىء.كل

11(.:11!)مزاغبيدكاالكلالآن1:فيقولشىء،كلخلقللذي

:الناسبعضعنبولسقاللذامجدأ.طلبأنهإلاالمجد،ليبهوأنهمنفبالركم

منالمجديطلبأنقبلأنهوكون8(.2:كو)1ائضخد"زقيصتقبواتضاغرفواتؤ"لأن

"قخذييقائلأ:،بوضوحنفسههويعلمهممايتضحمافهذا،كابنالمجدلديهكانالآب،

5(.ا:7)يوائغاتيم"كؤلبقئلجمئذكييكانائذييائضخددايكجمثذالآفيأيقاأئت

له،لي!كأنهيطلبهأنهإلأأ،العاخلققبللديهكانالمجدبأنبقرأنهمنفبالرغمإذن،

الطبيعةلأجلهوالمجدأنإذنحن،طلبناصاروبواسطتهلأجلنا،هذايفعلفهو،بالتالي

البشرية.

كانالسلطانهذاأنإلاسئفطايي"،كلإلى"ذيغ:القيامةبعدقالأنهمنوبالرغم

11شتئطانتاغئيادقث11قائلا:الشيطانوبخفكيف،لديهيكنلمإنلأنه.القيامةقبللديه

كيفبل8(؟ا:.مت)انظرالشيطانعلىسلطانأللتلاميذمنحوكيف33(؟،8:)مر

:أ3لو)انظر؟الشيطانمنمقئدةكانتالتيمكتوبهوكماإبراهيمابنةنفسههوحل

الأمواتأقاموكيف2(؟،9:مت)انظرللفقغدالشفاءمنحكيفأو16(؟.-11

03(؟0:2مت)انظرللأعمىالبصرمنحكيف56(؟،-7،17:841:لو)انظر

وليسإنسانأ،صاركونهمعتتمشىأقوالأهنايستخدمأنهإذن،الواضحمن

منطالبأإنسانأصارعندمالكن،الأرضإلىيأتيأنقبلجسدبدونالكلمةكانعندما

:ابطا)انظرالإلهيةالطيعةشركاءصرناإنناأيضأئقالهكذالأنهلأجلنا.العطاياالآب

نحن.مثلناأسفلهويظللكيلاعلؤه،إلىئصجذنالكىوضاعنناالكلمةليسنعندما4(،

لأنناا(؟3:يوا)انظرآلهة13(صرنابشر،الطيعةجهةمننحنبينماالآخر،الجانبعلى

اللة.هوالمسيحلأنبمآلهةنكونبالمسيحباتحادنا

آباءشرحكماحاللأيةتعئلاوهىالنعصة،!صالمسيحيلائيحتالىالتاتهنعصةهاالمقصود)1(

الحباةأي،الإلهيةالحياةشركةتعىلل،إلهيةطيعةإلالثريةطبيعتهوتتعراللةمئلالإلانيصرألىكنيستا

4(.:ابط2)أنظرالألدية
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العضرهد5الثااللةا!قالة.االلالان؟أا!نا

آخررذ-21

الكلمة،بإلوهيةبالجسد،تليقالىالوضيعةالألفاظإلحاقفيالبعضشرعلو

العجائبهذهصنعلقدالجسد؟بواسطةعجائبيصنعالمسيحيرونعندمايقولونفماذا

اليابسةاليدأعادوعندما.الأعمىوشفىطينأوصنعتفلحينحقآ،الجسدبواسطة

لعازرودعابفمهنادىكذلك.الأرملةابنوأقام،يسمعالأصموجعلوشفاها،صحيحة

ليستالأعمالهذهلكنبالتأكيد،الجسدبواسطةصارتالعجائبهذهالقبر.منخارجأ

الإلوهية،بقوةصارتالأعمالهذهأنلرأيناالأمورلطيعةلظرناإذابلالجسد،أعمالهي

بحمببإنسانيأشيئأيقولعندماأيضأهكذاالجسد.بواسطةصارتقدكانتوإنحئ

عنغريبأنهرأينافإذا،الكلمةاللةإلىالقولهذانن!سبألاعليناله،الذيالجسد

فبكون،مكانهفيالمسيحقالهقولكلنضعوهكذاالجسد.إلىننسبهأنفعليناالإلوهة،

نحلصنا.عنمضلةغيرمعرفةلدينا

آخررذ-31

جمئةائذيالآبئؤاجد:إله"تتا:يقوللأنهواحد؟.ممسيحالمقدسةالكتبتكرز

بيما"ؤتخنالأشثياء،تجميغييمااتذيائضمييخ،ت!وغؤاجد:ؤزلب.تةؤتخنالآشثياء،تجميغ

الكلقةلأنلكنصمعه.تتناسبالنيالأعمالمنئعرفاللةأنشكلا6(.8:كو)1

او،إنسانأنهعلىأيضايظهرأنيجب1(،4:ايو)انظرمكتوبهوكماجسدا،صار

معتتناسبالتيوالأقوالالبشريةبالخصائصفقطإلا،كإنسانيظهرأنالممكنمنيكن

نأنستيموبذلكالبشر،معتتناسبأقوالاويقوليفعلأنالحتمىمنكانلذاالجسد،

أقامهلكنه،بشريةبطريقةلعازرذلمحنأينسألفقدواحد.آدزفيمعآوالأفعالالأقوالنرى

لياما1:كإنسانعليهارد3(.2:)يوخمر"لهماليس1أمه:لهقالتوعندماإلهأ.بكونه

حقيقياجسدأالجسد،فيحقيقياإلهأكانلأنهفي.إلىالماغحؤلللتولكن"،امرأةياوللب

بالتة.متحدأ

معتنناسببطريقةفعلهاقداللة،بأنهئعرفناأنيجبكانالتيالأفعالفتلك،إذن

الحقخادمأوقالهافعلهاهذهحقيقيا،إنسانائظهرهأنالضروريمنكانالتيوتلكاللة،
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لالللكلا؟هـليملال!يطلألقاا

تتناسبالتيوهذه،الالهيةللطيعةتنتمىالىالأفعالتلكدثةننسبدعوناإذنالتدبير.بسر

وأعثرةأيعنبعيدأبالمسيحيؤمنقنكليكونوهكذالها،ننسبهاالبشريةالطيعةمع

)1(.ضلال

الهراطقةجانبمنرذأ-4

لاأنهالواضحمنآخر،منيأخذتنلكنأبي"،منإلىذيعقدشىءاكلا:يقول

كليملكلاقنالآباللةمعواحدأالجوهرجهةمنيكونفكيف،ميكهشيئأيأخذ

شىء؟

عثالرأيهذاأنئظهررذأ-5

الاب!يكنولمشيء،كلأعطاهالآبأنطالماشيء،كلأخذقدالابنكانلو

هذايكونعندئذ.ذاتهلأجلشيءلهليسالآبأنيعنيذلكفإنبه،خاصأشيئأيملك

يملكهااليئالأشياءهذهمنالآبيتعرىأنيمكنكيفلأنهوسمخؤ؟عبثمحف!ال!*م

للابن؟أعطاهاقدكانلوحئ،الطيعةبحسب

فيهاكانزمنيةلحظةتوجدكاناأنهيعنيلافهذاأخذها،إنهالابنيقولوعندما

لهجملكأكانتلكنها،البشريةهيئتهجهةمنأخذهالأنهالأشياء؟هذهمنمحرومأالابن

تمامأ.الآبمثلالطبيعةبحسب

أقوالبعضبنسبوناللاهوتييرأنلعرد!11!نقائلا:لسطور،إلىرسائلهفيالأمرهذاكيرل!القدي!يثرح)1(

إلىتتربأفاأحرىأقوالأوبقسمودواحد،شخصإلىعامةلصفةتشيرباعتارهماالر!عنوالرسلالبرين

فينسوفاالمتواضعةالأقرإلتلكأماالميح،لاهرتإلىينوهابالثهتليقالىفتلكولاسرنه(،لاهوتهاطيتن

عبدنصحيود.تاوضروسمرريسد.ترحمة،الأنطاكيويرحناسطورإلىكيرلسالقدي!رسائل".ناسوتهإل

.44-43ص،8891يولوالآباءدراساتمركزإصدارالشهيد،
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خرآرذ-61

ائنالآتهأئضأ،تلإينأنسئفطانأؤأغطاة...الاثنئجبالآقيالأن1:المسيحيقول

إلاآخر،سببلأيليس،يدينأنسلطانايأخذفهوإذن،27(.-02د:)يو"ا!ئ!الب

إنسانأ.صارلأنهبل،اللهكلمةهولأنه،الابنيأخذهلافالسلطان،الانسانابنلأنهفقط؟

كليمتلكالابنأنكونائا.البشريةالطيعةتخصمسألةهذه،السلطانأخذمسألةإذن،

النظيرمنقطةصورةيكونفقط،هذالأنه؟ولدهالذيلذاكفيرجع،الطيعةبحسبشيء

للآب.
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"س!نا؟ثيرل!القابطأ

والعشرونالرابعةالمقالة

(:البشريةطبيعته)حسبالمخفصعنالإنجيليونذكرهما

35(.:أأ)يويدئوغ"اتكىا-

27(.:21)يواااضئطزتتقل!تفسييآلآن11-

38(.:62)متاائقؤتاخئىحدآخزيتةتفدمييا-

93(.26:)متائكأممأ"هذهغئيقفتغئزأفكنإن11-

لمحاربانطئالمفهومتغئرالتيللشواهدعرضمعالشيهة،ال!ثواهدوكلأ-

يبكيإذنفلندعه،الأقوالهذهمثلقالالذيهوعاديأإنسانآأننؤمنكناإن

هذافليتحمل،الاضطرابعليهويستولييحزنولندعه،الموتأمامويضطربويخاف

البشرية.الطبيعةتتحملهماكلالإنسان

أحدأولي!إنسانأصارالذيإدئةكانتنهوالكلامهذاقالتنكانإذالكن

ولأفي6(؟.:ا4)يو"الحياةهوأناااحقأ:قالقدكانإذااللة،يخافشيءأيفمنآخر،

نفسههويخاففكيف،الموتمنآخرينخلمنقدكانوإذا؟الموتالحياةتخافسبب

يفدزونلآالئف!نؤليهنائخستذيقئفونائذينينتخافوا"لآ:لتلاميذهقالوقناتوت؟من

يشخعالتياللحظةفيالموتاجتيازيخافأنيمكنكيف28(،ا:.)متيفتلوقا"أن

أماممرتعبغيرموسىجعلوقنأ(.ا:5)تكإبرآم"ياتخفالا1قائلا:إبرآمفيها

ويخافجبانأيكونكيف6(.:ا)يشوعوتضجع""تشدد:نونبنليشوعوقال،فرعون
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الدف!ه!5المالدةا!قالة.الدال!ا؟ا!ن!أ

فلاليالرب11يصرخوا:أنأقنعهمبليخافوا،لابأنالآخرينتضخالذيوهوالبشرمن

نأ،الموتئميتلكيأتىتمنوكيف6(؟.ا:18)مز"الإنسانبييصنعماذاأخاف

خافإنهتقولواأنتجديفأيكونلاكيف.لأجلهأتىقدماضدهذاإن؟نفسههويخاف

فتحواوعندما،الخوفمنارتعبوا،الأبوابخراسرأوهأنلمجردالذيوهو،الهاويةمن

كانتاليئالأرواحتلكحرة،الأرواحتركوامنها،يهربأنيستطيعأحدلاالىالأبواب

هوكما،المدينةودخلواالقديسينمنقامواكثيرينأنوالنتيجةالداحل،فيهناكمحبوسة

53(؟-27:52مت)انظرلكثيرينوظهروا،مكتوب

عليه:ليقبضواوذهبواعنهفنشواالذينلأولئكقالالذيذاكالموتخافكيف

وليأضعهاأنسلطانالي1قال:الذيذاكالموتخافكيف6(؟18:)يوهو""أنا

منأناأضعهابلمىيأخذهاأحداليس1وأيضأ:18(،:01)يوأبضأ"آخذهاأنسلطان

؟(01:81)يوااذاتإ

البشريالعنصركاذبل،الموتمنخافتنهواللةكلمةيكنابالنالي

.الخوفهذامنيعانيأنطبيعتهمنوالذي،اتخذهالذي)الجسد()1(

خرآرذ-2

الىالأقوالهذهصحيحأفهمأيفهمواأنيريدونالذينلهؤلاءالضروريمن

فيهاالىوالأزمنةالوقتيحددواأن،المسيحيسوعنحفصناعنالماقدسةالكتبفيكتبت

المقدسة.الكنبعنهذكرتهاأو،ذاتهعنالأقوالهذهفال

الأمورمنشيئأاحتملأوالموتمنخافأوبكىأنهأبدأظهرقديكنلمفإذا

إذنفلنسرتجسدهقبلالأقوالهذهعليهوقيلتجسدأ،اللةكلمةيأخذأنقبلالبثرية

لافلماذاإنسانا،صارعندماالأمورهذدعنتتحدثالمقدسةالكتبكانتإدالكن.عليه

التجديف؟شرمنأيضأنهربحئإنسانيأ،قيلتالأمورهذهإنناتول

بل،الكلمةبكرنه؟الكلمةطيعةحصائصصتك!أالالفعالاتاهده1أتاسيوس:القديستعبيربحسب)1(

ص55،دقرةالتالثة،المقالة،السابقالمرجعالأريويين،ضد".الكلمةاتخدهالذيالجسدحصانصسكات
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"ملكلا3ئيهل!يطألقاا

الهراطقةاعتراضاتمناعترافن3-

بحسباللههويكونأنيمكنكيفحزينآ،وصارخافوأيضأ،بكىالذيهذا

بشرية؟صفاتهىهذهكللأن؟الطبيعة

الاعتراضهذاعلىر؟4-

)يوخمرآالماءوحؤل44(،-ا:اايو)انظرالأمواتمنلعازرأقامالذيهذا

والآب"أنا:وقال38(،-ا9:)يوولادتهمنذالأعمىإلىالبصرومنح1(،1-ا2:

فعلهاالتيالأفعالهذهلأن؟الطبيعةبح!سباللةهويكونلاكيف03(،أ:.)يوواحد"

إنسانيةبطريقةصارتأو،قيلتالىالأقوالهذهكانتفإنإذن،.الإلوهيةأعمالمنهى

اللة)1(؟معتتناسببطريقةوقالهاصنعهاالتيتلكمنتستفيدوالمسببفلأيأعثرتكم،قد

عنوضيعةأشباءفيالتفكيرإلىإنسانيةبطريفةقيلتالىالأقوالأوضقتكملقد

العطمةالأمورفيالتفكيرإلىكإلهبهتليقالتيوالأفعالالأقوالتقدكملمفلماذااللة،ابن

الأمورهذهوصنعقالقنذاتههو،الوضيعةايأمورتلكمنعانيفالذي؟والسامية

،الجسديظهورهوتدبيرالتانسأنيتضحهذامنإلهآ)2(.بكونهساميةبطريقةالعطمة

البشرية.الأمورأيضاتصيرلكيالحتميالمبررهوكان

"صارجصاولك!التح!د،تئلهذاكليقلاالأنه1قائلأ:،أثناسيوسالقديىأوردهاأنسقالحجةنفس)1(

أقامالذيهوهدا،عمهكبفالذيإنساليأ.قالهأيهذا،قالألهعهك!حيئذإنسانأ،وصارحسدأ"الكلمة

3(.:ا.)يوواحد"والآب"أناقالوالذي،أعمىللمولردالظرووهبطرا،الماءوحول،الأمواتسلعازر

!مإسالألالكاملويعتبرونهأدئة،ابنعنحق!رةأفكارأليفكرواسببأالانانيةصفاتهيحعلونكانوالإنإذأ

يتخفورثموس.أعمالهخلالمن،الآ!دماالكائنالكلمةهوبأنهيقرفودلاللماداالسماء،منوليس،الأرض

.101-001ص55،فقرة،الثالثةالمقالة،ال!ابقالمرحعالأريرسين،ضدا.؟اكفرهمعن

البتمربة،ايأمورهذهفوقتسمرالالهيةفالطيعةا،والأالحزنفوقهوإلهألكونهالالنأنعلىهناالتأكيد)2(

ضحص"إن:يقولإد،عمانوئيلإلىئبرالديالطربركيعقو!عنتحدثحبنكرلسالقديرأكدهماوهدا

لالإبمان،وتبررشالالروحتقذسواالديريأولنكلدايةصارإدالقديسير،الرسلإلىأحيانأروحيأيشيريعقو!

:8رو)انظركتيرينإحوةبينك!كرأىالفاد،عدمونالتتحددتالىللريةكدايةالمسيحإلىلثروأجالأ

المسارهذاعنألابتعادلأدإليهتتحهأنيحبالروحيةرؤبتاإذأ.البريللحنم!ثالبوحدرثافيوكآدم28(،

لابالىاشتيأخدالديالسحاويالعريسعمانوئيلإلىيثيمفيعقربإذأ.نعحةوبلاعقيمةالروحيةتفيماتنايجعل
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خرآرذ-5

يعيرواأنعنيتوقفونعندئذتائسه،وطريقة،الجسديحضورهتدبيرفليفحصوا

بشريه.بلغبماالمخلصعنالمقدسةالكتبتقولهاالىالأقواللهذهالسامعينبعض!

إنسانأ،وصارحقأجسدألبسأنهبوضوحيظهركانإنسانأصارالذيظلكلمة

البشريالجنسيخلصأنالمقكنمنيكنلمالأنهاللهالكلمةيكونأنعنبتوقفأندون

غيراللةكلمةوأنإنسانأ،صاربأنهيسمعوهوأحذيظنلاحئلكن(.أخرىطريقةبأبة

بعضفيأنهنلاحظأنعلينا،البدايةمنعليهكانالذيعنآخرأشيئأوصارتحؤل،المتغير

فقطترجعأمورايظهرأيضأأخرىوأحيانا،الإنسانمعتتناسببطريقةيتحدثالأحيان

الحالتين.تفهمحئوذلكالإلوهية،إلى

فيشرعخيالأ،وليس،حقيقىإنسانأنهبوضوحئظهرأنيجبكانفلأنهإذن،

ا،متأغيرهواللةبكونهأنهمنبالرغمهكذا،.الإنسانيةالطريقةهذهالأمرهذائظهرأن

إحدىهيالىالبشريةالأوجاعلهذهتخضعأنالبشريةوطبيعتهلجسدهستقخأنهإلأ

الكتببحسببالحقبقةإنسانأوصارجسدأليسأنهعلىيبرهنلكى؟الطبيعةهذهخواص

1(.4:ايو)انظرالمقدسة

يريدهمايسجزأنيستطعأنههىالطائعكلمنأعظمهوالذي)بالئه(الحاصةالصفةإلى.تع!بدونلي!ولك!

ولايكللاالأرضأطرافحالقالربالدهرإلهتسع.أأمعرفت"أماقالالطوباويوإيتياء.تعبلدود

ليءيحتاجلا:هرالكمالكفىهوبلءلت!ياحتياجفيلي!الله04:28(0)إيقفحص!"دهمهعنليسيعيا.

القويهوأنهبلوالمئحروباتبالأعديةتتقوىاليالأحسادلماموسيحضعلاألهكما،ويقويهيعضدهالحارجس

عمهقيلأنهرعم،بطبيعتهيحزنلاألهصتوبالرغم.يختارهمللدينالقرةويعطيالحمواتيتبتهولدلك.لطبيعته

أيضاالرسوللول!وقالس(،ا:643)حزهدا"كلدما"أحرنتىالمجعأياليهردلأممرةقاللأنهحرنأله

فليمرتعص،إلهيقالعدماأيفاهكدا:3(،ا4)أفالمداء"ليومحتمتمبهالديالقدوسال!هروحتحزلوا"ولا

نأالطبيعيف!ن،وتعبلاحتهادعظيمةألتياءيخرعدمافإنهساإنادأيأما.والتعصبالأاشعرلأنهدلك

كلسأسمىهىبلطبيفما،منلليستلهىاللتأالمعرضةعيرالالهيةالطبيعةأما.ويثديدةرهيبةآلامصيعالى

البتريةالأمورمنوشقلالأحداثهدهلفسرونحنلذلكجلالها،علىتستدوهىبذاقامكتفيةوهىالحليقة

والمتقةللتعبتتعرصالشريةالطيعةمتلهيالالهيةالطيعةأنلظنأنيعىفلا،الساميةالروحيةالمماهيمإلى

نصحىد.مراحعةإلراهيم،عرضجورجد.ترجمةجيلافرا،.تعب"أيسمتحررةهيبليعقرب،طيعةمتل

.6002مابوعددالثمهري،الكتابالتمهيد،عبد
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للل!نا؟2لال!هـدييبالدلقاا

لذلكإله،أنهأيضآيظهرأن-إنسانأصارعندما-عليهكان،بالفعلرأيناكمالكن،

رأوهلأنهما؟بياتؤمنواأأناا:يرونهالذينلأولئكوقال،كإلهبهتليقأفعالأأحيانأصنع

:ا.)يوفيه"وأنالبالآبأنوتؤمنواتعرفوالكىبالأعمالافآمنوا1عندئذ:،كإنسان

فهذهإلهأ،بكونهمعهتتوافقبطريقةوصارتقيلتالتيالأقوالفتهلكذلل!وعلى38(.

إنسانأفتظهره،إنسانيةبطريقةوصارتقيلتاليئتلكبينما،اللهأنهعلىالمخلصتظهر

للسر)1(.العميقالمفهومهوهذالأن.بالحقيقة

خرآرذ-6

هوالوحيدهدفهموأن،بوقاحةيتصرفونأفمجهةكلمنالمسيحأعداءيظهر

:ا.)يوواحد"والآب"أنا:يقوليسمعونهبينمالأنهمسبب.دوناللةابنيهينواأن

،كبيرةأهميةكإنسانعنهقيلماإعطاءفييشرعونتبصرودون،يؤمنونلافإفم03(،

فييشرعونأيضأتجدهمبل،بذلكيكتفونولاالآب،معواحدهوالابنبأنيؤمنونفلا

وباستقامة.حسنأقيلعماالحقيقيالمفهومنزع

قالهأوعاقأنهيظهرمماالأناجيلفييوجدماكلينسبونلافهمأيضا،كذلك

ينصبوفابل،البشريةطبيعتهإلى،الأقوالهذهشابهماوكلحزنأوبكىأنهمثل،كإنسان

كلاحتملالذياللةهوليسأنهعلىكبرهانويستخدمونها،تجسدهقبلللكلمةمباشرة

خالقها.هوأنهحبنفي،الحليقةضمنمنأنهحسيبذلكونتيجةهذا،

نأتجدلاعندئذ،الآبمعواحدأباعتباهـهللابنالأقوالهذهتنسبأنفإفا.إذن

لاأنعليكأو)2(.الخوفعليهيستوليأويحزنأويبكىللآبالمساويذاتهالكلمة

ألىلهماعطىفد"لأنهأتماسيوس:القدي!قالكصاعظيموتجديفكبيرةوتاحةلديهمالمسبحأعداءلكن)1(

ئظهروأنوالحوع،بالكاءلهسماحهمتألمأجسدهأظهرالذيلفههرايأعمالهذهيعملالذيأنكي!يروا

اللةهوأنهرعمتاثمأجسدأأخذقدألهعرف)الخراص(هذهمثلبواسطةبينمالأنهللح!د.الأخرىالخراص

يقرلوكألهإنسانالعدديماصارالذياللةكلمةهولالفعلأنهلفسهأظهرالأعمالهدهمنأنهأإ،المتألمغير

والآ!الآب،لىأناأدماتعرفوالكىلالأعمال"فآمنرالربأ،حسدأمرتديأترونىحيثلىتزمنونلأألكم"رغم

.101ص55،فقرة،الثالثةالمقالة،السابقالمرجعالأربرسيين،ضد".:38(01)يو"في

كلاجتازإنسالألكولهلكنوا!رف،والحزنوالبكاءللأاقاللغير-فلناكما-اللةهوبكولهالكلمة)2(

.الأوجاعهذه
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فىالع!ه5لدا!ةاا!قالة.الدالىنا؟!ناؤا

حزن،إنهيقولعندماأبضابهتؤمنلنعندئذالآب،معواحدإنهيقولعندماتصذقه

المخفص.قالهمماشيئأتقبللمإنكطالما)1(،المؤمنينغبرالبهودمعنفسكتضعوهكذا

آخررذ7-

تكونأنخفستةيخ!يثتئم،اللهضوز؟ييكانإد"ائذياللةابنعنبولسيقول

7(.-2:6)فيبىالتاس"شيئيمافيضائرأغئد،ضوزةآيخذأ،تف!تةأخقىليهئةلأصدثإ.فغاب

صارلكنالأنبياء،معحدثمثلما،إنسانفيويحليأبأإنسانآ.اللةكلمةصارإذن

الخطة.فقطعدافيما،عليهنحنماإليحقأ

،إنسانأيضألكنهالحاص،الآبجوهرورسمالآبكلمةهوطالمااللة،فهوإذن

قانودتاعتبارنافيآخذينونحنإذنجسدنا)2(.ولتس،مكتوبهوكماجسدأ،أخذطالما

كلفيبهتليقالىبالطريقةعنه،قيلتالىالأقوالتمتزليتكمخفصنا،بالمسيحالايمان

والآبالابنإلوهيةتريليتك02(،ا:.)يوواحد"والآب"أنا:تسمعوعندما،حالة

بكىأنهعنهأيضأحمعتوإنالآب.جوهرمنأتىالذياللةهوالابنوأن،الواحدة

الأنه1فائلأ:الأمر،هذاويعللاليهرد،ثلهولأنهالابنإلرهيةيكر-وص!أنأثاسير!للقديسسبق)1(

تلكصعالديالربيحصونإذأيضأ،هؤلاءهكذابعلزلول،إلىإدثةأعماللاسبينحذلحرااليهردأنكما

المرجعالأريرسيين،ضد".رحمةللاالحكمنفس)اليهرد(أولئكمععليهميقعسر!،الخلائقمع،الأعمال

.101ص55فقرةالثالئة،المقالةالابق،

ثمإلهأالابركرنعن-:22(94)تكليرصفيعقوببركةعنحديثةسياقفي-كيرلسالقديسيؤكد)2(

هذهاتتحدثا:يقولإذ-قبلسفيهموجودأيكنأشيئأاللةمنإحدواجسدأوتبنداتهوأحلىتمارل

عطميو!إنقيللقدأ(.94:)تكحسمة"أتوالأ"ئعطيبالقولتبلأإليهأضيروتد.عمانوئيلعنالنوة

اطهكلمةأقصد،حيدأ.أدركناهالذيالأمربوصوحيعىوهداطبيية،ب!ريقةإلهأتىلهالذيوالمحدعطاياه

متازلا:7(،2فيلى)انظرالمقدسةاليهصحب،ذاتهوضعالذيوهو،إلهمنمولودإلههرالدمم!الجن!وحيد

المرتحئأبيهدئةمطيعأوصارالعدئكلوأحذالمحتقرالجدهد!ولب!،عليهيكىأالديالم!توىإلىبإرادنه

قالكمااسم"كلفوق"اعأآحدأ-داتهلأجلليستألسهألىإذ-زيغإلهقيلهذالأجل:8(،2!يبى)الظر

قبلمنفيهموحودأيكناشئأئيخأنهعنليستحدت،الراقعفيها،2:91(.فيبى)انظرالطولاويلولى

قدأساسأتكنوأالبدايةمدعليهاكانالىحالتهإلرجوعهعنهرهاالكلام!إنلالحريبل،الطبيعةبحص

عدد،الشهريالكتابالتحهيد،عدلصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضحورجد.ترجمةحيلافيرا،منه".نزعت

.9002مارس!
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لالللكلا؟ثبرلال!ياللأالقا

اللة،أنهإلىبالاضافةإنسانأيضآهوأنهفيتفكرأنفعليك،يصارعوابتدأوخافوحزن

،للموتقابلأجسدآأخذأنه.مما،لأنهبخصوصها.يذكرماكلالبشريةالطبيعةإلىوتنسب

منيلازمهماوأيضأبهخاصأبالضرورةالجسدهذاصارفقد،الأوجاعلهذهخاضعأ

يقاللذلكاحتملها.قدنفسههوإنهيقالهذا،كلاحتملقدالجسدكانوإذا،أوجاع

هوإلهأبكونهنفسهالكلمةليسلكن،البشريةالأوجاعهذهوعاق،وماتصئلبإنهأيضأ

مائت.وغيرلممتأغيرهولأنهبمالأوجاعهذهعانمن

اللة،معيتناسبماكلللإلوهيةناسببنقيلماكلباستقاميماندركأنعليناإذن،

يعئرالذيالداخليبالذهنهذامدركين،عليهومذكورعنهقيلماكلالجسدإلىوننسب

)1(.النفسعمقفيصامتبمابلغبماذلكعن

خرآرذ8-

منلناماكللنفسهيأخذلكيلكنسبب،لأيليسإنسانأ،اللةكلمةصارلقد

يخافأنهيظهرعندماإذن.طبيعتهمثلثباتأوئعطيهاالبشريةالطبيعةتتقوىحئضعفاتنا

تفكرأنعليك93(،26:)مت"الكأسهذاعنيتعبرأنشئت"إن:ويقولالموتمن

يعانيلابأنهعفمالذيالكلمة،الكلمةاتخذهالذيالجسدكانخافالذيذاكبأنأيضأ

لأنه3(.أ26:)مت"مشيئتكبلمشيئتيلاالتكن1:للآبقاللأنهإلها.بكونهالأمرهذا

رغبةمنأبعدإلىالخلاصيةالخطةيقذمأناستعحلبلاللة،الكلمةهولأنهالموتتحافلا

الجسدلأن،يموتلكىيأبلمأنهئظهرأقوالهأيضآ.الآبمشيئةكانتهذهلأنالجسد.

رغبةمنأبعدهوماإلىترتئىلاأناالبشريةيعفمهوإذن.الموتيتجئب-بطيعته-

لذلك،".مشيئتكبلمشيئىلا"لتكن:كإنسانيقوللذااللة،إرادةتطلبوأنالجسد،

41(.26:)مث"فضعيفالجسدوائافنشيطالروحأفااا:أضافيالآخرالجانبعلى

لب!،وقامانأأيصأأنهالقول1قائلأ:نسطور،إلىرسائلهفيبعد-فيما-النرحهذاكبرلسالقدي!يكرر)1(

أنهحيثألتأتابلغيرالالهىلأن،الأحرىالحروحقيلأوطجنأوضئرقيأوالحاصةطيعتهلىاتأاللةكلمةأن

هذهعانقدأيفأنفسههرأنهيقالفإنهالأمور،هذهعاوويدالدي،الخاصحسدهأنحيثلكن.حسمىغير

.ا،ص5فقرة2ر!مالةالالق،المرحع،ايأنطاك!ويوحنانمطورإلىكيرلسالقديع!رسائللأحنا"ايأمور
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فىالللفره5الهاللةا!قالة.اللال!نا!أا!نا

آخررذ-9

بالحريينتقلونبأفميؤمنونأفمحئالموتيحتقرونالقديسينأننرىكنافإذا

المسيحلأن؟شجعانرجالحقأوهم،الآلاماجتيازإلىالظروفتدعوهمحينالحياةإلى

الآخرينيعفمفكيف16(،3:أفسس)انظرمكتوبهوكما،الداخليإنسافمفييسكن

تجعلواالذينأولئكبشجاعةئعجبوكيف؟يخافههونفسهالوقتوفيالموتيحتقرواأن

شجاعوغيرجدأضعيفنفسهالكلمةأننعتقدحينفي)1(،للكلمةمسكنأأنفسهممن

ا!عف؟واالخوفعليهفيهايستوليالتيللدرجة

خرآرذ-01

يبقلاالموتكانوإذاا(..:أتيمو2)انظر.مموتهالموتالمخفصأبطللقد

منالبشريةالطبيعةتحررتتقاللجسدأ!أيمعيحفلمإنأيفحأهكذايمت،لمإن

تخلصتتقايضطربلمإنوأيضا،الحزنمنأبدأتحررتتضايحزنلمإنكذلك،الخوف

نطقأنينبغىالبشريةالأمورهذهمنأمرولكلالأمور)2(.هذهمثلمنالبشريةالطبيعة

تصيرلكىتعقنأ،المسيحعاناهاالىالجسدأوجاعكلأننجدولهذا،المنطقنفس

كرل!القدي!يثرحهوهذا،الروحيالختالىنالراالدينالمؤمنينييصكونالقدسوالروحالآبمعالابر)1(

الدي،والروحيالذهىللحتانجداواضح4يتاهوالجدختادإدا:يقرلإد،وضوحلكلآحرموضعو

خلعاطالماأناا(.ا2:)كرالطرباويبولسقالهمامعيتفقفهداأذماننا؟مندنيكلالمشخيزع.كلقتضاه

جديرةذواتالظهر،وفعلهالروحفبسكين،الجسديةواللذاتالاطل،شهواتسيمسدالذيالقدمالإلاد

أخذأخئيإن11أيضأ:المحدصقالكما.والمساويالقدوسلكلوثمقدلمأمكطونصراللة،ترىبأن

الجرء،والحقبالروحوالعبادةالسجرد2310(:ا4)يوقثرلا"تضئعؤجمذةتايىؤإتثيماأبىؤيجمهكلآيىيخفط

.551صعرالخامسةالمقالةالسالق،المرجعألابع،

ألىبمكنلأالجسدخصائصالأن1قائلأ:آحر،موصعفيوضوحلكلالأمرهذاأثمايرسالقديمىيرح)؟(

حسدهمنهاأحذاليالقديةمريملأن.والموتللفسادقابلاجسداأخذقديكىلملرحدبلامولت!تصير

الأمورفهدهبتعص،وأن،يبكيوأنيعالى،أنالحسديكارحينماالضروريلمىلدلكللمرت،فاللةكانت

باعتبارهـالكلمةالكلمةيكناواكنطر!،لكى،:يقالفعمدماتموسالحسد.معإليهئنس!الجد،نخصالني

للم،الكأسعهتعبرأدطلصعدماوأيفأالجسد.خصاثصمنكانتهدهلكن،واضطرببكىالذيهر

السابق،المرحعالأريوسيين،ضدلاسوته".حاصأكانأيضأالانفمالهداإنبلارتعد،الديهواللاهوتيكى

.201صط56فقرة،التالثةالمقالة
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لاسكلا؟لط!هـلبمي!ألقاا

هيكلفييسكنالذيالكلمةبقوةلئبقئعقنبلمعنا،يحدثمثلما،عليهمسيطرة

الأفضل.نحوالبشريةالطبيعةتتغتروهكذا،جسده

(2746:)مت"إلهي!إاليآية:تفسرا-أ

إنسانأصاراللةكلمةلأنخلصنا؟أنناونؤم!،المسيحنحلصنابصليبنفتخرنحن

بذاتهأيضأيقيمناولكىعلينا)1(،يسريالذيالموتيبطللكىلأجلنا،وصيبلأجلنا

الفساد)2(.عدمحالةإلىالفسادحالةمنإيانامحؤلأ

سقماعلى-موسىليددمإلىالهرماءتحويلمعجزةعنحدتةأشناء-كيرلىالقديىدائمأيؤكد)1(

ؤلأا؟تئن،قاتيىئمتذفوالأإداؤبكرن11:"بقرل:يفولإدرلح،هوالمسيحموتبأدلولسالرسولوأكده

غقىذمأالثفرينتاخذةائديأئضاغقبصيزاثبابة،كقىفت!كثالتفرقاءينتااخذآنكيقؤلك،تمغوا

ذاتههوحفأالالنإذن،للثر.جداومفيدضروريعملياهويأنه،للحياةرمزهوالماء4:9(0)حرااثيابتيماإ

.حياةمنحياةأيضأهوهكذأ،نورم!أتئنورهركمايأنه.الآل!ينأي!ر،ينكأنهعمليأأتىالحباة،

مماأبداأقلولي!موسىتعقمههذا،الآ!ال!ةسالطيعةبحسصأتىبلالحارح،منوحودهيأحذلمأنهكرن

يأ.التألسسربعىرمزيأهذا.الأرضعلىيسكبأنأمرهثمالهر"ماءمنتأخذإنكاا:يقرللأنهنحن.نعمله

الترال!صأتتالىبالبريةمالطريقةاتحدالحياةهوالذيالآ!اللةسومرلود،الحياةهوالجشوحيدحقأ

الرية،الطيةمثلوصار:أ(،2)كوحسديأ"اللاهوتملءكليحليخه"لإنه:بالرابالماءإتحادمثللالضبط

بحس!الحياةأنكلعنيدم.إلىتحولالماءلكنعنه.يعرأولدهنهالأمرهذايدركأنأحدي!تطيعلاهكدا

طيعتنا،ولكلالشريةبكلأيبالحسدإتحادهأقصدالدلير،بحس!تمالذيبالاتحادالآباللةكلمة،الطبيعة

نأالممك!منيكنألأنه)الالهية(طبيعتهتمالىأنلدونلأحلناماتإنهنقولأننا.كلعىلالح!د.المرتتحيل

عبدنصحىد.مراحعةإلراهم،عوضجورحد.ترحمةجيلافرا،بخسده".ماتللذانهاالحياةأنهطالمايمرت

.0102أغط!عدد،الثهريالكتا!الهيد،

الفساد،فوقارتفعفيهالكلمةسكئالمميحجدأنعلىكيرلسالقدب!يؤكدالتابوتعنحديثةأثناء)2(

الرحيدتأنىلطريقةنفسيرلافيلألهللمحيح.وأيقونةمتالأيكونأنيمكنبلاديرس،ياالنالوت،ايقرل:إد

الكتصودقلأنه.التالوتداخلكالىلوكماالعدراءهيكلفيساكناللرغوسأنلرىسرفروحيأ،الحنس

لوحاإليهيترماهر-بالاع!يد-اللوغوس،إذن:9(.2)كوجسديأ"اللاهوتملءكلفيهيحل"فإنهالمقدصة

منوخالصنقيبد!مغطىوكادلالفساد،يصا!لاالذيالوعمنكانأيضاوالخثب.بالتابوتالثهادة

داخلهيكنالذياللوغرسوهاءبقوةالفسادعدمفيمحموظفاسدغرالمسيحجسدلأن.والخارجالداخل

كلمةباعتباره-اللوغوسفلأن.ئحسالميحأديقالبالتأكبدهدالأجل.القدسللروحالمح!والفعلبطبيعته

يرأ"جسدهلأنالفصاد.منأحمىإياهحاعلاهيكلهإحياءئعيدالروحلقرةفإله،طبيعتهبحسبحى-الآ!اللة

65.صالتاسعةالمقالة5،ج:،والحقبالروحوالعادةالسجود31(210:)أعالقدي!لطرسلكلاموففأفسادأ"
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فىالعفره5الما!ةا!قالة.النال!ن؟أا!نا

وليسإنسانأ،حقأصارأنهعلى-الألموقت-يبرهنأنأيضاعليهينبغىكانلذلك

:وقال،إنسانمعيتناسب.مماوتحدثصرخ،بالضبطالسببهذاولأجل،الخيالبحسب

بينما93(.26:)مت"الكأسهذاعني"فلتعبر46(،27:)مت"تركتنيلماذاإلهى"إلهى

البشريةالأمورهذهواحتملإنسانأ،صارلأجلناالذيهذااللة،هوأنهعلىبرهنبأعماله

السماغ،الظلائمولصشعاعهاأخفتالشمسلأنجميعأ.ضلاصنالأجلالصليبعلى

أنهيبرهنلكىهذهمثلعطمةأخرىأمورأوصنع.الهيكلوحجابالصخوروانشقت

وهمقبل،منبهيستهزئونكانواالذينصالبيه،فإنأيضا،لذلكإنسانا.صارالذياللةهو

24(.:26)متاللة"ابنهوهذاكان"حقاقالوا:،إلهيةبطريقةصارماكليرون

خرآرذ-21

كإله،تائسهقبلكانمثلماويتحذثيتصرفلكيئلاإنسانأ،صاراللةكلمة

التدبيرخطةاحتياجاتمعيتناسبالذيبالشكلكإنسانويتصرفيقوللكيلكن

يسمعونهالذينكلفيهتعثرأنيعقلفكيفالتانس،سرمفهومهوهذاكانفإذا.الالهي

معا.الاتنينسلطةآخذاكإلهأيضاويتحذثبل،كإنسانيتحذثلأنهبشريا؟يتحذث

أضعهابلمني،يأخذهاأحداليس1:كإلهبينما"،اضطربتقدنفسى"الآن:قالفكإنسان

18(.:أ.)يوأيضأ"أخذهاأنسلطانوليأضعهاأنسلطانلي.ذاتيمنأنا

لهالذيالسلطانبينما،الخاصةالجسدأوجاعضمنمنهوإذنالاضطراب

يقولعندمانعثرلاكنافإذا.الكلمةقوةعملمنهوليأخذها،وأيضآ،ذبيحةحياتهليقذم

جسدأ.اتخذالذيالكلمةنقصدأيضأبل،كإنسانيبدوأنهمنبالرغمإلهأ،بكونهثيئأ

إنسانأ،صارلأجلناأنهفيمتفكريننعثرلاأنعلينا،كإنسانشيئأيقولعندماالأمرهكذا

)1(.البشريةالطيعةمعتتناسبالىالأقوالهذهيقولولذلك

تجتارهاالىا!!مكل-إنانأبكوله-احتارلذلكأوجاعهاصالث!ريةالطيعةيحررألىا!برأرادلقد)1(

تتمأالمرتإبادةأن"كما:يقولإدألياق،نفسفيكرلسالقديسذكرهإنسبقماوهذا،الطيةهذه

أمكنلمابالحود!،يشعرافلوالجد:آ!مساأكلجهةمنأيضأهكداالمحئص!،مرتعيرأحرىبطريقة

؟الإطلاقعلىالحرنمنتحررهناككالىلما،الحزناختبرتدبكنأولو،الخوفستتحررأنالبريةللطبيعة

الىا!نمعا!تمنالفعالكلحهةومنالماعر.هذهسمهربأيؤحذلماوالزعح،!اض!!قديكنأولر
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فى2!ل!ناهـدبهـلال!بال!لقاا

خرآرذ-31

هولأنهمثلنا؟يصيرلكيلابنا،ذاتهاللةكلمةأتخذوالفائقةالعظيمةمحبتهبسبب

لأنه.عليههوماإلىنحن)1(يغ!رنال!كطبذاتهبناائحدلكنهالتغيير،يعرفولأالمتحولغير

قد)إذالجسدداخلفيسكنلأنه!يخصهماكل-قبلناهالذيننحن-لديناأصبحمثلما

مثله،الطيعةبحسبليس34(،أ:.يو82،6:)مزو"آلهة"ا(،3:يو)1"أبناء"دعينا

لأنهأتأهكذاضعفاتنا.لبسنإنسانآ،وصاربنااتحدعندماأيضأهكذا(،النعمةبحسببل

الذينخ!تلنا،بالنسبةاتجسدأوجاعتقاتلكىمعه،واحداأخذهالذيالجسدجعل

ذاته.فيأوجاعناكللأجلناأخذالذيبالمسيحمتشئه!ننصيرلكىنسرع

خرآرذ-41

مرتفغاب"ؤتتؤافيفول:ايأنبياء،بواسطةخطاياهمبسببالاسرائيلييناللةيدين

غقىصتيذؤلآبيماتكففثؤلآاؤصيىلأائذيلفتغل،ضخرقالبيالئارأؤلآذفئميئخرقوالفتغل

16:34)أراافعلتمابكلحزنألياسببت1:لأورشليميقولأيضأه(.:ا9)أرقفيى!ا

تفسيىتئتمئملآأثمالرب7؟يفولهذ؟،غقىاغاقئفئمأقضااا:أخرىشرورلأجلوأيضأس(.

قالمنهوكاناللةكلمةأن،للجميعالواضعمنلأنهإذن،9(.أ:)أرا؟اكهذهافبمامن

اللة-كلمةأنيعتقدونهل؟المسيحمحاربويصنعهأن!لكنالذيفماللأنبياء،الأقوالهذه

فيظهر،عليهاستحوذاقدوالغضبالحزنأتتمإنويقولونوقلبا،نفسأله-البشرمثل

نحلوقة؟طببعةأيفوقالآبمثلهوأنهحينفي،إنسانأنهمنأكثرلدبهشىءلاوكأن

لكىلا،تتحرككاتالجسدفالفعالات.المسيحفيلالضطلهاالمقابلستحدفإلك،الثريةالطميعةلهاتتعرض

الكلمةلقوةكبةإخضاعهاقيف!!ا،تتحركحبنمالكيللمحن،حالتناقييحدثكماالسيطرةلهاتكون

الجزءالسالق،المرجعيوحا،إنجيلشرح".الأفضلنحرتعئراتحتازالإنسالىطبيعةفإتوهكذاالجسد،فيالساكن

38.صعرالتايىالاصحاحالسالع،

معلكلنهاالبشربةالطميعةوخداللةكلمة"لإنتائلأ:آحر،موضعفيكيرل!القدي!الحقمةهذهاكد)1(

شر!".خلاصلهيحصللا)الإلهية(،بطيعهللإتحاديتخدهافما.بكيتهالانسانيحفصلذلكلكى،،نفسه

35.صعر،الثايىالاصحاحالسالع،الحزءالالق،المرحعيوحنا،إنجيل

037



الثف!هد5الما!ةا!قالة.الثال!ن،اثل!أ

رمزيةبطريقةالكلمةمنقيلتالأقوالهذهإنويقولونهذايتجنبونربمالكن

هذهيقولعندما-بهتليقالتيمكاننهاللهلابننتحففواكنتمإذالكمأقولوأنا.وبشرية

كلمحتملأظهرأنهمنبالرغم،والهوىوالغضبالحزنفوقأنهعلىمؤكدين-الأقوال

بأن-جسداواتخذإنساناصاروقد-لهنسمحألايعقلف!جفمفيد،شىءلأجلهذا

خصائصمنئعدالأمورهذهأنمنبالرغم،متألمغ!ريظللكىالأقوالهذهمثليقول

نأأي؟الطبيعيةصفاتهكلمعلأجلناأخذهالذيالجسدذلكأي،طبيعته!سبالجسد

لأنالأمور؟بتلكشبيههومابكلأويتأ،الموتويتجنب،ويصارع،ويضطربيبكى،

الإنسانية.الطبيعةصفاتينكلهاالأمورهذه
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لا!دكط؟هـدبرلالدياللأالفا

والعضرونالخامسةالمقالة

15(.:أ)كوخييقة"كلايكز1نص:شرح

نحلوقآ.ليسالابنأنواثبات

المسيحمحاربيجانبمناعتراضا-

أنهيعنيذلكلأن؟خليقةكلبكردعنتقامخلوقا،الابنيكنأإن:يقولون

وفبلهاالمخلوقاتلهذهبالنسبةالأولوأنه،المخلوقاتهذهتجاهشديدةقرابةصلةعلى

اللقب.هذاسئفىلذلككلها،

الاعتراضعلىالرد2-

الهراطقة.يطرحهاالتيالمسائلعلىنردأنالصعبمنليس

فهذا،المخلوقاتضمنالابنيضع"بكر"اسمكانإذا:الآتينقولأنيجببداية

إنااا"بكرآالمرءتسميةتعذرتإذالأنها؟االجنس"وحيدبتسميتهمننستثنيهأنيعئ

يكناإنالجنسىشخموحيدهناكيكونأنيمكنلاأيضأهكذاكثيرشن،إخوةلهيكن

الجنس؟وحيدهوالوقتنفسوفيبكرآ،يكونإذنكيف.آخرينمعيحسبلمووحيدآ

الجنسوحيديدعوهالمقدسالكتابكانوإذاذاك؟أوهذاعليهيسريأنيجبلماذا

يكونكيفبدقبمايفسرواأن،المقدسةالكتبيهينونالذينعلىالضروريفمنوبكرا،

الجنس.وحيذيكونطريقةوبأييكرأ)1(،

نأ"عياقائلأ:اضالوث،احوأحوارهيصحيحأتفسيرأ"يكر"مصطلحنفسركيصكيرل!القديسيثرح)1(

قلربنالرفعأنلىص!رغهكذالأنالكرأ.وسطهموذعنبيهمأتىالذينهموقنلكرأالكلمةذعىمئتعقم

لاتوصثحأمررهىالأشخاصوتمييرايأرمةمعرفةلأنلالأسرار.تليقالىللكلماتالصحيحةالمعالىتحاه
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إالثفمهفىالطامسةا!قالة-االلالان؟أا!نا

بحسبأخوةلديهوليسالدهور،قبلالآبمنالمولودالكلمةهولأنه؟الجنسوحيدهو

كثيرينلاخوةبكرأيضأوهووفريد.هوواحداللةفابنآخر.معئحسصثولا،الطبيعة

حدثقدذلكيكنلمإنلنا،أخأصارمئلكن92(.8:رو)أنظرمكتوبهوكما

النعمة.بحسبدئةكثيرينبأبناءأتىعندمابكرآصارهكذا،إذنجسدنا؟.لت!نحين

خرآرذ3-

هولأنهولا،الزمنجهةمنلهابالنسبةالأوللأنهليسخليفةكلب!صدعيئلقد

وتشئههالمخلوقاتنحوتنازلهبسببسابقآ،قلنامثلمالكن،المخلوقاتجوهرنفسمن

كثيرين.أخوةبينوبكراالجنسوحيددقيأنهأيضانلاحظأنالأفضلمنلكنبنا.

وحيدأصبح.ممقتضاهاجملةهناكيكونأندوندعيئالجن!،وحيددقيفعندما

لكنالآب.حضنفيالكائنالجنسوحيذالإلهوهوقيد،كلمنخرلأنهبل،الجنس

الذيالسببوكذلكالبكر،هوقن:تضيفللتوفإنهايكرآ،المقدسةالكتبتدعوهعندما

"يكر92(،8:)روكييرين"إخؤهتئين"بكرا:تقولالكتبلأن.الاسمهذادعىلأجله

عندما،الطيعةبحسبالأولوهو،اللهلابنينبغيكانلأنه18(.ا:)كوالأئؤاب"ين

لأنهفليس.الخليقةكلقبلأيضآوضيعبناشبيهاصارفعندما،مكانتهيفقدألاإنسانأ،صار

أيضأبل)1(،الإلهيةالطيعةمعتتناسبالتيالمكانةيخصماكلينأدقصارإنسانأ،صار

:يقولالإنجبلىهكذا.الربوهوخالقهاهولماصإ،الخليقةكلويسبقالأولهو،كإنسان

14(.:ا)يوالآب"منلوحيدكمامجدأمجده"ورأينا

،الثالوثحولحرارالمفدسة".الكتسباشرهإليناتأقيالىالمحرفةوكأروائسميمةالكلصاتمعئبسهولة

14صالأولالحوار،الأولالجزء،السابقالمرحعأنظرأيضا28،-27ص،الرابعالحرارالسالق،المرجع

.43وهامد

القديسويزكدالبترية،للصقايشالإلهبةالطجةإخضاعيريدونأنهمهى-قلاكما-الهراطقةمشكلة)1(

لاأنهكصاالمبيدنحنلمقايئسايحضعلاافالالن1قائلا:الثالرت،حولحوارهلى،الالهيةالطيةحموعلىكيرلس

المرجع،الالوتحولحرارالحلائق".كلعلىتسمووالىالعلوالفانقةالإلهيةالطببعةلهلك!نير،نحتيوحد

.03-92صالرابعالحوار،ال!الثالحزء،السالق
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،ملكلا؟هـدبهـلال!باللألفاا

خرآذر-4

آخرهوأنهإلا16(،أ:كو)انظرالكلصاربه-بولسيقولكما-كانإن

بالتالي،بواسطه.بصرأعنهاخارجآمخلوقأتتركلا"الكل"كلمةلأن.للكلبالنسبة

!المقدسالكتابلأن.مكتوبهوكما،الكلخالقهوبالحريلكنهمخلوقأ،ليسالابن

ولكن،المخلوقاتهذهضمنمنواحاحقاأنهئظنلاحئ،الأخرىالخلائقبكرإنهيقل

لا،الحليقةكلخارجيوجدوقن.الخليقةعنمختلفآخرأنهيعني"الخليقة"كلبقوله

؟المقدسالكتا!فعلوحسنأعنها.مختلفآخرهوبل،مخلوقجوهرمنيكونأنيمكن

ئعتبرلاحئيعقوبأولادكلبكرأنهرأوبينيدغلم،الملاحظةلهذهالاعتبارفيأخذأإذ

وأخوته.يعقوببكرهوهذاإنيقولعظيمةبدقبمابل،عنهمنحتلفآخرأنه

5-ر؟آخر

كلبكرذقيأنهبسبب،الحليقةضمنالابنوضعفيشرعقدالبعضكانإذا

يكونالرأيلهذاووفقأ.الخليقةضمنمعدودآنفسهالابنيكونأنيعىذلكفإن،خليقة

:3كو)أنظرالكلفيأيضأيكون،خليقةكلبكرحقاهوفطالما،لذاتهبكرآأيضآالابن

أنهبسببالكلخارجاعتبرناهلوأئا،لذاتهوالثانيالأولسيكونأنهيعنيماوهو11(،

لأصبح،الكلضمنمنكانلولكن.للكلبالنسبةالأولسيكونعندئذ،خليقةكلبكر

الطريقة.هذهلذاتهبالنسبةوالثاني،الطريقةبتلكالأولأيزمنيا،لذاتهالثاني

آخررذ-6

ذاتوفي،خليفةكلبكردعىأنهبسبب،الخليقةضمنمنواحدأالابنكانلو

رأيكم،وفقلذاتهخالقأعندئذلكان2(،ا:يو)أنظربواسطهصارقدالكلكانالوقت

وكان،الكلضصنكانفإن.ذاتهبواسطةهكذاصاروقدنحلوقآ،صاربخلقالذيوهذا

خيقتقدالخليقةكانتإذالكنصحيحأ،قلناهمالأضحىبواسطه،صارقدالكل

؟الموجوداتلكلالوجودأعطىالذيهذامنهاواحدأهويكونأنيمكنفكيف،بواسطه
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العفي؟ل5الطامسةا!قالة-االلالانفيأاثلا

بالتقوىالمملوءالتفسروفق*بكر+كلمةبمقتضاهتفهمآخر،رذ7-

كلفيبناشبيهأصارلأنه،كثيرينلأخوةبكرأالابنئدعىأنتمامأالصوابمن

لأنه؟الأمواتمنبكرأيضأوهولنا.أخأوصارجسدنالبسنولأنه،الخطيةعداماشىء

لذلك،السمواتإلىأصعدهالذيالأولوهوفساد،عدمفيجسدهأقامالذيالأولهو

تعلمتوبواسطته9(.؟أ.)يو"البابهوو"أنا6(،أ:6)يو"الطريقهوأنا11:يقول

إلىدخلت-بابينكما-وبواسطهالجديد،القيامةطريقفيتسلكأنالبشريةالطيعة

السماء)1(.

تقوية؟بطريقة*خليقةكل"بكر:عبارةفهميمكنكيفآخر:رذ8-

تجاه.ممحبتهوالابن،خليقةكلبكرالابنذقيلمخلوقاتهالآبمحبةبسبب

بعدهجاءتالتيالمخلوقاتأنحئ،المخلوقاتبينذاتهيجعلأنفييتردداالمخلوقات

ثدعوهالمخلوقاتتظللكىبكرأيكونأنلهينبغيهكذابكرأ.ذعنأنهبسببتخفص

ونورإله،منإلهفهوالآب،منأتىلأنه؟الطبيعةجهةمنال!حيدالمولودهوإذدتبكرآ.

عدىم)2(جذليفيكأفافيهطغمتالخليقةكلأنلدرجةلأجلنا،البكرهولكننور،من

حبنمئاكواحدنعتبرهعندما"إذنقائلأ:التالوث،حولحرارهلىالمعئهذاعلىكيرل!القديسأكدلقد)1(

بنا،ارتقىقدإنهلقرلعدماالآحرالجانبوعلىطيعته،حارجهوفيمايكونكىنجبرهلالنحنبكرأندعوه

هدهفكرنافإنعلإ.سادتقدالمخلوتةالطبيعةتكرلىوبالاليالفائقةطبيعتهعنتحفىفدأنهيعيلالهذا

الذينمحنلكنمالههرماصيتحلأفهومننا)الابن(صارففدماوبالالي؟كاملهديانهدايكونألأالطريقة

".وأعلىأرفعهرماإلىوارتقياكرئتا،الىنعمتهبسببطميعتمامقياسغترناوأيضألعمتهبسب،إليهارنفبحا

32.صالرابعالحوار،الثاكالحزء،السابقالمرحعالتالوت،حولحوار

باركهقدحقلكرائحةابى"رائحة28-27ة27تكفيالراردةلبعفوبإسحقنبوةعنالحديثأثاء)2(

هوالمسيحأنكيرل!القدي!يؤكدوخمر"حمطةوكرةالأرص.دلموسالسماءندىمناللهفليعطك.الرب

هوالديلفطالمسيحومعالجديدالثمعبمعيتناسبالنبوةمفهومفإلىأهكذايقرل:إدللب!رية،ثالىحدر

تحددلالقد.حديدةحيقةهرالم!ميعفيماكللأنللبشريةتافيحدروبمثالةحقأالتالىآدملهر،والأصلالدأية

فيالىالذكيةالروحيةالرائحةيعىالركةحديثأنأعنقدأيصأوالخلود.والحياةالفداسةجهةسلالمسيحتانبة

داتهالمحلاقدمهكذا.والمرهرةاليالعةالحقرليالربيعورودمنتأتيالىوالممرحةالجميلةكالراثحة،المسيح

الديهرونرج!،سوسنةكانحقأا(.2:ال"الأوديةسرسنةضارونلرجسألا!اقاثلأ:الانتمادلشيدلى

إدا.المكونةكلعلىالدكيةالرائحةعقمنهتفوحإد،يعرهـخطيةأدبدونلكن،كإنسانالأرصم!لبت
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بواسطنهصارالكللأندائمآ.موجودهوالذيهذامنثانيةمرةتنبتلكى،الموت

)1(.بفضلهيخفصوالكل

آخررذ-9

بحسبلكان،خليقةكلبكرذعىأنهبسببالخليقةضمنالابننضعكنالو

بح!سبمعهاقرابةصلةعلىوتكان،الخليقةلهذهبالنسبةزمنيأايأولوتكانمخلوقآ،الطيعة

بالحيواناتأيضأقرابةصلةعلىيكونوبالتالي،الأخرىالمخلوقاتكلوتشابه.الطبيعة

كانتوإن،المخلوقاتهذهلأنالماء؟فيتسبحالتيوتلكالجارحةوالطيور،العاقلةكير

علىبناءإذن،.معقولغيرالرأيهذالكن.الحليقةكلمنجزءأنهاإلا،الأهميةقليلة

ذغواالذينهؤ،ء،كثيرينأخوةببنالأولأنهعنتقوىبكلتعئر"يكر"كلمةفإنذلك،

إلىأحضرهاالذيوهوفبلها،يوجدلأنه؟الحليقةفوقهولكنهالتبى،إلىالنعمةبحسب

)ناسوت(.مخلوقجوهربالتجسدلهيكونأنقبلالوجود

آخررذأ-"

إلىدعوابواسطه،خلصواالذينهؤلاءلأنكنيرين؟أخوةبينبكرآدعيئمثلما

الفسادعدمإلىقاملأنه؟الأمواتمنبكرادعىأيضآهكذا،النعمةبحسباللةمنالتبني

الجميعلأن22(؟8:أمثال)انظرالطرقبدايةصارإنهئقالوهكذا.الجميعقبل

"شكرأقال:الرسوللولىلأنالدكيةالآباللةمعرفةرائحةبالحقهوحيثاللةسمباركأحقلأيةالمشح

2:14(1.كو)2مكالى"كلفيمعرلتهرائحةبناويظهرحينكلالميحينصرتهمرك!ييقودلاالذيلئة

.5،02دي!صر،الشهريالكتا!الشهيد،عدنصحىد.مراجعةإلراهيم،عرضجررحد.نرجمةحيلافيرا،

والروحلالميحالمملوءالرصرلبرلسإن11قائلأ:،التالوثحرلحوارهيالترحهذاكيرلسالقدي!يزكد)1(

وأكقداللة""قلآيخكيماكلتة"ؤئتنخذ:يفرلائقاليمإتىاثيكرأزخلقتى"ؤأيصأيقرلالرسلبيروالمتمئزالقدس

منذأنهقعأالعاإلىحاءقدلألهالحسد.فيظهورهإلىيثيرالذيالمنايس!الزمنفي"لكر"تديريشخدمأله

اصك!""وحيدلقبوأصبحوالناساللةلينوسبطأصاروهكدايعرفهبك!أاالعاأدمعفيهكائنهرالمدم

لقطفحيشدإليماأتىوعدما،توصفلالطريقةومرلردواحد،منواحدإله،سإلهفهوله.حاصأامتيازأ

صارقدالجس!""وحيدهوتنيكنأإدالأحلاءفايروإلألكرأ.دعيعندماوذلكلهكأحوةبيناخ!ت

الحزءالالق،المرحعالتالوث،حرلحوار؟اا.الخليقةكلصيعلووهركإلسادالبثربينومكن"لكرأ"،

37.صالرالعارالحر،الثاك
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إلاآخر،لسببالجنسوحيدئدغلمأنهكما.الخلاصإلىيسرعواأنبواسطهيسنطعون

بالحقيقة.ؤيدالذيالوحيدفقطهولأنه

برهانيةبطريقبمادفاغأ-أ

دونالآبمنويذالذيفقطهوكانلأنه؟الجنسوحيددعىقدكانإذا

التيالمخلوقاتمنواحدهناكيكنلملأنه؟إلهيةإرادةتسبقهأنودونأحد،منوساطة

فقطهولأنهبل،وسيطبدونصارلأنهالجنسوحيدليسإذنفهواللة،لارادةتتوسط

الآب)1(.ثمرة

آخررذ-21

تقا-تقولونمثلما-الآبينصارتنفقطهولأنه؟الجنسوحيدهوكانإن

خالقهوالآبأن.ممالكنفقط،الابنخلقبل،الكلخلققدالجميعخالقالآبكان

هوأنهبسببالجنسوحيدليسإذنفالابن16(،ا:)كومنه"يأقيالكل"لأنالكل

الآب.منالطيعةبح!سبويذالذيالوحيدهولأنهبلالآب،خلقهالذيالوحيد

خرآرذ-31

الوحيد،الآبمنصارالذيالوحيدهولأنه؟الجنسوحيدهوإنهقالواإذاأقا

هىعنهاينئجالىالشمسلأنالجش؟وحيدالنهارئدعىأنبمكنهللهم:نقولفإننا

تنتمىأنهالمجردالجنسوحيدةبأنهاأعمالأنصفأنيمكنهلوبالمثلأيضا؟وحيدة

يدعولاأحاكانفإذاما؟لأيقونةصانعاأوما،لعلممخترعأصاروحيدواحدلشخمبى

صارأنهبسببالجنسوحيدالابنئعتبرأنيمكنفكيفالجن!،بوحيدالوحيد،عمله

الآب؟منويذلأنهوليسالآب،بواسطة

الوحيد""المولودتعبيريفضلكانكرلسالقدي!ألىبالذكروالحديرالدهوركلقلالآبسالمرلودأي)1(

إدن.الآبلواسطةخيقأوصارالذيالرحيدهوأنهعلىالجس!""وحبدتعبيريشحدمودكالواالمعارض!لأن

نحلوق.عيرهووبالتاليالآبمنالاب!ولادةعلىهوكيرلسالقديستأكيد
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خرآذر-41

أيضآفهناكوحيدآ،هكذاخلقهالآلتلأن؟الجنسوحيددعىقدالابنأنلو

هذاعلىالجنسوحيدةالسماءئدعىأنيمكنفهلالسماء،هووحيد،مماتلعمل

اهكذا،الجنسوحيدةتد!لم،فريدةصارتكثيرةنحلوقاتهناككانتفإذا؟الأساس

الآب.منويذالذ!الوحيدهولأنهبلوحيدا،)خلق(صارلأنهالجنسوحيدالابنيدغ

آخررذا-5

علىتفؤقالذيالوحيدهوكانلأنهالجنسوحيددعيئقدالابنكانإذا

الجنسوحيدأيضايدعىهل،الكلعلىيتفؤفالذيبالآبالحاليكونفكيف،الخليقة

الكل،علىتفؤقهمنبالرغمالجنسوحيدئدعىلاالآبكانفإذا؟الأساسهذاعلى

الآب.منؤيذلأنهبل،المخلوقاتعلىلتفوقهالجنسوحيدئدغلاأيضأالابنهكذا

خرآرذ-61

وقلنا،الآبمشيئةعنالوحيدالمعئرباعتبارهالجنسوحيدذعيقدالابنكانلو

فهلبعقولنا،نتخذهاالىالقراراتعنالوحيدائغئرأيضأهوبناالخاصالمنطوقالفولإن

قديكنلمفإذا؟للعقلابنأالجنسوحيدالقولهذايدعىأن-ذلكعلىبناغ-يمكن

نأيمكنفكيف،الجنسبوحيدالمختفيةالأفكارعنالمعئرالنطقأحاوصفأنحدث

ويذ؟لأنهوليس،الآبمشيئةيعلنالذيهولأنه،الجنسوحيدهوالابنإنيقال

خرآرذ-71

التيالكائناتكلخلقأي،الكلخالقهولأنهالجنسوحيدهوإنهقيلإن

نأ.مما:نقولفإنناشيئأ،فعلقدمعهأحدولامعهشريكخالقيوجدلاوإنه،بعدهصارت

الفائدةفمااللة،روحإلىترجعقوتهوكل،السمواتوتئت،بواسطتهبحكمبماصارالكل

إنا،بعدهمنصارمالكلالوحيدالخالقهوأنهأساسعلىالجنسوحيدندعوهأنمن

الطبيعةبحسبؤيذالذيهولأنهبلالوحيد،الخالقهولأنهفقطلبسهكذاندعوهنكن

الآب؟من
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خرآرذ-81

وحيدالحقيقةفيهوكانصارقنبل،الجنسوحيدهوؤيدقنيكنألو

ويد.!نهبلمنها،يميرلم!نهالجنسوحيدسارةابنكانتقا،الجنس

خرآرذ-91

لمنحئأمكنتضاالوجود،إلىفقطأحضرهالآبلأنالجنسوحيدإنهقيلوإذا

بكر،بالحقيقةهوأنه.ممالكن.الآبمنيأتوالمالآخربنأخوتهلأنيكرأبميصيرأنؤيد

لأنهبلكيانا،أخذفقصالأنهالجنسوحيدليسأنهلنايتضحوبذلك.الكلأولحقأفهو

الصالح.الآبمنويذلأنهبمالوحيدةالصالحةالثمرةهو

خرآرذ-02

منبكرأبضأالوقتنفسوفي،كثيرينقبلأولأويذأنهبسببدثهيكرأكانإن

ويدالذيالوحيدأنه.ممالكن،آخرينكثيرينقبلمنهاالأوليكونأنهعليهتكانالعذراء،

لأنهليس،دتهيكرهو،القياسذاتوعلىلها.يكرادعيئلذا،آخرينقبلوليس،مريممن

منه.ؤيذالذيالوحيدهولأنهبلمنه،ؤيدواكثيرينقبلالأول

21-ر؟آخر

اختلافهناكيكنولم،آخرينقبلأولأؤيذأنهأساسعلىيكرأكانلو

يكونأنللابنحئأمكنتما)1(،بعدهؤلدواممنتلاهومنأولأ،ؤيدمنبينجوهري

الابنوكان،الكلعنشىءكلفينحتلفأيخلقتنكانإذالكن.بعدهصارواممنأعظم

هذهوجملةالابناسمأخذللذي!دكنإذنفكيف.الكلعننحتلفآيكونعندئذخالفأ،

لهم؟)2(بكرايكونأنالمخلوقات

)المخلوقات(.البشرسبقصد)1(

الدهور.كلقبلالآ!منالمرلودالابنوليسللمحلوقاتلكرأحمجرديقصد)2(
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خرآذر-22

عندئذاللة،وابناللههوالأولوكانللتاليين،علةبأنهميقرونالأولونكانإذا

وعلى)اللة(.ذاكمنأتىلأنهاللة؟أبناءإفمعنهميقالالذينأولئكعلةهوالابنيكون

لأنهبل،لأولئكبالنسبةأولأخيقأنهبسبببكرإنهالتاليينالأبناءعلةعنيقاللاذلك

لهم)1(.جملةصارالذيالأول

آخررذ23-

قدالابنكانتقاالوحيد،هوأنهبسببلاأولا،صارأنهبسبببكرأكانلو

قدهولأنهلكن،أولا.جاءتنبعدبالتتابعجاءوابعدهصارواتنلأن؟بالفعلأحداخقق

علىوماالسماءفيماكللأنلكنأولآ،هوخيققدكانكيكريخلقهملمفهو،خلقهم

بواسطته.خيققدالأرض

خرآرذ-42

لهبممدينألكان،المخلوقاتخلقلأجلبكرآوصار)كيانأ(أقنومأأخذقدكانلو

لخلقه.سببآصاروالأفم

خرآرذ-52

تحتمللاالخليقةأنباعتبار؟المخلوقغيرخلقعلىشؤقفالخليقةوجودكانإذا

يكونأنذلكمعئتكان،الابنخلقذلكولأجل،الطيعةبحسبالمخلوقبغيرتتصلأن

يعنيماوهو(،والمخلوقاتالخالقالله)بينمتوسطبماقوةأو،متوسطكائنمجردالابنهذا

بغ!رتتصلأنتحتمللاالخليقةلأن؟مخلوقغيريكونأنيمكنلاالابنهذاأنأيضأ

ينتميلافهو،متوسطكائنالابنهذاأنوباعتبارذلك،منوبالرغمقلنا.كماالمخلوقا

أ:2(.)يوكاد"مماضىءيك!أوبغيرهكانبهشيء"كللألىخلقهمالذيالالنأي)1(
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منواحداليسإنهوطالما.بهتتصلأنالخليقةتحتمللاوبالتاليأيضا،المخلوقاتعالمإلى

.المولودةغيرالطيعةنتاجبأنهنعترفأنبقيكليهما)1(،

إفنوميوساعتراف!اتمناعتراض26-

المقدسالكتابلأن؟المخلوقاتمعحسبفلماذاحقيقيأ،إلهأالابنكانإذا

-هذايكونأنينبغيبالضرورةلأنه15(؟أ:)كوخلبقة"كل"بكرإنهةعنهيفول

.الأوللها،بالنسبةهوالتيللمخلوقاتمماثلا-الطيعةبحسب

الاعتراضهذاعلىالرد27-

ذقيقدكانلولأنهثديد؟غباءعلىينطويوهو،واضحتجديفالقولهذا

،بعدهصارتنكانفإن،بعدهصارواالذينلأولئكتماماقريبأبالضرورةتكانبكرآ)2(،

محاربييا-تجديفكمفإن،المختلفةالحيواناتمنأيضأكثيربل،الانسانففطهوليس

الطبيعةبحسبشبيهآالابنيكونأنيعنيكلامكملأن؟بيانبأجلييظهر-المسيح

هكذا؟ذعىلكنهلهم.بكرإنهقيلالذينلهؤلاءفقطقريبأوليس،العاقلةغيربالحيوانات

ظاهرينمعه،المكانةلنفسالابنوبواسطةالابنفيدعيناأننالنايعلنالمقدسالكتابلأن

الىالنعمةبدايةهىوهذه6(.-44:غلا)أنظراللة)3(أبناء-النعمةبحسب-أننا

بواسطته.صارواالذينلأولئكمحبتهبسبببهمتشبهينلنااعطت

المحلرقات.ضمنس!ولامحلرقةقوةلي!الالنأنيفصد)1(

قدويكولىإحرتهعلىأحديتقدمألىنعىبأنها"لكر"ئعرهـكلمةكيرل!القديسلأد،البشريبالممهرمأي)؟(

.62ص،الرابعالحواربئ،الماالمرجع،الالثالجرء،التالوثحولحوارألظرقلهم".ؤلد

لالدعوألاوصيةلدياافحنا:يقولإد،الثالوثحولحرارهلىبوضوحالأمرهذاكيرلسالقديمىيشرح)3(

بيا،جاءقدالديالبهربسب!ودلكأبانا،لكولهلقطلتةعبادتانقذمأنبل9(،23:)تالأرضعلىأبأ

نأالممك!صكاندكي!وإلأتحتده.هددصهوهدالأنأبساء؟أيضانح!مايجعلأنصيآخر،ل!ببليس

تعردأندون)ألالهية(طيعتهإلىأساءقد-آحرأحدأيقبل-هركادإدلالحكمةمملوءالميحسريكون

حب-عسهمجوهريأيختلفألهمع،الكثيرينمعئصئ!كىلكرأوصارنزلقدلألهحالتا؟علىالمائدة

به".يتمفأله،معهميشنركالذينهؤلاءيطىمما-حهةأيمن-ش!ءديهوليسويموقهم،بل-طميعته

33.صالرايع،الحوارالثاك،الجزءالسالق،المرجعالتالوت،حولحوار
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لالللكد؟تبهلالدبال!ل!ا

،الأولإنهعنهالآبيقولوكما.الحقيقيةالآبصورةهولأنهالأولهوإذن

الآ!فييوجدأيضأوهوفيه،يوجدالأولالآبلأن؟الأولإنهنفسهعنأيضأهويقول

التبني.إلىالعاقلةالكائناتئدعىوبه،بواسطتهصاروالكل)1(،الأول

خرآرذ-82

قرابةصلةعلىيكونأنعليهيحتمفهذا،الخليقةأولهوالابنبأنالقولكانإذا

زمنيآ،عليهللاحقين-الطبيعةبحسب-مماثلأيكونوأن،بعدهصارواالذينأولئكمع

غئري"إلةؤلآالآخر،ؤأتاالآؤل"آنا:ذاتهعنيقولالآبتسمعونعندماتقولونفماذا

6(؟44:)ألق

تعترفواأنعليكميتحتم،الزمنجهةمنالمخلوقاتيسبقبأنهتعترفونكنتمفإذا

.المخلوقاتضمنإذنتحسبونهوبذلك،مخلوقجوهرلهبأن

يفهمأنعلىمعهيتجرأ،الجنونمنحدإلىيصلأنيمكنهالمرءأنأعتقدلالكى

النحو.هذاعلىالأمر

كلمعقربىذييكونأنذلكيعنيأندون،الأولإنهالآبعنيقالكانفإذا

الخليقة،أولإنهعنهقيلفإن،للابنبالنسبةأيضآالأمرهكذا،بعدهالوجودإلىأتواالذين

الكلبدايةهوالآبأن.ممالكن.المخلوقاتبعواحدايكونأنحالبأيةيعنيلاذلكفإن

صارالكللأن؟الخليقةلكلالأولإنهالابنعنقيلهكذاا،الأؤلا"أتاقال:حين

والباني.الحالقهولأنه2(؟:أيو)أنظرالمخلوقاتبدايةوهوبواسطه،

التالوث.حرهروحدةعلىيؤكدهاوهراالبوالآ!الآبفيأنااا)1(
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الدفهد5الل!لا)سةا!قالة-الدالانا؟أ!ناا

والعشرونالسادسةالمقالة

:زبديلإبنيقيلالذيعن

أغطية"أنييققيمنيستالييؤغنيمينيغنائخفو!ن"ؤآفا

23(.:52)مت

إفنوميوساعتراضاتمناعتراض-أ

ا؟اغطتهاأنقي!الئ!ن:زبديلابنييقولفكيف،للآبمعادلأكانلو

منه.طلباهمازبديابىيعطيأنيمكنهلاوأنهله،سلطانلاأنعنبوضوحتيدلهذاإن

الجميع.علىالسلطانلهالذيللآبمساويأيكونلا،الأساسهذاوعلى

الاعتراضهذاعلىالرد2-

تفحصواأنعليكمينبغىكانلأنهالأمر.هذافيجهلاءأيضأأنتماللةمحاربييا

طالبينزبديابنيمنهاقتربلقدمزيفب.بحكبمعليهاتحكمواولاالمخفص،أقوالبعناييما

يخطفاأنأراداأنهماإلا،المانحوكرمجودينتظراأنلهمالابدوكانجدآ،ساميةكرامات

علىالمخفصأجاهماأنحسنازلذلك.الآخرينعنأنفسهممففثلينحتيبدونالعطئة

هذهيعطيهماأنيستطعألأنهليس"،اغطيةأنلىالثسن1فائلأ:،المعقولغيرالطلبهذا

مثلما.تعبهمعلىلهمكمكافأةيجاهدونالذينلأولئكتعطىالعطئةهذهلأنبل،العطية

نأأستيملاأصدقائىيالهم:ويقولالمنافسةإلىللمدعوينالفوزميدالياتأحدئحضر

نأتلزمنياللعبةقوانينلأنبممنكملأى-أريدمابحسب-وأعطيهاميداليةأكبرأخذ

أكثرتكريمايستحقالمنافسهذا،الجميععلىيتفؤقالذيللمنافسميداليةأفضلأعطي
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"نللكلا؟ل!ثيهبطألقاا

عشوائيأهكذاأعطيأنالصوابمنليسالمخفص،يقولهكذا.الجميعمنوأفضل

إنهايستحقها.حقعنالذيلذلكئمنحفهييطلبونها،أنهملمجردلأولئكالأعظمالمكافأة

المكافأةهذهلهماجمذت-السابقةالآ!معرفةبحسب-الذينأولئكمعبالأكثرتتناسب

الضعفبل،ضعفهعلىبرهانأليستالربأقوالإذن.الباهرةالأعمالفيتفؤقهمبسبب

التدبير)1(.بحسبكانهوأظهرهالذي

آخررذ3-

وقال-اللةمحاربيياآرائكموفق-زبديابئطلبيحققأنيشطعلمكانإن

عندما،لتلاميذهالطلبذاتيمنحنراهأخرىمواقؤفي،فكيفاغطة"،أنلىالين1لهم:

تجقسنننقنىالنخلإيلإ،فيتبفتموفي،ائذينأنننمإنكنمتكنم:أفول"الخقلهم:قال

أسئتاطتدينونكرسييأغشتراتتيئغقىأئضأأنتئمتخي!ونشخده،كرسي!غقىالإئتالب

لكن،يحدثسوفعفامتنبئأذلكيقللموهو28(؟أ:9)متاغ!ثتراالاتتيإسثرائيل

معه.الآلامتحضلواالذينلهؤلاءنعمتهمانحأ

العطةتلكفقط،اثنينيعطىأنيستطيعلافكيف،وصدقحقذلككانوإذا

ثقكعلىللتأكيدهذافيكفيصادقآ،ليسهذاوعدهإنقلتمفإن؟للجميعيعطهاالتي

زبديابنييعطيأنيستطعلمفهو،يكذب،الحقهوتنإنتقولونبذلكلأنكم؟شركم

هذهيعطىأنعلىحقاالقدرةيملكوإنهأقا.للآبمعادليغيرفهووبالتالي،طلبوهما

.ولدهالذيلذاكمعادلإذنفهو،للجميعالعطة

خرآرذ-4

27:)متأيي"ينإلىديغقذشتيئء"كلقال:حينصادقاالمخلم!كانإذا

ليس-عندئذ-فهو،لأولئكيريدهانعميماأيةيعطىأنينطوي"الكل"هذاوتحت1(،1

قاله.الذيلهذامفيداشيئأيقصدكانبلاغطته"،أنيي"لثسن:قالضعفصعن

المعرولىالواقعص.كلتالالتفسبرويوضحالعامال!ياقإطارفيالنصيفسركبرلسالقديرأنهانلاحظ)1(

فارئيه.لدى
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؟الث!هلالسا!سةا!قالة-اللالانا!أا!نا

آخررذ-5

تيقتةأقسئمالذلك1:بوضوح،المخلصعنيتحذثوهوالبى،أشعياءيقول

فإذا12(.:53)ألقتفستة"لفقؤتستكمتأتةأخلمن،غنيقةبفسئمائغطضاءؤقغالأعراء

الذيهذايعطىأنيقدرلاإنهنقولفكيف،الثمينةالغنائمالقديسينعلىيورعكان

"الكل"منوواحدة،الابنبواسطةالكليصنعالآبأنوطالما؟آخرينلأشخاصبىيريده

قيالذيالابن،الكليعطيالذيهوأيضأفالابنإذن،المكافآتللقديسينبوزعأنهي

فيه.والآبالآب

نأينبغيكيفعنالواف!حوالتعليم،شأعطيةأنيي"تي!ن:المخلصقولتفسير6-

.القولهذانفهم

خيراتمنشيءأيلاكتسابالسعىبعدمتلاميذهينصحالمخلصكانفيما

أوفياءالكليكونوأنمهمومبهن،غيراللةيخدموابل،للمالمحبينيكونواوألا،الحياةهذه

اقتربأنحدثلهم،مجازاةنمينةبكرامةالوصيةيطئقونالذينأولئكواعدأ،عبادتهفي

:ا9)متاتتا؟ايكونقضاداؤتبغئاك.شتىءكلتركتاقذتخن"قاله:قائلينمنهالبعض

اننتجقمنتتىالئخلإيلإ،يىتيفتمويي،انذين"آثتنمقائلأ:سؤالهمعلىالمسبحأجاب27(،

أشئاطتديتونكرسييأغثتراتتىغقىآيخضأأثتنمتخي!منونقخده،كرسيىغقىالإت!ستالب

لاشيئأاشتهياالوعدهذازبديابنيسمعفعندما28(.:ا9مت)اغ!ثترالاتتيئإسئرائيل

علىلهممكافأةللتلاميذيعطيهأنالمسيحوعدمايخ!اأنأرادالأفمامعهما؟يتناسب

الباطل،للمجدكمحبينيظهرانلاحئخجلاقدكاناوإن،التلميذينأنا،إله.وفائهم

يحصلاكيالربلدىلتتدخلأمهمادفعالكنهماعقليهما،فيالأمرلهذاواحتفظافصمتا

غنؤاجاهذالبائتاقييخي!نأنافل:وقالتمنهاقنربتوهكذامنه.العطةهذهعلى

نأأرادتأنهايبدووبذلك2(.ا02:)متققكويك"يخيائت!تاليغنؤالآخرتمينك

خصوصأ،اعطيقدمابالفعلوطلبتاقتربتتضاوإلا،للجميعالتيالعطةلابنيهاتقتنص

..:النخديد،فيتيعتمويي،اتذين"أثتنملهم:يقوا!حمعوهمنضمنكاناابنبهاوإن

كرسييأ".غشتراتتيئغقىأنضأأثتنمتخي!ون
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)!"شكداهـدبهـلال!يدألفاا

يحكملموزبديابىدعىلذلك،الإنسانبداخلمايعرفال!صلإلهالمخفصإن

مقنعبقوليلكنالشديد،الحزننفوسهمافيئعفقلاحئالصلاحئحبلأنه؟بغتةعليهما

إلىتفتقربأفاطبيعتهعلىيحكملاالكلامهذافإن،بالطبع".اغطيةأ!ييالي!نالهما:قال

نأبالفعلأظهرقدأنهطالماهكذا،أحديفكرأنحقأالعبثمنالأنهالعطاءعلىالقدرة

يتناسبلامطلبأتأخذاأنطلبتمالأنكما:يقولكأنهبها(،ووعدأعطاهاقدالعطةهذه

بحسبواحدكلوأكافئالعادلالقاضيلأننيا؟اغطيهاأنيي"لي!ن،أعطيهأنمعى

نأمشاعمجدأنهاعتقدتمالقدالآخرالجانبعلىعلى.الواجبمننوعكأنه،أتعابه

أعطيكماه.أنأستطيعلاهذالكن،ويسارييمينيعنتجلسا

يعطيأنعليهالمستحيلمنيكونألاتمرضوا،لاأنوحذرعقمالذيهذالأن

فتقولرطبأ،تجعلهأنالنارينفيطلبرطبأ،يصيرأنأرادشخصمثل؟المرضنفسههو

.أخرىطبيعةمنلأنني،تطلبهالذيهذاأعطيكأنأستطيعلا:له

يطلبوفا،أن.ممجردلأولئكالكراماتأعولاأنعلىالبار،الحاكمأنني.مماإذن

قدرعلىواحدلكلأعطيهالكن،المتسابقينجميعبذلكظالمافقطلائنينأعطيهاولا

يفعلخلاليمنالذيالآببواسطةاغدماينالواينالوها،أنيمكنهمأولئكإذن.إنجازاته

بسببللقديسبنالكراماتأعدالذيهووأنهالآب،ذكرأنهأحايعتقدنولاشيء.كل

كلينسبأدتاعتادلأنهالتدب!ر،بح!سبهذايفوللكنهبعطى،أنيمكنلانفسههوأنه

معوواحد،الطيعةبحسباللةهولأنهلكن،للآب.الانسانطبيعةويتخطىيفوقشىء

شىء.كليفعلالذيهولأنه،الإلهيةللطبيعةهذاينسبأنفييترددلمالآب،

اتجاههمامقنعبأسلوبيغئرباطلا،مجدأيشتهيانزبديابىيشاهدهوففيماإذن

بعدالآتيالكلاممنمنهنتحققوهذا.معتدلينيكوناأنإياهمامعلماالشر،عنويبعدهما

فقطئخطفللجميعهىالتيالعطةهذهيشاهدونوهمغضبواآخرينتلاميذلأنذلك.

الطلب.هذالتطرحوجدارقاالمسيحمنالمرأةاقترابمنتقديناثنينمن

حئللجميعكلامهخلالمنزبديابنييخبرلكي،الجميعالمخفصدعىعندئذ

ت!نودوتفنم،قيمالالمزؤستاغأنتغقفونأثتنماا:وقالفقط،لهماكلامهيوجهأنهيبدولا

غطمأييكغايكونأنأزاذتنتلييكئم.هكذايكونقلآغقئهئم.يتستفطونؤائغطقاغ
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فىالل!ه5السا)سةا!قالة-االلالان؟ا!ن!ؤ

-0:225)تغئدأ"تكئمقفتكنأؤلأييكئميكونأنآزاذؤقنخابمأ،تكئمقفيكن

ييخلإتم،تليمخذتمتا!بتئمالإث!تالباثنأن"كضاقائلأ:مثالأذاتهيصعثمومن27(،

،وضوحبأكثرعارضأقيلماكلوبختم28(.0:2)متكييرين"غن!ذتةتفستةؤييئذل

إلىالمدعوينهؤلاءأيضأنصح.ممقتضاهمثلأوأوجز،الأقوالهذهداخليختفىالذيالهدف

نأللعشاءدعاهمالذيذاكينتظروابل،الأولالموضعإلىمباشرةيذهبوالاأنالعشاء

البيتربويدعوكالأخإرالمتكأفيتكونأنالأفضلمنإنهيقوللأنه.بنفسهيكرئهم

لأنايأخير؟المتكأقيتقفعندماوتخجلالأولالمتكأفيتجلسأنعن،الأولالمتكأإلى

1(.0-8:ا4لو)انظرالعيدرفيالأولللمتكأعثنهقدآخرآ

أدطليالئسن1يقل:لمالمخلصأنالاصحاحكلفحصبعدبرهئافقدإذن،

قبل،منلهعرضناالذيالتدبيربسببلكن،النعمةيعطىأنيسنطعلملأنهلااغطة"،

يثرترون.الذينهؤلاءهؤسمنفائدةلاوبالتالي
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لاش!نا؟لال!هـدييباللألفاا

والعضرونالسابعةالمقالة

ؤخذك،ائخقيقيالإلةأئتيغرفوك"أن

3(.:17)يوأزستفتة"ائذيائقسييغؤيشوغ

االراطقةجانبمناعترافنأ-

والآبالحفيفي،الإلههوالآببأنيعترفنفسههوالابنإنيقولونهمها

الابنتقذمونإذناكيف6(.:44)أنق"غيريإلةؤلآالآخر،ؤآناالأؤلأتااا:يقولنفسه

الطيعة؟بحسبإلهإنهوتقولونوالوحيد،الأولالحقيقيالإلهمع

الرد-2

الابن.يلغىلكيالأقوالهذهيقكلمالآبأنيعرفواأنأولايجب

مث!!إلىليصلبالآبفدفعحدث،الذيماأولماذا،يعرفواأنيجبثانيأ

.لقوالأا

(1)دهلاوأ

حاربهعندماداودمتل-ولدهالذيذاكمعتعارك-كإنسايي-الابنكانلو

الطبيعةكانتإنل!ش)2(،الأسطورةالذهقولهمفيحقعندهمربمانقوللكثا-

الح.....-5ا:مل911،-اا:5صم2ألظر)1(

يكرفىوصحيحةسليمةالخلفيةكانتفمئالص،تف!رعميةتحكمالىهيالإيمانيةالحلفيةأنيفصد)2(

للآ!،مافسأالالنولاللابرمنالسأالسالآ!دألىأولأيؤفواأنالهراطقةعلىكانلذلكصحيحأ.التفحير

هذهفولمسبمامعرفةهرالهامالثانيوايأمرالحوهر.وحدةلحببالآ!يوالابتالالنفيالآ!أنوكدلك
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الد!هد5السالعةا!قالة-االدالان!أا!ن!أ

للآب،المجدناسبأدائمآالابنيظهر،النقيضعلىبلنفسها،ضدتثورأنتعرفلاالإلهية

بالحريقيلتإنما،الأقوالهذهإنيظهرهكذا؟الأقوالهذهلمثلالآببدفعسببفأي

ائخميميالإلةأئتتغرفوك"أنقال:أنبعدالمخلصلأن.الكاذبةالآلهةبهاتعئروالكى

عنمجتر%غيرلأنها؟أزستفتهااتذيائقسييخ"ؤت!وغقائلأ:ذاتهمباشرةأضافا،ؤخذكا

الآب)1(.معحالأيةعلىئدزكبلالإلوهية،يخصفيماالآبجوهر

خرآرذ3-

نأيعتقدقنكلوالعقلللمنطقمجافيأئعد،بالفعلالآبكلمةهوالابنأن.مما

شىء.كليفعلبواسطهالذيالابنيلغيلكىالحقيقىالإلهإنهنفسهعنقالالآب

أنهافيوأهميتهاالآيةهذهمعئيتجلى،معقوليةوعدمسخؤمنالآراءهذهفيعماوفضلأ

المسيح.محاربوذلكيردالوحئ،الكاذبةالآلهةضد

الافتراضبحسبرذ4-

تمثالأأقاموا،ضلالفيعائثمين،الحقيقيةالحكمةمنحرموااناسآأنافترضناإذا

الثممسولكنالنور،يلدحقآأنهمعتقديننورأودعوه،حيوانأوإنسانشكلعلى

فهل،سوايآخرنوزيوجدلاالنور،فقطأنانضلوا،لاالناسأيهاقائلةونكلمتتدخلت

نفكرألاعلينا)2(؟الكاذبالنورتلغيأنهاأمشعاعها،تلغىالشص!أنالكلامهذايعني

كالىإن11:الآني32:93()تثمعي"إله"ليىاللهقولسببالشاقلف!فيأثاسيرسالقديىويقول.الأفوال

اللةأنيظنحئ-المشحيحاربونالذينأولئكعدا-الحماقةمنالدرجةهدهيكونفمنالآ!كلمةهوالابن

ئكتبأالآياتهذهن9هكذا!الم!يحيينتمكيريكرنألىفحاشاوبمكره؟كلقهفمايطصلكيهكداتكفمقد

".الآياتهذهمعئفييكمندلكعلىوالدليلالبنر.احترعتهاالىالكادلةالآلهةتستعدلكىبل،الابنضد

.22ص7فقرة،،التالثةالمقالةالابق،المرحعالأريرسيير،ضد

الصوا!"!منقائلأ:"،أرسلتهالذيالمسبح"ويسرع:قولهبخصرصرانعأترضيحأكيرل!القدي!يعطى)1(

الذىالمسيح"ويسرعلقولهالداتيمجدهذلكبعديذكرئمفقط،وواحدواحدألهاللةصأولأيتحذتأنتمامأ،

اللصيق-بالارتاط-يمسكاإنللآبالكاملةالمعرفةإلىبملغألىحال،بأيةأحد،ي!تطميعلالأنه".أرسلته

السالق،المرجعيوحما،إنجيل!ثرحأيصأ".الابريعر!أنلأبدالآب،يعرفتنلألهالابر.أيوليده.كلعرفة

.155صالخاسالمصل،التاسعالحزء

23.-22ص8دقرة،الثالثةالمقالةالأريوسيين،ضد:السابقالمرجعوأثماشرسالقد-!أوردهالمثللثسر)2(
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"ش!نا؟ل!ثيهيالدلقاا

"،سوايآخريوجدولاالحقيقىالإلههو"أناالآب:يقولفعندماالهراطقة.يفكرمثلما

معويمخدبهويعترف!معهيوجدلأنهالإلوهية؟خارجمنهأتىالذيالكلمهيخرجلافهو

إلوهيته.فيالآب

القولهذا!انالوحيد،الإلهإنهالآبعنيقالعندماأنهعلىيرهنآخررذ5-

حال.أيةعلىالابنيم!من

تاسطؤخدي،ال!ئقاؤاتتاشرشتيء،كلضانعالرفي"أتاالأنبياء:لأحداللةقال

السمواتنشرتالذي"أنا:بقولنفسهاللةلكن24(،44:)إلقاقعى؟اقنالأزضن.

الربطايكيقيماا:الابنعنبوضوحيقولآخرموضعوفيس(،12ا:.)أر"وحدي

نرى،وحدهالسماءخلقإنهالآباللهيقولفبينماإذن،6(.33:)مزالستضاؤات"صيغب

الحقيقيالالههوالآبإنيقالعندماأنهالواضحمنإذنالسماء،خلققدالابنأن

شىء،كلالآبخلقبواسطتهالذيالابنأنيعى-حالأيةعلى-ذلكفإن،وحده

النور)1(.فيالشعاعيوجدمثلماطبيعيةبطريقةفيهحقأيوجدلأنهمعه؟متضمن

:44)إث!السماء"لاسطوحديا!أنااللة:يقول"حيما:يقولإذأتنامميرس،القديسعندنجدهالشرحلص)1(

الأشباءكلخلقتبهالديلالوحيد،الخاص!الكلمةإلىأبضأتئير)،حده(لفظةأنللحمبعواضحأيصير2(4

أربعىفإله"وحدي"أناليقرذلكومع،بالكلمةخلقتقدالأشياءكلكانتإنلذللثضىغ.ئحلقأوبغبره

فهذا"الأول"ألا"،وحدي"أناواحد"،"إلهقيلإنهكداالوحيد.ذلكمعهو،المواتخلقتلهالذيإلالن

يمكنلاوهذأالهـرر.فيالشعاعوحودمثلوالأولوالوحيدالواحدذلكفيالرقتنفسفيكائنالكلمةأنيمى

وهىالالن،لواسطةالعدممنخيقتخرى19الأشياءكللأن.وحدهالكلمةسوىآحركائنأيعىئفهمأن

ضدالآ!".منوطيعيحقيقيمولودفهونفسهالابنأما،الطبيعةجهةمنينهافيماحدأكم!هـأاختلافأتختلف

.52ص9فقرةايخالتة،المقالةالمابق،المرجع،الأريرسيين
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فىاللضره5االلامنةا!قالة.االلالون؟اثل!ؤ

والعضرونالثامنةالمقالة

لوقا:إنجيلفيالواردللنصالصحيحالتفسيرفي

ؤالئغقة،ؤالظقةالجكقة!ييتقةئمقكاني!وغ"ؤآفا

ؤالئاسالف!جمئذ

52(.:2الو

اضعترا-ا

لأنه؟كاملغيركانتنالجوهر،جهةمنللآبمعادلأيكونأنيمكنكيف

تقذمأ.أورقئايقبلولاشيء،كلفيكاملالآببينحا،الحكمةفييتقدمأنهيبدو

الاعتراضهذاعلىالرد2-

ى!يتقذئماكاناقائلأ:،الإنجيليتحدثعقنالمسيجعمحاربينسألأنعليناينبغي

الذيقنالأغبياء،أيها.المسيحيسوععنطبعآسيقولونؤالثغقيما".ؤائقاقيماائجكقيما

يأعنممئزأيكنلمأنهوافترضتمعاديإنسانأنهتؤمنونكنتمفإنلوقا؟عنهيتحدث

إنسانأ،صارالذياللةهول!سه،الحكمةفييتقدمأنهيقولأنيصحفهنا،آخريناناس

يحدثأنيمكنتقذبمأفيجسدأ،صارالذيوالكلمة1(،4:ايو)انظرمكتوبهوكما

وفق-بالضرورةيعنيذلكلأندئة؟معادلأكانتنكاملغيريكونأنيمكنكيفله؟

تجديفهذاأنرأيتمفإن.كاملغيرأيضألهمعادلهوالذيالآبيكونأن-آرائكم

هوأيضاالابنبأنتؤمنواأنيجببالضرورةعندئذالآب(،عنالأمرهذاقبلتمإذا)أي
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"ئطكلا؟هـليرل!القايالد

صارإنسانآبكونهبل،الكلمةبكونهتفذمإنهعنهئقاللابالتاليمعه.ومعادلكامل

والنمو)1(.التقدمتقبلطبيعةوليس

3-ر؟آخر

6(.2:فيبي)انظردئةومعادلأاللةصورةفيكانإنهاللةكلمةعنبول!فال

الكلمةأصبححل!أيإلىنسألكموبالتاليوالنمو.النفدمقيلللآب،مساليهوفبينما،إذن

معقولة،غيرآرائكمإنبالحقيقة؟ولدهقنعلىتقذم،تفؤقالذيوهلالآب،منأعظم

التدبيربحسبكانعنهقيلمالكنالآب،مثلكامللأنهإلهأ؟بكونهيتفدملمفالكلمة

تائسه.بسبب

آخررذ-4

ئفدنااإذنفهوجسدنا،وأخذإنسانأصارعندماتقذمقدذاتهالكلمةكانإذا

أخذعندماتقذمقدحقأكانلويأنه.لكمالهسببألهبالنسبةالجسدصاربلبتأنسه،

الأمركانفإذا.الآنوكملناقصآ،كانأنه-رأيكمبحسب-ذلكمعئتكانجسدأ،

نأهوعليهكانالذيالوقتفيلأجلنا،ويذأنهعلىنشكرهفكيفالنحو،هذاعلى

بالتجسد؟نالهالذيكمالهعلىيشكرنا

الكلااهذالكن،الكلمةبكونهيتقدململأنه،معقولغيرالكلامهذاأنشكلا

.تجسدهبسببالتدبيربحسبقيل

دإ2،52:لرالصنضوبالخديدلرقاإنحيلتمسيرفيالآمرهداوضرحلكلكرل!القديسيثرح)1(

الكلامهذا"،عليهاللهنعمةوكانتحكمةممتئأ،بالروحويتقوىيخموكالىالطفل11إنئقالأناا:يقول

دالكلمةالتدبير:عمقفيباهتمامتفحصواأنوأرحوالئ!رية،طميعتهإكثيرأنهعلىيؤحذأنينبغى

للرمن.خاصعأولش!لدايةلهلشالالهيةطبيعتهفيأنهرض،بشريةصورةييولدأنويقبليحتمل

معأطراهـتنمولهصارتالجسديوعير.الجسديلنمويخضعناجة،كلمنتمامأكاملإلههروالذي

فيكانالذيفإلى-هذا؟ع!نقولومادا.بالحكمةيمتلئكلهاالحكمةلفسههووالديلريته.ممو

ئقالالملءلهوالذيالاتضاع،صورةأخذوالعاليالفقر،صورةأحذوالعئمثلا،صارقد-الآبصررة

.51صهعظةالسالق،المرجعلوقا،إبجلتفسيرويأخد".ينالإنهعنه

293



فىالعفره5اللامنةاا!قالآ.اللالونافياثل!أ

خرآرذ-5

يقالكما،الابنإنهعنهفيقال.المقدسالكتابفيكثيرةبأمماءذقياللهكلمة

ممابالرغمتقذم،أنهافترضنافإذاشصورته.الآبقؤةأيضأئدعىهو.الحكمةإنهأيضأ

أنه:عداالابنعنيقولوهأنيمكنالذيالأعظمالأمرهذاهوفما،ألقابمنبهذقي

بهذهأحايؤمنأنتجديفأيغذولذلك؟الأخرىالألقابوكل،الإله،القوة،الحكمة

تقذم)1(.الكلمةإنئقاللابالنالي.اللةمنأعظمشيغيوجدلالأنهالأفكار،

خرآرذ-6

،القواتوكلالملائكةورؤساءالملأئكةوأيضأوالربوبياتوالكراسيالرئاسات

كيفإذن،.الكلمةفيباشتراكهمالتقوىجهةمنكاملينيصيرونأيضآالبشروكذلك

جسديأ؟وبنمويتقدمأنيطلبأنهحئ،كاملكيريكونأن،الكمالهؤلاءيعطىتمن

كأنه-النعمةفييتقدموكيف؟الحكمةفييتقدمأنيمكنفكيف،الحكمةحقأهوأنهو!دا

الابنذعىحينيكذبكانبولسإنيقولونهل؟النعمةالآخرينيعوتن-يمتهلكهالا

بكونهيتقذمأإذن،فالابن،يكذبلاالحقخادمكانإذالكن؟للنعمةومانحأ،حكمة

يخصنا)2(.ماكلأخذلأجلناإذ،تأنسهبعدإليهينصرفالتقدمهذالكن،الإلهالكلمة

الأوعاهـيسبونأهمكيرلىالقديسوكدللثأثايرسالقديسشرححلالمنرأيماكماالهراطقةم!ثكلة)1(

مأاللةبكونهالكلمةعلىهلالأقوالقيلتقنع!يفحصونلادهمولالتالي،تحدهقبلالكلمهالدةعلىالبترية

كيفوتقولونأنفسكمفيتتعثروا"لا،قائلأ:يمحناكيل!والقديسإنانأ.بكرلهالمنحسدالكلصةعلى

الرفتأملواوالثر؟للملائكةالحكمةيعطىالذيذلكجديدةحكمةينالوكيصينمو؟اللةأدئمكن

عنهيقلولمالجسديةغراصشدةطبيعتهفيالكلمةلنائقاملمالحكيمالبتيرلأنلنا.يع!ىالذيالعطيم

منالجسدفيؤيدقدأنهأوضحأنبعدولكنه،والنعمةوالحكمةالقامةفييزدادإنهالحالةهذهفيوهو

ييتقدمكانإنهويقولطفلاويدعوه،الريةالحصائصهذهإليهينسبفحيئذشكلسا،وأخذامرأة

52.ص5عظةلوتا،إنجيلتفيم".الجسديةللقران!حاصعأقليلأقليلأمماجسدهأدإذ،القامة

يقولكما-فالتجسد،الأولىالحالةإلىسقطالديالثرىالج!يعيدأدأرادالكلمةأنعلىهناالتأكيد)2(

القديسيقولهكدا،البشريةللطيعةيترلهوتقدمأنهيقالحي!ولالتاليالتريةفيكالى-كرل!القدي!

الجديجعلإذلكيالحطية،حسدإلىبإهـادتهيزلالالنجعلالآ!افإدايوحنا:لابحيلشرحهأثاءكيرلى

تعتقدأنالموابعدممنيكونلأنهالحطية.عدمإلىأيالطببعيةحاصيةإلىيقلهأديمكنله،حاصألمه
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لألللكلا؟ثيهـل!ب!لقاا

خرآرذ-7

يطلبفيه،الموجودالأولبوضعهمكتؤغبرالكمالنحودائمآيسعىالكاملغير

فيتحسنونأخرىفضائلآخذينالحكمةفيالناسيتفدمفمثلما.والأحسنالأعظمدائمآ

أينالآبفيكاملأيوجدالذياللهكلمةلكن.الحياةكمالإلىننطلقهكذاتدريجيآ،

فيبالكاملوهوفيه،الآبكلإنحيثكاملهوطالما،يقبلهأنيمكننمووأفي؟يذهب

تقدمأقيلقدوكان(كمثالالأمرهذانقول)دعناالآبكلملءهوكانإذالأنهالآب؟

ظلوتقاليه،موجودآكانالذيذاكمنأعظموصارالآبمنتخربخعندئذنموأ،أوما

هوويظل،كاملهوبل،الكلمةبكونهيتقدملمبالتاليفيه.الكمالولديهكاملفيكاملا

يتغئر.أنبدوننفسه

خرآرذ8-

وإذا7(،2:فيبي)انظرالعبدشكلآخذأذاتهوضعإنهالابنعنبولسقال

بل،وضيعأمرلحقهاللةكلمةبأنويفكر،ذاتهوضغبأنهيسمععندمايعثرلاأحاكان

نعثرإننائقالأنوالعبثالنافلمنيكونلافكيفللبشر،محبتهمنيندهشالنقيضعلى

الأمرهكذاإلوهيته،جهةمنشىءيعتريهاباتضاعهكانإذا،لأنهتقذم؟أنهمماعمن

فيمعهمثحديننحننرتقلكىبموالتقدمالرقيلأجلناقيلفقد،ذاتهوضععندماأيضا

شلنرتقتصرفاتنا،فيالحيواناتمثلصيرنا،الخطةبسبب-قديمأ-الذيننحن،الحكمة

فيأخذالمسيحلأنآدم.مخالفةبسببمبغصينكنا-قديما-الذيننحنالنعمةفيأيضا

محبنهودائدةمحدهيكونفأبى،وحدههوحدهلهيكلالخطةعدمحالةليحققإنانأصارقدالوحيدالابنألى

لكىمتلاصارقدالوحبدالالنأننؤمنلالحريولكشا؟وحدههوحسدهخلاصتممقدكانلولابالنبة

الإسالتعديأدكمالأله.للتربةكباكورةأولأنفسهولىنفطلواسطةالحشريةالطبيعةلكلالبركاتيفمن

هكذا؟الأولالانالىفيبدأتالىالجسدآلامكلبللقطالموتليسأعطالابهالمرتبطةالالهيةواللعنةالأول

متنوعة.لطرقالحسدطبيعةذانهوويفذسيحفصوهرالميح،سنتعحميعأفإلا،أفهمكما،الطريقةلمس

94(.:ا5كو)1السمائى"صررةأيفآسلس!،الترابيصورةلسنا"وكماأيصأ:لولسالرسرليقوللدلك

فيهيالمشح،صورةأي-ااالسمانيو"صورةوالمماد؟الآلامفيهي-آدمصررةأي-ااالترابي"صورةفإن

.122-121صعتمرالرابعالاصحاحالثام!،الحزءيوحنا،إمحيلشرحالف!اد".وعدمأالأعدم
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فىاللف!5االلامنةا!قالة.االلالاثا؟أاثلا

صلاحكلفيوأصلا)1(بدايةولتصر،الأفضلنحوالكليغئرلكىيخصنا؟ماكلذاته

للبشرية.

نفسهاللآيةمفغدثرخآخر:رذ9-

الجسدية،قامتهمنأعظمتصرفأيتصرفأنللإنسانيسمحلاالطبيعىالناموس

وقوةالحكمةهوأنه.مماكاملا،كانالكلمةأنومعجسدنا.نمومعفهمناينناسببل

يو)انظرمكتوبهوكماالجسدفيإنساناعارعندماأنهإلا24(،أ:كوأ)انظرالآب

الذينهؤلاءجانبمنئظنلاحئالطيعى)2(لناموسنايخضعأنعليهكان14(،ا:

يومإلىيوأمنوأظهر.كإنسانالجسدنموفيتدريجيامضىلذا،غريبنحلوقكأنه،يرونه

كلفيكاملأنهمنبالرغم،يسمعونهأويرونهالذينأولئكمنأحكبمأنهعلى،ذاته

.العامالطيعةناموسبذلكتابعاقلنا،كماشىء،

قدإضافيةحكمةأنتعتقدلا،والنعمةالحكمةفيتقدمأنهتسمعفعندماإذن،

ونعمة،حكمةأكثريرونهللذينبدالأنهبللها،احتياجفيليساللهكلمةلأنله؟صارت

به.يعجونالذينأولئكإليهينجذبالتقدمهذاحئتقذم،إنهيقاللذلك

منالمصوعالمذبحعنالحديثأثاءكيرلسالقديىأيضأأكدهماوهداوأصاذ،بدايةلاصارالم!يح)1(

جمدلأنبالذهص.ئغئىكلهوكانالفساديعتريهلاالديالحشصمنالمذبعصارالقد1:يقولإدالحشب،

إدنا:14(.)يربيسأ"وحلحسدأصار"الكلمة،الالهيةالطيعةغىداحلهيويحريفاسدعرهوالمح

نأيمكنالف!ادوعدمبالتة،وبالاتحادالفادلعدمخلقهأعيدالديهداجساجنسا،وأصلبدايتاهوالمشح

83.صالتاسعةالمقالةالحاس!،الجرء،والحقبالروحوالعبادةالمحود".اللهحهةساستشاءلاعتبارهئفهم

كانإنهعط"تيليقرل:إدوضرح،بكل-لرقالإبحيلتفميرهفيالأمر-هداكيرل!القدي!لرح)2(

كلفيتمامأكاملبأنهمعرو!اللةلألى-الحكمةسجديدةمئوناتيمالكمىلا،الحكمةفييمدم

اللةأنلسببهوالحكمةفيازديادهلل-للاهوتمابةصمةأيوناقصأيكونأنبالمرةيمك!ولاشىء

القامةفييتقدمفالجسدالجسد.إددييلعهاالديالعمرمرحلةياب.ممابالتدريححكمتهأطهرالكلمة

اللةكلمةأنإذالحكمةيولاالقامةلمالاللارديادقابلةكيرالالهيةالطبيعةلألى،الحكمةفيتتقدموالنفى

الطميعةأنبحبالجحمدية،القامةومموالحكمةفيالتقذملينرلطماسبلشبفإنهولذلكنمامأ.كامل

52.ص5عظةلوقا،إبحيلتمسير".الجسديالنموقامةمعيتماسب.مماالحاصةحكمتهااعلحتالالهية
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"نطكلا؟سلييلال!ي!ألقاا

خرآذر-01

عنقيلفإذاء.الشيوليسيترقىالذيهويكونمعمين،شيءفييرتتيقنإن

التيالبشربةالطيعةبل،ترتقاذاقاالحكمةأنيعنيفهذا،الحكمةفيارتقىإنهالابن

إعجابمحطوصارتفيومآ،يومأفيهائفقروئعقنكانتأيضأإلوهيتهلأن.الكلمةاتخذها

:".الحكمةفياتقذما:عبارةنعنيهماهوهذا.يرونهكانوالمنبالأكثر

آخررذ-11

اللةكلمةهوالذيالحكمة:الآتيةللطريقةوفقأالحكمةفيالبشريةالطبيعةتتقدم

فيالعجيبةوالنتائجالجسد،أعمالخلالمنبرهنوهذافتألهت)1(البشريةالطيعةاتخذ

ه!سذالهم.بالنسبةيرتقىجعلته،أخذهالذي)الجسد(الهيكليرونالذبنأولئكأعين

للكلمة،مماثلةبطريقةنحنأيضألذلكبواسطها.منألهةالحكمةفيالبشريةالطيعةارتقت

منمننقلةالحكمةفيطبيعنناتقذمتلقد)2(.وآلهةاللةأبناءئدعى،تاتسلأجلناالذي

المسيح.بنعمةالإلوهية)1(إلىالبشريةالطبيعةومنالفساد)3(،عدمإلىالفساد

لاهوتهابأدلعتر!ومح!بالنار،الحديدكاتحادبالايوتاللاهرتإتحادبشصالحراصتبادلمألةيقصد)1(

الطبيعةفإلىهماوم!تعير.أواحتلاطأوامتراجللاهرالاتحادوهداعين،طرفةأوللحظةولولاصرتهيمارث

له.الذيوأعطانالاالديأحدفهوإلهأل!صنهالكلمةيخصماكلالإلهيةلالطميعةإتحادهاستنالتقدالرية

العمة.بحس!العطيةهذهلاخدنح!سابقأ،أكدلاكما()

صررةأوالآ!وحههووليسالجوهرفيللآ!ماويأيىالابركانلرالف!ادمنشحلصأنلناكاتما()

يكرنأد!يمكنولالنا،طهرالديالآباللهوحهوهوافالاب!،1:قالحينكرل!القدي!أكدهماوهذأ،الآ!

وهده.الآ!معرفةعلى!صلوفيهوبواسطه،جوهرهورسمخنمههرلأنه!الحقيقةهذهتجاهترددأيلدينا

دحبلكننفعلها،التيالرأعمالمنوليىلالإبمالىحلصنالأننازحماء!دكونأ!يج!لذاإلينا،يأتيالمعرفة

لس،الحديدةالمسيحلحياةماسأجدبدأضكلأوأخذلاالفسادكاهلاعنألميا(ه3:قي)انظرالعظيمةرحمته

القديرأيضأ.031-921ء!عرالحاديةالمقالة،السادسالجزء،والحقلالروحوالعمادةالسحرداللةا".رحمة

خليقتههلاكيرىأنيشألم11قائلأ:آحر،موضعفيالانمانيخلصلكيالابنتج!دحقيقةيئرحكيرلص

ممرضاصيتتدالبريةالطيعةأنرأىأنهللأجل،العكسعلىبل،الانسانأعئ،الأرضعلى

أمسكتناالتيالتنرورسويحررناالثميطانمملكةيحطمأنوحدهيستطيعالذيكلقهأرسلفقد،غضال

الشهيد،عدنصحىد.مراحعةالملكعبدبديعميشلد.ترجمةالأ:لى،الممحيةالرسالةااقبفتهافي

.28ص6فقرة400،2مايوالآبائيةللدراساتالأرثودكسىالمركز
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الثف!هد5الدامنةاا!قالة.االدالون؟أا!ن!

الهراطقةمناعتراض-ا2

بو)انظريسوعذعىإنساناصارعندمااللهكلمةإنيقولالمقدسالكتابععت

بولسأنطالماالبشريةالطبيعةعنتتحدثفلماذاتقذم.الذيهوفيسوعإذن،2(.ا2:

للآب؟معادلأهويكونكيفهكذا،الأمركانوإن(.ه:4)أفواحدبرلبيكرز

الاعتراضهذاعلىالردأ-3

حئالطيعى،مقامهمنتنتزعهأنيمكنكولا،الابنإلوهبةمنتقللأنيمكنكلا

تغلبأنكأعتقدولا،قلتهمايهزمكسوفبالحريبل،تقولهالذيهذاترددظفلتلو

،المقدسالكتابيقولكماكإنسالإ،وؤيذجسدأ،صارالكلمةأنتعر!كنتفإذابه.

الخطية؟عدافيمابالانسانيختصماكلاختبرهذاأنتقبللافلماذا

الطبيعةإلالبشريةالانسانطبيعةتعيرحالبأيةيعىلأالثرمحنلابالنمبة-سالقأقلناكما-التألهطعأ،)1(

بط)2ا!الالهيةالطيعة"لشركاءلطرسالرسولقالكماميرلاإذالإلهيةللعمالريةالطبيعةاكتساببل،الإلهية

الميح.بسةتمدلكأديركدكيرل!الفدي!لأن؟النصسياثصواصحوهذاالتج!د،بفضل4(:ا
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ول"شكلالالدهـلييب!ألقاا

الجسدأوجاعوجعلتجسد،لأنهتقذم؟إنهعنهيقالالجسد،يخصالتقدمولأن

تأاهذاإننقولومثلما.ذاتهللكلمةبلآخر،لأحديكنأالجسدلأنبهبمخاصة

بكونهلمتأقديكن!لوحئلأنها،تأالذيهوفقطالجسدأنمنبالرغمالجسد،بحسب

لأنهتفدم؟إنهيقالعندماأيضأ،الأمرهكذابه،خاصأكانلمتأالذيالجسدأنإلاإلهأ،

النمو)1(.هذافييتقدمكاننفسههوجسدهلأنصار؟هذالكنتقذم،أييقبللاكإله

كيرل!-القديسيشرحهماوهذاالفساد،علىويسمووتقدمينموحعلهالحسدفيالكلمةل!ئكئلففل)1(

وإتحادالنحسدمتالعلىلأديةالارتمسسهاوأالريةفيموسىرآهاالىالمحثتعلةالعليقةع!حدبتةأث!اء

الفساد،منأسمىحعلهالجسدأيللفساد،قابلطبيعتهمنالذيهذاأداوكرلى:يقرلإذ-بالنايوتاللاهوت

ذاكلمةألىفيبترددألىلأحديمكىكيفلأدية.تمحهاوأسليمةالشجرةتركتالىالعلبقةنارلناأظهرتهقد

سليمآالعلبقلباتالنيرانتركتلقدحشأالمرت؟وعدىمداسدغيروحعلههيكلهأحيالطيتهالحياةهوالذي

ومدا.الثربةالطيعةيالإلهيةالطيعةصارت،تلتكماهكذا،.نباتوأضعصأصعرومحملةصارتوالنيران

صالحة.ممعاملاتعلياأنعملليدينناأنولاعقالنايطلصألىبدونفيناسكىاللةكلمةلألى.الميعيصارالسر

حنأأاإ.37:)ير"العا!لهليحلصللأالعاليديراالعاإلىابنهاللةيرسل"أنفسههوتالكماولطيفة

صابقأ،قلناكماخطايالا،بسببئعاقصأهكذا.ومتقدةبالنيرانمحاطةكانتأهامىلالرغمالعلبقة،تحترق

رأىحين15(.8:)رو"الآ!أبا"يانصرحلهالذيالروح!ياوسكنالقدسالروحلهاءالميحأحاطنالكن

الطوباوياللاك3(30:)خرالعليقة"تحترقلالماذا.العظيمالمظرهذالأنظرالان"أميل:قالالرؤيةتلكمرسى

منحدائكاحلعهها.إلىتقتر!الا1:لمرسىاللةع!نانبأوقالالعليقة،تحرقأنمنالنيرانأعاقالذيهر

نبتالىالحرداء،الصحراءدعالقده(.3:)خرمفدسة"أرضرعليهواقفأتالذيالموضعلألىرحيك.

"ترنمي:المقدسالكتابلهايقرلوالىالأمممنالىالكبسةإلىيرمرهذا،مقدسةأرضأالعليقةفيهاوالىشركأ

"الربا!فاالبعلداتليمنأكترالمسنوخةبىلأنتتمخصاالىأيتهابالترمأضيديتلدلمالىالعاقرأيها

المخلصبسةالأممسذعياالذي!نح!عليناأعدقلأنهماء.عديرالقفريجعللأناللةوعدأيضأا(.54:)أش

وأرصامياهغديرالقفرايحعل1:العظيمداودقالهماهذاالوفير.لعناهوأسكرلاالسماويةبالمراهبغمرناوكنهر

الثهد،عبدلصحيد.مراجمةإبرأهيم،عرصحورجد.ترجمةحيلافيرا،:35".ا70)مز"مياهيناليعيسأ

.9002لستصبرعددال!تهريالكتا!
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العفلهد5التاسعةا!قالة.الدالانا؟!ناؤا

والعشرونالتاسعةالمقالة

على:

ستيخفتغآيضآتفدئةالائنقجيتئذائكل،تةأخفيغ"ؤقتى

ائكل".!يائكلاللهيكونكيائكل،تةأخفتغيفذي

28(.أ:5كو)أ

الهراطقةجانبمنمعارضةأ-

يكونفكيفللآب،يخضعسوفالابنأنعنبرلسقالهمانصدقكناإذا

الذيأنعلىتوافقواأنعليكمتحتمفالضرورة؟الطيعةبحسبللآبمساوياعندئذالابن

ا.المهزومنأحمىهو-مثلأ-يفوزفالذيله،ئخضعممنأدنهويخضع

الرد-2

قبلتفلوتجديفهم.أيضآيحاربونالأقوالهذهأهمبدركونلاالمسيحمحاربيإن

فعلا؟يخضعأنقبلالرأيهذاتدعيمفينستعجلفلماذاالآب،منأدقالابنيكونأن

يأالأمر،هذافيهيحدثالذيالزمنيحددإذنفهو"،سيخضع"حينئذ:يقولبولسلأن

بالفعل.الآنخاضعأنهيظهرلاوبالتالي،المستقبلفي

وإنهللآب،الآنيخضعلاالابنأنمنتقولونهماتجديفآليستظنونهكيفثم

كانفإذاهو.مشيئتهيفعلإنما،يخضعلاقنلأن؟ولدهالذيذاكضديقفمابطريقة

لئ!نال!مئضايم،ينترئثقذ"يآئي:المسيحقالهفبمارأيكمفماالنحو،هذاعلىالأمر
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لأس!نا3ثلإلال!لد(لقاا

كانواإذا-لنايقولونليتهم38(؟6:)يوأزشقيى"الذيقشييئةتلقثييئيتي،لأغضل

.إذن؟الخضوعيعنيلاالآبمشيئةتتميمكانإذاما-المقدسةالكتبإدراكعلىقادرين

حق-عن-إذنيسمعونليتهم؟حينذاكيخضعسوفإنه،الآنيخضععمنيقالكيف

92(.22:)متائكتت"تغرفونلآإد"تصلون

خرآرذ3-

التيالأمورلهذهيخضعوبالتاليومصنوعأ،مخلوقاالابنيكونأنتقبلونكنتمإذا

ف!جفالعبد،جوهريمنلككانإذا-تبضركعدموفق-صاحبياإذناخبرني،صارت

)مز"عبيدك"الكل:المخلوقاتعنيقولالمرنمكانإذا،الجميعآبإلىالآنيخضعلا

11(؟أ:91

دونله،الابنيخضعأنيستيملاالآبإننقولأنإثا:خيارينأحدأمامنحن

وفقآأنهحينفيالآبمنأسمىالابنيكونأنيعنيالذيالأمرذللص،الابنيريدأن

طالما،الآنيخضعلاالابنلكنحسن،شيءالحضوعإننقولأنوإئا.الأدقهولرأيكم

فإذا.خطيةعليهتحسبوهأنمعهيمكنكمماوهو،المستقبلفييخضعسوفإنهعنهيقال

أنق2،22:بطأ)راجع"خطيةيفعللمالذي11هو:بأنهحقيقياأبيهمنعنهقيلماكان

وعبث.سخنيأيعنبعيدأالحديثهذاإذنفليكنأ(،53:

الهراطقةجانبمنمعارفة4-

له؟يخضعأنهطالماالآب،منأدقالابنأنللجميعيتضحلاكيف

لردا-5

المساهـيأنكلامكما(نفساستخدمهنا)وأناللجميعواضحأيكونلاوكيف

الأنبياءرو!أنتصدقونألاله؟للمساوي-التدبيرأجلمن-كثيرةمراتفييخضع

32(،أ:4كو)1يلأثيياء"خاصغةآثيياءا"أزؤاخإن:بولسيقولفكيف؟واحدة

لهم،يخضعونالذينفلا؟الطبيعةنفسفيويشتركونالجوهرنفسلديهمأنمنبالرغم



الل!هد!التاسلةا!قالة.اللال!نا!ثل!ؤا

منبالرغملأنهأكبر)1(.أوأممى،طبيعةلديهملهميخفتعالذينأولئكولاأدفي،اصببعة

الأمورمنآلافاينتجالبعضلبعضهمخضوعهمأنإلاالبشر،كلتجمعالتيالجوهروحدذ

عنخارجآئجرجنالاما،وبطريقةلنا،أيضأغتنقدالحسنالأمرهذاأنلماوصإالحسنه.

باللةالكلمةمساواةعلىمحافظينالسخيفالتجديفهذاتتجنبوالافلماذا،الطيعةحدود

)الآب(؟

خرآرذ-6

منأدقالابنأنتعنيالخضوعمقولةإنتقولواأنلكمأينينالأصدقاء،أيها

لأنه،،الخضوععلىالابنوجوديتوقفولا،بالخضوعيتحذدلاالابنجوهرإنالآب؟

تصفلاخضوعكلمةأنوحيث.يخضعإنهعنهئقالممئزة،بطريقةيوجدهوبينما

لجوهرتحديدأيمثلالخضوعأناعتقدتملولكنالآب.منأدقهوفليسإذن،جوهره

علىالأمركانإذالأنه)2(.تسقطونأنتمتجديفهوةأيةفيتلاحظواأنفعليكم،الابن

نأمكتو!هوماوفقالأنه1يقرل:إد،كيرلسللقدي!الثالرثحرلحوار:فيبحدهاالحجةهدهنفمى)1(

حضعقدإسحقإلىتقرلأنتستطيعمثلماتمامألأبيهميحضعونمثلا)فلاد(وأولادللأنبياء،تخصعالأناءأرواح

بسبصمحتلفةطبائعلهاكانتالأنبياءأرواحلالك!ؤتده.الدييأليهحاضعأكالىاسحقؤتدهوقنلالراهيم

له،توقرهبسببلأبيهخاضعأكانلألهآخرحنسومننحتلفةطبيعتهكانتاسحقالطوباويولا،الحصر

منلتغ!ركانتالحضوععمليةأنلرصحيحاالأمرسيكونكانإذنله.لبؤتهوإكرامأؤتدهلمنطاعةئظهرأ

هيعلاتةكلعنكرباءوتجعلهمله،يخفعونقنطبيعةعنمحتلفةطبيعةلهمكأنوتظهرهميحضونقنطبيعة

يفيرهملاالحضرعأمرعنالحديثكانإنإما،للابنبالنسبةحئهكداالأمرييكردوكان،الطيعةبحسب

كللهمنكنلمنواحترامتقديريعكسوتصرفللآ!،الابنإكراممننرعيمثلأعتقدكماهرإدالاطلاقعلى

دإأيلهم،نخضعقنطبيعةعنطببعتنا،من-الأمرهذانمعلالديننحنلنابالة-يققلولاوترقير،تقدير

اللة؟11.منأتىوتدلالطيعةاللههوالديللاب!الأمرهذاحمقاء،وبطريفةهؤلاءينسبللماذاهكداالأمركان

87.صالخاسالحوار،الرابعالجرء،السابقالمرجع،التالوتحولحوار

قلا-كما-يرحعوهدا،المخرفةآرائهملحدمةالمقدسالكتابيستحدمرلىأهملىيخمثلالهراطقةسقرط)2(

كرلى!،القديسمرارأعليةيزكدالذيالأمر،الكتابيةصالنصرشرحلىالمستقيمالايمانعلىاعتمادهمعدمإلى

وهمالوحيدالاب!مجدضدكلامهمالمعاندونيوخهكتيرةمراتلىالأله1الثالوت:حرلحرارهفييقولإذ

الكلتةاخفيغ"ؤتتىالطوباويلرلسقالهمايقرأونفددمااقاماقميالمقدسالكنا!كلماتيشحدمون

فإفم-28(،:15كو1ا)أثكلا!ىالكلاللهيكونكىالكلتهأخضتغلفذيلتيخضتغأئضأتف!ةالائنقجييد

مناللهيحبونالذينالآحرينألىعير.طويلةساتاتتتطقبعويصةمئكلةهذهإنيقولود-طنهمحسب
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"نط!ناولثلإلال!ي!أالقا

يأتيعندماأيالوجود،إلىحينذاكيدعىالابنإنتقولواأنالضروريفمنالنحو،هذا

بعد.بخضعلمللآنهوإذ،المستقبلفييخضعسوفأنهيذكربولسلأنالحضوع؟وقت

للنصمقنعشرععلىيحويآخررذ7-

أنهأي،الخضوعأشكالمنشكلوهذا،الابنبواسطةشيءكليفعلالآب

أخذ26(،:ا)تك"الإنسانانعمل1:الآبقالفعندما.الآبلمشيئةيخضعأنهعلىيظهره

:3(.ا)يوكان"بهشىءاك!!ا:يقوللأنهتقرز.الذيهذازصنعطينآالأرضمنالكلمة

أيضأشىءكلاللهيصنعسوفالآتيةالأزمنةفيبأنهالرسولبولسيعلمناوحسنا

أئضآتف!ةالائنفجيتئذ،الكلتةاخصغ"ؤقتى:حكمةبكليقولإذ،الابنبواسطة

كأنهأي28(.:أ5أكو)"الكلفيالكلاللهتكونكيئ،الكلتهأخضغيفذيستتخفتع

أيضألكننحنلفة،بطريقةالآتيةالحياةفيالآبشركاءنحنسنكونأنناأحديطقلا:يقول

يخصمماأبدأذلكيقللأندونالحضوع،يعني"،الابن"بواسطةوتعبير.الابنبواسطة

لأنه.القدوسالثالوثوحدةلها،نظيرولاللعقلفائقةبطريقةمقذمأيعلنبل،الابنجوهر

غيرهوالذيلهذاإزعاجا-فوضويةبتغييرات-يسبب:لن،ذاتهعلىوقتذاكيتمردلن

وعدتمحياة،الكلفيالكلالابنبواسطةالآبسيكونأيضا،الوقتذاكفيبلمتغثر،

للقديسين.كوعل!إعطيماوكل،وقوةوقداسةوفرحأموب

الكلإنقال:لأنه؟الكتابيالشاهديحملهالذيالتدبيرعمقتلاحظأنوعليك

الكل،رلتيكونأنعنئبغدسوفالآبأنتظنلاحئللآب،الابنبواسطةسيخضع

سيصيرقنيقذملأنمضطرأليسالكتابيالشاهدلأن.الكلعلىسيدأسيكونالابنلأن

الكلعلىالسيادةقوةلهالآبلأن.بالضرورةللآبخاضعغيرأنهعلى،الكلعلىسيدأ

يىالآيةلهمفيصعوبةيحدودفهؤلاء،القويملالايمانالتسكويالتعفميمحبتهمأجلمنويهرولىقلرهم

هزلاءألىعير.سليمةعيرأفاظالينيرفضونهاالدينلمعناها،المعاندينتحريفبسب!بلسلبمةغرأنهالحب

هذهيرودوحبنئذالحاطنة،الأفكاركلتسيهاالىالمعوقاتكلويهدمرنالحقبأيلحةسريعابت!ثلحرلىالمؤمنير

التدلير".أحلمنالجسدحسبالمسيحخضرعإلىأي،المستقيممعناهاإلىويرجعونهاالصحيح.ممعناهاالآية

98.-88عىالحاسالحوار،الرابعالجزء،السابقالمرجع،التالوثحولحوار
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إالل!فىالتاسلةا!قالة.االلالون؟أاثلا

والملك،السيادةلهاالواحدةالثالوثإلوهيةلأنالأمر؟هذافيطبيعيةبطريقةالابن.كلشاركة

.القدسالروحمعالابنبواسطةالآ!

خرآرذ8-

وأ،أزمنةبعديخضعسوفإنهعنهيقالكيفللآب،الآنخاضعهووالذي

مكتوبهوكما)1(ذاتهمخلياالآب،مشيئةمتمماالآنيخضعألا؟الآتيالدهرفيبالحري

)أنظرذاتههويقولكما)2(،عملهيتمملكىعبلإ؟وهبئةشكلآخذأ7(2:فيبي)أنظر

هذهبفحصحقآويظهر،للجميعكاملأوضوحأواضحهذاأنأعتقد4(؟ا:7يو

يخضعسوف،الآنخاضعبالفعلهوالذيإنالعطمبولسلنايقولكيفإذنالأمور.

أئضاتفسئةالائنقجيتئذ،الكلتةاخصغ"ؤقتى:بدقةالشاهدنفحصليننا؟المستقبلفي

فماذا28(.أ:5كو)1"الكل!ىالكلالفهيكونكى،الكلتهأخضغيفذيستيخضع

هؤلاءفيفقطلكن،الكلفيليسلكنللآب،خاضعالآنأيضأالمسبحئجيقولأنيريد

بلاكحملللآبذبيحةذاتهقذتمهؤلاءولأجل22(،ا:كو)أنظربهيؤمنونالذين

وبلاأطهاراقادهمخطة،كلينحررهمولأنههكذا،والعار)1(.الصليبمحتقراعيب)3(،

غيرالالهيةبالط!يعةالانساليةطيعتناأتحدت"بعدماقاثلأ:الحقبقة،هدهالنيصىعربغوريوسالقدي!يوصح)1(

الابنيتمبالح!سديتحققالذيالخضرعأنطالماالابر""خموعمقرلةفياتحققالماركضحصهىالمائتة،

حكيمسعيدد.ترجمةللآب،الابرخصوعاليصي،غريعوريوسالقدي!الحضوع".لعمةدياوضعالدي

.11ص500،2يونيوالآبائيةللدراساتالأرثودكسيالمركزالشهيد،عبدنصحىد.مراجعة،يعقوب

الذهب،مذبحعلىذلجةئذبحأودميممكبلابأن-القدىمالعهدفي-الربأمرمعئشرحخلالمن)2(

فوته،يرحدأنتمامأامموع1:يقولإدالامرسية،الذلائحوأبطلشيءكلنممالابنأنعلىالقدي!كيرل!يؤكد

والظلالالامرس،فرانض!ابطلتبالمسيحلأنه.ذبيحةتقدمةأوسكيثالجديد(،العهد)والمشحمذلحفرقأي

والعبادةال!مجودالبخور".مدبحفوقسكيبأأوتقدمةأشمحرفةإصعادعدمإليهيتيرماهدانهايتها.إلىوصلت

88.صالتاسعةالمقالة،الخاصالحزء،السابقالمرحع،والحقبالروح

المرسلالت!عنحديثةأئناءكيرلسالقدي!أكدهماوهذاوالقدوس،البارعيببلاالذيالحملهوالابر)3(

السصولهدا3(،:ا5كر1)ألظرالمقدصةالكتبحسىحطايالاعنذبيحةالمسيحصار"لهداقائلأ:،الريةإل

كر)2ا!لأحلناخطيةحطية،يعر!أالذيحعل"لأنهحدا:الحكيمبولسيكتبوهكداحطية،ذعيإنهلقول

بل-حاشا-حاطئأصارالمسيحإدلقرللالأنما(.خطيةجعلهالذي)فهرالآبهوهناوالمقصرد2(.اء:

رصائلراحع:أ".العاحطاياعنذبيحةجعلهدالآب،خطيةيعر!ألأنهنصه،الرهووبالحريلارأ،لكونه

بعدها.وما65ص591!ديسصر34،الآباء:نصوص،الثالثالجرءالآلاء،دراساتمركز،كيرلسالقديى
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"سكلا؟ثيدلال!القايطأ

الحقيقي،الإلهالمسكونةساكنيوعرف،ضلالكلأبعدعندماحسنأ..الخالقإلىدنس

خضعوا،قدالكليكونعندئذ،،المخلصةلوصاياهخاضعينوربأ،ملكأبالمسيحواعترفوا

للكلذاتهبواسطةومعطيأ)2(،للكلكهنبماورئي!نورباإلهالأجلنا،هوأيضاوسيخضع

بأن،الكلفيالكلاللةيصيرهكذالأنهفيه.هوالذيالآبشركاءيصيرواأنإمكانية

لكيذغواقدالذينأولئكمنواحدكلفيساكنأ،كوسيطالابنبواسطةالكلفييكون

يخفصهم.

آخررذ-9

بدقةالنصمفهومعنيفتشوليته،الأقوالهذهأهميةيلاحظتقيإنسالزكلليت

الكل،تهاخصغؤقتى11:بولسيقولحسنا..الجهلشرمنيهربأنيمكنهحئ،ووضوح

الكل"ييالكلاللهتكونكى،الكلتةأخضغيفذيستيخضغأئضآتف!ةالائنقجيتئذ

لأنه.بولسحديثإليهاينتهيالىالفكرةهىماندركأنيجبأولأ،28(.ا:5اكو)

وكما11:يقولإذالر،يأحلذيحةداتهالالنتقدمعلىاسحقتقدمةصحدنجةأثناءكيرلسالقدي!أكد)1(

حملهكذاالذليحة،تقدممكانإلىبهوذه!أليهمنلهاعطىالذيالحطبحملإسحقالصغيرالفئأن

ماوهذا.بشريةإرادةولبستالآباللهإرادةهىهدهوكانت،المحلةخارجشتألمكتفهعلىالصليصالميم

:ا9)يوتؤن"يناكطيتقذتكنتئمتؤاثبتةش!فطادغقىلكتكناتثما:النطىليلاطم!نف!هالمشحقاله

اللةمنائعطىالكث!تقدصمأئا،وموتهالمسيحآلامإلىيركانالحطصحملعندماإسحقأنأيا(.ا

الذيالجسددلكالآب،إلىذكيةدبيحةحدهأصعدالمسيحألىحقيقةإلىبشيرفهذاالمذبحعلىذبيحة

جد.ليهيأتولكنترداوقربانآ"دليحةالمزمور:فيوردمامحس!الآباللةمنأخذهإنهعنهقيل

شكلأفعلعىمكتو!الكتا!)رأس(درجلىأجيءأنذاهافلتثمئ!ر.لمللخطيةوذبائح.ممحرتات

منوتحدالآل!اللةحوهرم!ؤيدالذيالكلمةلفههوولكنه7(.:04مز7،-5:ا.)عصاللة"يا

جيلافيرا،ا.موتاوأيأأأيعنمثزةوهومائت،وكيرأمتأغرإلهالهإلأ،الصليبعلىوشيرالعذراء

.2؟.همايوالثمهري،الكتابالسثهحهيد،عدنمحيد.مراحعة،إبراهيمعوضجورجد.ترجمة

"لفدقانلأ:آحر،موضعلىكيرل!القديسعيةأكدماوهذا،الحقيقيةللأقداسحادمأوصارتجسدالكلمة)2(

:أعص)انظرلأجلناذليحةدانهمقذمأالآباللةبواسطةلأجلناكهمةورئيمنكممثر!،حقأعمانوئيلع!ن

تغذائيىائق!يمكيتةؤأقاكقتبما.زؤلتاغضتغ!يهئماتاسأ"ئقيئم:الطرلاوىلول!يقولكماالنامرس،لأن1(؟4

حادمألنا،مئاهأوصارالسماءمنالكلمةلزلفقدإذن،28(.7:)عصالأتد"إتىئكنلأائأفئميئمالتائوس

الابق،المرحع،والحقلالروحوالعبادةالسحرد".إنسانأفيوليى،الر!أقامهاالىالحقيقيةوالحيمةللأقداس

34.صالعاشرةالمقالة،السادسالحزء
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بىاللالثره5التاسثةا!قالة.االلال!؟أا!نا

هل.الكلفيالكلاللهيصيرلكىبلمنه،أدقيصيرلكىللآب،سيخفعالابنإنيقلا

معأيضأيكونسوفحينئذلأنهوبيننا؟الآببينكوسيطالكلمةيقذمأنهرأيت

الآب.شركاءبواسطتهنصيرلكي،النعمةقياسحسبواحدلكلذاتهمانحأالقديسين

طبيعيةبطريقةإياهاناقلأالآبيعطهاالتيالبركةيخدمأنه.ممعئ،الخضوعطريقةهىهذه

مكانتهخارحالابنيضعلابالتأكيدهذا.الأبديةللحياةذغواقدالذينلأولئكبذاته

حينذاكأيضآيخدموسوف،عليههوماعلىموجودايكونحقألكنهلنا،بتنازلهالطبعة

هذابكلنفكرأنيجبذلكبعدثم،نتعلمهأننستيممابقدر،اللهمعرفةإيانامانحآالآب

منجمرناولاالجوهر،جهةمنآخرشيئأيجعلنالم،للابنالآلثأخضغتاعندماوبالآقي:

جعللكنه،الخضوعبسبب،البدايةينعليهنحنالذيهذاعنمختلفينطبيعتناجهة

يخرجأنفبدونأيضآ،الابنهكذا،المعرفةوطرقالرأيتغبيرطريهقعنيتم الخضو

سوفوقتذاكلكنللآب،خضغالتغئر(،يعرفلااللةالأنطبيعتهحدودعنخارجآ

خضوعه-ولكن.بإرادتهفقطخاضعأعملىبشكلالابنئظهرماطريقةهناكتكون

.جوهرهفيبتغييريصيرلن-حالأيةعلى

آخررذأ-"

الطيعة،جهةمنعنهمختلفاوأصبحالآب،منأدقصارقدالابنكانإن

خاضعأيكونأندون،بولسقالهلماطبقأ،حددهالذيالوقتفيلهخضعأنوحدث

ولدهالذيلذاكمساوالآنهوالذيلهذاوكيف؟الآنلهمساويأالابنيكونألا،الآن

عندئذ،ونقصانماتغثرفيهيحدثأنإئالأنهمنه؟أدقوقتذاكيصير،الطيعةبحسب

:نقولفإننا،وهذيانتجديفمحفنالكلامهذاولأنفصاعدآ،الآنمنالالوهيةتسقط

جهةمنالآبعنأبدأيقللاالابنولأن.النقصهذايحدثكيفلنابشرحوندعهم

له.الابنخضوعذلكمنيقللأنيمكنفلاالجوهر،
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"س!نا؟لال!هـدييبالدلقاا

الثلاثونالمقالة

لآية:المستقيمالتفسير

ذاتك،جمئذالآلثأثقاأئت"قخذفي

ائغاتيم"كؤل!قئلجمئذكييكانائذييائقخل!

5(.:17)يو

المسيحمحاربيجانبمنمعارضةا-

طالماالجوهر،فيالآبمعواحدالابنإننقولأنعبثأيكونلاكيفيقولون

كاناثذييانقخددايكجمئذالآفيأيقاأتت"قخذيي:بقولهمنهالمجديطلبأنهنرىأننا

فإنه،يمتلكهأنهعنرغمآيطلبهكانإنلأنهه(.ا:7)يواثغاتيم"كؤلبقثلجمئذكيي

مث!!ليسأنهيعنيفهذا،يملكهلالأنهيطلبهكانإنأفااط،لزوملاشيئأيفعلوكأنهيظهر

منه.هويطلبالذيالمانح

لردا-2

أخبرني؟للمجد؟احتيابمفييكونأن8(2:كوأ)أنظرالمجدلربيمكنكيف

اللةابنإنقولكممثاأحديطقلالماذا؟كاملهوفيقنكائبأيكونأنبمكنشيءأفي

شيءأفيناقمن

بالأمجادالإنسانيفرحمثلماأنهتف!صواأنعبسثهوكم،أخرىناحيةمن

الآل!.منمجدأطالبأ،الابنيكونأيضأهكذا،بشوقإليهاويسعى
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الأئابىا!قالة-االلال!؟أاثلا

للتدبير)1(.عميقمعنئعلىينطويللمجدطلبهأيالأمر،هذالأن،تخطونأنتملا،

خرآرذ-3

لأننا؟ذكرتموهالذيالنصبخصوص-المسيحمحاربييا-معكمنتفقسوف

السثقاء:"مخذت،ينصتؤتقخاغاشضك!مجدالآفيا%لقااقال:المخلصبأننعترف

فيكانلأنهالمجدبمهذامثلطلبالابنأنتعتقدونكنتملو28(.:ا2)يوأيضأ"ؤاقخذ

اليهودلطماتتتابعمعذلكيتفقفكبفيمخده،بأنوعدهقدالآبوأنللمجد،احتياج

علىبليمخده،أنهيبدولاهنافالآب؟الطلبهذابعد،عليهوالتفلالشوكوإكليل

الابنأنلنايتضحذلكوعلى.أقوالكموفق،أرادهماينللموكأنهلكمالابنبدا،النقيض

الطيعةبحسبهوطالماللمجد،احتياجفييكناالأنهالآبينلذاتهمجدأيطلبأ

مخد"إنهيعل!:الميحتالهماإنكيرلسالقديىيقولالآيةهدهعلىوتعيقهيوحالانجيلشرحهسياقلى)1(

الاصحاح،التاسعالجزءيرحا،إمحيلشرح".ليعملهالآبلهأعطاهالديالعملأكقللأنه،الأرضعلىالآب

.أأءصغرالسابع

معجزةصحديثةأثناءودلكالتدلر،عملأكملالابنأنوضوحبكلكيرلسالقدي!يشرحأيضأ

الابن،أن"كونقائلأ:التدبيرعملأكملالابنأدوضرحبكلكيرل!قيثمرحكماالبرصاء،اليدشفاءمرسى

ئانيةوعاد(5312:إش)انظرالآممةمعواحمثىالناموستحتوؤحدالبثريةالأمورقيلولأحلا،التدبير!سص

ايقاأثتقخذيي"ؤالآنةالسماويلأبيهقائلأذاتههوبهمجبرنافهذا،البدايةمندطميعيألهكانالديالمجدإلى

هذهمنيتحررأنيطلبألهأرأيت(.ه:17)يواثغاتيم"كؤلبقئلعذكليكاناثديباثضخل!دايكمجئذالآث

أنهالتدبيربحس!تجسدهبالتا!يديصصأوهووالمعود.التحسدلينمااليالفنرةيلهحدتالىالأمور

برلسيقولهذالأجل؟الرتبكلمنوالأحمىالممجدةرتبتهإلىثانيةيرحعأدأرادبل،إرادتهعيرعلىكان

ليهناثخ!تلإ،ختتاثضيئغرفتاقذكناؤإناثخ!تلإ.ختتأخدأتغرثلآالآنينتخنإدأ":الطوباوي

بعدنعرفهلعدأ!نلكنلالحسد،الآ!إلىوصعدالأمواتمنتاملأله16(.5:كو)2تغد"تغرلهلآالآن

ذيهرالثم!صلبهقبللأله.الشريرةوغبرالطيعيةالأهواءأقصد،الحديةللصعفاتيحضعألأنهالحسدبحسب

يخضعألهعلىنعرفهلاالآلىلكنلأجلا،الحبةلوقالمرتأيصأواحتملجدأوحرنالسرسوتعبحاعأنه

غقييمايئوذلآأئضأ.يموثلآالأئزابيناييتمتغذتاائتييخأن"غاييير:يقوللأنه.الثريةالأمررهذهلكل

،الحياةمنؤيدأيضألأله،للحياةومانحلطبيعتهالحياةإنهمائت.غرهوالميحلألى6:أ(.)روتغذ"ائتزث

الكتابالتمهيد،عبدلصحىد.مراحعة،إبراهيمعوضجوهـجد.ترجمةحيلافيرا،ألطرالآ!".منأقصد

.0102أغط!عددالثهري
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لاهـللنا؟ل!ثبمب!ألقاا

الصالحاتكلعلىحصلنالأننا.البشريللجنسالآبمجدذاتهبواسطةجذبلكنهاللة(،

وبواسط!ه)1(.به

خرآرذ-4

يفهموننجدهماسيم،كلأهميةعنويبحثون،بدقةالأسماءيفحصونالذينهؤلاء

أفاعلىالكلمةهذهنفهمأنعلينايجبأنهيعتبرونأحيانأقهئم:بطريقتين"المجد"كلمة

يسألفقد:أقولمايوضحالآئيوالمثل.المعرفةإلىتشيرأخرىوأحيانا،الكرامةإلىتشير

نحلوقة؟غيرأبممخلوقةهىهلآخر:عنصرأيأوالشص!،فيرأيهعنأحدأشخمى

هذهصتأيمعرفةكانتفإذا.مخلوقةأنهامؤكدآيجيبسوف،الصحيحالرأيفصاحب

الآبئأيهاأئتاقخذفي1:الابنيقولفعندمامجدأ)2(،تسمىالحكماءجانبمنالكائنات

نأعلينالتحتم(،هأ:7)يوائغاتيم"كؤلبقثلجمئذكلىكانالذييائقخل!دايكجمئذ

التدبيربحسبصرتأنني.مماالآب،أيها:يقولالابنكأن:كالآتيقيلالذيهذانفهم

اظهر:يقولأنمنبدلأولكنه.مخدني،إذن،الأزليالابنإننيتوأبياعئرلتوقدإنسانأ،

كائنأننيحمعواأنبعديقبلونىأنيستطيعونهاالىالمعرفةهذهالبشرفيضع:يقول،لب

"إد:يقولإذللآب،الابنتمحيدمفهومموضحأيوحمالإمحيلتمسيرهفيالآيةهذهكيرل!القدي!يرح)1(

فيبظرفإنه،مركبةطبيعةمنهووإدالإلهى،الصصرمعشخصهيالثريالعصرالآنيصفرمحلصناحديث

يدعلاأنهكمالالوهيته،الديوالمحدالكاملةالقؤةداحلالمتكلمشخصبإفراطيدمجلافهرإلاتحاهينكلا

هوالذيواحد،لىالاثنيريوخدهوبلبإنمانيته،الحاصالمنحفضالمسترىإلىكليةيزلأدالمتكلمشحص

الرحيدالإلهأنهفقطلي!مؤميه،يعلمأنينعىأنهرأىالميحيسوعربالألىمنهما.أيصكريباليس

الب!نربةمفتديأ،الحياةخدةإلىويح!كلنا،الآ!اللهمعجميعأيصالحالكىلأحلنا،إنانأعارأيضأأنهبلالجن!،

مخدإنه،يقولدهو،إدلى.الشرحس!كلسأنم!أنهإلأواحد،هوألهورغمأ،العالأجلبحياتهومضحثأ،لدمه

الحزء،السابقالمرحعيرحا،إنحيلثرح".ليعملهالآبلهأعطاهالذيالعملأكثللأنه،الأرضعلىالآ!

.951ص،الادسالفصلالناسع،

فياعقادأورأىكلمةلأنرمماكرلسالفدي!عندمجدأئدعىالصحيحالرأيأوالصحيحةالمعرفةها)2(

دأونلاحظ15"."أكاهلح-"دوكسايا:لاليولاليةلهيكاخةإ"ا!محدأيذوكسا:كلمةمنتأتىاليرنالية

الهراطفة.علىيردلكىكتالىأوعقلىأولغريسواءلرهالىأياستعلالصيتوانلابراهينهيكيرلسالقدي!

الأرليالكأنابأفيصحيحأاعتقادأييققدولىالبثراحعلتعئ:"محدني"للآب:الاب!قولإلاطار،هذاوو

أتمحد.ولدلكالحرهر،فيمعلصالواحد

804



الللث!اا!قالة-اللالانا؟أا!نا

الحقالنور،ينأتىالذيالنور،الطبيعةبحسبالحقيقىالالهأنا،العالمئخلقأنقبلأيضأ

الحقيقي.الآبمنأتىالذي

المقصودالصحيحالمعئعنلنايفصحالمسيحاستخدمهالذيالتربويالمنهجلكن

اسمكأناأظهرتكماالبا"إظقر:يقولأنمنبدلأا،اامخدني1:يقوكفهو،الكلاممن

أظهرهكماالآبفيهيظهرأن)أيالآبمعهوفعلهمامعهيحدثأنأرادلولأنه؟للناس

الآبظهوربواسطةللبشرالآبيظهربأنيتمخدأنيريدكانأنهذلكمعئلكانهو(،

للكرامة،احتياجفيأنهعلىالابنيقذمونالذينالمسيحأعداءأقواللناتبدووهكذافيه.

شىء.فيتفيد،أقوالأللمجد،أي

آخررذ-5

نأالآبمنيطلبولهذا،والكرامةللمجداحتياجفيكانالابنإنقلتمإذا

الآفيئرىإذنكيفلكم:لقلناالجوهر،فيالآبمعواحدآليسأنهبذلكوظنشم،يمخده

الآب،فييوجدأنهمنبالرغمللمجد،احتياجفيالابنكانإذالأنه؟الابنشخصفي

احنياج؟له-لرأيكموفقأ-فيمنللمجداحتياجفيليسهوقنيرىأنيمكنفكيف

خرآرذ-6

9(،:ا4)يوالآبئ"زأىققذزآفياقن1قال:حينصادقآكانالمخلصأن.مما

نأللآبأمكنتقاوإلأأيضأ،الآبمجدمثلكاملمجاهوفيهئعقنالذيفمجدهإذن

ذاك)1(.عليهيكونمثلماالمجدجهةمني!شلمإذاتوصتفلابطريقةفيهيظهر

هووكدلكالآبمثلوأنهالجرهرفيمعهواحدهوالابنأنكيرلسالقدي!عدتعئالال!والآبرؤية)1(

مولودأالاب!لرى"أننايقرل:إديوحنا،لا!بلشرحهلىكبرلسالقدبسعيةيزكدماوهذاالآب،معأزلي

كماالاب!،لىالآبنرىوأيضأ.الكلمةاللةلأنهالآبصمتميزأوبه،فيه،وهوالآب،جرهرسمشرقأدائصأ

ثلألهليكمالآب،هريظلالآبلأدكأقنرم،عهمتضيرأنفها،الالهيةالطيعةولهنصمه،الحوهرمنمولودحر

الابن،هريظلأيضآوالالنوالثعاع.ال!ئس!مثلالالنفيوهوالحرهر،ذاتفيمعهوثترك،الطيةفيالال!

نأوباعتقادنا.الشمسفيالشعاعمثلالآبفيوهرالحرهر،ذاتفيمعهويتركالطميعةلىالآبمنلألهرض

الئالوثيكولىكأفمرممعهمالهالحاصمكانهلهالذيالفدسوالروحالا+ت،هووالابر،بالحقالآ!هوالآ!

97.صالأولالإصحاح،الأولالمحلدالالق،المرجعيرحا،إبجلشرحلفسه".الواحداللاهوتهوالقدوس
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)؟"ئطكلاهـدلإلال!بطألقا

خرآرذ-7

إلىيحتا!قنلأنالآب؟عننحنلف!وكأنهتطقرللمجد،احتياجفيالابنكانلو

واحد"والآبأنا11:قالعندماصادقآكانالمخلصأنوبماكاملأ.يكونأنيمكنلاشىء

هكذاالمجد،فيكاملالآبأنوبماواحد،لأنهماالآبمثلكاملإذنفهو03(،:أ.)يو

.ولدهالذيذاكمثلكاملمجالديهأيضأالابن
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إاالللأث!داحاةالاا!قالة-االلال!ن!ا!ناؤ

والثلاثونالواحدةالمقالة

:يقولونالذينأولئكإلى

يعرفهالذيوإن،جوهرهعنجمئاأكثرشيئآيعرفلااللةإن

أيضآ.نحننعرفهالذيذائههو،ذاتهعنهو

الهراطقةجانبمنمعارفةا-

طبيعةهىوهذه(،مخلوقةغير)أيصائرةغيرهياللةحكمةإن:يقولون

يعرفاللةبالتأكيد.حكمتهأيضآيعرفسوف،اللههوأنهيعرففضنوبالناليوجودها.

نعرفهوما،ذاتهعنهويعرفهمابيناختلافأييوجدلاوبالتالينحلوق،غيرأنهذاتههو

به.ونؤمنعنه،!ن

الرأيهذاعلىالرد2-

فإفابمير،جهلعنتنمأنهاعنفضلألأفا؟بالضحكجديرةالأقوالهذهحقأ،

أفممنبالرغم،لأنه.الجنونحدودكلفاقهكذا،يفكرونوهم،عقلهمأنئظهرأيضأ

كنيرأ،اللهبجوهرتدئوافقدوبالتالياللة،عقلمثلعقلألديهمأنيتخيلونأفمإلأبضر،

ائمياة،بكفهكال"قن:يقولأشعياءيسمعوالمأنهمويبدوعلبه!أ.هويتفوقمابقدر

ؤالاكاتمباثقئان،ائجتالؤؤزنالأزض،ئراقيبالكيلؤكالبال!ثثئر،الستضاؤاتؤقاش

.(13-04:21)ألقايغفمه؟امشيرةؤقنالرفي،روخقاسنتنبائميران؟
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للل!ناول2هـديرل!ب!ألقاا

لاالتياللةطبيعةقياسفييشرعونالذينلهؤلاءالأقوالهذهيقولفهو،وبالتالي

نأيريدونالذينأولئكمثلذلكفيمثلهمالبضرية)1(،بالأفكارتدزكلاوالتيتقاس

يفصح-،مخلوقغيراللةإنقولهمكانإذاعماهؤلاءسألناوإذابالشبر.السماءيقيسوا

رفضواإذالأنهم؟يقولونفماذالا،أم،الموصوفغيراللةجوهرعن-نظرهموجهةمن

حكيمأنهيظونالذياقتراحهموينقلب،الرياحأدراجيذهبصنعوهماكلفإن،الإجابة

.عرضوهالذيالموضوععنالحديثيرفضونطالماغباءإلى

يقبففسوف،صنعوهعمامدافعينيناضلواأنعليهمينبغىأنهظنواإذاأفا

أيةعلىيعنيلاهذافإن،مخلوقغيراللهإنيقولونعندمالأنهمبالئرثرة؟متلبسينعليهم

.مماشبيههذاقولهملأن؟عرفناهقدنكونوبذلك،نحلوقيتهعدمفييتمثلاللةجوهرأنحال

عددأيلأنفرديآ،أمزوجيأرقمأكونهمنينحددالرقمجوهرأنمنأحديقولهأنيمكن

الوحدةهذهمنينبعإنما،ذاتههووجودهفإنلذا،رقميةوحدةمنبالضرورةيتكون

)2(."ة"لاهلماالوحدةهذهوجودفيهوفوجوده،العددية

الأ11:يقرلإذسياء،جلفرقاللةطهورعنالحديتأثاءالفائقةاللةطجةعلىالقدي!كرل!دائمأيركد)1(

قرةوتتخ!ىجقلأيمنأحمىولالطسعفظرهـة،عرلأنهااللة.طبيعةبالضطهىمايعر!ألىأحديستطيع

إلىديغفذثىء"كا:وتالنادىالذيالمسيحهداصيخرناوصفداقا،ينئعرفداقاهيوفقطالمطق،

:11)تاأتةئغلنانالائنأزاذؤقنالائنإلاالآتيغر!أخدولآ،الآفيإلاالائنيغرثأخدلثمنش،أييين

رآيى"الذييقولهذالأجل.منيرةكصورةداتهمقذمأالفائقالآباللةجمالالجسىوحيدلناأطهرإذن27(.

وأتى:اتضعذاتهأخلىعندما،والجسد،القدوبجونالالنرأيالقدحسنأ،9(.:ا4)يوالآب"رأىلقد

مالطريقةامفهرأباروحوقاللالطيعة.منهمولودوهوالآب،لالئةمساواتهحهةسالئههوأنهمنبالرعمإلينا،

لوصوح،تلمنلماكرزقدالعظيمداودوأيخمأ3:36(،)باروحله"متيللاالذيإالاهواهذاا:ذاتهالكلمة

)مزحذأ"غاصي!ؤخؤتةتا!كل،فذاتةتاز.يمئمثؤلآإفاياايي.أضئرقالله،ائخقاليكشالي،صيفيؤناين1قائلأ:

وليسمسبقةصورةكاتالحوادتهذهأنكونلك!ش!اء.حبلعلىنارهيئةعلىدزلوحقأ3(.-052:

أجلسهمالذيموسىبرساطةالرص!،الفائقةالطيعةرأواأنهمظراالحموعلأد.المسيحبهئعلماآحر،ضىء

ظراحمعره،الذينهزلاءأرعبالأبواقصرتويأنسياء.حلأصفلاحتماعفيوخمعهمحرري!حبلحول

لصحىد.مراحعةإلراهيم،عوضجورحد.ترحمةحيلافيرا،".إليهماريلالذيالإلهىالصوتأيضأممعواأفم

.0102يونيوعددالهريالكتابالشهيد،بمد

،.........الحئات،كراتآحاد،:عدديةلرحدةينتميفإنهدرديأأمكادروحيأسواءرقمأيأنيقصد)2(

)المترحم(.حوهرأولي!لهصفةمحردهدالإنفرديأأوروحيأكونهأماالوحدةهدهمنينعوجودهوبدلك
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ثوفىالثلإاحاةالاا!قالة-اللال!نافيأا!نا

فيهالعقليكون،فالبعاقلحيوانهوإنسانكلفلأن؟للإنسانبالنسبةأيضأالأمرهكذا

العناصر.هذهكلفيهتتوافرلاإنسانهناكيكونأنيمكنلاوبالتالي،والعلملل!رهانقابلأ

أجنحة.بلايكونأنرجودهفطبيعة،أجنحةدونخلقالإنسانولأن

،إنسانلأنهأي:الشكلهذاالتفكيرفيالمرءيسترسلأنمضحكأأمرأيبدوطبعأ

رقمية،وحدةإلىينتمىرقمولأنه،أجنحةبلافهو،إنمانولأنه،فالبعاقلحيكائنفهو

فرديا.رقمآوإئازوجيأرقمأإئاي!صنأنيجبإذن

دونلهحدودأترسمإنما،وخواصملامحمنللجوهرماكلأنتقدمممالنايتضحإذن،

محله.تحلأوالجوهرهذاتلغيأن

إذنفهىاللة،جوهرعنتقال"مخلوق"غبركلمةكانتإذا،الأساسهذاوعلى

"مخلوق"غيركلمةأنأي،ذاتهفياللةجوهرعنلاالجوهر،صفاتمنصفةصتتعئر

فجوهريصر،لماللةجوهرأنفقطتعنيإنما،الكلمةهذهلأن.اللهجوهرذاتهىليسث

.مخلوقغيرأيضاهو،الدوامعلىكائنهوفيمالكننحلوق،غيريكونأنفيليساللة

خرآرذ3-

مكونآلنابالنسبةاللةلكان،جوهرهعنتعئراللهصفاتمنصفةكلكانتإذا

يأفيتوجدولا،الطبيعةبحسبفيهالموجودةالصفاتهىكثيرةلأن؟كثيرةجواهرمن

وغيرورلب،ملك،إنهاللهعنالمقدسةالكتبتقولولذلك،الكائناتمنآخركائن

منصفةكلكانتفإذا.الأخرىالصفاتآلافمنذلكغيرإلىمنظور،وغيرمائخ،

الأمر؟بسيطالأساسفيهوقنمركبأيكونلافكيفكجوهر،ئدزك،الصفاتهذه

تعئر"المخلوق"غبركلمةكانتإذاذلك،علىوبناغ.العبثمننوغليهالتفكيرئغدالذي

معئلاوبالتاليالجوهر،هىذاقافيليستأفاإلأ،اللهخواصمنخاصيةعنبالفعل

مخلوقيته.عدمفيهواللةجوهرقوامبأنللقول
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ولمللنالال!ردبهب!ألفاا

خرآرذ-4

لامالا،صفاتمنيميزهوماخواصمنعنهيفصحمايحددالذيهوالجوهر

بلاإفايقوللن،بفهمالبشريةالطيعةماهيةيحددأنيريدقنالأنالجوهرهذايكونه

يأعنها،يعلنالذيالأساسيالأمرإلىيشيرسوفلكنه،أرجلبأربعةليست،أجنحة

بحسباللةهومائظهرلافهي"،المخلوق"غيركلمةأقافاييأ(.عاقلأ،حيوانأكوفا

نأتعنيلافهىوبالتاليمخلوقأ(،ليسأنهمنأكثرتعنيلاالأفايكونلامابل،الطبيعة

.وجودهطبيعةعنتعئرلاكمامخلوقيته،عدمفيهواللةجوهر

خرآرذ-5

هذايكونعما-العموموجهعلى-تفصحما،شيءفيأساسيةصفةأيةإن

تعريفه.أو،غيرهعنفيهبختلفماأو،نوعهأو،جنسهإئاتعلنوهى،الأساسفيالشىء

اللة؟جوهر"المخلوق"غيركلمةلنات!رإذنفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا

هذهلأنكيف؟لنايقولونالجاهلةالاقتراحاتهذهوضعواالذينأولئكليت

لأنأرسطو.لفلسفةطبقآالكائنهذانوعأوجنسعنلنائفصحأنيمكنلاالكلمة

"غيركلمةبينماوالعدد،النوعجهةمنتختلفالىبالأشياءبالأكثريختصانوالنوعالجن!

صنلأنفقط؟لهتقالولهذا،وحدهإليهوتنصرف،اللهغيرآخرأحدآتخصلا"المخلوق

يقبللاتن"جنسأ"يكونأنيمكنلاأنهلنايتضحذلكومناللة؟إلأمخلوقغيرهو

.الصفاتواختلافوعدد،،أنواعإلىالتقسيم

هناما،كائنماهيةتحدد)1("المخلوق"غبركلمةإنالبعضيقولقدولكن

المبدأهوالكائنماهيةبحددمالأنكذب،منالقولهذاعليهينطويماينكشف

"غيركلمةبينماالجوهر،جهةمنماكائنيكونماذايحدد8(الذيلاة50الوغس)2(

الكانن.ماهيةتحددأساسيةحاصيةأيتحديد"ا.ممعى5096بالولايخة)1(

اليلوعوسكلمةعيرصعير"8"بحر!تبدأولبههالوض(8لأة)50كلمةهىهناالمهتحدمةالكلمة)2(

للمحلوقاتتستخدمصعبرلمذا!رفلوعسوكلمة.التالىالأقموم،الكلمةوتعىالكاشل"ول"لمذامحرفلمتكتب

حذاأنالآلاءويري.اللةمنالمعينوهدفهماهتهتحديدأيلركرسلهنحلوقفكل،المحلوقهذاماهيةوتحدد
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ئوفىالللا5احاةالاا!قالة-اللال!نا؟أا!نا

كلمةأنلنايتضحوبالتاليصفة،مجردهىبلما،كائنماهيةلتحددتطلقلا"المخلوق

هذافيالن!!نمعنودعناللتحديد.المستخدمالمصطلحعنجوهريأتختلف"المخلوف"غير

يكونوعكسهاالصفةيقبلماكلإنما:خطأنرتكبلاحئاللةإلىبالنسبةالأمر،

إذن،إنسانكلبهيعترفالذيالأمروهو،بسيطاللهأن.ممالكنبسيطا،وليسمركبأ

"نحلوف"العكسيةالصفةأوالإختلافيقبللااللةيصفالذي"المخلوق"غيرفمصطلح

إذنو"نحلوق"،نحلوق""غيراللةبكونأنيمكنلا)1(.المخلوقغيرهودائمأاللةلأن

إلىمعناهاينصرفلا"المخلوق"غيرلأنمخلوقيته؟عدمفيليستاللةوجودكينونة

هكذا.تبدوكانتوإنحئالجوهر،

خرآرذ-6

فمااللة،جوهريعلنلذلكوهويمير،لمأنهيعى"المخلوق"غيرالاسمكانإن

بمنعناالذيوماجوهرأ؟يكونأن-البشريةللطيعةصفةهوالذي-الضحكبمنعالذي

لهذهجواهرهىالعموموجهعلىبالكائناتالخاصةالمميزاتكلإننقولأنمن

؟الكائنات

بل،جوهرههوليسالكائناتهذهمنواحدبكلالخاصالملمحكانإذالكن

هكذا،للحصانبالنسبةوالصهيل،للإنسانبالنسبةالضحكمثلالجوهر،هذاتحددصفة

مائظهرأنعلىتفتصرففطهيطالماجوهرأ،تكونأنيمكنلا"المخلوق"غ!ركلمة

الصفاتتوضحفمثلماإذننحلوق،غيرأنهتعلنفقطوإنما،الطيعةبحسباللةهوليس

بالثة.خاصاملمحا"المخلوق"غيركلمةتمثلهكذا،الأخرىالكاثناتملامحالمختلفة

.كانمماشىءيك!أولغيرهكانلهلئيءكلالذياضافي،اا!قومأياطرعوسابالكلمةى!قةلهاللرعوس

وأإسممجردبللوغرس،لي!!لهدئة؟تحديدأليسالمحلرق""عيرمصطلحأريقولأذرريدكرل!والقديى

الله.ماهةجوهريأئحددمصطلحهوعلوق""غيرمصطلحيكرنألىيمكن!لذلك.عاديةصفة

دهر"نحلوق"،أيأيفأالكلمةهدهعكسيكونوأن"محلوق"غيريكونأنا!ثمير،يقبل!اللةأديقصد)1(

لأفيمكن؟مركةطبيعةلهالذيالانسالىعلىيسريالديا!حت!فعمليةتقبل!ب!يطةإلهيةطبيعة

".صالح"عيريكولىأنيمك!وأيضأ"صالحأ!ايكون
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"سلنا؟ثبهـدال!لقايطأا

خرآرذ-7

فيمثله،اللهجوهرعنمنفصلغيرملمحأئعتبرأنيم!ش"المخلوق"غيركلمة

المنفصلةغيرملامحهامنحئأيضاتدزكلاالجواهرلكنللجسد.بالنسبةاللونمثلذلك

البجعبينيمثزأنيمكنهلافالمرء.الطيعةبحسبالجواهرتحددالتيالصفاتمنلكنعنها،

الأبيفاللونلأنأبيف؟لونهكلاهماأنفقطغيتمإذامنهما،كلطبيعةحيثمنوالثلج

بالرغم"،المخلوق"غيرفكلمةذلك،وعلىالجوهر.يصفكملمحلكنكجوهر،يدزكلا

ذاقاهىتكونأنيمكنلافإنهااللة،عنالمنفصلةغيرالصفاتإحدىعنتعئرأفامن

"غيرهواللةأنيعرفلمنيمكنفلا،الصوابهوهذاولأن.لرأيكموفقآ،اللهجوهر

صفةهي"المخلوق"غإرأنمنبالرغمالجوهر،بحسبيكونماذايعرفأن"،المخلوق

.لجوهره

ذاتههويعرقمثلما،اللهيعرفونإفميقولونالذينأولئكمعارفمة8-

وإثااللة،جوهرفيعرضىكشيءيدزكأنيمكن"المخلوق"غيراسمإنيقولون

فيهيحدثلااللةجوهركانفإذافيه.تحدثالتيالأشياءتلكمنشيءإلىينصرفأن

كانوإذااللة،جوهرئظهر"المخلوق"غيرفإنبالتالي.ممفرده،كاملباعتباره؟لاحقشىء

آخرأحدأيأنذلكعلىيترتب.نحلوقغإرذاتهأنيعرفإذنفالئههكذا،هوالأمر

ذاته.اللةيعرفمثلمااللةيعرفأنيمكنهالأمر،هذايعرف

لردا-9

الجوهرهذالأناللة؟جوهرفييحدثلاشيئآإنتقولواألى-فعلأ-الحكمةمن

منبالركماللة،فيتحدثأشياغهناكأننعتقدتجعلناكثيرةأمورانجدلكننا.بذاتهكامل

كان-الكونهذاخلققبل-اللةإن:نقولعندمامثلايتضحوهذافعلا.تحدثلاأنها

الكائناتمنأحديكناطالما،عملىبشكلذلكيتحققلموإنخالقأ،الجوهربحسب

بالفعك.ذلكحققلأنهخالقأ؟-مابطريقه-صارشيء،كلخلقوعندمابعد.خيققد

-تزعمونفلماذااللة،فيبعدفيماحدثتقدالأشياءبعضأن-المنطقهذا-اعتبرنافلو
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االللثط5ال!احاةا!قالة-االلالانفيأاثلا

إذامتأخرآ"ظهر"المخلوق"غيروصفإناللة،عننقولأنيجبلاأنه-حقغإرعن

الشكل؟هذاأظهرتهقدبجوهرهالخاصةالملامحبعضكانت

آخررذأ-"

اللة،جوهرطبيعةيعرفونأنهمظانينبالشبر،السماءقياسفيشرعواالذينليت

عنالاسمهذايعترهللله،"الآب"اسميستخدمحينيرذون.مماذا:نسألهمعندمايجيبوننا

فيلاحقأيحدثلاشصيئأأنيؤكدونكانوافإذافيه؟حادثشىءعنيكشفأم،جوهره

فليسذلك،وعلىلاحقأ.إليهاضيفتقدالأبؤةتكونأنيقبلواألأإذنفعليهماللة،جوهر

مع"الآب"اسميتطابقوبالتالي،جوهرهئطهرإنما،الاسمهذاإنيقولواأنإلأأمامهم

جوهرين.عنمركبأاللةيكونلاحئ"،المخلوق"غيرمصطلح

رأيكم-بحسب-ا"الآبااسموكانالنحو،هذاعلىالأمركانلواممن،

؟لوجودهبدايةتوجدلامثلماأنههذامعئتكان"،المخلوق"غيرمصطلحمعمتطابقا

أيضأ،معهيوجدكانا،بنلأنآبأ؟دائمآكانأنهحينفيكآب،أيضأيوجدلاهكذا

.الدوامعلىآبآيجعلهماهوفقصاوهذا

فمااللة،جوهرئظهرانو"الآب""،المخلوق"غيراسمكانإن،أخرىناحيةمن

آلب،بأنهأحاوجم!فإذابينهما؟فيمابالتبادلالاسمينهذيننستخدمأنمنيمنعناالذي

وبالتاليآلأ.ذاتههوتكان،نحلوقغيربأنهؤجم!كائنأأنولو،نحلوقغيرذاتههوتكان

مدىرأيتمهل.الجميعإلىلهوالممئزةبالئةالخاصةالصفةوهى"،المخلوف"غيرصفةتنتقل

أقوالكم؟إليهتفودناالذيالعبث

آخررذ-أأ

بلدتة،بالنسبةلاحقوقتفينشأتقدماخاصيةأنتقبلونلاأنكم.مماحسنأ.

ممابالرغمصعب،موقففيأنفسكموضعتمفقدهكذا،يفكرأنلأحدتسمحونولا

.الأفواهآلافمنتنطلقمحظور؟وأفكاليثرثر؟،منبهتحيطوننا
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لاسك!؟هـديدلالدالقاياللأ

وغيرفاسد،وغير،مح!قوغيرآب،مثل:أمماءكانتإذاماسألكمأحدأأنلو

الطيعة،بحسباللهفيتوجدذكرناها،التيبتلكالشبيهةالأسماءوكلمنظور،:غيرمائت،

؟تجيبون.مماذافعلأ؟جوهرهتعنيأفاأم،لجوهرهفقطكخواصبىوئذكر

جواهرمنمركئآالبسيطاللةلأصبحالجوهر،بهقميذالأسماءهذهمنآياأنلو

علىالأمريقتصرولاجوهرأ،تكون-لكمبالنسبة-طبيعيةصفةكلأنطالماكثير؟،

ذكرناها،التيالأسماءمعيتضاداسيمكلالجوهرقبيلمنأيضآيعتبرسوفبلفقط،ذلك

إلح.والمنظوراغاسد،وا،المخلوقأ!

وأ،الابنمعيتطابقالخشبإننقولأنمنيمنعماهناكلي!ذلك،علىبناغ

يشيعالذيالأمر،ومنظورةوفاسدةنحلوقةالأشياءهذهلأنيوتد؟لاقنمعالحجريتطابق

الأشياء.نظامفيالفوضى

فلا،جوهرهعنيعئرأندونلئة،طبيعيةخواصأيمثلإنما،يقالماكلكانفإذا

محردتكونأنتعدوولاللجوهر،خواصي.ممثابةهىالأسماءهذهإننفولأنإلاأمامنايبق

بهتعثرأنبهيمكنهاذلكمنأسمىهومالديهاليسالبشريةالطبيعةلأن؟لغويةابتكارات

طريقوعناللة،عنالحديثفيذاتهاالبشريةالتعبيراتنستخدمفنحن،ولذلك.اللهعن

علىالسماءيرسمون-صغيرةلوحيماعلى-الذينأولئكمثل،العظائمنوضخح،الأمثلة

.دائرةشكل

العبثمنمزيدإلىتقودالهراطقةمنمعارفحةا-2

نحنطالمالكنجوهر،هومابوضوحويعرفبدقةطبيعتهيعرفاللةإنيقولون

ماكلعنومنحرفةخاطئةآراغنكؤنفنحنإذن،ذاتههويعرتمثلماهكذانعرفهلا

معرفةيعرفلافهوحقا،يعرفالذيذاكمثليكونلا،يعرفلاقنلأنبه.يحيط

ضل.قديكونبل،حقيقية
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ث!فىالللا5الىاحاها!قالة-اللالانا؟أا!ن!

لردا-31

لأنهم-عطم.تجديفمنإليهينقادونمامدىتطاولهمفيالمرعبونيدركلا

عدممنويرتعبوناللة،فهمفيمتدنيةدرجةعلىيظهرواأنمنيخافون-طبيعيوهذا

الجوهريقبلأنللمرءيمكنرأيهمبحعسبأنهلدرجةالمعرفةفيحاذقينغيرإعتبارهم

يختلفمابقدرالمخلوقاثعلىكثيرأيتفوقالجوهرهذاأنيعرفونلاأفمحيث،الإلهي

الطبيعة.بحسبعنها

حقيقيةمعرفةعلىليسإنهنقولأنعبزمحفنيكونلاكيفذلك،عدافيما

علىيكونقدشخصألأن؟غيرههايعرفهالتي-الدرجةبذات-معبنأشيئأيعرفلاقن

دون،نفسهالشيءعنكاملةمعرفةيملكآخربشخميىبالمقارنةما،بشىءمحدودةمعرفة

هذاحدوثكيفيةيجهلولكنهللقمر،يحدثاختفاءأنأحايعرففقدمنحرفا.يعتبرأن

كليعرففالذي.الكيفيةهذهشخمآخرفبهيعرفالذيالوقتفيالاختفاء،

هناككانتفإذاواحلىأ.أهمرايعرفممنالفهمجهةمنأحكميكونشكلا،المعلومات

فما،الحقيقيةالمعرفةيشكلانمعأالاثنينوكلاأدق،معرفةوللآخرين،للبعضكبيرةمعرفة

جهةمنذاتهعناللةيعرفهاالتيتلكمنأقلمعرفةنعرفأنمنالبشرنحنيمنعناالذي

محرفة.أوكاذبةمعرفتناتكونأندونالجوهر،

خرآرذ-41

لانحنحال،أيةوعلى.ومتنوعةكثيرةأفكارخلالمنالكائناتندركأنيمكننا

استخدمبلآخر،إنسانيستخدمهاالتيالأفكارذاتيستخدململأنهشخصأنكذب

كانإذاعماالبشرمناتنينسألناأننانفترضدعنا،المثالسبيلعلى.أخرىأفكارأ

والحصان،ضاحككائنهوالإنسانلأن؟بالنفيأحدهمافأجاب،الإنسانذاتههوالحصان

إلىيفتقدجوهرهلأن؟الحصانهوليسالإنسانإنبقولهالآخرأجاببينما،كذلكليس

يستخدمالملأفمابالصوابيجيبااهل؟الحقيقةيقولانالاثنانأليس.الصهيلخاصية

نفسها؟الأفكار
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لأسكلا؟هـليرلال!بالدالفا

منأىعننحتلفرأيلدينايكونأنانحرافأ،أوكذبأئعدلاطالماإذن،

نحنندركهبينماالجوهر،بحس!تمامأذاتهيعرفأنعناللةيعيقالذيفما،الكائنات

كاذبة؟عنهأف!طرناأنذاطثيعنيأندونأقل،بشكلالبشر

آخررذ-ا5

الكائناتمنغيرهعنفيهالئللمعرفةامتلاكهناحيةمنعاقلكائنكليختلف

لدىتكونالتيتلكمنأعظمتكونالملائكةرؤساءيمتلكهاالىفالمعرفة،الجنسبحسب

قياسا-الانسانمعرفةتعدذلكوعلى.العظمىللقواتالتيالمعرفةمنهماهـأسمى،الملائكة

يكنأتمنفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.أولئكمعرفةمنأدفى-ذلكعلى

كانالإنسانهذاأنجدلاافترضنالوحئ،اللهيعرفأنالمعرفةمنعظيمةدرجةعلى

إدرافي؟وكلعقلكلتتخطىاللةمعرفةأنشكدوننعترفطالماملاكأ،

خرآرذ-61

لاالأمماءهذهمناسبمكلأنإلأاللة،عنالأسماءمنكثيرأنستخدمكئاوإذا

يمئزه.لشيءعلاقتهعنتعلنأو،يكونلاماإئاتعينفهىالجوهر،فياللةيكونماذائظهر

"الآب"،بينما،يكونلامايظهران،المثالسبيلعلى"،الموتو"عدمالفساد"،"عدمف

اممألكنصائر.غيروإنها،بن،عنبذلكممئزأوالا،أنهعنيكشفان"المخلوق"غيرأو

للجوهر.ماصفةعنيعئربلسابقآ،قلناكماالجوهر،يعنيلاالأمماءهذهمن

نألنافكيف،اللهمعرفةإلىننقادالمفاهيموهذهالأحماءهذهطريقعنكتافإذا

قنوليسفقط،الجوهرصفاتعلىمعرفتنافيهتقتصرالذيالوقتفيجوهرهنعرف

الطيعة؟أوالجوهربحسباللهيكون

ناحبةمنالإنساننفستكونماذاجيدآيعرفإنهيقولبضخم!شبيهذلكلأن

الجسديعرفإنهيقولكأنهأوكم.أونوعيةأولهاشكللاأنيعرفأنهلمجردالجوهر

أسود.أوأبيضإنهيقولأنهلمجردالطبيعةبحسبيكونماذاالبشري
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ث!لاللل11ال!احاةا!قالة-لثالانا؟أ!ناا

بحدالجواهرمنهاتتكونالتيالعناصربتلكلكنيمئزها،مابواسطةئعرفلاالجواهرإن

ذاقا.

آخررذ-71

يصبحولذلك.الكلمنبهيعتردتقولهو،مركبوغيربسيطاللةبأنالقول

نحننمتل!!االتيتلكمثلهىذاتهعنهويمتلكهاالتيالمعرفةإننقولأنالهذيانقبيلمن

لأنهلكن،بسيطأ.وليسمركبألأصبحعنه،نعرفهالذيغيرآخرشيئأكانإنلأنهعنه؟

كناوإنلأننا،عنه؟نحننختلفهذاوفي.ذاتهعنمختلفاشيئاليستلذاتهفمعرفته،بسيط

ذلك،علىوبناغمثلأ.الجسدلونمثلجوهرناعنمعرفةلديناأنهإلأالجوهر،عننختلف

الكلمنالأحمىالعقلهولأنه)1(.مثلهلسنانحنطالمااللةعنمماثلأشيئأنعرفلافنحن

الحدودنتخطىأننقدرلانحنبينمابالثة،تليقبطريقبماذاتهويرى،الكائناتيرىالذي

1(.2:ا3كوا)أنظرمرآةفيكماالمدزكغيراللةنرىبالكادبللنا،اعطتالتي

مننعرفهممائلبشىءلطابقهأمالتىءأينعرفأننستطيعلالألاهركمااللةنعرفأدنستطيعلانح!)1(

هذالأجللعرفه،بآخرنماثلهأنلستطيعلافإلفاله،مثيللااللةأنمماو9الشحصية،حرتاخلالمنأيتمل،

الآبحضىوهوالذىالوحيدالالن.تطاحديرهااللة11:الآبلاليعل!الآ!صورةهوالذيالكلمةتجسد

هويجعلهمماللآبالابنقربعلىمؤكدأالآيةهدهعلىالفمدهييوحناالقدي!:يعلق18(.:ا)يرحبر"هر

المقصردبأنالظ!يأحدكأديمبغىفلا"حصن"كلمةععتإذا11:يقرلإذ،تامةمعرفةاللةيعر!الديالوحيد

كانماالآ!لأن...ؤتذه.الذيعندوثقتهالابنقر!عنتعبرأهابلما،مكانلىيرحدحديحض

ي!نيمكانيماأدلىطبيعةذاكانلو،الابنكدلك.نفهالحرهرمنيكنالوحضه،يالاب!بقياملر!ى

يعرلهماكلتمامأيعر!فهوالآب،احضنفيوساكنووحيدالنإنهحيثلدلك.الآ!حصنييستقرألى

الأنبامرقوريوسالقمصوإعدادترحمةالأنرميين،ضد،إدراكهيمكنلااللة،الفمدهييرحاالقديسالآب".

.07ص21-28فقرةالرابعةالعظه800،2لالليوس،القديسمؤصسة،ليري
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"ملكلا؟ثبرل!ب!أالقا

والثلاثونالثانيةالمقالة

بحسبهوالإبنأنتثبتالجديدالعهدمننحتارةشواهد

نحلوقآليسفهوذلك،علىوبناغإلة،الطبيعة

لأ:أو

ووميةإلىالرسالةمن

ائضذع!ائضييح،ييسموغغئدابول!،1:روميةأهلاإالرسولبولسفالا-

بيما،"اتذيالمخلصعنيقولالرسالةنفسوفىا(.:ا)رواااللهلإثجيلائمفرززسمولا،

الذيهذا4(.:ا)روالاقيم"خميعييالإتمالبلإطاغيماؤليشاتة،نغقةقبفتااشميما،لأخل

ربناباسمالأمملكلبكرزلكياقيمإنهيقولمباشرة،اللةبإنجيللكىصيكرزافرزإنهيقول

غيرمنكانفإذااللة)1(.هوالمسيحبأنهنايعترفالرسولأنالواضحمن،المسيحيسوع

إلههوالذيالابنمخلوقا،يكونأنالابنلجوهريمكنفكيفنحلوقا،يكونأنالممكن

الطبيعة؟بحسب

الالوت:عنحوأرهلىكيرلسالقدي!دلكعلىيزكدكماالقدوسللتالرتواحدةهيوالربرببةالالوهة)1(

إالأالآبيكولىلنالربوبيةلدون.وإلهر!أيضأهوألالنأنكما،كإلهوالمحدالرلرليةملءكلفيهالآ!"لأن

يربطلرد!الطولاويفإلىولهذا.الطيمةحسصالحقيقةالالوهةعنمنفملأكانإنحمعيأربأالال!يكردولا

أخرىمرةوفيالآبالله!!بلهرالانجيلإن:المراتإحدىفييقولعندماوذلك،واحدةوحدةفيا،عينلين

78.ص،التالتالحوار،الثانيالجزء،القدوساشالوتاع!حوارالميح".إنحيلهرالانحيلإلىيقول
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االللثابى5االلاليةا!قالة-االمالان؟ا!نوأ

آخرلثاهذ-2

7(.:ا)رواثضمييح"تسئوغؤالرفيأبيتااللهينؤستلآمتكئمايغضةاأيضأ:بقول

العطاياالآبمعأيضآويمنح)اتم،الإلهيةللمواهبكمانحالآباللةمعالمسيحثئيئفطالما

شيءكليفعلأنويمكنهلتة،ماكللديهالذيذاكإلهأيكونلاكيف،للقديسين

هناكيكونأنبالتأكيدنقبللانحن؟ولدهالذيالآبيفعلهأنيمكنماكلأي،بسهولة

فبطولا،الإلهيالجوهرإلىبالمخلوقنرتفعفلا،المخلوقوفعلالطبيعياللةفعلبينتطابق

معيتناسبللمخلوقاتبالنسبةالفعللأن)2(.المخلوقاتمكانةإلىالساميةالإلهيةبالطيعة

أشعياءيقولعندماالآخرالجانبعلى.المحدودةالمخلوقاتطبيعةنوعيةنفسمنأيقوقا،

إذنالآب.معالسلاميمنحالابنأنئظهر12(26:)أشسلاما"لناتجعلربايا1:الني

الآب.ومعالآببالتةشىءكليفعلالذيهذا،حقيقىوإلهاللههو

الموف!وعنفسعلىآخررذ3-

تكئم.أئرذاستلآمأ1لهم:يقولآلامهاقترابأثناءالتلاميذينصحوهوالمسيح

فيهخاصبىكصلاعالسلاميمتلكإنهيفولأنه.مماإذن27(.ا:4)يواغطكئم"ستلآيي

إلىتنتقللاالخاصةالآبامتيازاتأنواحدلكلواضحايصيرلافك!يف،الطيعةبحسب

هىالمعطاة"النعمة:يقولإدوالابر،الآبمنئعطىالمواهبأنعلىأثناسيرسالقدي!أكدأنسق)1(

أبيااللةمنوسلاملكم"نعمةرسالةكللىبولمىيكتبكمالالال!الآل!منمعطاةوهى،واحدة

نورهمعالوقتنفسيالشعاعيثاهدوأنالمجرمعالنرريكونأنيلرملأنهالميح".يوعوالر!

مقدمةقيإذالليتررجيا،فينراهاالحقيقةوهده83.ص42لقرةالئانية،المفالةالأريرسيير،ضدبه".الخاص

ومرهبةوشركةالمشح،يح!رعومحئصاوإلهارلناالرحيدالاب!ونعصةالآباللةامحبة1:لصليالعريعرريالقداس

323.ص2002الرامرسديرطمعة،المقدسالحولاحىانظر".جميعكممعتكودالقدسالروح

ولااللةمكالةفيتكونلكىالبشريةالطبيعةيرلعرنلافأفمالألهعنيتحدتودحينالآباءأنيعىهدا)2(

المحلرقغراللهبينالشاسعالفرقعلىكيرلسالقديصيركدوهنا.الترمكالةيلتكرلىالإلهيةالطببعةئترلون

البثريةالطيعةأنإلا،النعمةبحسبيتحققفهداالالهيةالطبيعةيتركاءلكرنأنعطيةأما.المحلرقوالأنساد

فإنذلكعلىولماء.القدسالروحبواسطةبالتهالاتحادنعمةتكتص!بل،إلهيةطيعةإلىتتغرولاهىكماتق

الأمرمطلقه،إلهيةلقدراتمتمتعينالطميعةبحسبآلهةإلىيتحولرنالبشرلأديمادىالديهوالمرفوضالتأله

عطبمأ.نجدبمأوئغدمشحبلهرالدي
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"شلنا؟ثبرد!بطأالقا

هذاإلىيجذبالجوهرتطابقلكن،العاقلةالمخلوقاتفييحدثمثلما،بالمشاركةالابن

الطبيعةبحسبوالمانحالعاطىهوبالضبطلذلكوتذه؟الذيذاكخصائصويدالذي

لهوقن)1(.القديسينإلىالعطاياالآبمعيورعهوبلالآب،عنمنفصلغيرهووأيضأ

ليسفهو،الطبيعةبحسبإلهولأنه؟الطبيعةبحسبإلهآيكونلاكيفالجوهر،هذامثل

مخلوقأ.

آخرشاهذ-4

التاسيىإتمهيم،فخوليتجميعغقىالسئضاءينئغقناللةغفختالأن1أيضأ:يقول

،18:ا)روتفثم"أطهرقااللهلأنييهئم،طاهرةاللةتغرقةإد.بالإثيمالخقيخجرونائذين

أعمالهقدرعلىبالقيالرترىعظيمةأعمالايغملالذيهذاإتوهيةأنفبماإذن،أ(.أ

خالقهوالابنأنوبسبب،المخلوقاتضمنمنليس-بالتأكيد-الابنأنوبما،العطمة

قنمخلوقايكونكيفعندئذ،المخلوقاتبواسطةترىإلوهيتهأنالواضحفمن،الكل

)2(؟الطبيعةبحسصإلهأنهالمخلوقاتطبيعةتظهره

الابنأنعلىمؤكدأالقدسالروحضركاءنصيرألىهى-كيرلسالقدي!بحسب-العطاياأعظمإد)1(

يخرحراكىالسلطانالقديسينللرسلأعطى"المسيحيقرل:إذ،للقديسينالعطايامنحلىالآ!معيثترك

يقدرراحئاللطادأعطاهمألههداكلمنالأعظموالأمرالاسلينضعفوكلالأمراضويحفواإليافي

أحرجرا،موتىأقيموائرصأ.طهرشا،مرصى"اشفواكإلهلهيليقبكلامحذثهمعندمانمسهالمرتحئيهرمواأن

أنهتعنقدفهلأخذنا".حمبعأنحنمئه"وسقائلأوصوحبعترهـبكللالالهياتالاطقيوحناأنكمالتاطين".

الحزءالالق،المرجع،الثالرثحرلحرأرا.؟االقدسالروحشركاءنكودأنغركاملةوهةصالحةعطيةتوحد

73.-72ص،الثاكالحوارالثاو،

يعتدونأنهمهىأعمالةحلالمناللهرؤيةعدملىالهراطقةمثكلةألىعلىأثاميوسالقدي!أكدأنسق)2(

والحقيقى،الوحيدالكائنالالهينكرونف!!اللةأعماليرونكانواوإدلأنهم"بقولإدتخيلاقمعلى

ضد".الإلهيةالأقوالسشهادةبأيةولاعمللأىإثماتهيمتطيعولىلاآخرإفالأنفسهمويصورون

بانيعرفهأدللإنانأعطىأناللةمحبةومن97.ص93فقرةافانية،المقالةالابق،المرحعالأريوسيين،

طريقعنأيالطبيعىالإعلادطريقعناللةمعرفةأي،السابقةالطريقةعلىالريعتمدلاحئتجسد

فيحدثمتلما-بعديريدلااللةن119:يقولإذأثاييوس،القديىيؤكدهماأيصأوهذا،الطيعة

الحكمةحعلللالمخلوقاتلىالموحودةالحكمةوظلصورةطريقئعرهـعنأد-الابقةالعصور
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الطثا!15االلانيةا!قالة-االلالهنفيأاثلا

خرآلثاهذ-5

محمخنين؟ليسوا-أعمالةحلالمن-الخالقإلوهيةرؤيةيستطعونالذينهؤلاء

21(،:ارو)أنظركإلإ"تثئكروةأؤي!ئؤيئواتئماللهغرفواتضا"لأثفئم:يقولبولسلأن

خيقواالسماويينأنويعرفوناللة،يعرفون،الخليقةخالقيرونعندماهؤلاءكانفإذا

إلىشىءكلدعىالذيذلك.كلخلوقوليساللةفهوإذن،6(،33:)مزالرببكلمة

دئةهوالتمجيدلأنمحعخنين)1(.غيراممانيآيظلونتمجيدهيتجنبونالذينولكنالوجود.

المخلوقة.الطيعةتجاهوخهلوغريبايكونبينمابه،ويليقوحده

قذاتمهكذانوركئم"قفيفجئ:لتلاميذهقالحينالمخلصإياهعلمنامابالضبطهذا

16(،5:)متالسئقاؤاب"يىائذيآباكمؤيقحدواائخ!تة،آغضاتكمترؤايكىالئاليى،

بالحريبليعملوفا،الىالأعمالبسببليسالتلاميذيلحقالذيالمجدأنحكمفقد

مثلماالمسيحئضخدأنالواجبمنكانفإذا.إليهيرجعالمجدهذالأن؟اللهإلئنسضث

يليقالذيبالمجديحاطالذيذاكإلهأيكونلافكيف،الحقشاهدذكرهماوهوبرهتا،

لالثه؟

خرآشاهذ-6

ؤغتذواؤائقؤايائكذدب،اللهخقاسثتثذئواائذينائقؤالب،أفؤاءإلىالله"أسئقضفئم

تنإذن،25()2(.26،:ا)رواآييناالأتدإلىئتازكفؤائذيائخالق،ذونائقخفون

ألىيؤمنونالذينجميعيتكنلكى،الصليبموتوتعاقإنسالأوتصيرحسدأتتخدذاقاالحقيقية

.941ص81فقرة،الثانيةالمقالة،السابقالمرجعالأريوعميين،ضدبه"بالايمانيخلصوا

بالثالرثالمستقيمبالايمانيؤمونلالأنهموتمسراقموعقائدهمإممانهمحهةمنمحصينعيرالهراطقةيطل)1(

.القدوس

عبارةتجىءأدالمفروصسكالىوبالتالي،المتروكعلىالباءتدخل،العربيالنحولقواعدطبفأ:لغويةملاحطة)؟(

وعبدواالحالقتركواأهمأيالممر،منالممهرمالمعئمعشمقبماالآيةلىالواردةلاثكدب"اللةخق"اشئذئوا

يجىءوبالتالي"الكذ!"،علىلاهماالمتروكفهو"،الله"حقعلىالاءتدحلأريجصكانوبالاليصق،المحلر

كماأو،الحديدةالعربيةالترجمةيجاءتكسا"الإلهيالحقسبدلأالاطل"اتخدوا:التاليالمحوعلىالص

اشبدلوااقد:ا889بيروتفيالمثرقداروشرقاالي!وعية،الرهبةأخزتهاالتيالكاترليكيةالنرحمةيجاءت

التنويه.لزملذالاطل"،هرمااللهبحقاستدلواقدإذاا:الحياةكتا!ترجمةيحئوردتوقداللة".بحقيقةالباطل
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"س!ق؟هـليهـلال!ياللأالقا

فإنهالأمر،هذايفعللاالذيأثا.بالحقالكذبإستبدلقديكونالخالقدونالخليقةيعبد

هووالبافيالخالقكانوإذا.والبانيالخالقيعبدالمفتلين،منالنقيضعلىوهو،الحقيحفظ

نستبدللاكئاإذا،ضلالفيبعدئوجدلاولذلك.الجميعإلهبكونهيعبدهفهذا،الابن

نقيفالمخلوقاتعلىهوبلمخلوقآ،الابنيكونلاذلكعلىوبناغ.بالحقيقةالضلال

آمين.الدهورأبدإلىمباركوهوالآب)1(،معكخالقبهئؤتن

خرآرذ7-

لابقيدبالدناءةالمقئدين،خطاياهمعلىيندمرنلاالذينيأولئكيقولبولسلأن

تؤيميىغفتبألممسدتذخرالثائب،غئرؤقفيكقستاؤيكأخلجمن"ؤليهتك:ينفك

ه2:)روأغضاييما"ختؤاجدكلستنخافييائذيانغابتة،اللهذثنوتيماؤاسنيغلآلبانغضب

كلييتالائضمييح،كرسيىأقاتمئطقرتجميعأأثتالآئذ"لأئة:يقولللآخرينأيضأثم-6(،

فإذاإذن،ا(..5:كو)2شرأ"أئمكانخئرأمتتغ،تابخستبيائختدكانتاؤاجد

قذتلأخدا،تلإينلآالآقي"لأن:يقولالأنه؟المسيحمنبرأمامجميعانظهرصوفكئا

فكيف،أعمالهبحسبواحدكلسيجازىوهذا22((،:5)يويلانجن"الذثنوتةكلآغطى

نأأيتعقن،سوفاللةدينونةإنيقولبولسأنطالما)2(،الطبيعةبحسباللةهويكونلا

الحليقةكلخالقدونمنالمخلوقلعبدبألىالأريوسيةالحماقةفيالسقرطم!أتناسيوسالقديسيحذرنا)1(

عرىآخرطريقأيعنالفداءيكرنأنيجبلا"لأنه:يقولإدالابر،اللةهوفدالاالذيألىعلىمزكدا

نسقطيأوآحر،ربألناندعوفإنناالابىخلقناألىبعدلئلالالطيعة،ر!هوالذيذاكطريقع!

المرجعالأريوسيين،ضدايأ!ثياء".جميعخالقدونمنالمخلوقنعبدبأدوالوثيةالأريرسيةالحماقة

35.ص14فقرةالتانية،المقالةالابق،

نألهيليقالاسمنقن"لألهقاثلأ:،الحقيقةهذهعلىكيرل!القديىيركد5:22يولصشرحهفيأيضأ)1(

ماموضعفي،الالهيةايأسفارتدعوهوالذي،الكلفوقهرالدياللة،هوالديداكوحدههرسراهاالعايدين

يرنغة"ؤهذايفتغةهذأ.ائقاضيىفزالله"ؤليهنآخرموفعفيثم82:8(،)مزالأزضن"دفيآدئه.ياافئم،قائلة

حقسلطادبلاكالىالابركأنلي!للاب!"،الدينولةكلأعطىقدالآب"إنيقولالميعهووها7:7(.)مزه

ليسأيضأهوإدالإلهبة،الطيعةإلىالأشياءكلتنبأنأكثرالمناصم!أنهمعقمأكإلسان،تدليريأللالآلى،

والانانإلانأ،خيلإذلكن،الكلعلىذاتهفيال!لطالىلهالذياللةوهرالكلمةهولأنهالآب،عنخارحأ

يقرلوقدالسلطانهدايأخدأنهيقرلائقوب!ثكلفإنه4:7(،كو)1تا"خذة؟ا!تثملكشتىء"ؤأىلهقيلتد

بأخذفهوالآ!"،منالدينرلةأخدقدألهعراحةيعلىالاب!هودا"هاالأشياء.تلكعنأيضأحصومناأحد
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االللثافى5االلانيةا!قالة-الثال!فيا!ن!أ

ادقئواااللأشرار:قالأنهحئهو،يصدرهسوفالسابقينمنواحدبكلالخاصالقرار

تقولاتتم1قال:التقوىصانعيوإلى41(،25:)متاالأتدثيمااالئاليإلىقلآجمينتاغئي

تاسييسيىئئذتكئمائفغذائققكوتليئواأيي،ئتازيهىتاتغاتؤاتميييما:غنيفذينالقيأ

.(43:52مت)ااتيمئغاا

آخرش!اهذ8-

لأن.أقاقةيتترزلآتج!تدبيكلالئائوسيأغقالي"لأئةقائلأ:بولسكتبأيضأ

الثائوسينتةقمثئفودأالثانوس،يذولبالئ!يرطقرققذالآنؤأئاائخطئيما.تغرقةبالئائوليى

-302:)رويؤينون"ائذينكلؤغقىكلإلىاثض!ييح،يي!وغيالإتمالباللهيرؤالأئيياء،

بحمسبحقيقياإلهاهوالذيهذاعرفنالأننا)1(؟بالمسيحآمئاحينتبررنافقدإذن22(.

دإالآن"ؤأفا:الأمممنللمسيحيينكتبحيننفسهبولسأكدهماهوهذالأنبمالطبيعة

مخلوقأ،الابنيكونأنيمكنفكيف9()2(،:4)غلااااللهينعرفتئميائخركبتل،اللهغرفتم

القديسين؟شهاداتوفقإالأوليس

الذيذاكمنأحمىطبيعةودأأعظمللطان،يعطىالذيذلكيكونلادكيف،يملكلالكرنهواصع:هذا

267.ص،الأولالمجلد،السابقالمرجعيوحنا،إبحيللنرحا.يأحذ؟األىيحتاج

نأيريدقن"كلقائلأ::17ايرفيجاءلماشرحهلىبالاموسمقارلةبالمحالتبريركبرلسالقدي!يرز)1(

لواسطةأعطيتالحاالاموسبعمهويقارهاالمحفصبوامطةلاؤهتتاكحطالانجيقيةالسةيدرسألىي!عفم

النامرسمنأدضلحراتيهصالذيالنامرسواصعهولأنهبكئير،أحمىالابنألىيرىدسود!،مرسى

الفرقهووماضازا".اثت!ييعقبيئرغ:الخقالنغضةأئااكطىلمرضى"الثائوكأالانحيلييقرلولدلك.المرسري

الكلعلىال!هأغلقبالاموسلأله،الخليقةالناموسأدانلقداقخلص؟..بواسطةصارتالتيوالسةالناموسلين

لأدينآتتئم"لألهللإنسانالحريةأعطىفقدالمحئصأما،العقابتحتأنناوأظهر3:22()علاالخطيةتحت

عبادةمنوجدبهللإنسالاللةمعرفةنعمةأعطيالاموسأدومع:47(.ا2يو)انظرائغاتتم"لاخلمنتلائغالأ

لكه،كاملةعربطريقةكالىوإنالحر،وعفمالشرإلىأثارذلكإلىوبالإضافةالإلاد،أضفتاليئالأصنام

الأموررسمولارمرر،لىالحيراتلنايقذملمالذيالرحيد،بالابراللدانوالحقالنعمةأمالافع،كمعفمكالى

المرجعيوحنا،إبحيلضرح"للإيمانكاملةمعرفةنناللكى،بيدهيقردناولقنة،مجيدةبوصايابل،طلاليالنافعة

.811ص،الأولالمجلدالابق،

أنهمنبالرغمإلهألىالابنأديققدولىالدينمن-افالوثحولحوارهو-كيرلسالقديسيستعحب)2(

أنهكلعئ،كيولتهيعكسحرهرهأذنؤسألما11:يقولإذ،اللهلدىمعروفينوصثرنالالثهالشريةصالحالديهر
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"ش!نا؟ثييل!ب!أل!ا

خرآهذشا-9

إذأ11قال:حين،بالمسيحالإيمانبواسطةتبررواالذينأولئكبولسوافقكذلك

ياقيمألبسنققط؟يفيفو؟اللهأيمالئافوير!أغضاليذودببالإيمالبيتترزالإئ!تانأنتخيث

يالإتمالإ"ؤائغرتةيالإتمالباثجتانس!يترزائذيهؤؤاجا،اللهلأنأئضآ؟يلأتيمتقى،أئضآ؟

قالعندمابه،وعدالذيالعملهذاأنجزقدالمسيحأننرىونحن.3(.-328:)رو

ائختاةتةتكونتليذان،لآي!يؤين"الذيقائلأ:به،يؤمنونالذينأشلئكيبررسوفإنه

.(3:81،61يو)ااتةتلإاتما

فكبف)1(،المسيحهويبررالذيوهذابالئة،فقطيليقالتريرفعلأنفطالماإذن،

مخلوقأ.يكونلاعندئذفهواللة،هوأنهوبما؟الطيعةبحسباللةهويكونلا

فيكانالله"إنقائلأعنهكتصعندمابولسالرسولقصدهماتفهمكيفليفقلوإلأحق؟إلهمنحقإله

كألىالمسيحصكفراءدسعىإذالمصالحةكلسةفيناواضعأخطاياهملهمحاس!كرلنفسهأالعامصالحأالمسيح

فإنهللمسيحماضخصيأقيفعدما2(..-511:كو)2"اللةمعتصالحواالمشحصنطل!بايعظاللة

هولاءيعتقدأنالمضحكمنيكونلاكيفوبالتالياللة،معكلهاالعايتصالحالميحخلالومناللةمعتمالح

حرلحوار،السكندريكيرل!رالقدبساالآب؟احوهرعنبعبدهو،يخهلاقوهوالآبمنأتىالذيالكلمةألى

76.صالثالثالحوار،الثانيالجزءالابق،المرجع،الثالوث

فيكيرل!القديسأكدهماوهدالبشر،اللةمحبةفيويطعنيتبررلناللةهوالال!بأنيؤمنلاالذمم!إد)1(

ولكيالوحيد.الالنهوالالنوهذالأجلنا،انهبذلهفيترىالمحة"أعحربة:يقولإذ3،16:يولنصشرحه

منالابنألهأعئمحلوقا،ولي!الابنهوأنهفلنرمنمحفوظاويظل،العظيمالح!هداالآب،اللةحبإدايبقى

ليىرعمل!،محسصكان،إنلكن.وبالحقلالفعلاللةوهوؤتذه،الديمعالحوهرفيواحدأي،الآ!حوهر

فيالعظيمةاللةمحةأعحربةتصحوسوفوإلهأ،ابمأبالطيعةيكولىلنعندقيفإنهالآب،اللةجرهرلضمن

المحلديوحا،إنجيلشرح!االحقيقىاللهيذلوأنحلرقات،يأحلنحلوقأتذلقديكونلأنهتكن:اكأفاالنهاية

.391ص،السالقالمرحع،الأول

لالمبحالخاطةالمرأةلقاءنصلرحوهوالر!!لاصللفرحالأممكيرلسالقديسيدعرأيضأ

صفقراالأم!اجمغ"يا:بقولإد،بالمسيحوالبرالنامرسبربينالفرقموضحأ05-736:لوفيالرارد

لألببإنهالاتهاج؟هداعببهوومااس(.47:)مروالئكر"الاشهاجلموتللةاهتفرابأيدبكم،

كالىالحكيممرسىوضعهالذيالناموسلأنالقدىم.فيالذ-شفيهت!يرلىللخلاصطريقألناأشأهناالمخلص

حالفقن"ويقرليكتصالحكيملول!لأنأحد.أيمطلقأيرراولبهه،التعدياتلإدالةالحطيةقوبيخ

دإذالميحبوعرلاأما8؟(.:ا.)ع!"رأفةلدونيموتشهردئلاثأوشاهدي!فمفعلىموسىلاموس

كلماتمححص"الرحيمكهنتنارئش"صارفغالة،وغيرقوةبلاتديرالىالوصيةوجعلالناموسلعنةألطلتد
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ث!بىاللل15اللاليةاا!قالة-اللالانا؟أا!نا

آخرشاهذا-"

قبم9أبأتجغفئكقذ:"إئيقكئوبفؤاكقا1الآباء:أبوابرآمعنأيضأبولسيقول

كأثقااثضؤجوذهغئرايةشثئاغؤيذعوائضؤتى،يخيىاثذيييما،آقنالذياللةأتاتمكيترؤ".

:يقولالابنأنوطالما،الأمواتيقيمإنهاللةعنيقالطالماإذن17(.4:)رواقؤخوذة

ترىتنكلأن:أزستقيىائذيتشييئةهىهذه"آنوأيضآ:6(،:41)بواائخياةفؤ"آنا

وكذلك:4(،60:)يواالأيخيراائيؤيمفياييفةؤأتاقيللإتة،خياةتةتكونبيماؤئؤينالائن

عاقلأكانإذا-يعترفلاالذيهذاهوفمن25(،ا:ا)يواؤاثخياةائمياتةهؤ"أتا

الطيعةبحسبوفيهالآب)1(،لجوهروالحقيقيةالأصليةالثمرةهوالابنهذاأن-بالفعل

نحلوقأوليس،اللهمنأتىالذياللةإذنفهو،بالفعلهكذاهوولأنهالآب)2(؟خواصكل

مصنوعا.أو

لرتا،إبحيلتمسيرأحرارأ".بالحطةالمأصوري!ويطقبالايماد،الحطاةيبررلأله17(،2:)عصالماركلولس

181.ص04،عطة،السابقالمرحع

أزليهوالاب!أنليزكدالتعبرهداكرل!القدي!ويستخدمالآبمنالمولودأيالآبجوهرلرةهوالابن)1(

علىاللةكلمةالرحيدللال!يسحدواألأ)الآباء(هؤلاءتعقم"لقد:يقرلإذالآباء،منهوالعبيروهذاالآ!مع

اللهاب!وئسضونهأزليأممهكائنوهو،الأ!جوهرثمرةهوألهيشهدونلك!همحيق-قدألهممعئ-محلوقأنه

أيضأألظر.2صالرابعالحوار،التالثالجرءالالق،المرجع،الثالوثحولحوار"الأبديةالحياةوأيصأالحمقى

حرلحوارأنظروكدلك.135ص58ف،السابقالمرجعالأريوصيين،ضدالأولىالمقالةأثناسيرس،القدي!

.08،،9،415،148صال!مالق،المرجع،الثالثالحوار،النانيالجرءالدي!،عمودكيرلسالقديس،الالوث

الابنيملكلذايقةمجمعفيالكنيسةأكدقاالحقيقةوهذهالجوهرفيالآ!معواحدالابرأنالالاءيؤكد)2(

ألىجيدأيعرد!لاالذكماهوفمن":القدسالروحعنرسائلهلىأثناسيوسالقدي!يقولإد،الآ!لدىماكك

كلولك!ماهة،أيةالمخلوقاتوبينبيهليىالاب!إنجث،الآ!معالحوهروواحدأيكونأريغيالاب!

وأماهةأيةمعهالهكانلوالمحلرفاتمعالجرهرفيواحدأيكرنأنالممكنمنوكانللالن؟هرللآ!ما

عه،يحتلصلاوهوبالآب،الحأصالكلمةولكوقالحوهر،حسبالمحلرقاتعنعريبإلهوحيثقرالة.

اعترفرايحينماالآباءأدركهماوهداالآ!.حوهرنصىىسأنهيقتضىفذلكله،هرللآبماكلإلىوحيث

يقولألىألدأيشطيعلاالمحلوقالحوهرأدحيدأتحققوالقد.جوهرهلصوصللا!ساوالال!أننيفبةمجمع

يكنوأكائنألي!فهر،بدايةلهالمحلرقالجومروجودأنولسب15(.ا:6)يرلي"موللآبماكل"

للابنهيللابوالىدكرها،ال!مابقالأشياءكلإلىوحيثالحصائص،هذهلهالابنإدلحيتولدلكأرليأ،

القدسالروحعنالثانيةالرسالةالآب".جوهرلفسمنهوللمحلوقعرالابنحرهريكرلىأنالصررريفص

.101ص5دقرة،السابقالمرحع،لسيراليون
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"ش!ق؟ل!هـدبيباللألفاا

آخررذ-اا

ائخستلإ،يىقئلأاياقئمأنتئمأئكئمادكروا"يذلك:قال،الأممإلىبولسكتبحين

انؤقبذلكييكثتنملأئكنمانخستلإ،يىيانيل!قممنوعأيختانأانضذغوينغرتةانضذغ!ين

-211:)أفسسأائقؤجمداعهوبغنؤغرتاغإشرائيل،زغوتيماغنأختبئينقسييح،ياولب

قائلا:،المعرفةطريقةذلكبعدلهمويشرح،اللهعرفواالآنأنهمآلرسوللهميؤكد12(،

تكرزائييالإتمال!كيقةأفيقفيلث"ؤييقملثيىيئك،قريتة"آثكيضة؟يقولقادا"ليهن

الأئؤاب،ينأقاقةاللهأنيقفيذؤآقئتيسئوغ،يالرلطيفملثاغئرفتإفيلأئكيقا:

ويعترف،المسيحبيسوعيؤمنقنيتبررفيهاالتياللحظةفي(.9-8:أ.)روخقضت"

الطبيعة؟بحسبإلهآالابنيكونلاكيف،بالحقيقةاللةهوبكونهإياهعارفآالربهوأنه

نحلوقأ؟يكونأنيمكنكيفاللة،هوالذيوهذا

خرآشاهذ-21

بأكتر"ؤل!ين:يقول،الالهيةالأسراربخدمةوقائممدبرأنهئظهروهوبولس

ينيتيوهتتاليىالمغقيمايصتتبتكئم،كمذكرالإخؤة،%لقاجريياإتيكئمكتئتتجستازة

ييكون،ككاهنالئيمالإثجيلمتايثيراا،قيم،آخلائضمييحيت!موغخابمأأكونختىاللة،

بكليعلنأيضأهنا16(،-15:أ5)روائقاس"يالروعمقذساققبولاقيم)1(الالمقربان

وهذااللة،هوالم!يحألىبعىفهذا-كيرلىالقديىعند-المحلفضلمفبولأصار3الأقرلانأنكولى)1(

لظلمةالقدممنذقلوهمأعتمتالدين"وأولك:يقولإد،15-4:41للوتاضرحهلبكرلسالقديسبركده

كقرلوالسهارللنورأساءبللعد،فيحاوالظلمةلبللاألاءوحعلهمللبر،كئممسبإشراقهلهمأنارقدإللي!،

وعرفوالصرهمأستعادواقدقلرهم"أعمىالمضيلالأن1عمياناكا+االذ+توأولئك(.5:هش1)الرسرلبرل!

كانواالذي!وأولنكحكماء،الحهالصارأي16(،:42)إشنررأ"ظلمنهم"مارتإشعياءيقولوكما،الحق

العمي،عيونلتفتحللتمعص،عهدأأجعلك"ماموضعفيللاب!يقرلأيصأوالآ!البر،سالكعر!واالخطيةفي

إلىحاءالرحيدالاب!لأن7(،6،:42)إكق"الظلمةلىالحالسيرالسحنيتمن،المأسورينالحشسلئحرج

عنهاعلنالذيالعهدوهوالجد،ححبولدمنهمالدين،الاسرائيليينلسعبه،حديداعهداوأعطىاالعاهذا

الححبم،فيالأرواحوشثرودهب،الأممعلىأيضأأصاءالساويالالهيالنررولكنالألياء.لصوتجذأسابقأ

لافكيف،الد!منوحررهمالحمبعقيودوفك،السجنبيتقيعليهممعلقأكانالذي!لأولئكنفهوأظهر

84.ص،السابقالمرحعلوقا،إبحيلتفيرا.لالطميعة؟االالهوالنإلههرالمشحأدالأشياءكلتبرهن
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وضو!،

:يقولو

كاالابن

ولااللة،

تطنيرشا

)ااؤذمأ

ث!فىالللإااللاليةاا!قالة-اللالانا؟اثل!أ

خدمته،طريقةيئ!رحئم.المسيحليسوعخادمأيكونأنبالنعمة،اللهجمننالأنه

نأغرففقد،المسيحبيسوعوب!ثئركرزولأنها(.:ا)رو"اللهلإئجيل"ائمفرز

دعاهفدكانما،الطبيعةبحسباللةهوي!شلمإنلأنه؟الطبعةبحسباللههون

أفرزفيائذياللهسترتفا"ؤليهنقائلا:ومخلوقأ،مصنوعآالابنكانإنبذاتهافتخر

تخمأأسئتثيرلثميفؤفباياقيم،تينييماأتشير!ىائتةئغلنأنييغضييماؤذغافيائي،

16(.-15ا:غلا
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لأسكلا؟ثبيلال!بالمأقاا

ثانيآ:

كورتتولرلأهلالأولىالرلم!الةمن

قال:يمئزهم،الذيالمعرفةوعدمالعا!هذارؤساءعنبولستحدثحينأ-3

الصليبتحفلالذيالابنكانفإذا8(،2:كو)1ائضخد"زلتصتقئواتضاغرفواتؤ"لأن

مصنوعأيكونكيفالصبيعة؟ابحسباللةهويكونلافكيفالمجد،ربهو2(ا:.)عب

منمملؤتانهماوالأرضالسماءإنيقولونلأفمالساروفيم؟لهيسثحالذيهذامخلوقأأو

التسابيح،هذهعنهيقولونأنهمالواضحمن(.9:92رو)انظرالقواتإلهويدعونه،مجده

المجد.رب-بولسأقوالوفق-هوبكونه

خرآلثاهذ-41

ؤؤكلآيمائقسييح،كخذايمالإث!انااقفيخسيتئا1:الرسولبولسيقول"هكذا"،

يكونلافكيفاللة،سربأنه،الابنسريدعوبولسكانفإنا(،4:كو)1اااللهسترائر

وكيف؟الرسلمنيخذمالذيهذاالمخلوقاتضمنيصئف!كيفأو،الطيعةبحسبإلها

"لأثي:قالشديد؟،بجرأهالذيهذا،المسيحإنجيلبأنهاللة،سريدعوعندما،الحقيقوللا

إذن،12(.:ا)غلاإئقسييح(")تموغاللةيإغلآلبتل.غفمتهؤلآإثتالزجمئل!ينأفتفهتئم

هؤلا،يتحملأنيمكنهالذيهذاهوقناللة،هوالابنبأنالإلهيالمعلمحقايقرفعندما

آخرأ؟تعليمايعلمونالذين
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الثلث!فى5االلاءلبةا!قالة-االلالانبااللن!أ

آخرشاهذ-أ5

ستئنيرائذيالرتثتاأيىختئاثؤفب،قئلشتىءيخيتخكموا"لآ:يقول"إذن"،

:4كو)1الثإ"جمنؤاجدلكلائقذخيكونؤجيتئذائففولب.آزإخائفهرؤالطلآيمخقاتا

،الخرافيمينهعلىالثافيالمجىءوقتفييضعسوفبأنهالأناجيلفيأيضأالمسيحيعد(.ه

أئا،الأبديةالنارإلىيرسلهمسفالمعاصسفعلواالذينوأولئك،يسارهعلىوالجداء

"ثتملهم:قائلاوأجرأ،ومديحأثناغينالونفسوف،الأيمنالموضعيحتلونسوفالذينأولئك

تاأسييسيىمئذتكئمائمغذائققكوتليثوا،أيىمتازيهيياتغاتؤاتميييما:غنيفذينالقيكيقول

كانوإذا،الفضيلةاوعاعامليمدحسوفاللةكانفإذاإذن،34(.25:)متائغاتيم"

خواصكلولديهإله)1(،منإلهاوليسنحلوقآ،يكونفكيف،المسيحهوالثناءسيعطىقن

وتذة؟الذيالآبمئل،الطيعةبحسباللههوولهذاالآب،جوهر

آخرلثاهذ-61

1)لائمؤب"غقيتاقخكومكأئتاآيخرين،الرسئلتخنأئرزتااللهأنأزى"قإثى

لاكيفإذن.أبرزهمالذيذاكهوالمسيح.الرسلأبرزاللةإنيقولأيضأهنا6(.:4كو

كيفهكذا،بالفعلهووالذي؟اللههوأنهالرسلدعاهقن،الطبيعةبحسباللةهويكون

مخلوقآ؟يكون

خرآلثاهذ-71

تختتل،صلئهتاموسيلآت!تأيىتغ-تامويربلآكأيىتاموسيلآ"ؤيلذين

لئةناموسبلالسنانحن،إذن2(.ا9:كو1)تافوس"بلآاتذينلأربخ.يفقسييحتائوس

،يشرعأنيمكنهالذيفقطهواللةلأناللههوالمسيحفإنبالتالمب.المسيحناموسلدينالأن

ذلك.فيشكأدقيوجدولا

نور".من"لورليفيةمجمعفيالآباءتديرمثل)1(
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"سلنا؟لال!ثبمبطأالقا

ثالثآ:

كورتتوسلأهلالثانيةالرسالةمن

أسيثا،فيأضاتئتاائييجميقيتاجقيماينالإخؤةأيقاتخقلواأننريالآاقإتتا1أ-8

خكئمألمسمافيتتاكانليهنأئضأ.ائخيا؟ينأيثئاختىالطاقيما،قؤقجدأتثففتاأثتا

8:اكو)2االأثؤاتايعيئمائذيالئيماغقىتلغقىصأئفسيتائتيهلينتكونلآلكى،ائضؤت

هذافعلوالمسيح.الأمواتيقبمالذيهواللةإن،وضوحبكليقولأيضأهنا9(.-

الائنترىتناكلا:وكذلك25()1(،ا:ا)يواؤائختاةاائعياتةهؤأتا11قال:عندما

اللةهوالابنإذن4(،6:)يوآيخير"اائيؤيميىاييمهؤآناآبدتة،خياةتهتكوني!ؤيؤين

ليسفهو،بالتاليففط.بالئةتليقالتيالأفعاليفعللأنالقوةلديهأنطالما،الطيعةبحسب

صائرا.ولانحلوقا،

خرآلثاهذ-91

ائمسييغ،يموغالتيماائنلأنؤلآ؟تغئميكنتئمتكئمكلآضتاإناللهفؤأيين"ليهن

يييماكانقذتلؤلآ،تغثمتكنتئمؤييموتاوش،ؤسيفؤان!نأتايؤاسيطتا،تثتكثمبيماكرزائذي

فؤاهذا1عنه:يقولالآبأنطالما،كابنبهكرزفقدإذن91(.-18ك!ا:)2تغئم"

س(.901:3)مزيوسفورس"قبلاولدتكاوأيضأ:(317:)متائني"

:يقولإذ2،ا:هأيرلصشرحهفيكبرل!القديريؤكدهوهذا،اللههوأنهعلىيدلهذاالمشحقرل)1(

لالحقيفةأبحنأهوإذم،ي!2ل!أيفأهرالآبفإداوالحياة"القيامةهوأنهمعمصنوعأ،أومحلوقأالابنكان"فإن

الحياةتملكلاالمخلوتات،مادامتالمحلوقات؟لقيةصالالنسيميزكانالديهرماأوا،والحياة"اشقيامة

الذيمثا!ثلهداتهيالحياةله-المحلوقاتضمنستحمبولهوأنتم-الابريكودفكيفطبيعتها،حص

اللةعنلرلسالقدبسقالكماالحىاللةمنبستمدهابلداتهمنحباةفبهلرنحلوقهوماكللأدؤلذه؟

23.ص،السادسالجزء،السابقالمرحعيوحنا،إبحيلضرح:28(".71)أع"!لوحدولخركنحيابهلأنا
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االلل!5الثانيةا!قالة-االلال!نفيأا!نا

يكونلا-هؤلاءبحسب-فكيفومصنوعأ،مخلوقآدعوهقدالبعضلأنلكن

ولا،الطيعةبحسباللةمنويدالذيهذامخلوقآيكونأنيمكنلالأنهولا)1(؟نعمفيه

الحق،هوالمسيحأنبسببإذنخلق.الذيهذااللةابنالطيعةبحسبيصيرأنبمكن

مخلوقايكونأنيمكنلابه،كرزوهكذاالابنهوطالما،بولسقالمثلماالتغم،فيهوتحقق

مصنوعا.أو

خرآشاهذ-52

يتاؤيطهرجين،كلائضسييحيىنضرييماتؤيهبمىيقودتااتذيللةش!كرا"ؤليهن

آئذينؤيييخلممونائذينلمحيلثه،الذيهييماائض!ييعزائخةلأتتا.تكآتكلييتغرقييمازائخة

القديسينالرسلخلالمنالآباللةكانفإذ!،بالتالي15(.-241:كو)2يفيكون"

الذينأولئكوأن،معرفتهعنالحديثأي،العالمفيظاهرة)2(المسيحمعرفةرائحةيجعل

عرفوابلرجاء،لهمليسالذينالمؤمنينغيرصفوفإلىمنضمينغيربعد،يضلوالنقبلوه

هذاالحفيقي،الإلههرالمسيح،بالتالياللة،منعرفوابالحري:بولسيقولكمابلاللة،

أفاحيثمنفقطالنعمديهايكونأنيمكنلاالىالمخلوقاتمثلولا""نعمالالنلىيكرنكيفأي)1(

فقط."نعم"ادفيهلذاشيءكلعلىالقادرلهرالابنأماشىء،كلتفعلأنتستطير

وقدأمااقائلأ:،الذكيةالمعرائحةغىبوضرحكيرلسالقديسلنابئ!رحالمحورتقدمةصحديتةأتاء)2(

هذا،الكهنةرئي!هوهذا،فإنالكهمة.وهكدارئي!نهوكانلدلكحقا،ذكيةتقدمةلأجلماداتهالمسيحندم

فينصرتهموك!ييقردلاالذيللةضكراولكناقائلأ:الرلسذلكيؤكدوسو!والرفعةالغطرالجورهر

الذينولىيخلصرنالذينفيدثهالذكيةالم!سيحراثحةلأننا.مكانكليمعرفتهرائحةبناوئظهرحيركلالمسيح

أيضأ:قالولذلك16(،-214:كو)2الحياةحياةرانحةولأولئكلموتمرترائحةلهؤلاء.يهلكولى

وذبيحةقربانالأجلنالفهوأسلمأيضأالميحأحباكماالمحةفيواسلكراأحباء.كأولادبالئةمتمثلير"ف!سلرا

شىءكليصيرأنمشركأالبخور،رحوقتبوصوحأيضأيحدد2(.والاموس-ا5:)أ!"طيبةرائحةلئة

ىأ"،والصباح"المساءس(.03:7)حريوقده"ال!رحيصلححينومساءصباحاكلا:يقوللأله.ولياقةبنطام

الالهيالورلايصرعندماألهبرضوحيسربخورأيقدمونالئرح"يصلح"حهيئبيصا،القطاعلدودالاعشمرارية

تش!ر،الخيمةداحلرالموحودةالخيراتبأننشعرعدئذ،الذكيةالمسيحرائحةم!لالغئلفيصبالضبطعندند

الابق،المرجع،والحقبالروحوالبادةالسجود.للمتحقينأالمسيحيمنحهاالىالالهيةالمواهبنوالحيراتإلى

88.-87صالتاسعةالمقالة،الخاصالجرء
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لاشكلا؟هـليرلال!يطأالقا

بواسطةجيدأهووعرفهملهم،بالنسبةهووعرف،الكاذبةالآلهةعنالأممأبعدالذي

نحلوقا؟أومصنوعآيكونأنيمكنفكيف،الحقيقيالإلههوهذاإذن.بهاممافم

آخرلثاهذ-12

اللهمنكضأتلإحلاصبى،ينكقاليهناللة،كيقةغاشيينكائكيهرينتعمئا"لأئتا

هوالقديسينالرسلحديثكانفإن17(،2:كو)2ائق!ييح"يياللةأقاتمتتكفم

علىبهيكرزونالذيهذا،الإلهالابنعنالحديثيزيفونلاإذن،فهمبالمخلض،الكرازة

على،الحققوليكون،بالتالي.مصنوعأومخلودقإنهعنهيقولواأنيرفضونبلهكذا،أنه

)1(.المغشوشةالهراطقةآراءآخذينغير،ك!هـمزتني،حالأية

خرآشاهذ-22

يتاؤئطهرجين،كلائضييح!يئمئرييماتؤيهبييتفوذتااتذيشئكرأصلثه"ؤليهن

إلأيكونقنوالأنجيلية،الرسوليةباتكرازةمعرفتهرائحةئطهرالذيهذاقغر!يما".زائخة

تا!ييأخا"لين:نفسههوقالهالذيهذاوفق،الآباللةمعرفةرائحةإذنهوهذا؟المسيح

إذن،:أ()2(.ا4)يوالآقي"زأىققذزآيي"آئذيوأيضا:6(.:ا4)يويي"إلآالآلبإلى

الزيتولزيتأماالكناش،فيومرفوصمعثرشربتبألهالكلمةعنالهراطقةأقوالكيرل!القديسيثبما)1(

ألايقوا!:إذ،المقدسةالحيمةأوافيوتقدي!محعنالحديثسياققيوذلكاللةكلمةإلىيترفهرالحقيقى

أما.أحرىلدورأومعئرشةتكودقدأخرىلدورصلكىفقط،الزبتونأضجارمنالزيتإعدادأونحهيزتجم

لعك!.لتقيتهمفيوحهديخةطرفإلىيحتاجوهوحودة،الأكثرالريتودصالمستخرجفهوالمقيالزيتودريت

نأيجصبالتالي.مغشوشةلذورسيخرجالذيالزيتردأقصدحقبقيا،ليسفهرالثانبة،الدرجةمنالذيالربترد

والاالامالرممطالمكرمنالئدعالذيذاكلبمما،والأصيلةا!قيقيةبالكلمةالحمعىالزيترلىريتتشابه

ومرفرض؟بلممبد،كبرالمغوش.فالكلامالحانةفيبكترةوالمرحودةالمصنعةالمغشوشةالخمريثبهإنما،الثيطاني

فبه!ليستالذكيةالقدسالروحرائحةلأنالكنائسيمرفوضفهولذلك.المسبحلمعردةإنارتافيبهملالأنه

والبادةالسحود3((0أ:2كو)1"القدسبالروحإلار!يسوعيقولأنيقدرأحدولي!11:يقوللأنه

.601صالامعةالمقالةالخاص!،الجزء،السابقالمرحع،والحقبالروح

الآ!،يرىيراهوتنالآ!صورةهوفالاب!الأقانيمفياحتلاطأييوحدلاأنهمنكررل!القدي!يحذرنا)2(

ؤتذهالديالآبثلوهوالالىفيوالآبالآبلىالابنأن"ومع:يقرلإذالآبهوالالنأنهذايعىلالكى

الآبأدولاالمتمثر،أفنرمهققذالالنأنيعىلاهذاأنإلأنقص،بلاذاتهفيالآ!ويعلنشىء،كلوتمامأ
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الللث!فىا5االلالبةا!قالة-االلالون!اثل!أ

تخرجمثلمالكن،عنه،مختلفجوهرلهيكونأنيمكنلاالآب،اللهرائحةهوفطالما

فهو،الابنأيضأهكذاولدها،الذ!النوععنوتكشف،طبيعيةبطريقةالورودمنالرائحة

وتذة.الذيذاكئظهرولذلكأتى،منهالذيالآب)1(،جوهررائحة-مابطريقة-حقا

أيضأ.مخلوقاليسالآبأنطالمانحلوقا،ليسفهوبالتالي

خرآشاهذ-32

ينتكئمغييدأبأئفستاؤليهنزبأ،ت!ئوغيائق!ييحتليأئفستا،تكرزتمشا"قإثتا

فلوبتا،فياتذي.أشرلقهؤطفقبما((،ينئورئشئرن:"أنقالائذياللهلأنيسئويخ.أخل

بولسيدعوهنا6(.-45:كو)2ائقسييح"ي!وغؤخيمايياللةتخل!ضغرفيمالإتاز؟

المسيح،نعرفلكىاستنرنافقدقلوبنا)2(،فيالآباللةأشرقفطالما.الآبمجدبأنهالابن

يصبحالابريولدسهالذيالآ!أنحئالأقانيماختلاطيعئلاالأقانيمابينالتاملالتماثلبه،الحاصأذومهصقذ

الآبهوالآ!أنحئمهماكلتمايزمعللاقرمينهينمسهاالواحدةالالهةالطيعةولكنألأ،ذلكبعد

شرحالمعمود".الثالوثكماكهروهذاالأبن.واالآبمثلإلهأمعهمايحسبالقدسالروحوأيصأالاب!هووالابن

.48ص،الأولالمجلد،السابقالمرحعيرحنا،إنجيل

مذلحصحديثةأثاءوذلكالآبجوهررائحةلأنهافائقةرائحةبانهاالالنرائحةكيرل!القدي!يصف)1(

أمامالمذبحهذاؤضعوقدمرارأ.هذاقلتأنصبقوتد،المسيحهرالذهىالبحورمذبحإنا:يقولإدالبخور،

عمانوئيلرائحةمظهرا)ينحذث(اللةكانأعلاوس،دائريضكلعلىالسيرافيوكان.الححابخلصالتابرت

قاللذلك2:22(،بط53:91،إش)انظرمكتهوبهوكماكت!دمهفيؤجدولاخطةيفعلالأنهالفاثقة؟

الميح.سحةيناتفوحإذاللةمنمقبولينصيرنافقدنحن،كدلك35(.3:)يو"الأئنيجثآلآلباا:نفههر

بتاؤئطهرجين،كلائتييحفيئمئريهتويهبفيتقوذتاائديدثة"مكرأقائلأ:الرسرلبرلسيزكدهماوهذا

:2كر)2أيفيكرناائذينؤيخييخئمئهرناثذينفيلثة،الذيهثيمااثتتييغزائخةلأئتا.تكالتكلييتغرقيهزائخة

.22صالعالئرةالمقالة،السادسالجرء،التابقالمرجع،والحقلالروحوالعادةالسحود0((41-51

قانلأ:،يوضحهوهداالميح،هوالذينورهأرملبأنهكيرلسالفديسعديعني"فلولنافيالآ!اللة"أشرق)3(

إلأيحلصم!أنيمك!لاالبثريالحسىأديعلموهرالمزاميريقالسيأقيماوعلمالتبرةبروحالمرنمتحرك"عدما

تحتهمالذينيمقدلكىإلياالابنمحيءعنتنألذلك.إرادتهحسبشىءكلئحؤكالدياللةابربظهرر

هووماالنور؟هوفما43:3(.)مز"ؤخقكئرزكأزفي"الآبدثةفقالالثيطانوسلطانوالموتالفساد

الآ!لوركانف!دا:6(ا8:12،4)نرحا"الحقهوأنا"وأيضأالنور"هوأنا"يقولنفهالابرلسمع؟الحق

معهوواحدألهسغمالآبأقومعنمتئيرأأقنومأإلابنيكونلافكبصإليما،سيأقيالديالاب!هووحقه

.15-05ص،الأولالمجلد،ال!القالمرحعيوحما،إبحيلشرحا.تماما؟الهومماثلالجوهر
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وللأسكلالال!هـديمباللألقاا

ففد44(،:آ)يوالآفي"يختذئةتئمإنإلىئفيلأنأخاتقدزالآ1:نفسههوقالهماوفق

نأيمكنفكيفالآب)1(،مجدهوكانفإذا.الابنيعرفلكي،قلبهمنيرأواحدكلجذب

ظاهرآولذهالذيذاكجعلالطبيعيةبعظمتهالذيإلبما،منوإلهأ،الابنوليسنحلوقأيكون

9(.:أ4)يوالآقي"زآىققذزآييالذياا:نفسههوقالكما،صورتههوإذفيه

خرآلثاهذ-42

تكان،تقولون،كماومصنوعامخلوقا-الآبمجدأنهمنبالرغم-الابنكانإذا

للجوهريمكنكانلولأنه.الآباللةمجدبأنهالمخلوقاتمنواحدكليدعىأنيمكن

كلإلىالكرامةهذهتمتدأندونيحولمانعهناككانتقا،المستوىلهذايصلأنالمخلوق

لوحئيصيرأنيمكنهشيئآ،يصيرأن-طبيعتهبحسب-إمكانيةلديهالذيلأن؟الخليقة

فيهنجدبل،المقدسالكتابفينجدهلاهذامثلمنشيئأأن.ممالكنبعد.صارقديكنا

الكل،منأسمىهوالذيلأننحلوقأ؟يكونلاعندئذفالابنالآب،مجدهوفقطالابنأن

بالتأكيد.اللةهووهذالهم،بالنسبةتماماآخرهوبل،الكلضمنيحسبلا

آخرشاهذ-52

يائخستل!كانتاؤاجل!كلييتالائقمييح،كرسييأتاتمئطقرتجميعأأئتالآئذ"لأئة

المسيح،أمامنظهرسوفكثافإذاأ(..5:كو)2لثترآ"أئمكانخيرأ!تتغ،قايخ!ب

المرنميقولمثلما،أعمالهبحسبواحل!كلوسيجازي،المسكونةسيدينقنهووالمسيح

لأنمخلوقا.وليسإلهمنوإلهالآبمنالمولوداللةابنإذنفهو13(،62:مز)أنظر

إلىغضلكليخصرالله"لأن:الجامعةسفرفيهذامثلشيئأيقولالحكيمسليمان

1(.4:ا2)جامعةشترأ"أؤخئرأكانإنخمز،كلغقىالذينوتيما،

يقرلكماالآب،أقرمصمتمايزأقرملهأنهيعئفهذا،الآ!محدأوهاءأوشعاعهوالابنأدكولى)1(

عنهمتمايزأيكونلافكيص:3(ا)ع!نورم!كنور،الآ!)لهاء(إشعاعهوالالنكانالوكيرلى:القدبص

.41ص،الأولالمحلديوحنا،إنحيلضرحائ!ثيع(1.كير)الاشماع-الهيعيرالمهاءلأنالخاصأقنرمهوله
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ثوفىالللا5اللاليةاا!قالة-اللالانا؟أ!ناا

آخرلث!اهذ-62

جقيتا،ينيلافيخاليفرضهنغطيكئمتلتذئكئم،أئضأأئفمتتاتضذ!تستئا"لأئتا

ؤأقيفيما،ئختفينصيرناإنلأثتا.ياثقفبلآيائؤخيمايفتجرونائذينغقىتجؤادبتكئمييكون

.(31-21:هص)2"تقكئمغاييينكأ

وبأيقيفيما"،ئختقينصرتاإناا:قالوعنه.الله:المسيحيدعوأيضأبولسهوها

زيتايضييمبإلآأفتجرأنلىفخاشتاجقيى،ينؤأئا11:يقولنفسههوهذا،حدثطريقة

1(.64:)غلايفغاتيم"ؤأتالىائغاتئمصئيتقذييماائذيائضييح،يسموغ

تسثلأهثمأثضا.قاقيلاإسئرائييثون؟أهئمأئضأ.قأتاجمئرايئون؟"أهئم:للآخرينوأيضا

قري!يي.التاموليىجقيماين.اثجئرانئ!نين"جمئرانيئ22(،:أاكو)2آثضأ"قأتاإئراهيتم؟

ليكانتاليهنتؤبم.يلآالئائوس!ىائذياثيرحق!ينائكنيستيما.مضطهذاثغيرهجقةين

ختازةأنضأشتىءكلأخ!يتإنيتل.خ!تازةانض!ييحأنجلينخصيثتةقذقهذالينحأ،

ؤأتاالأشثياء،كللمخسيرثأخل!ينائذيزثي،ي!رغائضسييحقغرقيماقضلأخلين

ائذيتلالتائوسيى،ينائذيبريلىؤلئسنيييما،ؤاوتجذاثض!ييخ،أربخيكيئئقايةأخسيئقا

تلكرفضأنهأرأيتأ(.-35:)فيبىايالإتمالطاالئ!جمناثذيائيرائضييح،يإتمالط

بالضبطهذا؟المسيحيربحلكىللافتخار،سببآ-للناموسوفقآ-كانتالتيالأش!ياء

يطلثتاحرأإئستانأالسثقاؤابضقكوتائشئيةاضتل:شكلفينفسهالمخلصأيضألنايقوله

ؤاشتراقا"تهكانتاكلؤتاغقضىالثقن،كييرةؤاجذةلؤلؤةؤتجذققضاخ!تتة،لآيئ

46(.-1345:)مت

الله،لأجلهذافعلإنهأيضاوقال)1(،المسيحلأجلشىءكلرقفنقدكانفإن

إذن،فالابن،الصوابهوهذاكانوإذاإلهأ؟ائطيعةبحسبالابنيكونلاكيفعندئذ

نحلوقآ.ليس

دأ-كيرل!القديسعند-يعىلهذاشيء،كلنركواوالرسلالنلاميذبقيةومعهبرلىالرسولأنكون)1(

قاموحينا11:يقولإد،91-617:لرلابجلشرحهفيأكدهماوهد!،اللههوللعاديأ،إنسانأيكناالميح

منمهاقتربواالذينوحلصالثياطير،فطرد،وعجيبةكتيرةآياتصغالقديير،الريلوإتامةبتعيينالرب

معأإليهأسرعراالديناليهودمنكلأيعرفصت،الإلهةالخاصةقرتهوأظهرللشفاء،اغابلةاغيرالأمراض
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ول2ئلل!قل!هـليييالدلقاا

خرآلثاهذ-72

فؤداقفتمث،قذائغييقةالأشثياء:تجلإيذةخييقةقهؤاثضييحييأخدكانإن"إذأ

ؤأغطاتاائضسييح،بي!ئوغيتفييماضاتختاائذي،اللهينالكلؤليهنتجلإيدأ.ضازقذالكل

تهئمخاسيبغيرلتفسييما،ائغاتتممضايحاائقسييحييكاناللهإنأفيائمضاتخيما،يخذتة

91(.-517:كو)2ائمضاتخيما"كيضةيخيتاؤؤاصعآخطاياهئم،

طالماأنهواضحأكانوإن،اللهمعمصالحتناعنالأقوالهذهفينبحثأنيجب

هوقالكماالآب،إلىبواسطهاقتربنا،حقيقيكإلهقبلناهوطالمااللة،ابنأنهلالمسيحآمئا

يدعوأيضأالآخرالجانبعلى6(.ا:4)يوبى"إلآالآلبإلىتا!يىأخا"ليسن:نفسه

ذاتهمعإياهممصالحأمنهالقربإلى،الخطيةبسببابتعدواالذينأولئكنفسهالمخلص

،إذن28(.:اا)تاليلمجكئم"ؤأتا،الآخضاليؤالتمييىالمتغبينخميغياإلىاتغاتؤااقائلأ:

خطايانا،غفرانونلنااللة)1(،معتصالحناقد-المسيحمعوتصالحناأتيناعندما-كئافإذا

وئصالح،إليهيأتيقنكلئبرروبالآبالآبمعهوإذإلبما،منإلهأالمسيحيكونلافكيف

نحلوقأ.ليسفهو،حقيقينقولهماإنوحيث؟نفسهمعالعالم

فيالدب!سعادتأإنسانأيك!الية،الرصكرامةسهالتلاميدلالالديالمشحأنالوتيينللادمنالذيروأولئك

إيحلشر!انص".ممجدهاحتفظفقددللثومعحسدأ،صارالذممطالكلمةلكولهاللة،هولالعكسللمشوانا،

.12دص25عظة،السابقالمرجعلوقا،

ضنطلقأعمليأالهراطقةيواحهكيرلسالقديىوهناللة،هواالميحيكنلمماتمأنلهاكانماالمصالحةهذه)1(

عميةمواحهةلىاطراطقةيضعبلالجدليالتظيرمطلقمنالابنصيدأفعلافهووالمصالحةالحلاصقضيةمن

ا:46يولنصشرحهوالأمرهذاعلىوبركدالحاطنة.آرائهمنتاحمنهىالتيالنتائجال!تعرا!!خلالمن

"الآ!إلىيأتيأحد!ايى!ألصارةيقرل:إذلالابن،إلاالآ!منيقربأنأحدأييستطيعلاأنهعلىمزكدأ

صارفدالميحيكنأفلر.وحدهالمسيحلراسطةإلاالألهيةللطيعةشريكايكودألىيمكىأحدليسأنهتعى

فإدالآلى،أماجدأ؟العاليةالغمطةهدهإلىوتمرتتقدمأنإطلاتالحالتاأمكنلماإسالى،هيئةبانخادهوسيطا

أعيدوأنا.لف!هالمسبحمخلمنا.كلعولةدلكسيفعلفإنها!اشعة،والمعرفةالايمانبروحالآ!منإنسانأياقترب

للاالآب:الئهمعرفةإلىأيفايصلأنالالسانيمك!،كابنحقاالالنبقبرل:قتهأدسقالديالكلامنفس

قزامنةالآ!معرفةفإنلذلك.الوقتلضيولدهالديبالآبيعترفأربدون،كالنبالمشحئعترفأنيمكى

الر!:يقولتامبصرا!وهكذالالآب.لالايمادمرتطةالالنمعرفةوكذلكلالابن،لالإيمانومرنمطةلالضرورة

31.-03صالئامن،الحزء،السابقالمرجعيوحنا،إنحيلشرح("ألىإلاالآبإلىيأقماأحد"ليس
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االلاث!د5االلاليةا!قالة-االلالان؟اثل!أ

خرآلث!اهذ-82

تضاتخواائمسييح:غنتطلثبتا.يجظاللهكأنائض!ييح،غنكسئقراغت!غى"إذآ

:5كولمحييما")2الثيمايرتخنلتصيزلأخيتا،خطجةخطة،تغرفثلأائذيتجغللأئة.اللهقغ

الخطة-جسدشبهأخذعندما-الجنسوحيداللةابنأنكماإذنحسنأ.2(.ا-02

بأنناذعينا،الإيمانبواسطةمعهمئحدينثئكلنافإذأبضأ،نحنهكذا،خطيةنفسههوصار

إليهتنتمىالىبالخيراتجديرينصرنالأننا.الابنهوبالحريالذيهذااللة)1(،برصرنا

البشريةالأمورهذهأخذبينما،الروحبواسطةهذامشاركينصرناوقد،الطبيعةبحسب

الآبيرهوالمسبحإذن،الإلهى)2(.الجماليثالعلىطبيعتناذاتهبواسطةئ!ثتكلأ،لنفسه

وتذه،الذيالآبمثلبالحريوليسمخلوقأ،يكونأنيمكنفكيف03(،ا:اكو)انظر

معه؟دائماهوالابنأيبره،لأندائما؟البارهوالآباللةأنطالما

هذاوكلالسة،بحبولك!الابنمثلاللهبرنحنصيرناالبريةوطيعتناالابربيرتمالذيا،تحاد1بفضل)1(

حولحرارهلىكيرلسالقديسيزكدهماوهدا،اللهوليسعاديإنسانمجردألابنكادلريحدتكالىما

الكليصالحولكى،الآ!دئةلف!هبراسطةئرحعماللكىوالرثالإلهأله"ورعم:يقولإد،القدوسالئالرت

قاأثمالأزفيكقىتاكاذشزأخيؤا!يطييما،صتييييما،بذيمألمئفخغايلايتفيما،الكلبهئمتايخ"ؤانالمكتو!حس!

اللة"تغتمتاتحوااثضسييح:كن"تطفثلول!يقولولهداكإنساد.تزشطكله،ذلكيصعلكىال!ثقاؤاب"يى

التجحمد،قبلكادمابحباللةمجدتتوعبأنتحتمللاالإسالىطيعةولأنالمسيع.بحصبالاتحادودلك

المرحع،القدوسالثالرثحرلحواربنا".وتثةتج!تدتاخلاصنا،ولأجللأجلاالوحبدالاب!لس!فقدلدلك

.44صالأولاالحرار،الأولالجزءالمابق،

خيمةسارةصحديتةأثاءكيرلسالقديسالحقيقةهذهويزكدالبشر،لىمنجمالأأبرعهرالمسيح)2(

من-تعبيرأيمنأللعطريقة-الجمالفائقهرعمانوئيللأننحروطةالمارةتكون"أيصأ:يقولإذالاخماع،

الحراطةهدهإذذ2(.45:)مزالبمثر"بيسجمالاأبرع"أنتعهمكتوبلألهبالتأكيد.الدهىالجمالجهة

والعبادةالسجودممتار".بنمكلعمانونيللهاأظهرتلالئة،يليقالذيأيالمدهق،بالمنف!!،للمنارةالراحدة

73.صالتاسةالمقالة،الحامىالجرءالالق،المرجع،والحقلالروح
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لإش!نا؟لال!ثييباللألفاا

بعآ:را

غلأطيةإلىالردم!الةمن

الآنأقأسئتغطصا!ا"قئلاييضاقفيكنقبفئئم،قايغئريتثئركئمأخذكانإن9211-

غئداأكنتئمالثاسن،ازضيىتغدكئتققؤالثاسن؟ازضييئأنأطلبأئم؟اللهآيمالئاسن

.(01-9:ا)غلااايفقح!ييح

أ،بالصلاحكرزالذيبمطرقهلأجلالمدعوأياللة،استحسانيطلبالذيهذا

بحسباللههوالابن،بالتالي)1(.المسيحيخدمأنبالحريلكنالبشر،يرضىأنيطلب

أننايعئهذالأنوالسيد.اللةإلىكعبادةالصالحةأعمالنانفدمبأننانعترفوإليه،الطيعة

مخلوقآ.يكونأنيمكنلاالطيعةبحسبوالإله.ئرضيه

آخرلثاهذ5-3

الإتمالأإلىغقئتائغققأالثافوميى،تخمتمخروسيينكئاالإتجانتجاغقئقضا"ؤليهن

تغذؤل!في.يالإتمالبتتترزلكىائقسييح،إلىمؤدتتا)2(التاموسكانقذإذأيغقن.أنائغييل!

اطديساعند-يعىللمسيحعدلأنهويفتحرللالمشحويخدمالاسلااللةلولسالرصوليرضىأنمسألة)1(

تعليقهوكيرل!القدي!عليةيؤكدماوهدا،أرضائهويخغىالسحرديستحقالذياللههرالمشحأن-كيرلس

أنهلعييهيراهوالديمعهالحاضرالشخصدلكأدعرف"وحيما:يقولإذ،للمسيحأعمىالمرلردسحردعلى

ولكنحقأ.لالئةاللائقالمحدبدونلالحسديراهكانأنهرغم،كإلهلهسجدفإنهالحن!،الرحيدالابرلالحقيقةهو

وبنظرحن،بتفكروالمالحةالحكيمةالأفكارنحويتقدملإنه!يه،وسلطانهالمشحقوةبحلولاصتنارتدقل!لأن

يرحنا،إنحيلشرحله".سجدقدكانلمااللةأنهآمنقديكنالولأنهعها؟ئثبرلااليالالهبةطيعتهحمال

.307-207ص،الايعالإصحاح،الأولالمجلد،الابقحعالمر

الكتابيتمبز":فالحبنآخر،موضعقيكرلس،القديمىأكدهماوهداالمرلى،دورمثلكانالناموسدور)2(

يعملإمماالنامرلنأنلنائظهرالرمرألىيهفتلاحظلعلكبل.فائدةللاضىءفيهيوحدولالالدقة،المقدس

تودىالتيالمداحلصلالقر!:ضعقدالاموجةالعادةمذبخأ!منهذالماويتضح.المحإلىيقودلاكمربي
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الللث!15االطليةا!قالة-االلال!!أاثل!أ

تسئوغ.يائض!ييحيالإتمالباللهأثتاغتجميعألأثكثمئؤدب؟تختتغذتسثتاالإتمان،تجاغقا

27(.-323:)غلاانقسييخ"نيسثتنمفذيانقسييحاغتقتمالنمائذينكقكنملأن

اللة-أبناءأصبحنافقدفيه،وتشكلنا،المسيحلبسناقدبإيمانناكنافإذاإذن،

هومابكلشبيهأيصيرالنعمةبحسبهوماوكل.النعمةبحسب،ولكن-بالتأكيد

لأن.النعمةبحسبوليس)1(الطيعةبحسبالابنهوفالمسيحذلكوعلى.الطيعةبحسب

أنهطالمامصنوعآ،أومخلوقآيكونأنيمكنكيف،الطيعةبحسباللةمنؤلدالذيذاك

ؤتذه؟الذيجوهرنفسلهالمولودبأننعترفشكأدقبدون

خرآلثاهذ1-3

صتاجتكؤييماقغائغثد،غنشتثئأتفرنلآقاصرأائؤاليثذاتمقا:أفول"ؤإثقا

تضاأئضآ:تخنهكذاأبييما.يناثمؤخلاثؤقبإلىؤؤكلآغأؤصياغتختفؤتلاثخميع.

ا!لنهاللهأزستل،الرثالبيئءتجاغتفاؤليهنائغاليم،آزكالبتخستمسئتغئدينكتا،قاصرينكئا

)غلااالئتئىايتتالالئائوسيى،تخحتائذينييفتلإقيالئائوس،تختتؤئودأائرأ؟،ينتؤئودأ

لالكن.الدقيضةلمعرلتهالدخولبادئوإلىالم!يح،أسراربدايةإلىيقودلاالاموسأنأي.الأقداسقدسإلى

والخبزوالنرر،اللة،كلمة،الجمالالفائقالمسيخيرجدحبثالداخلبةالخيمةإلىأيالأقلىاس،تدسإلىأبدأيقردلا

.26-25صالماثرةالمقالة،السادسالحزء،والحقبالروحوالعبادةال!حودالآب".دثهالدكيةوالرائحة،الحى

شرححيركيرلسالقديسأكدهقدوهدااللة،هرالابنيكنأإندثة،أولادأنصحأنلاكانما)1(

الفساد،منهر!"الترالى"صورةلبسماالديننحنتجعلناهذهعيرأحرىوشلةهماكولي!11:يقولإذ،12:يوا

بالروحليهنمثتركعمدمالألاالنؤةإلىبدعرتنا94(ا:5كور)1السمائي"الصورةبحمالخيمهاإداإلأ

:27(.ا)تكعليهاخيقناأتاالمقذسةال!أح!رتماالىالأولىالصررةإلىولرتفعمتلهلنكردئحتم،القدس

مرتمعينونصيرالالهبة،الطبيعةمالعلىلمكودحديدمنوخيقناالأولىطيمت!احمالاستعدلاقدنكونوبدلك

سنكودلألفاالمسيحبمببطبيعتنامنأحمىكرامةإلىنرتفعنح!إدذأسمقرط.بسببأصاشاالتيالأمراضلوق

أماصالأزلمدالآبمعالكائن،الحقيقيالابنفهو.بهوبالن!تئهبالمعمةللتمامأ،مثلهلبم!أدئه""ألاءأبضأ

)مز"العلىأبناءوكلكمآفة،إلكمقلتألااالقرله:أخدناهاالىالسةحلالومنتعطمه،بسس!فبالبتى

والاله،الابنأمادقط،الآبلإرادةالطيعةفرقهوماإلىذعيت،للخالقالحاضعةالمحلوفةدالطبيعة82:6(

كللالطميعةلهيكولىذاتهالآبحوهرمنبالولادةوإمماواخياره،الآببإرأدةوالالهالالنلشدهو،والر!

.281ص،الأولالاصحاح،الأولالمحلد،السابقالمرحعيوحا،إنحيلحضر".وصلاحهاللهصمات
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س!نا23لال!هـليييال!ألقاا

ومعتوهين،قاصرينكئا،كمخلوقاتالعالمأركانعندنعملكنافعندماه(.-أ4:

.ومصنوعمخلوقهو-أولئكوفق-اللةابىنفإن،ولذلك

حينولكنروحيأ،قاصرينوأطفالأ،القديمةخطايانالأجلمذنبينكناوقد

نعبدأنصتتوقفنا،للناموسوخضعامرأةمنؤلدولأجلناوسيد،حقيقيكإلهالآنعرفناه

معه)1(،شركاءصرنابهالذ!،الحقيقيالالههوالابنالمسيح،بالتالي.والمخلوقالخليقة

عبوديتنا.ازيلتوبذلك)2(؟ذاتهالحرالابنلبسنالأنناأحرارأبموأصبحناالتبنيونلنا

خرآشاهذ2-3

تئملأئي.إئ!تايييخ!تبلئسنأئهبيما،ت!ثترلتائذيالإئجيلالإخؤة%لقا"ؤاغرثكثم

12(.-11ا:)غلاانضسييح"تسنوغبإغلآلبتل.غففتةؤلآإتستالبجمتدينأفتفة

الوحرهخبزهـمائدةالمنارةصحديثةياقفيوذلكالحىالحبزالم!يحشركاءكيرلىالقديىيدعرناأيضأ)1(

فيأيالحمميةالحيمةفيهذاويتمالافحارستافيودمهحدهبواسطةبهإتحادنايتمحيثالمقد!،الخيصةفي

وماحنرلأ.كانتالىالمائدةفوقؤضعتقدالمنارةلأن!الحيمةثهالعلىئرقالنوزا:يقرلإذ،الكنية

فهناكالإالي،النورئرقحيثأنهلائظهرالمثال.هداالقياسمحدودةكانتالحيمةأنذلك،إظهارعلىساعد

وصارواالميح،لج!طالأممالضمهكذاالحقبقى.الحىالخزالمشحشركاءيصيرواأنللحتحقين،إمكانية

ائتيحيخيتزجملإ؟ابؤتؤاؤاثختل!ائييراتيىشركاغالاتتمأن":الرلموللرل!يقوللدا.المسيحوت!ركاء

ييالضغكركثؤيطقغالثقاز،تئفجرألىإتى11للسيح:آخرتلمذقالوأيضأ6(.3:)أ!بالإئجيل"

صالعاشرةالمقالة،السادسالحرءالسالق،المرحع،والحقبالروحوالعادةالسجود91(10:ابط)2ئفربكثم"

23-24.

وهوبطيعته،الحرالاسهوكيرل!القدي!قولبحسصلأنهالحريةلعمةأعطالاالذيالوحيدهوالميح)2(

وحدههرالذيبذاكفقطتحتصالخريرعلىالقدرة"إن:يقرلإذ8:36،يولنصشرحهيدلكعلىبركد

كونهببالهفكما.سواهآخرأحدبأيتحتصولاعوديه،كلعنوففصللالحقيقة،حرابنبالطبيعة

النرر،ينقصهمالذينأولئكوييرحكماء،الحكمةيتقبلونالذينيحعلفهو،والقوةوالنورالحكمةبالطيعة

يهبنالديللجوهروالحرةالأصيلةالئمرةوهوإله،منإلهأنهبب!وهكذا.القوةتعرزهمالذي!أزلئكويقرى

الحربةيملكمنطريقعنإلالالحقيقةحرأيصيرأرأحديتطيعلاياء.لمنالحريةيخحلإنه،الكلعلى

بنرالهحرأبالحقبقةيدعىدإنهفبه،الخاصصلاحهجاعلأأحدأييحررأننفسهالالنيريدحينماولكى.لالطيعة

إنجيلضر!آحر!ا.مناستعاروهاقدالذينأولئكمنأحدأيمنولي!السلطانلهالذيذاكمنالحدارة

.706-606ص،الأولالمجلد،السابقالمرجعيوحما،
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االللأثافى5االلاليةا!قالة-االلالونفياثل!أ

عنه:وقالالسرهذامنهتعلمالذيهذا،بول!الابنعنبولسيقولماذاإذننرىدعنا

8(.:13)عبالأتلإ"ؤإتىؤائيؤتمأئسأهؤفؤائضييح"يئوع

الذيالأمر،متحولةوغ!رمتغيرةغيرطبيعةيمتلكالابنأنيعترفبوضوحهوها

اللةكانفإذا.المخلوقاتمنآخرأحدأيفييوجدولاالآب،بالثةفقطخاصأأمرأيمثل

منأزليآمولودهوإذالآب،طبيعةمعذاتهاهيتتطابقالابنوطبيعةمتغير،غيرالآب

جهةمن-المساويالوحيدالابن)1(،المخلوقاتمنواحدأئعدأنيمكنفكبفالآب،

لدىماكللهالطيعةبحسبهووالذيؤتذه،الذيللآب-الموصوفغيرالجوهر

آبأ؟يكونأنعدافيماالآب،

آخرلثاهذ33-

تلأتا،لآقأخياصيئث،ائقحييحتغلتإ.لأختايلثائوسيىيالتائوسيىمت"لأيي

2(.0-2:91)غلااايييختاائض!ييخ

الجديد،الناموس،المخلصنامول!قبلنالأننابالئه؟بالتأكبدنعيشأننافبماإذن،

(،الناموسذاكوفقنتصرفولابعد،نحيالاالأننا؟موسىناموستجاهأيضآمتنافقد

ليسعندئذفهوالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.الحقيقىوالالهاللةهوالمسيح،وبالتالي

إناا:يقوللأنه؟بنفسهالحقكارزيؤكدهمافهو،ذاتهبالمسيحنحياأنناكونأئامخلوقأ.

يييشنكيئائخميعلأخلتاتؤفؤتائوا.إذآقائخميعائخميع،آخلتاتقذؤاجاكا!

أيايمفيائدي،811-5:7عب:المثالسبيا!علىالعبرالينرسالةويقرأونحينأنهمهيالهراطقةمتكلة)1(

اخلينتهؤصيغاثتزت،ينئخلصخةأنيفقادرؤتضترعابطفتاتؤدئوعشلإيل!لمئراعقذتمإدتجمتلإ؟،

صراحيقدملأنهالأبدوإلىوالومالأصهوالذيداكسيعثرولىييما".تألتمجمماالطاغةتغفتمائهاكزييماتفؤاة،قغ

شرحهماأنسق.ممبدأبنيتعلقالأمرأنمع؟!لاأماللةهرالابرهل:ويتحيرونالأموريخلطررفإهم،ودموع

التمييز2-.الابنل!لرهيةالمتقيمالايماد-اوهما:كيرل!،القديسوكذلكأتاشوسالقدبىمنكلمرارأ

حرارهلبكيرلسالقدي!أكدهماوهداإنسانأ،بكرنهعهتقالالىتلكع!إلهأبكولهتقالالتيالأقواللين

جهةومناللة،هوبكونهلئةماكللهنس!أد!بحهةفمنالالن:عنللكلامطريقتاناهناك1:الثالوثحول

هذ!لأنالأمورهذهبينتمييزوعدمحلطكلنرلضأنويجبمتبا.صارلأنهيخمثماماكللهلسبأحرى

المرجع،الثالوثحولحوار".الالهيالجمالحقيقةنصفعيونناصويحجبللمعانيالحممىالفهميمى

.43ص،الأولالحوار،الأولالجزءالابق،
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لأس!نا؟هـلبرل!بد(لقاا

فإن15(،-541:كو)2ؤقاتم"لأخيهئمتاتيفذيتللأئفسيهئم،لآتغذ!يضاالأخياغ

وكيفاللة؟هوالمسيحيكونلافكيفاللة،لأجلنحياإنناقائلينالمسيحلأجلنحياكنا

مصوعأ؟أونحلوقأيكون

خرآلث!اهذ4-3

"يخيكأنإئراهيتمقتثئرستتققتم،الا4يترريالإتمال!اللهأنقرأىمتتقإد"ؤائيهتالب

8(.3:)غلاالأقيم"تجميغتتتازذ

الأمر،هذافعلالذيذاكهوالمسيحوكان،الأمميرراللةإنيقالكانفإذا

)1(،الحقيقيالإلههوبالتاليفالابن36(،:ايو)أنظريوحناأقوالوفق،العالمخطاياورفع

يغفرأنيمكنهلاأحدآبأنالحقيقيالأمرهذافقطيقولونحقأ،الخبثاءاليهودوأيضا

.الناموسربباعتبارهفقطاللةإلاالخطايا

خرآشاهذ5-3

ؤأتاآيقة.بالطبيغيماتيموايلذيناس!تغبتمالئم،اللهتغرفونلآكنتئمإدجيتئذ"ليهن

الضجيقيماالأزكالبإلىأئضآترحعونقكيفتالئإ،ينعرفتئمياثخرفيتل،اللهغرفتمإدالآن

لاالمسيحكانإذا9(.-48:)غلااتجديد؟امنتقائئتغئذواأنئريذونائييالقم!ز؟

لافالمسيحإذن،العناصر،هذهمثلليسلأنهبممخلوقةطبيعةلهاالتيالعالمبأركانيقازن

بحسبآلهةت!صنلاأفاحئعنها،كثيرايختلفهوبل،المخلوقاتسواحدايكون

الذيالشاهدفيبولسيقذمهالاختلافهذا.الحقيقىالإلهيكونهوبينما،الطبيعة

منوتحررنابهآمئالأننا؟كإلهالمسيحعرفواقدالأممأنللجميعواضحأنهوأعتقد.ذكرناه

لأدالحقيقىالالههو)1(

هوافالمسيحإدنللخطايا

قبلسالمعمدانإليهأشار

يرفعالديهووأنهأمامه

اآخلدئرتجكأئتاجيفؤ

.167صالأ،ل،المجلد

العافروحدةاللهأنوبماأ،العاخطايايرفعالدي"الله"حملإنهعنهقالالمعمدانيرحا

:ألفدتائلأ36،-:35ابراضص!رحهفيكيرل!الفدبسعليةأكدماوهدالته،

يسرالذياللةحملهويسوعأدلتلاميذهوثير،الكلماتلفسيعيدهوهاولكن،

آناآنا"الأنياءوفاللالديالسامعينئذكرأدإلىقدفالتمهادةهذها.العاخطة

الابق،المرحعيوحنا،إنجيلشرح2(43.1:ه)إشعياءأدكرقا"لآؤخطاياكتف!يي
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االللث!فى5االلالبةا!فالة-االلالان؟!ن!أا

تغرفيى"ؤخاضي!خاضيىاؤأغر!تا:يقولنفسههوتسمعهأنوعليك.الآلهةتعددضلال

منه)1(.وعرفوااللةعرفواقدالأممأنتدرككى1(؟01:4)يو

آخرشاهذ6-3

تظيفوفيتنمأثتنم.كماأنضأأتالآئىآناكضاكوتواالإخؤة،أيقاإتنكنم"أتضرغ

تج!تلإيفياتييؤتخرتييالأؤلي.مىتشترثكنمانخ!تل!يضغنيأنيتغقمونؤليهنكنمشتنئأ.

:4)غلات!صنوغ")بل(كانقييحقيفنموفي،النيماينكقلآفيكرفتفوقا،ؤلآيقاترذزواتنم

13-.)14

وطالماله،ومحبتهمدتةالغلاطيينبتقوىكثيرأواعجبمقبولأ،صارقدكانفإذا

تفوقهومايسموغ".كاثض!ييحابل1مضيفآ:يمضىقيفتموفي"،الثيماين"كقلآكقال:

:يقولائغاتيمإلىائيكرآذخلقتى"ؤأثضآقائلا:نفسههويعلمه؟الملائكةعنالمسيح

تط:قالائضلآئكيماينلقن"لأئهوأيضأ:6(،ا:)عباااللهتلآئكهكلتة"ؤئت!خذ

ينلضنننماننأ"؟قيتكونؤفؤأبأتةأكون"آناؤأنضأ:ؤتتماللث"؟انيؤتمأتاانيي"أتت

،هأ:)عبايقذتيك((؟اتؤطئآأغذاخكأضتغختىيمييىغن"اخي!مىقط:قالائضلآئكيما

.)13

وتبلهماواحتضنهمايوسفابىإليةفربحينيعقربعنحديتةسياقلى-كرل!القدي!شرحهماهذا)1(

الآباللةعندمحهرليرأناسكاحقأبأنماتدركأذعليكإذأا:يقولإذالمبح،بمضللثةمعروفيصيرلابأشا-

حعلاالمحبةهذهوببلابه،محتهلاوأطهرعظيملفرحالآبتجلالقد.بالمسيحمهواقنرشامعروليروصيرنا

لأحلبه.لأنحادنامثالهىوالأحضادالمحبةئبلةوئعترروحيأ.وبالطبعذهنيأبهللإتحادودعالالمحتهمتحفير

قبلأكشمالذير3أيوعالميحفيالآد"ولكنقائلأ:لالميح،آمنواالذينلهزلاءالحكيمبولسكتبهذا

بولسأيمأقالولقد،الآ!سقريبينجعلاقدالمسيحأن.كلعئ2:13(،)أ!"المسيحبدمقريينمرتملجدين

نأمستحقينجعلهمالآ!اللةأنأي4:9(.)غلا"اللهم!غرفتمبالحريبلاللةغرفتمإذالآدأمااا:الرسول

لىالثايخةالرلادةعلى-حقيقىبعئ-وحملواالابنمعروحيةشركةلديهمالدينهؤلاءلقطويعرل!يروه

علامةالدملكمويكون11قائلآ:له،معروفينجعلهمالحملبدمئسحواالدينأولئكمثلهكذا.ولراسطتهاحمه

)حرممر"أرضأضربحينللهلاكضرلةعيكميكونفلا.عنكموأعرالدمفأرىديها.3أالىالبيوتعلى

قداللهوهوذاوجهكأرىأوأظ!أكن111:يوسفلالنهقالحينبالفرحيعقوبامتلألقدحأ:13(.ا2

التمهيد،عدنصحئد.مراحعةإلراهم،عوضجررحد.ترحمةجبلايرإ،ا".48:2)تكأيفأ"نسلكأرافي

.8002يونيهعددالشهريالكتاب
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"سكط؟ردبرلال!باللألفاا

:أ40)مزمفتهتة"تارأؤخذاقهرتاحأ،قلآثكته"الضانعهؤلاء:عنأيضآمكتوبلأنه

وقد،يخدمونهوالملائكةله)1(،يسجدالابنأنحئعطم،اختلالتيوجدلأنهإذن4(.

لافكيف،للخدمةإرسلواأولئكبينماوالسيد،والابنالملكم!!انفيبالتأكيدهذاجلس

نحلوقأكانلولأنه؟الطيعةبحسبالالهأنهالملائكةبهاعترفتالذياللةهوهذايكون

بلنحن،فقطليسليقولوا:الوقتحانفقد،المنحرفةايأخرىالآراءأصحابحماقةوفق

:ارو)انظرالخالقوليسالمخلوقعبدواأفمحئضلت،قدذاقاالسماويةالقواتأيضأ

لكن،ضلتقدالملائكةإنيقولأنللمرءيمكنلاالأنهبمسمخنيمحضذلكأنمع25(،

ليسفهوابالتا(،الطبيعةبحسبكإلهالابنيعبدونوهم،حقيقيةمعرفةاللةعنمعرفتهم

الطبيعة.بححسبإلهايكونأنيمكنلا-عامبشكل-المخلوقيأنمخلوقآ؟

خرآلثاهذ37-

سلطانأن.مما3(.ا:4)غلااائخر؟أؤلآذتلتجاليتهأؤلآذتسثئاالإخؤةأيقا"إذأ

بالتالي،التبنيإلىإياناداعياالعبوديةثقلنزعالذيالمسيححررناوقد،الرببيدهوالجتق

نعمةيعطيالذيهو،الطيعةبحسبالربهووالذ!والسيد،الابنلكنهعبدا،ليسفهو

.يستحقونللذينالتبني

القديسيفولإذكثيري!،أخرةبينبكرأعارلعدماأيالتجسدلعدلهئسجدالال!أنعلىهاالتاكيد)1(

ور)الظركثيرينإحوةبينوبكرامثناإسمانأصارعدمالالكرؤعيصعمانرئلأناآخر:موصعلىكيرل!

نحنلناالكلور!،وإلهكر!لهنجدأنناإذ،للكلورباإلهايكونأنعريتوقفأنممكنايكنوأ8:92(،

صارهكذا98:6(.)مز"الربيعادلالماءفيقنايأله1:مكتر!هوكما،إخوةوصرنالالنعمةذعيناالدي!

ال!ماءفيمم!ركبةكليسوعلاسمتجئر"لكىإخوتهلضروادعراللذينالحميعور!إلههرالذيعمانرئيل

.دمراجعةإلراهيم،عوضحورجد.ترجمةجيلاف!ا،أ.ا(.2:)ي"الأرضتحتومنالأرضعلىومن

.5002ديسمرعددالثهري،الكنابالشهيد،عدنصحى
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الللثوبىا"اللاليةاا!قالة-االلالان؟ثل!أا

خامسا:

أفسسإلىالردالةمن

أق!سن،يىائذينائملإيسيينإلى،اللهيضثييئيماائضييحيممئوغزس!ولابولمن،381-

1(.:ا)أفتحئوغ"ائقسييحييؤائمؤجميين

رسولألهصارقندعىرسولأ،يكونلكىالآباللةبإرادةاخييرالذيبولسإن

جوهرأيقونةهوالابنيكونإذنكيف3(.ا:)عبتجؤقر؟"ؤزشئمقخد؟،"تقاغأنه:

البعض؟آراءوفقالعدممنخيققدكانإذاواقنومه،المصنوعوغيرالملوقغيرالآب

غيرالآبأيقونةهوالابنأنوبما.الأيقونةصاحبمثلالأيقونةتكونأنالحتميمنلأنه

فهووبالتالي،الأزليالحقيقىوالالهبل،مخلوقوغيرالآب،مثلصائرغيرفهوإذنالصائر،

مخلوقأ.لبس

خرآشاهذ9-3

يختانأائضذغوينغرتةائضذغ!يناثخستد،يىتئلأاياتئمأنتئمأثكئمادكروا"يذلك

زغوثيماكنأختيئبنت!ييبم،ياود!ائؤقبذلكيىكنتئمأئكئمائخ!د،يخىبائيدتصنوعأ

ي!الآنؤليهنالغاليم.ييإليؤيلآتكئم،زتجاغلآائقؤجمد،غفودغنإشرائيل،صؤغرتاخ

-211:)أفالضمييح"يذيمقرييينجمرئنمتييدين،قنلأكنثنمانذينأثتنميسنوغ،انقسييح

.)13

المسيح،عنفيهمنفصلينكانواالذيالوقتفيضلالقيعاشواالأممأن.مما

رجاءهوإذنفالمسيح،العالمفيإلهوبلا،الحسنالرجاءمنمحرومينكانواهذاوبسبب

لأفمبه؟الايمانعدمعنلتوتفوا،عرفوهقدالأممكانلوالذياللة،أيضآوهوالجميع

الذيهذامصنوعا،أونحلوقآيكونإذنف!جف.الحقيقىالربعرفواقديكونونعندئذ
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لاش!نا؟ثبهـل!يطلألفاا

الذينأولئكخفصقدإذ،ضلالفيكانواالذينمنوأيضأ،الأمممنكإلهبهاعئر!ت

الأيين!اضايخااثغئذأيقاانيفا1:قالهماوفقحسن،رجاءكلإلىالجميعوقاد،وجدوه

23(.25:)متاستئدكاقرعإكأذخلالكي!ر.غقىقالم!يمكالقييليىأيينأكئ!ت

خرآشاهذ-54

يأائفتؤسيطالثتاجخائطؤتقفنؤاجدأ،الاتتئنتجغلاتذيستلآشتا،فؤ"لأئة

.(51-2:41)أفائؤصتاتا"تائوشيخستدهئئطلأ.اثغذاؤة

وأعليهايضافأنئسمحلاأنه،اللهنواميسعنماموضحفيكتبأنسبقفقد

يضيفأنلأحديسمحلاإنهوقالهذا،فيهاللةقررالذيالوقتوفيشيء.منهايحذف

وأبطلنزعلأنههذا؟فعلقدالمسيحأننجدمنها،يحذفأو!اأمرالىالأقوالهذهعلى

المخلوفاتمنئحسبإذنفكيف.والتقوىبهالايمانعقائدوأضافالوصايا،ناموس

تليقالتيالأمورهذهكلفعلالذيالوحيدوهوبالثة،اللائقالسلطانلديهالذيهذامثلنا،

بالئة؟

خرآشاهذ-14

1(.21:)أفالنيما"تيبؤأفلانمديسيينقغزجمئةتلؤترلأ،غرتاغتغذإذأ"ققسثتنم

أهلمن-الايمانبواسطة-صارواقدبهالمرتبطونكانإذااللة،هوالابنيكونلافكيف

اللة؟بيت

:لتلاميذهقالحين)1(،الروحيةالقرابةتلكوسيلةأظهروقد

05(.:ا2)متؤائي"ؤاخي!أيخيفؤالئضاؤاتيىاثذيأيىقشييئة

تمتئغقنالأن1

معللحدبثوهارونمرسىصعردعنحديثهأشاءالمسيحبوأسطةاللهمناقتراشاكرلسالقدب!شرحلقد)1(

نأيمك!لاالآبأرإلىيرمزوهذاأيصأ.يوعمعهيصعدالحبلإلىالعظيمموسىيصعدعدما11:يقركإداللة،

لين"الكلمةهيصادقةحقألأنهالالن،براسطةإلأمهالاتترابيمكنلاأنهأتصداطيقة،اهدهإلامنهيقتر!

المشح.برأسطةإليهيقترلولىإمما،القديونحئأنهنؤكدأ!ويمكننا6(.:ا4)يو"بيإلاالآبإتىيأييأخلى

نأيمبههلاوبالأحرىجل،إلىيصعدوكأنهللطيعة،ولائقةساميةمعاينةإلىيرتقىأنلأحديمكنلالأله
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ثادالللا!اللانبةاالمقالة-اللالانا؟أثلاا

خرآشاهذ-24

كلتستقىجمثةائذيائقسييح،ي!وغزئتاأيىتذىزكتتىأخيىهذا"بستتب

1(.34:)أفالأزفي"ؤغقىالستقاؤابييغ!ثيير؟

تصيرأيضأهكذا.الطيعةبحسبهيالىبالأشياء،المتبناةالأشياءئشئهمادائمآ

اسمكانفإذا.الأصولهىحقأتكونأندون،الأصولمثل،النعمةبحسبالىالأشياء

بالطبيعةإننايقولونقنيجذفلافكيفالآب،أبوةمنإليناانتقلقدلجنحشاالذيالأبوة

الآبمثالبحسبآباءوذعيناصرنافيهالذيذاتهالوقتفيمئا،المولودينالؤلاءآباء

فلا،الولادةحقيقةمنالأصلالآبوالالهالأصليحرم-رأيكمبحسب-بينماالحاتبقى،

منأتىوقدالآب،جوهرعنغريباشخصانظنهبل،جوهرهمنمولودالابنأننعترت

؟الخارج

الآباسموأنخصوصأتيد،أالذيهذاآبأيكونأنيمكنكيفعام،وبشكل

لهماإذويذ،الذيبذاكوتذتنيرتبطوبالولادةتيد،أنخاصيةلديهماكائنأأنيعني

من"ولدتك:لهقالعندماحقيقيأكانلابنهالآبقالهمافلأنإذن،الواحد؟الجوهرنفس

ذاته،منحقاوتذهقدوكانس(،3أ:10)مزيوسفوروس"يصيرأنقبلمنأحضاني

لأنهاللة؟هوبالحريلكنمخلوقأ،يكونأنيمكنفلاأحضالى"(،"منمعئهوهذاالأن

الطيعية.بحسبالآباللةمنلأنهالابنوهوإله،منإله

آخرلثاهذ-34

غقىائذيلفكل،ؤاجدؤآبإلهؤإجذة،تغموبتةؤاجد،إتمانؤاجد،"زلث

فكيفواحدأ،الآبوالالهالرلبكانفإذا6(،-45:)أفكفكئم"ؤ!ىؤيالكلالكل

طبيعةأنالواضحمنكانإنخصوصأمصنوعأ،أومخلوقأكانإنربأ،الابني!صن

بالابن،يؤمنقنكلوأنواحدأ،الايمانبكونوكيفمستعتدة؟طبيعةهيالمخلوقات

الآب؟معللابنشركة-البعضطياشةوفق-هناكتكنلملوبالآب،يؤمن

إلىللاتترابالرمسيرةيعوقماهماكيكرنلاوهكذاعمالوئيل،معمنحدأيكىأإناللةمنبالقربيوحد

.11صالعاضرةالمقالة،السادسالجرء،السابقالمرجع،والحقبالروحوالعادةالمجود".الآ!
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"شلنا؟رليهـل!القالطأ

منيؤ،بهيؤمنقنوكل،الربهوأيضآوالابن،الربهوالآباللةكانإذاأيضأ،كذلك

الآبأيضآولهالطيعية،بحسبالآبفيويوجد،الآبستيأقيالابنأنوبما.بالآبأيضا

.واحدةبإلوهيماالإيمانيكونالطريقةولهذه.الابنمعويمخدبهيؤتنإذن،فالتة،داخلهفي

حقيقيةكثمرةللآب،ماكللهالذيهذاالمخلوقاتضمنيحسبإذنكيف

)1(؟النباتاتمثلفيه!طغمتا،بالتبنيأبناءصيرناالذيننحنمثلناهووليسالواحد،للجوهر

آخرشاهذ-44

أئضأاثض!ييحأخئتاكقاائقخئيمايخيؤاشلكواأجثاغ،كأؤلآبيالثةمتضيلين"قكونوا

2(.-ا5:)أفطئتة"زائخةلئهؤدييخةفرتانألأخيتا،تفمتةؤأشقتم

علينايجبإنهقاللأنهبالئةبمالمسيحويسمىيمربولسالقديسأنأيضا،لاحظ

اكقااقائلأ:به،نتمثلأنيجبكيفإيانامعلمآ،مباشرةوأضافبالئة،متمثليننصيرأن

الطبيعة،بحسبالإلههوالمسيحأنطالماإذنلأخيتا".تفتةؤأشقتمأئضأاثض!ييخأخئتا

مصنوعآ؟أومخلوقأيكونأنيمكنفكيف،الانجيلبكرازةآمنالذيبولسدعاهوهكذا

آخرشاهذ-54

يلأؤتالب-غاياهؤاثذي-طضا!أؤتج!يأؤزالزكلأنهذاتغقمون"قإئكثم

المسيعبذكروهوأيضأهوهاه(.5:)أفاؤاللةاائضييحققكوبيخىييراثتةلئ!ن

هوالآبلدىماوكلالآب،فيأيضاوهوفيه،الآباللةلأناللة؟أنهعلىأيضأيقدمه

لك،قهؤييفؤقاؤكل11بالآب:علاقتهعننفسههوقالهيضاطبقأوذلك،الابنلدى

1(.0ا:7)يو!يهثم"مقخدؤآنالى،قهؤلكهؤؤتا

السثريةفالطبيعة،الريعفيتزدهرالىلالطبيعةالمتأسالكلمةبراسطةتجديدناعميةكرلسالقدبسئه)1(

الذلرلأصاجمابعدماالنات،مثلأحرىمرةالإنمالىطيعةازدهرت"هكدايقرل:إذبالميح،يزدهرناتمثل

القديين:الألباءمنواحدبفمالمسيعيقولهمااحمععينا.تمفكتالىوالخطةآدممخالمةلسبصالمرتجراءمن

والعالاتالحاليتؤبخالرليعأنفكماس(.526:)إش"االحمالعلىالرلبعمتلإليكأتحدثالذيهوأنا11

المرجع،والحقبالروحوالعبادةالسحودالأمر".نفسلنابحققالمسيححضررفإلىهكذا،جديدةورروعلاتات

.61صالعا!ثرةالمقالة،السادسالجزءالسالق،
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الللثو!15االطليةا!قالة-االلالهنفيا!ن!أ

وكذلكأيضاالابنلدىوهوالآب،لد!ماضمنمنواحدهوفالملكوت

فكيف)1(.واحدةإلهيةطبيعةلهلأنله،ويسخذقدوسهوالثالوثهكذاالقدلر.الروح

الآب؟ومعالآبفيوهوللآبماكللهالذيهذانحلوقأ،الكلمةاللهيكونإذن

خرآلثاهذ-64

أثتاءغقىاللهغضثتا!ييالاموليهذهيتتبلآئهتاطل،يكلآبمأخديغركئم"لآ

نواميسعنوابتعدواضلواالذينأولئكإلأالمعصيةأبناءهموشن(.ه6:)أفاائقغصييماا

غنيفذينأئضأيفولائتما:قالهماوفق،الغضبيزلقنهوالمخلمنكانفإذا؟المخلص

بأنيقربول!والطوباوي41(،25:)متاالأتدئيمااالتاليإلىتلآجمينياغثيادقحواائيستالي:

مخلودقبمإنهيقولونالذينهؤلاءيحتملأنيستيمفمقهكذا،ويقذمهالإلههوهذا

آخرلثاهذ-74

:5)أفانضسييح"لكقيصيغالآفؤابينؤقنمالتانمآدقااسنتنمط:يقول"يذلك

.)14

5(.:أ)بوائذليكهاتئم"ؤالظفضةينير،أنعلىالربقدرةهوالنورعملكانإن

والالهالنور)1(،منيأتيالذيالنورهوالابنإذن،الحقيقىالنورهوأيضأالآبأنوبما

نحلوقآ.ليسفهوهكذا،الأمركانفإن.الالهمنالآتي

الإلهبةالطببعةهىالوحددوسرالأقاليمونمايرالوحدةعلىالثالرثصكلامهفيكيرلصالقدي!يؤكد)؟(

الحاصمكانهلهالذيالقدسوالروحالاب!،هووالال!بالحة!،الآبهوالآبأد"وباعتفادلا:يقولإذ،الواحدة

كلأنفصللرواحلىأ،اللهيكونوكي!.نفسهالواحداللاهوتهرالقدوسالثالرثيكردكأقوممعهمابه

وحدةعننمامأالفصلإدا،الله،أقنوملكلئقالأنيمكنكي!أوالآحري!،الأقمرمينصنمامأوأنفردأقرم

متميز؟أقومكلالقدسوالروحوالالنلالآبنزمنأنعليا!بلذللثالآحر؟مع،الجرهريةوالمساواةالطميعة

تطل،الأقانيمفيهتتئيزالذيالوفتنف!ص!ويهو،كماأقرمكليظلللالأسماء،أ:،الأقاليمنخلطأنبدولى

فلاوقرته،الآبصررةورسموالهاء،والحكمةالكلمةدقيالابرلألى،انفصالبدورالواحدةالافيةالطية

.08-97صايأولالأصحاح،الأولالمحلدالابق،المرحعيرحنا،إنجيلشرحمنمصل".الابنأنهذا،يعى

453



سكلا؟9ثيرلالدالفابالد

الموضوعنفسعلىآخردثاهذ48-

مكنسبة،موهبةلديهي!صنلآخر،مشاركتهنتيجةينيرأنعلىالقدرةلديهقن

ئوزفؤ"آنا:بقوللأنههكذا؟ليسالابنولكننورأ.الأصلفييدغىأنيمكنلاوبالتالي

الآبطبيعةلديهيكونوقنالآب،مثلمثلهالحقيقىالنورأيضأفهو12(.8:)يوائغاليم"

مصنوعا؟أومخلوقايكونكيفذاقا،

حدثإنالذيالأمر،الابنعنقالوهماالآبعنليقولواوقتهمحانلقد

.المعقولحدودلكلتجاوزأسيكون

آخرلثاهذ-94

تفستةؤأسئقتمائكييستةأئضأائض!ييخاخثكضانستاغكئمأجئواالرخاذ،"آيقا

26(.-525:)أفايائكيضيمااائقاءيغئلإئآقامطفرأئقلإتمتقا،لكىلآخيقا،

فيوأساسيةطبيعيةبطريقةتوجدلاالإلهيةالطيعةتممزالىالملامحبعضكانتإذا

الذيالأمربالتحديد،خالقهممنفيهمموضوعةتكونبل،المخلوقاتمنكائنأي

منلأصبح7(،4:كور)1اتا!خذة؟اتئملكشتيئء"ؤأمم!فال:عندمابول!عنهكشف

فهذه؟الأخر!الكائناتمنهاتخلوبينمااللة،فيفقطتوجدإنما،القداسةأنالواضح

منهوتقبل،القدوساللةمنالكائناتهذهتتقذسبلئقذس،أنتستطيعلاالكائنات

نأحينفييقذس،أنالمخلوقاتمنلأييكنأفإذا.الصالحاتمصدربكونهالتقديس

الأمور.هذهجهةمنالطبيعةبحسبمختلفتإذنفهوالأمر،هذايفعلوهويظهرالمسيح

بالطبيعة؟إلهأيكونلاكيف،الإلهيةالطيعةخصائصيمتلكوالذي،المخلوقفغير،ولذلك

القد-!وكادالسالقين،الآلاءمنت!لموهاكمانيقةمحمعفيالمجتمعيرالآباءوضعهاالتعراتهده)1(

هو:الالنأنلوسألاعلىيشددالإبمانقانرنلإلىهكذاالآباء،لتعمحنالمحمع:فييرددهاعارةلهأثناعيوس

11.حقإلهمنحقإله،نورم!انور1
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ث!دالللا5اللاليةاا!قالة-اللالانا؟اثل!أ

سادسا:

فيلبىأهلإلىالرسالةمن

و!ب!طاغ،تؤبم،يلآتكوئوايكيئخاذتإ،ؤلآذئذتهيلآشتيءكلإفغفوااا05-

ذاكهوالمسيحإنيقولنفسهالطوباويبولسكانإذا(.51-2:41)فيبىأؤلآداصدتة"

أنناالواضحفمن13(،2:)عب"اللهييهيمأغضاإائذينؤالأؤلآذأتا"قالأجلنا:يقولالذي

نأيمكنفكيفاللة،هوأنهوبما.اللةهوإذنالمسيح.إليهباهتدائنالومبلاالذينأولادهنحن

مخلوقأ؟يكون

آخرلثاهذ1-5

الربلأهؤمخفصالح!طرأئضاجمثقااليىالستقاؤاب،!يهيئتخنسييرتتا"قإن

يذمتبتخلإ؟،تجح!تل!صئوز؟غقىيتكونتؤاضيتاتج!تل!شتكلستمغئراثذيائضييخ،تسموغ

تمينيكنو"اخلن2(.ا-302:)فيبىيثتىء"كليتفسييمائخصغأناسئيطاغييماغقل

.(011:1)مزلقذقئك"قؤطئاأغذاغكأضغخثى

وهو،بسهولةفعلهماوهذا،لذاتهالكليخضعأنيمكنهالابنأنبول!يؤكد

فيالىفالقوة،بسيطاللةولأنالمزمور.يشيركماالآب،سلطانفيفقطئوجدالذيالأمر

ولأنمعه.الجوهرنفسلهالذي،ذاتهالابنهوبل،إليهمضافأبجوارهشيئأليستداخله

نورإله،منإلهأنهمنبالرغموتذة،الذيفييوجدفهوبالتاليللأننين،واحدةهىالطبيعة

)أنظراالآبقوةهوالابنأنطالماإذن.الآبعنمتمايز)1(كابنئدزكنور،منصادر

نحلوقآ؟يكونأنيمكنفكيفشىء،كليفعلوبه24(،ا:كو

كرل!القدي!عليهأكدماوهذا،الأقاليمبيرالتمايرتلعىلاالثالوتفيالواحدةوالط!يعةالجوهروحدةإن)1(

متمايزاهوكمايطلبل،الكلمةمعالجرهروحدةبسبب،الكلمةهرالآ!يمبحأريمكى"لاقال:عندما
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لاسكد؟لال!ثبمبط!لقاا

الطائشة.الآراءأصحابيزعمكمامخلوقأ،ليسفالابنذلكعلىبناء

الموفوعنفسعلىآخرقول52-

هوالذيالمسيحوكان،العدممنالوجودإلىأتىقدمخلوقكيانكلكانإذا

طبيعةإلى-البعضوفق-ينتهمى24(،ا:كوا)أنظرالآباللةوقوةحكمة

وفىقوة،وبلاحكمةبلاماوقخفيكاناللةأنعلىنتفقأنالحتميفمنالمخلوفات،

إلىوالقوةالحكمةهوالذيالابنأحضرعندماأيوفوة،حكمةصارلاحقوقت

صالرأيهذامثلأحدلدىيكونأنلكن.المخلوقاتوطبيعةيتفقبالطبعوهذاالوجود؟

منعاريآأوحكمةبلاأبدأيكنأالآبفلأن؟تجديفأنهأتا.وجهلتجديففهذااللة،

الآتية:فللأسبابجهلبمأنهوأفا.القوة

لكنالآب.منطبعأخيققدتكان،أولئكوفقخيق،قدالابنكانإذالأنه-

الابنئحصرأنيستيملاالحالةهذهوفيمعأ،والحكمةالقوةمنعاريأأبدأيكنأالآب

3(.أ:عب)أنظرجوهرهوختمأيقونةبأنهالابنئدعىذلكبعدثمالوجود،إلى

قوةبدونئخققأن،الخليقةكلمنأممىهوالذيللابنيمكنكيفلأنه-

الكتابيقولكما،بالحكمةالخليقةأيمنه،الأدقصنعفيهاالتياللحظةفي،وحكمة

تكنافكيفحسنا،الأصغريصيرلكىاللةلحكمةحاجةهناككانتفإناللة؟وبقوة

)1(؟الأعضماخلقلأجلالحكمةإلىحاجةبالأكثرهناك

وكدلك96.صالأولالاصحاح،الأولالمحلديوحنا،إنحيلضرحا.الكلمةمعالحوهريوحدتهرعمكأقوم

يمك!لأالالهبة"الطميعة:بقرلإذالوجود،عدمإلىالالهيةالطببعةيمأتنريتحرلأنيمك!لاألهعلىيؤكدأيضأ

ألهركمالكلمةإلىالآ!يتحؤلألىيمك!لاولذللثآخر.أقومإلىأوالوحود،عدمإلىفيهاأقوميخؤلأد

إنحيلضرح".الكلمةهوالوحيدالالنيظلكماآ!،هوكماالآ!يظلبل،الكلمةمعهرالجرفيواحد

.07صالأولالاصحاح،الأولألمجلدالمابق،المرحعيرحنا،

أعىسهوالذيالالنخققوحكمةقوةللااللةكانلوللهراطقة،الخاطئالرأينتيحةهيالححةهده)1(

بصدقمطقأي،والقوةبالحكمةالاسمنأدلىهىالىالمحلوقاتخققدلكبعدثمرأيهمبحسبالمخلرقات

ئحلقالأعظمببنماوالقوةبالحكمةئخلقالأدر11برحنا:لانجيلشرحهيكيرلسالقديسيقوللدلكايأمر،هدا

القدي!يؤكدلذلكالمعقرلة.غرآرائهمبتائحالهراطقةكيرلمرالقدي!يواحههكذا.وحكمتهقرتهبدون

قؤةهوالالىيأنالالن،يعملالآب،يعمل"!فدمايقرل:إذ،الابنيعملالآ!يعملحينأنهعلىكيرل!ر
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االطث!فى5االلانيةا!قالة-اللالانا؟أا!نا

منليسوالابنوقويا،حكيمأدائمأكانالآبإذنحقأ.الأفكارتلكأسخفما

وحكمته.قوتهبكونهالآبمعالأزلي1،بن،المخلوقات

53

هذا

س

فبما

ولا

آخرشاهذ-

6(.-4:5)فيبىيشتىء"تفتموالآ.قريب"آلرلب

لأن.الحقيفيالإلههوالابنأنعلىلناالقولبهذائبرهنكيفأيضأإذنلاحظ

نجيخلالمنذاتههويقولهقريبأ،يكونالرببكونهالمسيحإن،بولسلنابقولهالذي

23(.23:)أرتييلإ"ينإلهاؤتم!ت،الرلثتقول،قريبينإلهألغفى"الأنبياء:ا

،مخلوقإنهيقولأنلشخصيمكنفكيفسمعنا،كماويدعوها،ذاتهيعلناللةابنأن

التجديف؟خطيةيرتكب

خرآلف!اهذ-45

طفتائكثميتغقئمالشئكر،قغؤالأغاءيالضلآهثتييمكليخىتليضتىبم،تفتموا"لآ

ي!وغ"ائضسييحفيؤأفكازكئمففوتكئمتخقطغفل،كلتفوشاائذياللهؤستلآئم.اللةتذى

تكئم.أئرك"ستلآمأقال:تلاميذهإلىيتحدثوهو،المخلصأنكما7(.-46:)فيبى

)يوترقث"ؤلآفلوئكئمتضطرفيلآآنا.اغطكئمائغاتمئغطىكضالئسناغطيكئم.شلآجمى

27(.:أ4

اللة،سلامبأنهالسلامهذابولسويدعو،السلاميمنحإنهيقولالمخلصكانإذا

أشعياءيصليوإليه،للقديسينالسلاميمنحالذياللةهوالابنبأنيعترفبولسأنأي

شلآمأتتاتخغلزلب،"ياقائلأ:به،يؤمنونالذينعننائبأ،النبويالإعلانباالطوباوي

إله،الابنبأنويعترفيقربولسكانفإذا12(،26:)أنقتتا"ضتغتقاأغضايتاكللأثذ

.مغايرةبأموريؤمنونالذينأولئكثرثرةإذنفلتختني

الحالق،،الكلمةأصللالآل!أيصأ،الآ!يعملالابر،يعملعدماوأيضأوبجرهره.بهالحاصة،الآ!أقوم

السالق،المرجع،الأولالمجلديوحنا،إمحيلضرحممها".الصادرةالحرارةلىالارمتلالابرلىكائ!هووطبيعيأ

.08صالأولالاصحاخ
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سكلا؟2هـديهـلال!بال!ألقاا

آخرشاهذ5-5

قاككغادل،فؤقاكلتجييل،فؤقاكلخق،فؤقاكلالإخؤةأيقا"أيخيرأ

فميقذح،كانؤإنقفييقةكاتتإنخستن،جميئةقاك!!ئسير،فؤقاكلطاهر،فؤ

ؤإلةاقغفوا،قهذايي،ؤزأثتفوةؤستمفتموة،ؤتستقمتفوة،تغفمثموة،ؤقااقنيهروا.هذه

9(.-48:)فيبىمغكئم"يكونالممئلآيم

نأسبق.مماومؤمنامعتمدآهذايفعلوهوالسلامإلههوالمسيحإنبولسيقول

27(.:41)يواغطيكئم""ستلآيي:لتلاميذهالالهالمسيحقاله
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ث!فى؟الثلاللاليةاا!قالة-الثال!؟أا!نا

سابعآ:

كولوسي!هلءلىالرسالةمن

ضايح،غقلكل!ىمتمرينليضى،كلفي،يلردطيجقكقاايتسئلكواا56-

.(01:أ)كوااللةاتغرتيماييؤتايين

نعرفهفإنناوالانجيلية،الرسوليةالتعاليمخلالمنالمسيحيسوعربنانعرفكناإن

الالههوالابنيكونلاإذنفكيف،الجميعكإلهبل،المخلوقاتمنواحاكأنهليس

اللةبتسميةكابنيأيضأذاتهعنالمعرفةويقذمالآب،عنالمعرفةبذاتهئقذمالذيالحقيقى

ترتبطالىللأسماءمثالاهذاكانطالماالآخر،فيالواحديوجدأنيتحتملأنهبالآب؟

أطقرتآنااا:أبيهإلىيشيروهويقولنفسهفالمخلصذلك،إلىإضافةبينها.فيمابعلاقة

ماذاماشخم!يعرفأن.ممجردلأنه.فيهممعروفةذاتيجاعلأ6(:17)يوايلتاسااسئضك

ابنأنهفبماإذن،الآب؟يكونتنأيوتذة،الذيذاكتحديدأيضأيمكنه،الابنيكون

الآب؟منيأتيهوإذمولودآ،بالحريوليسبواسطخه،نحلوقآيكونأنبمكنفكيف،وإله

الحق.هووهذا

خرآلفاهذ-75

ينأئقذتاائذيالنولي،!يائعديسيينييرابي!ثتركيماأفقتاائذيالآقي"شتايهرين

ائخطايا"غفرانيذي!ائمذاء،يخييماتتاائذيقخئييما،ائنققكوبإلىؤتققتاالظفقيما،سفطالب

14(.-12ا:)كو

الأن1قائلا:دتة،العبوديةلقانونالمخلوقاتطبيعةكلالمقدسالكتابئخصع

فريدةكخاصيةدئةفقطهىالملوكيةالرتبةأنيعلنولكنه19(،:ا11)مزاغبيدكاالكل

الملكلهيكونمنأنباعتبار84(،3:)مز"وإلهيملكيالجنودربايااصارخأ:له،
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لإشكدا؟هـديدلالدالقاياللأ

إلأ،المخلوقاتمنلأيليستالملوكيةالرتبةأنفبماإذن،.اللةهويكونالطيعةبحسب

،للمخلوقاتالابنينتميأنيمكنفكيف،الطيعةمحسبالآبمعيملكالذيفقط،الابن

)1(؟الطبيعةبحسبأبيهجوهرخواصكللديهالذيالابن

خرآلثاهذ8-5

ئرى"لآؤتائرىتاالأزفي،غقىؤقاالصئضاؤاتفيقا:الكلخلقيييما"قإتة

16(.ا:)كو

لالحريبل"الكل"،معحقائح!بأذيمكنلابواسطنه،صارقدالكلأنفبما

قديكونأندونظهرمماإلايتركلمأنهأيالكل"،11:يقوللأنه.الكلخارجيوجدهو

نأيمكنفكيف"الكل"،غيرآخرفهو،بواسطتهصار"الكل"أنوطالما.العدممنصار

عنطبيعتهاختلافبسبب"الكل"إلىينتميأنالمستحيلمنالذيهذامخلوقا،يكرن

؟المخلوقاتطبيعة

آخرلثاهذ-95

ؤتجميعلآوديهئة،يىائذينؤلأخللأخيكثم،لىجقادأيتغقمواأنالييا"قإثى

تمينيختىلكلائقخئيمانرئقترتةففوبهئمتتغرىيكيئائخستلإ،ييؤخهىيرؤاتئماثذين

:2)كوؤائجفيم"ائجكقةكئوفيتجميغيييمااثفذخرؤاثض!ييح،الآلباللهسيريقغرقيماائقفيم،

3(.-ا

الحكمةكلقمةالأقوالهذهتضمنتوقد،المعرفةحدودكليفوقاللهسرأن.مما

يكونلافكيف)2(،المسيحسرفيمخفاةوالمعرفةالحكمةكنوزكلكانتوإذاعنه،والفهم

لالحفيفة"لالاب!:يقولإذآحر،موضعفيكبرل!القديىعل!يزكدماوهذا،الآ!خصائصكلله)1(الال!

كذلكبالطسيعةاللةهوالآ!كانوإدا.بالطبيعةأليهحصائصكللمسهفيولهالآ!جرهرمنالمولودالابنهو

،الأولالمحلداسالق،المرحعيرحنا،إنجبلشرح".الطبيعةتلكمنمولودلألهبالطببعةاللةهوالكلمةالابن

58.صالأولالإصحاح

الطيعةوسرتألسةوتدليرالمشحسرعنعادق،ملكىعنالكلاممياقفيكيرل!(القديسيتحدت)2(

اكو)انطرلغزوكمرآةفيكماأيواضحةغيررؤيةالآنالإلهةالأيرارنرىإنا11:يقولإد،الإلهية
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االللث!فى5الثاليةا!قالة-االلالخه؟أا!نا

وفدرةوفهم،وحكمةعقلكلمنوأعى،بشريةلغةأيقياسبفوقالذيذلك،اللههو

أزضمنفطغأنةيطنكانقنجيلهاؤفياالبى:يقولكما،لأنه؟المخلوقاتمنأي

8(.:53)ألقاالأخياء؟ا

خرآلث!اهذ-06

يمينغنتجالنانضح!ييخخنتقؤق،قاقاطلنواانض!ييحقغففننمقذكثننم"قإدظ

.(3:1)كوااللةا

"لمن:يقوللأنه؟الكلملكمعومجتمعجلي،هوقنالمخلوقاتبينيكنلمإذا

عب)أنظرحادمةأرواحهمالجميعلأن13(،:ا)عب"يمينيعنأجلسقالالملائكةمن

يكونأنيمكنفكيفالآب،معويملكيجلسأنلهويحق،الابنفقطهولكن14(،أ:

العريقعلىوجليسآإلهآ،بكونه،الخليقةكلمنأسمىهوقن،المخلوقاتمنواحدآ

وتذة؟الذيالآباللةمعالملوكي

خرآلثاهذ-16

ائضمييحقغئسئنيرةؤخيائكئمئئثمقذلأثكئمآزضيى،اغقىيضالآقؤقيقا"افتفوا

23:)كوااثقخدايىقعهأثضأأنتئمتطقرونقجيتئذخياتتا،اثضمييحاطهرقتىالئيما.يي

.)4-

عيرالإلهيةالطبيعةعىكاملأتصيرأتعترالأحداتهذهنجعلأدنشطيعلاألابسصأي13:12(.

المسبحوسر.الإلهيةالطبيعةعنشيئأنقولأنلاعتداليمكناحئالأمتلةآلا!محمعدإننا.الموصوفة

هوالتدليرسببألى.ممعئشحص.أىفهميفوقتأنهسببأنإذباستفاصة،عمهنتحدثبألىحدير

)يوبيماوحلإساناوصارالطيعةبححبال!همنومولوداللةهرالجسالوحيدأدإدجدا،عميق

الإنحيليةالنعاليمصوتإلىونقلناالاموس،لسانثقلمنوحررناكهنتماورئيسرسولماوصار:14(ا

منالأمواتوأنقدأالحاهذارئيسعلىمتصرأحررنامأسوريىكنايصاولكىلقطهذاولي!الحلو،

أعطاناوإذ،الأرضسبه،بالإيمالىبنا،!قسرلنارئيسأوعينالكنيسةأسس!إنهوبما.االاويةأحضان

.دمراجعةإلراهيم،عوضجورجد.ترجمةحيلايرا،".السمواتملكوتإلىأدخلمافقدالروحيالختان

.4002ستمبرعددالثهري،الكتاب،الشهيدعبدنصحى
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"ش!نا؟لال!ثبيب!ألقاا

حياةهوالذيالابنيكونلافكيفاللة،فيونوجدونتحركنحياكلناأننا.مما

الطبيعة،بحسباللةفيفقطإلاتوجدلاالحياةتعطىالتيالفوةكانتإذا،لأنهإلهأ؟،الكل

،بالحريبلالجوهر،بحسبالحقيقيةالحباةهوبأنهالمخلوقاتمنأحل!أيئسئملمبينما

منشيءفيهيوجدلاالمسيحأنوبما،الحياةيمنحهاالذيذاكلحياةمشاركمنهاكل

أيضآهووبالتالي،الطبيعةبحسبالحياةفهوإذن،6(،ا:4)يو"الحقهوايأنه1؟الكذب

اللة.

خرآشاهذ-26

ؤتيسثتنمأغقاييما،تغالغييقالإت!متانخقفتنمإدتغفبى،غقىتغضكنمتكذنوا"لآ

1(.0-39:)كوخايميما"ضوزهخ!تيفقغرقيماتتخذذائذيائخديذ

أؤلآديايا1قائلا:،بولسبهيعلمنامابالتأكيدهذا.شكلهنأخذبالمسيحبإيماننا

"ؤكقاوأيضأ:91(،4:)غلاييكئم"ائق!ييئييتمتوزأنإلىأئضآيكئمأتقخف!اتذين

.(51:94كوا)ااال!تقاليكبص!وزةأئضأستتفت!ع!التراي!،صموزةتيسثئا

فيالخالقصورةنعكس،صورته-بالمسيحبالايمان-آخذينونحنطالما،إذن

علىالإنساناللة"فخلقمكتوبهوكما،صورتهوفقاللهخلقهالذيالإنسانأيداخلنا،

خالقمصنوعأ،وليسصانؤهووبالحري،اللههوالمسيحبالتالي27(،ا:)تك"صورته

نحلوقأ.وليس
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الطثاد15اللانيةاا!قالة-اللال!ا؟أ!ناا

ثامنآ:

تسالونيكيأهلءلىالأولىالرسالةمن

ققط،ؤأخائبةقيهذوييةلمحيليسالرتط،كيقةادي!ثقذ!تيكئمين11!تة63-

8(.:اتس)1يالئإ"إتمانكئمداغقذأئضآتكالزكليىتل

لكن،الكائناتمنآخرأحدبأييؤمنواأ،بالمسيحآمنواالذينهؤلاءأن.مما

مخلوقأ.ليسفهو،حقيقيهذاو!ناللة؟هوالمسيحيكون!كيف،ذاتهبالتة

آخرشاهذ4-6

تتاكانذخولأمم!غثا،ئخيرونفئم"لأئفئم:يقول،لأشخاصيتحدثكأنه

1(.:أتس1)االخميمياانخيئاللةيتفبذوا،الأؤتالبينالنيماإلىزتجعتنمؤكي!إلنكنم،

اللة،إلىورجعواالقدمالضلالتجنبواقد،بالمسيحيؤمنونوهمالأممكانإذا

لافكيف،الحقيقىللةخضعواقديكونون،الإنجيليةالتعاليمبحفظللمسيحوبخضوعهم

الطبيعة،بحسبالإلهوهووحقيقى،صحيحذلل!ولأن؟الطبيعةبح!سبإلهأالابنيكون

نحلوقآ؟ي!صنفكيف

خرآلث!اهذ-56

تأنفتاقاتغذتلتاطلأ،يكنتنمأنةإتنكنمذخوتتاتغقمونالإخؤة%لقاأثتنم"لأتكنم

جقاديىاللإ،يإئجيلنكفقكئمأ!إلهتا!يتجاقرتايييئي،لمحى،تغقمونكضاغقيتاؤبييئقطلأ

2(.-ا:2تس1)اكييرا

حة.المفر

المسيحبشارةهوالإنجيللأن؟الله،وضوحبكل،المسيحيدعوأيضآهوها
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لأسلنا؟ثبيدطيطأفاا

بالسابقشبيهآخرلثاهذ66-

تلفقط،الئ!إئجيللآنغطيكئم،أنترضتىكتاإتثكثم،خاثينكتاإد"هكذا

ذلك:بعدمباشرةويضيف8(،2:تس)1إتنتا"شخبويينجمرثنملأئكنمأنضأ،أتقستتا

غاجمفونؤتخنالئيما،يإئجيلتكئمتكرزكئاإدؤكذتا،تغتتاالإخؤةأيقاتذكرون"قإئكئم

9(.2:ش)1جمئكئم"أخل!غقىئتفللآكىؤتقارأتثلأ

آخرشاهذ-76

ختركيقةيئاتستفمتئمإدلأئكئمائمطا!،يلآاللهت!ثئكرأئضأتخنذيلثأخل!اين

ييكئمأئضأتغقلاليي،اللهككيقيمايائخميق!هيئكقاتلاتاس!،ككيضيمالآقيفتموقا،اللهين

13(.2:تس)1انفؤييين"أثتنم

الذيهذاوفق،بالمسيحالإيمانهوالطوباويينالرسلحديثموضوعكانفإذا

كو)1ااقمئفوباؤإثاةائضمييختس!وغإلاتثئكئمشتيئآأغرفتأنأغزئمتئمالأثى1:بولسيقوله

ويقوليتطاولالذيالوقحإذنهوفمن،بالمسيحالكرازةبأنهاللةكلامويسمون2(،2:

أولئكأقوالعلىمعترضاويجذفمخلوقإنهإلهآ،دعيئالرسوليباللسانالذي،الابنعن

.الروحبإلهاميتحدتونالذينالقديسين
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ا!قالة-اللال!ا؟أثلاا

تاسعا:

تسالونيكيأهلإلىالثانيةالرسالةمن

تس)2المثيرتر"ينؤيخقظ!ستمتئتكثماتذيالرلبهؤأييناا68-

إذن،.بالإبمانإياهممثثتآ،مؤمنينإليهيأتونالذينيجعكلأنهبمأمينوالمخفمن

فما.آلهةفيهرجاءهمويضعونبهيؤمنونالذينأولئكيجعللأنهإله؟الطبيعة

عملبالتأكيدمثلما)1(،يؤلهأنهاللةيمئزوما،يعملهالذيفيأمينأيكونأنهو

ينير.

ي!فيألىيمكنلا:هدايؤأله.أن.كلعىالممدرصيغةفيوحاءتلأأع،5+هءهـة+بانيونالية)1(

عهمقالالدينضمنمنالاسانيصيرأننعمةلواليعىللحاضا،إله،إلىالانسانتحويل

:4(.ادط)2الإلهةالطبيعةشركاء
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.)3:3

فهوبحسب

الأمين،يمئيز

نأهوالنور

-كماقنا-
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سلنا؟لاهـدبهلال!ب!ألقاا

عاشرآ:

العبرانيينإلىالرسالةمن

هذهيىكفقتاكييز؟،ؤطرقيأئؤاجقلإيمآ،بالأئبتايمالابملاغكفتمقاتغذآلئه،اا96-

:ا)عباائغالميناكيئأيضأييماائذيشتىء،لكلؤاليثآتجغقةائذيائييما،!يالأيخير؟الأيايم

ا-2(.

اختلافمنتنشأالعظمةوأن،أعظمهوالإنجيليالتعليمأنبولسالرسولئظهر

بينماالأنمياء،بواسعةاالآباءإلىبالكلمةكرز،القديمةالأزمنةبحسبهكذا.الأشخاص

لأن،أولئكمنأعظمالابن.بالكلمةالكرازةتمتالابنبواسطة،الأخيرةالأزمنةبحسب

بينما"،الربيقولهمااهذا1:قائلينينادونكانواإذالعبيد،قامةقياسيتخطوااأولئك

"4....قأفوأتاؤأفا.تردبلآيفقذقاء:ييلأثةمتمعتئماقذا:يقولفإنه،الربهوإذ،الابن

27(.:5)مت

يصئفكيفأو؟المخلوقاتضممتالطيعةبحسبالالههوقنيحسبإذنكيف

الكل،عننحتلففهو،للجميعوارثأنه.مماولكنالعبيد؟ضمنالكلسيدهوقن

الدهور،قبلتصراالمخلوقاتمنأيألأن؟بواسطتهضيغالعالمويأنشىء.لكلووارث

الآب.معأزليأالكائنهوفقطفالابن،لذلك،الزمنفيصاربل

خرآشاهذ5-7

ؤشغميتبماتغل!ؤكلتايتة،ضازثقذتلآئكةيقاتكفتمائيياثكيقةكاتبإن"لأته

يالئكفيمالرلثائتذأقل!جممدازة؟هذاخلآصأأفضفتاإنتخنتئجئوقكئ!،غادتةئخازاةتال

3(.-22:)عبستمغوا"ائذينينتتاتتتتئتمييما،
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ث!دالل!15الئانيةا!قالة-الدال!نا؟أا!نا

تتفوقكيفبوضوحيبرهنأنهنجد)1(،الأشخاصاختلافمنوانطلاقأهنا،

بواسطةبهاكرزالتيالأقوالكانتإذالأنه؟الناموسظا،لعلىالإنجيلبةالتعاليمكثيرآ

فييلفواالأقوالهذهيخالفونالذينأولئكأنحئ،وثباتمصداقيةفيهاتوجدملائكة

الابن،هاكرزالىالتعاليميخالفالذيذاكأكثر،عقابأيستحقأفلا،المخيفالجحيم

الملائكة؟مكانةعنالابنمكانةتف!ققدرعلىوذلك

وهىالملائكةأننجدالآخر،عنالواحداختلافمدىاعتبارنافيوضعنافإذا

الآب،معلهفحستحهوأما،أمامهواقفونوهميسئحونه،للخدمةمرسلةخادمةأرواح

قذقلآئكة"ؤإداالانجيلى:القولوفقالملائكةمنويخذممعه،يملكمعه،الجليسلأنه

كوحيدكثيرأ،يتفوقالذيلهذاإذنفكيفا(.ا4:)متاتخدئهاقمتازثتجاخث

يحسبأنالآب،معيجلسلمنوكيف؟الأدقالمستوىذويهؤلاءمعيوجدأن،الجنس

الربالمسيحوبين،الملائكةبواسطةاللةم!الوصاياتلمالذىالحادم،موسىب!كاسعأفرفأهناكألىيقصد)1(

موسىالأنجياءرنيس11نائلأ::17ايولمصشرحهفيكيرلسالقديىيركد،ماوهداوالمحرر،والفاديوالمشرع

برامطةلناؤهتتالىالابحيفيةالنعمةيدرسأنيتعفمأنبريدقنكلوعلىالمحد.والرقيعنيقلنمسه

واضعهولأنهبكثير،أحمىالابنأنفسوهـيرى،مرسىبراسطةأعطيتاليالناموسبنعمةويقارهاالمحقص

الئغتةأثااغطيبئوشى"الئائوعنالإنجيلييقرلولذلك.المرصويالناموسمنأفضلحراتيهصالذيالاموس

أدانلقدالمخفص؟...برا!ةصارتالىوالسةالاموسلينالفرقهرومامتازا".ائتحييحقيئوغؤالخق

أماالعقا!،تحتألماشأظهر3:22()غلاالحطيةتحتالكلعلىاللةأكلقبالامرسلأله،الحليفةالامرس

نأومعا:47(.2يو)انظرائغاتتم"أ؟خلمنتلائغالتملأدينآتتثم"لأنهللإلانالحربةأعطىفقدالمحفص

أشارذلكإلىوبالإضافةالإسان،أضفتاليالأصنامعبادةسوحذبهللإنساداللةمعرفةنعمةأعطيالناموس

الوحيد،بالالناللدالىوالحقالعمةأما،نافعكمعقمكانلكنه،كاملةعيربطريقةكانوإنالحير،وعقمالشرإلى

لكي،بيدهيقودناولقية،مجيدةبوصايالل،ظلالرالمافعةالأمرررسمولارمور،يالحيراتلايقذمأالدي

الئثى""زوخأعطىفقدالمسيحأمايفخؤب"أئفأائعئر؟نه"زوخيعطىالامرسكاد.للإممانكاملةمعرلمحةسال

1)برل!يقرلكماشيئأ(لي!اللحمحتالىالالىشيءلاوهواللحميختنالاموسكالى8:ها(.)روللحرية

تدضالدييغسلالاموس:92(20)رو"بالروعائقفب"يختا!مانعلهرالميحيوعرلاأما7:91(،كرر

أما،الحقيقةللألتاءكرمز!يمةيأقيالاموسا(،ا2:)متولارالقدسبالروحيعضدفهوالمحفصأما.يماه،

)عبإنانلاالرثنصبهالذيالحقيفيالمسكنإلىويقذمماأ:24(،)عبلفسهاالسماءإلىديدحلالمحفص

شرحفيها".شحركالىالحدودلقبلأنعليماولك!،ذكرناهمماأكثرأخرىدروقألفعأدصعمأ8:2(.وليس

.141-041صالأولالإصحاح،الآولالمجلدالسالق،المرجعيوححا،إ!يل

467



لللكط؟2لال!ثبيباللألقاا

يحسبكيفالملكلهوتن،الخداممعيحسبيخذموتن،أمامهيقفونالذينأرلئكمع

العبيد؟أولئكمع

خرآلثاهذ1-7

ييؤاجاشتهذاليهن1:التاسعالمزمورفيقيلماللمسيحالطوباويبولسينسب

غنقييلأؤضتغتهتفتمذة؟ختىالإثمتالبائنألي؟تذكرةختىالإثستانهؤ"قاقائلا:قؤصيم

تخمتشىءكلآخضتغتيذئك.أغضاليغقىؤأقمته،كلفتهؤكراتةبقخدائضلآئكيما.

الكلترىت!ئتاالآنأئتاغقى.تةخاصعغئرشتئئأتئركتثمتهالكلأخفخغإدلأئةقذشييما".

8(.-26:)عبته"مخضعاتغا

ئحاطوأنهورلب،ملكهوالكللهيخضعقنبأن-إذن-نعترفبذلكألسنا

ضمنيحسبوكيفاللة؟هوليسإذنكيف؟الكللهيخضعالذيهذابالثة،لائق.!دجل!

أفاإذ،المخلوقاتمنالطبيعةبحسبأعظملأنهالك!!؟فوقهوالذيهذا،المخلوقات

قدميه،تحتشىءوكلوالمجد،الملككللههوبينما،العبوديةنيرتحتومستعبدةخاضعة

)أشاقذقيئاقؤطئؤالأزضنكرسئي،الئضاؤاث11الأنبياء:أحدبواسطةنفسههوقالكما

:66.)1

خرآلثاهذ2-7

اغيرايتازسئوللآجطوا،ئهال!ئقاليالذغؤهشئركاغ،المديسئونالإخؤةأيقاثتم"ين

كليخيأئضأموستىكانكضاأقاته،يفذيأييناكؤنيماخاليدموغ،ائقسييخكقتييماؤزئيس

كراتبماينائتئبيتانيتايمقذارموستى،ينأكثريقخدأفلأحستقذهذاقإنتئييما.

أجمينأكانؤموستى.اللةهؤالكلتاييئؤليهنقا،إئستانيثيييماتيتكللآن.اثتيبينأكتر

5(.-أ3:)عبييما"ئتكفتمأنيفغييل!شتقاذةكخادبم،تئييماكل!ى

خلقه،الذيذاكمع،الطريقةبذاتخيققنيكرثمأنيجبلاأنهيعلمناالرسول

؟المخلوقاتضمنالابنئحسبأنيسمحلاأنهوجه،كلمنواضحأيكونذلكوعلى

بئالذيذاكهووقنائتئب".ينأكتركراقةمناثتثبيتافيقا"يمقذالي:يقوللأنه

ؤقاالتضاؤابفيقا:الكلخلقيخييمااقإته1:الابنعننفسههوالرسوليقولههذا،الكون

468



الللأثط5اللاليةاا!قالة-اللالانا؟اثلوأ

ستلآطين.أئمليياستابأئمسييادابأئمغروشأكانستؤاءئرى،لآؤقائرىقاالأزضيى،غقى

نأوبما؟المخلوقاتمعالخالقئحسبإذنفكيف16(.أ:)كوخيق"قذؤتةييماالكل

الابنأنالواضحفمن"الكل"،قبلهوالابنبينما"الكل"،منواحدأيعدنفسهالزمن

يحسبفكيف2(،:أ)عباائغالميناغيئأئضاييماائذي11:يقوللأنه.الزمنمنأعظم

خلق-ماكللأنالدهور؟قبلكائنهوالذيهذا،الزمنفيصارتالتيالمخلوقاتمع

فهي،الدنسةغيرالالهيةالطبيعةأئا،الزمنفيوجودهبدايةكانت-التكوينسفربحسب

خصائصها.أحدوهذا،الزمنحدودخارجكالنه

آخرشاهذ73-

ائقصييخؤأتابيما.ئت!شفتمأنيفغييل!شتقاذةكخاببم،تئييماكليىأيينأكاذ"ؤئوستى

ه3:)عباالئقآييمااإلىتايتةؤاقيخاليهالرخاءييقيماتقستكتاإنتخنؤتثتةتيييما.غقىقكانن

-.)6

الاختلافئظهرفهو:كالتاليمقارنةويعقدالأسماءيستخدمالرسولبولسإن

المخلوقاتوكلالمسيحبينوالاختلافبل،وموسىالمسيحمنكلبينالجوهري

اللة،بيتفيكخادمأمينأأحدهماكانوإذاابنأ،والآخرخادمأ،أحدهماكانفإذا.الأخرى

لجنص!المسيحينتميإذنفكيف،ذاتههولبيتهبلغره،يملكهلبيتليسوارثأ،والآخر

جنسه،فيموسىمعيتشابهلاومن؟الجنسهذاعنفيهيختلفالذيالوقتفيمعئن

جهةمنآخرمعيصئفأنيمكنلا،العبوديةفيمعهيتماثلولا،الطبيعةخالقباعتباره

كافة،المخلوقاتمع-العموموجهعلى-تجريهنايعقدهاالىالمقارنةلأن.الطبيعة

منها.كواحدموسىشخصيستخدمكانوإنحئ،موسىمعوليس

المعنىنفسيشرحآخرشاهد74-

فيزئمالذيهذاوفق،خلقهالذيدتةعبدأيكونللوجوديأق!شيءكلكانإذا

أقوالوفقأحرارأ،يكونونالأبناءبينما19(،:ا91)مزاغبيدكاالكلالأن1المزامير:

الآب،منالموصوفةغيرولادتهبسببالحرالابنينتميأقيمكنفكيف،الصادقةالمحلص

نحلوقة؟لأفاكعبيد؟تخدمالتيالمنوقاتتلكطبيعةلنفس
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لاس!نا؟لال!هـدييبالمألقاا

تخن":+ؤتيئةإننا:بولسالقديسويذكر

تكئمؤأكونتيتكئم"ؤأسييرالأنبياء:خلالمنقالالذيذاكهواللةيكنلمإذا

اللةقنكلآثتنماقإنكنم161(:6:كو)122(،26:الاوشتغبأ"لىتكوتونؤأئتنمإلهأ

قيتكونونؤهئمإلهآ،تهثمؤأكونتثتهئم،ؤأسييرييهئمستأشكن:"إيياللهقالكضاائخي،

الطيعة؟بحسباللةهويكنلمإذا،الابنبيتالآننحننكونفكيفشغبا".

الإئ!تالب!ييروجيماياثق!هتتأئاواأن.....أطلب"لذلكأيضأ:بولسيقول

اللة،هوالمسيحبالتالي17(.-316:)أفسسقلوبكئم"يييالإتمال!ائقسييحليجلائتاطن،

مخلوقأ.ليشفهوإذنهكذا،أنهوبما

آخرشاهذ5-7

الازيذاليييإتمالزيغذيمشيرثرقفبأخلإكئمفيتكونلآأنالإخؤة%لقا"ائظروا

.(3:21)عبااائخيالئ!غن

تمنعوفيه،القديسينعلىالمكافآتتوزعوبفضلة،بالمسيحهوفالايمانإذن،

ققهيييؤينقنتكئم:أقولالخقآلخقاا:يقولإذ،نفسههوإياهيعلمناهذا.الأبديةالحياة

.(6:74)يوااأتلإتةخياة

الحي،اللةعنمبتعدا،شريرآقلبالنفسهيكت!سببه،الايمانيرفضقنكانفإذا

الابنهذاحقامصنوعآأونحلوقأيكونوكيف؟الطبيعةبحسبإلهآالابنيكونلافكيف

الحي.الإلههوأيضأزالابن،الحيالإلههوالآبلأنوتذه؟تنخواصكليمتلكالذي

ضرآلثاهذ6-7

قفرقإلىؤخاليقةخذل!،بيستئنيكلينؤأضفتىؤقغاتةخيةالئ!كيضة"لأن

طاهرهغئرخييقةؤتي!تؤيثاييما.ائقفبأفكازؤئقيزؤائمخاغ،ؤائققاميلؤالرزعالئفيى

13(.-4:12)عبأئرتا"تغةائذيذيلثلغيتىؤتكشودتغريانشتىءكلتلتذاتة،

.كلثلئزئنوأنهالآب،خواصكللهالابنأنكيفنرىأنأيضأهنانستيم

مثلماأيوتذه.الذيذاكويملكها،ظهرتالتيالخواصتلكمثلوذلك.الصلاحهذا
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ثادااللل5االلاليةا!قالة-الثالان؟اثل!أ

)مزوالكلىالقلوبيعرفوأيضأ)!(،أمامهظاهروالكل،عائقأيبلاالكلالآباللةيرى

وأيضأ3(،:42)أيوباتغرقة؟ايلآائقضاغئخميائذيدااققن1:يقولولهذا1(،70:

أقايهنيخىإئستاناختتأإداتيبد،جمنإلهأؤت!ثالرلث،يقول،قريبينإلهأتغفي11:يقول

2(.4-23:23)أرمياا"الرلب؟اتقولأتا،أزاةأققام!ثتيره

فمثلما.الابنفيأيضأتوجدالخواصتلككلأنيقولهمابكليؤكدبولسهنا

بحسبالحياةهوأيضآهذالأنالمجى؟:الكلمةيدعوهكذا،الحياةهولأنهالآب؟يجى

الابنفيأيضأيوجد،الطبيعةبحسبالآبفي-بحق-يوجدماكلكانفإذا.الطبيعة

؟تطاقلاالىالتجديفبجرائممذنبأئعدألامخلوقأ،يدعوهفقنوالجوهر،الطيعةبحسب

طبيعةنفسلهإذ،الطيعةبحسبللآبالتئالطيعيةالخواصنفسللابنتكونلاوكيف

؟وجوهرهالآب

وبالتاليشىءكلورىالاب!أنفيركد،الذهبيةالمنارةمعئيشرحوهوكرل!القدي!يؤكدهالبرهانلفس)1(

البىزكرياأوثر:والحقبالروحالعبادةكتابهفييقولإذ13(-ا4:2)عصيالراردةالايةويسنخدماللههو

سئرجويسعةرأسهاعلىدهـوكورهاكلها.ممنارةوإدانطرتاقديفول:لألهأيفأ،المقدسةالمنارةهدهإلى

.يسارهعنوالأخرىالكوريمينعنأحداهمازيتوشانوعندهارأسها.علىالتيللسرحألابيبومععليها

هدهماتعلمأماليوقالكلمىالذيالملاكفأحاب؟سيديياهذهماقائلاكلصيالذيللملاكوقلتلأجبت

الرؤيةيشرحوالملاكا؟اصيديياهذه"ما:الطوباويالىيتاءلحسنا(.ه-ا:4)ركا!سيدييالالقلت

)رككلها"الأرضلىالحائلةالربأعينهىإممااا:ساراتالسععنقائلأالمسيحإلى-المنارةبصناعة-ويتر

علىوترف،الأعينلألافتراناألالوهيةفإنأكثر:هوما-ماديلشكل-أقولأنيحبكانأ(.وإلىا:4

22(.2:)داالنرر"يسكن"وعدهعهكتبالديداكوفقالظلاملىمرجودهوماكلمميرةالثريةالأمرر

نأ-رونالعصكانلإداالآحرين.يعطيهأنقلطيعتهلىكائنهذافإنالمثر،نح!نورهلمااللةأرسلإذلأله

مئحهلاءوياالثعب،فيالبلداءأيهاا!ا!هموا:قائلينمحوهملصرحأدالوقتحالىفقدهكذا،ليسالأمر

وأمفىولعالةحيةاللةكلمة"لأن9(.-8ة49)مرايصر؟األاالعينالصانع؟يسمعألاالأذدالغارستعقلود؟

عريانشيءكلبل،قدامهظاهرةغيرخليقةولبس.ونياتهالقبأدكاروممبزحدي!ديسيصكلمن

شىء.كلويرىشىء،كلييمفالمسيح13(.إدن-412:)عبأمرنا"معهالذيدلكلعيىومكثود!

أدمامستترةأماك!يإنساناحتاإدالعيد.منإلهأولحتالرببقولقريبسإله"ألعلىابر:بفمقاللذلك

الحاس،الجزء،السابقالمرحع،والحقبالروحوالعبادةالسجود24(10-3؟23:)إر"الربيقولأناأراه

76.-75صالتاسعةالمقالة
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لاللل!نا؟لال!هـلييياللألقاا

خرآشاهذ77-

13:)عبالله"ئسترهذ؟جمتليذتائخلأتهاسؤفييغ،ؤاائخئريخغلتئ!متؤ!لآ"ؤليهن

.)16

الخليقةكلسيقودقنهوكانإذالأنهإلها.الابنأيضاهنايدعوبولسأنلاحظ

اضبط-بالذلك-فهو6(،2:)روأعمالهبحسبواحدكلوسيجازيالدينونة،إلى

أيي،متازيهيتااتغاتؤاالهم:!يقولالحسنةالأعماليعملوناتيناأولئكتمامامنهيقرث

غطثئتقأطغمتموفي.جغالأئيائغاتيم؟تا!سييسيىمئذتكئمائمغذائققكوتليتوا

الله،هويكونلافكيف35(،-2534:)تقآؤيتمويي"غريبأكئمثق!تقيتفوفي.

يصنعونالذينهؤلاءذبائحويقبل،الصادقالقديسينبلسانهكذايدعىالذيذلك

ملكوتإلىالقديسينطغمةوئديخلبه،اللائقةالمجازاةواحدكلوبجازيإحسانات،

؟السموات
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الللثوفى15اللانيةاا!قالة-اللالاثها؟أ!ناا

عشر:حادي

تيموثاؤسإلىالأولىالرسالةمن

يسئوغؤزثتاضخفصتا،اللةأفييخ!بائقسييح،ي!وغزشولائول!ن،ا78-

أييتااللهينؤستلآمؤزخقةيغقة:الإتمالبييالضريحالائنييموتاولن،إلىزتجائتا.ائقسييح،

2(.-ا:ا)اتيموزثتا"ت!وغؤاثقحييح

نرىدعنالكناللة.مخلصنابوصيةالرسوليةالخدمةقيلقدإنهيقولبولسهوها

الوصية؟هذهأعطاهالذيهوالمسيحهل،المقدسالكتابأقوالمنالموضوعنفحصونحن

لكىدمشقإلىأورشليممنمسرعا-مكتوبهوكما-بولسذهبعندماحسنآ.

شتاول!"ثتاؤل،قائلأ:المسيحلهظهرالطريقوسطفيكانوبينماالتلاميذ،علىيقبض

ائذيتسئوغ:"آناالر!ثققالستيذ؟"تاأئت"تن:وقالسألهوبولسا،يي؟اتضضهذ!يضادا

7(.-ا9:)أعتفغل"أنيئتجىقادالذقئقالائقديتةؤاذخلفئم....تضطهذةأئت

ؤتممومون،الرلتيخدمونهثم"ؤتثئقا:الرسلأعمالفيونجدهالروحقالهماأيضآكذلك

ثم2(.:أ3)أعإتييما"دغوتهقاائذيلفغتيؤشتاؤلبز!لاتايي"أفرزوااثقذلن:الرو!قال

هتاكؤينستلويهية،إلىائخذزاائقاليالروعينازسيلآإد"قهذال!عنهما:مكتوبأيضا

ائيفو؟.تخايعيىاللهيكيضيماتاذتاستلآجميسنيىمتازاؤتفافئرش.إلىائتخريىستاقرا

5(.-31:4)أعااخابمأيوختاقغهقاؤكان

يدعوهفهوولهذاليكرز؟ارسل،القدسالروحبواسطةمخلصنا،بوصيةأنهأرأيث

نحلوق؟الابنإننقولأنعظيمآتجديفآيكونلاكيفإذنورجاؤنا،ومخلصناإلهناأيضأ

،مخلوفبواسطةونخلص،المخلوقنعبدأنفسنانجدفسوفهكذا،الابنكانإن،لأنه

يعبدونالذينأولئكعنيمئرناشيءلدينايكونلنعندئذ،المخلوقعلىرجاؤناونسند

الخليقة.
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ول"سكداهـدييلالديطألقاا

خرآلثاهذ-97

9(.:اتيموا)ين"ؤائفتمربيلأتضيماتليفتالي،ئوضغتئمالئائوسنأنهذا:"غايمآ

ئقاليمآخرثتيئءكانؤإن11قائلا:يختم،آخرينأشراراأناسآهؤلاءعلىأيضآيضيفوإذ

-أ:انيمو)اغقييما"أتااؤثمتتانذيانمتازفياللهقخدإتجيلخ!تالضجبخ،النغليتم

الالن.ينكرونالذينأولئكمنيحذرأنيريدفإنه1(،0

لمخلصناإلاوالرسولالواعظينتمىوتمن؟بولسعليهاؤتمنالذيالإنجيلتمن

نحلوق.إنهعنهيقولواأنللبعضيسمحأولهذااللة،يدعوهالذيالمسيحيسوع

كانإذالأنهلاحئي؟زمنفيووجذخلقالذيهذاهواللةيكونأنيمكنكيف

زمنفيخلققديكونلافكيف،العدممنالوجودإلىدعى،مخلوقجوهرذامؤمنكل

81:)مزااغريبإلهييكيكن"لآ:يقولالكتابلأنإلهآ.أبدايكونلاهذاومثل؟معين

الآب.عنغريبأليسوهوللآبلاحقزمنفييأبافهوإذنإله،الابنأنوبما9(.

اؤتمنالذيبولساممانهووهذامخلوقا.ليسعندئذفهوالنحو،هذاعلىالأمركانوإذا

ائذيزئتاتسموغائقسييخأشئكر"ؤأتاقائلا:نفسههوأعلنهماهووهذامخلصنا،إنجيلعلى

ؤمفتريأ.ؤمفئطهدأمخدئالملاكئتاتذيأتايفجذقيما،تجغقيىإدأيينا،خحيتنىأثهقؤافي،

13(.-12:ا)اتيموإتمالز"غذيم!ىيخفلقغفثلأثيزجفث،ؤليهئيى

آخرلثاهذ5-8

ائغاليمإلىتجاخي!ئوغائقسييخأنفئول:كلؤئسثئجفةائكيقةهى"صتابقة

كلأؤلاآنافيائق!ييحت!وعلمطهر:رجفيهذاليهتييقئلا.أؤلهثماثذينائخطاةل!خفمن

16(.-15:اتيمو)اا!تدله"ايئخياهييمايؤجمنواأنيفغييدينيتالأأتا؟،

عنملقين،الأبديةالحياةفيمكانأوأخذناخلصناقدبالمسيحبالايمانكنافإن

،الحياةيمنحالذيهذا،الطيعةبحسبإلهآالابنيكونلاكيفعندئذ،الموتنيركاهلنا

يفعلأنيمكنالذيالوحيدوهوإلهآ،بكونهويخلص،الطبيعةبحسبالحياةنفسههوبكونه

الإئستانؤخقفثالأزضنضتغثئخفم!....آناغئريؤلئ!منالرلث،آنا"أتا:قالإذهذا،

12(.43،11:45:)أش"أقرثآناخئدقاؤكلالسئقاؤات،تشترتاأتايذاقيغقيقا.
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الللأثو!11االلا.ليةا!قالة-االلال!فياثل!أ

وعدالذيوهوس(،639:)ألقخلصنا"نفسههـبنابل،ملاكولاوسيط"لاحقالأنه

قذتيائجتالغقىأخضلقاها2برلذاائمتكلم.هؤآنااايخلصنا:أنالأنبياءبواسطةقديمأ

شقكقذلصفيؤن:ائقائلبائخلآص،ائمخبربائخئر،ائمتشحربالضلذم،ائمخبراثمتشتر،

لنابالسلاموكرزحقا،أتىوللتو،ذاتهأظهرحضورهوأثناء7(،-526:)أشاإفلثا

بولس:أقوالوفق،قريبينكانواالذينلأولئكبالسلاموأيضأ،بعيدينكناالذيننحن

1(.2:6أف)أنظر"والقريبينالبعيدينأنتموبشركم"فجاء

خرآلثاهذ1-8

ؤائقخذائكراتةتة،ؤخذةائخيهيئمالإلةئرى،ؤلآتفتىلآائذيالأفولي"ؤتيأ

.(71:اتيمو1)اآيينا.فوليالةذفرإلى

الذيوهو،نهايةوبدوندائمأيسودالذيهولأنهالدهور،ملكهوالابنأن.مما

الآبخواصلديهالذيفهذا،وعليهئرى.ولايفتىلاإلهئدعىفهوإذنالدهور،بخلق

فيلهمساوبأوليسالجوهر،فيعنهمختلفأبكونأنيمكنكبف،الطيعةبحسبذاقا

المخلوقاتفيالالوهيةخصائصتوجدبأنمنطقأييسمحلاطالمامنه،ومولودأالجوهر

الطبيعة؟بح!ب

للعذراءقائلاغبريالالملائكةرئيسلنايؤكدهماوهذاالدهور،ملكهووالابن

أيييما،داؤذكرسييئالإلةالرئثؤئغطيمائذغى،ائغيئؤائنغطيمأ،يكون"هذا:القديسة

33(.-32:الواايقاتةايمفيهيماتكونؤلآالأتد،إلىيغفوقيتيبغقىؤتضيأ

خرآش!اهذ2-8

بيقين:زيضيفوللملوك،،الجميعلأجلصلواتيصلىبأنتلميذهبولسيوصي

ؤإتىيخفمحون،الئاستجميغأنئرياائذيالتإ،ئخفصتاتذىؤضقئولختنهذا"لأن

4(.-23:تيمو)1ئقيفو!"الخيئمغرقيما

هووالحق،الحقعرفناعندماخلصناوقد،اللههوالجميعنحلصأنفبماإذن،

النحو،هذاعلىالأمرأنوبما.المخلصوهوالالههوبالتالي6(،ا:4يو)أنظرالمسيح
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"سلنا؟هـلبرل!يال!لفاا

ضمنبالطيعةالابنئحسبأنيمكنوكيف؟الطيعةبحسباللههوالابنيكونلافكيف

بلمخلوقأ،ليسالابنبالتاليأيضأ.المعقولغيرومنتجديفآ،ئعدذلكإن؟المخلوقات

الآب.اللةمنالآتيشالمخفص،الإلههوبالحري

آخرلفاهذ83-

ائقسييح"ت!وعالإئستانؤالئاس:اللهتينؤاجدؤؤسييطؤاجاإلهيوخا"لأئه

:2(.)أتيموه

اللةفيهيتلاقىأندون،والناساللةبينوسيطمجردهوالمسيحيسوعكانإن

صنابتعدواالذينالبشرتقويممجردعلىعملهواقتصرجوهريا)1(،الطيعةبحسبوالبشر

أيضأكثيرينهناكلأنالوحيد؟الوسبطإنهبولسعنهيقولفكيف،وإصلاحهماللةش!ركة

اثقسييح:غناتطلباصرخ:بولسوحسنأ،الخدمةهذهيقذمواأناستحقواالقديسينمن

للناموسخادقأوسيطاالطوبا!يموسىصاركذلك2(..5:كو)2اااللهقغتضاتحوا

بنيعننائبألثةقائلاوسيطآكانأيضأالحكيمإرميا.إسرائيللبئاللةمناعطىالذي

2(.0:ا8)أرغئفئم"غفتتكلأزذياثخيرغئفئملأتكفتمأقاتكؤفوييادكر11:إسرائيل

إذنالأمر.هذاليصنعؤحدقد،القديسينالأنبياءمنواحدكلأننجدعام،وبشكل

الآخرين؟هؤلاءعنمختلفأيكنلمإنالوحيد،الوسيطهوالمسيحيكونكيف

وألالآخرينشبيهاوليس،مختلففهولذلك،بولسقالكماحقأواحاهو

)2(بطرفيهالاثنينأيضاقربوالتر(،)اللةالاثنينبينحقاهوالذيهذالأن.معهممتماثلأ

معواحدهوإذإنسانأبكونهوالبشراللةبينوسيطهوالمسيحولأن،المتباعدينموخدا

الطيعةمنكلأأعادبنا،بتشثههالذيسلامنا)3(هوفهذاالترية،طبيعتهبحسبالبشر

ثريته.الرمعهرالجريوواحدأإلوهيته،!س!هرالحرفيالآ!معواحدأيكونأندولىهايقصد()

واحد.آل!فيوإلهأإلسالألكونهأي()

أمامرمكالةالعهدتابوتصتالحديتخلالصسلافاالمسيحأنوضوحلكلكيرلصالقدي!لنايعلن)3(

الذيوهو،للمسيحنمرذحأصارالذي،الذهبمدبحأمامئوصعأنأمراوهكذا،:يقولإد،الدهبمدبح

قدالانسانولأنالآ!.اللهأعبنأماميقردناسرفالميحأنإلىيثيرالذيالأمرالكاروببم،فوقمنيتحدث

أولانفسههرفعلكمااللةأمامأحرىمرةالمسيخأحضره،الكثيرةوالحطيةالمخالفةبش!بالئهواصطدماتجعد

476



الللأثافى15النا.لبها!قالة-االلالون،ثل!أا

كيفذلك،بغيرلأنهبموالشركةالوحدةإلى)الناسوت(البشريةوالطيعة)اللاهوت(الإلهية

الإلهية؟للطيعةمشاركيننصيرأنيمكنناكان

طبيعتهبحسبالجوهرفيللآبومساويأ،الطيعةبحسباللههوأنهفبماإذن،

كلمنتمامامعقولغيرأمراهذالأنمصنوعا،أومخلوقايكونأنيمكنفكيف،الإلهية

؟الوجوه

خرآشاهذ4-8

أثقثئاقذلأثتاؤنغتر،تئدبيهذالأثتا.قبولكلؤم!ئتجقةائكيمةهى"ضادقة

4:9تيمو1)ائفؤييين"سيثقاؤلآالثاس،تجميعمخفم!فؤاثذي،ائخياللةغقىزتجاغتا

-0.)1

التيالأحداثتلكيرى-القدسالروحمنملهمأ-الطوباويالمرنمكانبينما

خلآميتا،إلة"يا:نحوهبقوةصرحقدنجده،المخلصمجىءنعمةإياناومعلمأ،تحدثسوف

هوالمسيحأنفبماإذن،ه(.65:)مزاثتجيذ؟اؤاثتخرآزضيىاأقاصىتجميعمتكليا

هوأنهعالمأحتا،إلهأيدعوهوبولسآمنا،الذيننحنفيهرجائنايعفتدالذيوهورجاؤنا،

منالحيالابنولي!،المخلوقاتمنواحدأيكونأنيمكنفكيف،الطبيعةبحسبالله

الطبيعة؟بحس!ؤتذهالذيالآبخصائصكللديهوالذي،الحيالآب

آخرلثاهذ85-

اللةأقاتمأوصيك

الخ!تنيالاغيرافيائبئطي

ؤأييست!تمنهاتذيائقسييح،

ييلآطستذىشتهذائذييسئوغؤائضسييح،الكلئخمياتذي

ي!وغزئتاطفورإلىتؤبمؤلآذت!يبلآائؤصيةتخقطأن

ائذي،الأرصبالبؤزلثائمفوفيتيأائؤجيذ:ائغزيرائمتازذقاييما

السماءإلىبلالحققية،أضباهليدمصرعةأقداسإلىيدحلاالمسيحيأن11:الرسوا!لولىقالكصالألهبداته.

أماميظغرسرتألهعهقيلأيه،معدائماهولالدي24(.9:)عبلأجلا"اللة:جهأمامالآنليظهرعيها

"لأله،القدمالابتعادذلكمبطلأأولأ،لداتههو!علمابحبتغييرسالثمريةللطيعةحصلماأمامهمقدمأأبيه

الابق،المرحعالحاص،الحرء،والحقبالروحوالعبادةالسجود10((2:4)ع!المقدسةالكتصوفقأسلاما"هو

86.صالناسعةالمفالة
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،سكلا؟ثيرلال!ياللألفاا

يقدرؤلآالئاسينأخدترةتثمائذييئه،يذتىلآنوليييستايهنااثقؤب،غذمتهؤخذة

1(.6-6:31تيمو1)آيين".الأتدثةؤائفذزةاثكراتةتةاتذي،يراةأن

ئظهرسوفذاتهوالآب،المناسبالوقتفيمجيئهئظهرسوفذاتهالمسيحإذن،

نأأحديظننفلا،مجيئهئظهرسوفالذيذاكهوذاتهالمسيحإننقولكنافإذاالمجد.هذا

منيمنعماهناكفليسوإلامخلوقأ،يكونأنيمكن،كثيرهزتبمنممخدأيأتيسوفقن

ففطتناسبالأمجادتلكأنحينفي،المخلوقاتمنواحدلكلذلكإمكانيةتنسبأن

ذلكتكان،المخلوقاتفيالطيعةبحسبتوجدالأمجادتلككانتإذاأقا،الإلهيةالطبيعة

خصائصمنهيالتيالأمجادتلككانتإذالكنعنها.غريبةليستالأمجادتلكأنيعني

.المخلوقاتمنواحدآليسبالناليفهوذاتها،الآ!طبيعةوله،المسيحفيتوجدالآب،

كلللمسيحالحقكارزالرسولبولسينسب،مجيئهيطهرسوفالآبأنوبما

الابنأيضانجدأنناإلاالمائت،غيرفقطهوالآبإنوحيث.اللةتناسبالتيالخصائص

ليسأنهإذن،،الواضحمن6(.:ا4)يواالحياةهوأنا11:يقوللأنه؟الخاصيةهذهلديه

صورةهول!ضه،المخلوقاتمثلاللةعنغريبجوهرمنهوولاالآب،جوهرعنغريبأ

لأنهاللة؟هوبلمخلوقأ،ليسفهوهذاولأجلالجوهر،بحسبوتذهالذيالآبومثلالآب

لمء?)1(.ى.
مصموعاأومخلوقاليسفهوبالتالي.حياةمنايضاوحياة،لورمنلوروهو،اللهمناتى

البعض.ترترةوفق

مننررهوأيصأالالنأنعلىالتثديدمعكيرلسالقديسهذاعلىيركدمه،ئدنلانررفيساكنالله)1(

والحق:بالروحوالعادةالسحودكتابهفييقولإد-الإيمانقانونيوردكما-ساميةالالهيةالطيعةوأننور،

تدفقأي،الجمعصيغةفي"المعرلة"كلمةتعىأفافشحد"السيرافيم"،كلمةممهرمالونايةاللفةإلىنقلها"إذا

اليالطيعةلألى؟اللةوجهأحديرىأنمسمرحعيرأنهتعلنالحكمةوكليةالاميةالقواتلإن،وبالالي.الحكمة

السحرد6:16(10قي)1منه"يدلىلانورفي"يسكىبولسكلامبحس!فهوتمامأ،منظورةغبرالعقلتفوق

67.صالتاسعةالمقالةالخاس،الجزء،السابقالمرحع،والحقلالروحوالعادة
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ثافىالللا5الئاليةا!قالة-لثالانا؟أال!نا

عضر:ثاني

لتيموثاؤسالثانيةالرسالةمن

اباخيقا!ىاشئتركتلأسييرة،آنابيؤلآزئتا،يشتقاذ؟تخخلاقلآا86-

:اتيمو)2فقذستة"ذغؤةؤذغاتاخفضتااتذياللة،فوهيخحتبالإئجيللأخلائقحثتفاب

.)8-9

قائلأ:دعانا،الذيهولأنه.والمخلصاللةأنهالابنيدعووضوحبكلهوها

كيف28(.أ:ا)متايىلجكثم"ؤأتاالأخقالي،ؤالئميليالفئغيينتجميغياإلى"تغاتؤا

،مخلوقبواسطةتخلصأننستطيعلالأننا؟والمخلصاللةحقاهوطالمانحلوقا،إذنيكون

نفسه.اللةبواسطةفقطلكن
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لا!ل!نا؟كيرلالدالقاباللأ

عضر:ثالث

تيطسإلىالرسالةمن

ئئيهرأنإئاتاشغفضةالئاسيى،يخميعائفخفصتة،اللةيغقةطقرثقذالأئة871-

مثتطرينائخاضير،أخاتيماييؤالتقؤىؤائيربالتغقلؤتييشنائغاتممة،ؤالثتقؤابائفحوز

-211:)تيطساثضسييح"ي!وغزئخفميتاائغطيماللةتخل!ؤطفوزائفتازكالرخاء

.)13

مجدفينيكونوالاف!سيف،والمخلصاللةأيضأوهورجاؤنا،هوالمسيحأن.مما

وهوالعبيد،ضمنويحسبونهوينطاولوننحلوق،الابنإنيذعونالذينهؤلاءومهوسبن

إلة؟بأنهحقايعترفالكلهذا،ولأجل،الإلهيةالطيعةخصائصكللهالذي

آخرشاهذ88-

هووالرب،مباركهو-البيأقوالوفق-بالربيؤمنالذيالانسانكانإذا

علىمستندغيرلهرجاءلاالذيفالمرء،يسريأيضآفالعكسه(،0:4مز)أنظررجاؤه

عندئذفهوونحلوقا،مصنوعاالابنكانفإذا22(.78:)مزبركةأيةخارجيوجداللة،

الضانعللربئمتازكون"أثتئم:المرنموفقتكونوا،إذنكيف.الطيعةبحسبربآوليسعبدأ

الله"ئتازك:يفولحينصادقأبولسيكونوكيف15(،:أ15)مزؤايآزض"السئقاؤات

اثقسييح"يىالسئقاليثابفيروجئةتركةيكلتازكتاالذيائضييح،تسموغزتتاآبو
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إاالل!ث!فىااللا.ليةا!قالة-االلال!نكااثل!ؤ

ليسفهوإذنهكذا،هوأنهوبما)!(.الطبيعةبحسبالربهوالابنإذن3(؟ا:)أفسس

19(.:911)مزااغبيدكالكل"لأنعنها:قيلالمخلوقاتلأن،.ممخلوق

والحق،لالروحالعبادةكنابهفيكبرلسالقديسعلبةأكدماوهذاروحبة،بركةبكلباركناإلهألكونهالالن)1(

سابة؟تكردأ!هذهالبركةإعطاءلطريقةيمك!كيفلكناللة،اسمفينتبارك!سحنإدن،11يقرل:إد

الرث"ائتاليككاقائلأ:يضيصأ!يجبيملىالذيالكاهنأ!مكتهر!إد،جميلةلطريقةذلكمنشتحقق

-624:)عدااشلآماؤيفحكغلمكؤخقهالربترقغ.ؤيرخمكغتينبزخهيماالر!يفييءؤيخرسك.

سومدحتناءمحليكولىأنيستبمحئالمخطئتشكيلوئعيداللعة،وئمطلتصرد،الركةحأ،26(.

تركبمابكلبازكتاائلإيائتييح،ي!وغزئتاأبراللهمتازك":كتبعندمابذلكيهدالرسولوبرلس.المسيح

نجيصفذائةتؤبمؤبلآقذيبينينكرنائغالبم،ناأيبيقئل!هاحتازناكضاانضسببح،بىال!تاوئاببىزوجثبما

نأكيفه(.أرأيت-3:ا)أف"قتيينييماقترةختتينفسيما،ائضيبحيي!رغللتتثيفغثتناستتقإدائتختيما،

القدسالروحبحثركةالمسيحخلالمنالركةلالعمدماباتتئمقبرلأصارعميانه،لسبطردالديالإلسان

السحود".كمالهلكلداحلناوضعهبلحرئيأ،للقديسيريمحهاوالديعليحا،شنئيسبأ!حمحالدي

.211-281صعرالحاديةالمقالة،السادسالجرءالابق،المرجع،والحقبالروحوالبادة
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لاسكلا3تبدلال!باللأالقا

عشر:رابع

الرسل!عمالسفرمن

أدأائقاسالروحتتغهمغلآطمة،ؤكوزهيريجمةيياختازواؤبعذتا9811-

تذغفئمققئمييييية،إلىيذقئواأنخاؤئواجميسيئاإلىأتؤاققضاأسيثا.يييائكيقيماتتكففوا

7(.-61:6)أع(11يسوع)روخالروخ

روحيكونعندماإذن.يسوعروحبوضوج،ئسضىالفدسالروحهناهوها

الجوهربحسبلهالذيهذا،الطبيعةبحسباللةهويكونلاكيف،الابنروحهوالآب

الطيعة؟بحسبالآبالالههوالذيذاكخواص

الر!خكانفإن.الابنمععلاقتهفيالروحنرىأنيجبالآخر،الجانبعلى

عاقلةقوةأوما،ملاكروحأحيانادقيقداللة،فيالطبيعةخسبيوجدالذيالقدس

بحسبعلاقةعلىليسأنه.ممالكن،المخلوقاتضمنيحسبأيضأالابنإذندع،أخرى

.يسوعروحويدعىالابنمثلاللةفهوإذن؟المخلوقاتمنأممبمعالطيعة

الابنباعتبارهفقطهوإليهيشيرأنالروحهذاملامحمنملمحأأن.ممالكن،

أممىيكونالذيهذا،الأخرىبالمخلوقاتشبيهأيكونأنيمكنفكيف،الطبيعةبحسب

وتذه؟الذيالآبمعالجوهرفيوواحاللآب،ماكللديهأنلدرجةبكثير،منها

آخرشاهذ-59

ؤائقسئخوئرن،اللهؤئستثخالبئصتفتالبؤمييلآب!لسنكانالفئليمئني"ؤتخؤ

فيقائقتخمتالسثخن،أستاستاثترغرغثخئىغطضةزئرتةتغتةقخذتتسئقعوتهقا.

26(.-16:25)أعاثخميع"قئودؤاثقكتكلقا،آئؤالثاائخالي
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ث!دالثل5االلاليةا!قالة-االلال!ن؟ا!ناؤ

وأصواتالزلزالبسببالسجنحارساضطرابلوقاالقديسيذكرأنبعد

ستيقةاسثتلقفئوخة،ال!ئخنأئؤاقيؤزأىالسئخن،خايطاشتيقطؤتفا11:أضاف،بولس

غطيبمبضؤبئولحنقتاذىقرئوا.قذاثض!خويينأنطانآتفستة،يقتلأنئرجمعأؤكان

ؤخرذايخل،إلىؤائذقغضؤءأقطقتهفتا.تجمبغتالأنزديآ!شيئأيتف!ميكتفغلقائلأ:"لآ

يكيأفغلأ!يثئيىتاداستئذى،ؤقال:"تاأخرتجفضاثتمئرتجد،ؤفؤيئولسنسييلآ

ؤتجميغؤكفضاةتئيك".ؤآفلآئمتقتخفمنالضمييحي!وغيالرثثققالآ:"آينأخفمن؟"

ائجراخاب،ينؤغسئقفضاالفيلينال!ئاغيمايفكيئقأخذفضاالرفي.ي!شيضيماتئييمافيقن

ؤتقفلتائذة،تفضاقذتمتيييماإلىأصئغذفقاؤتضا.أخقغونتةؤائذينفؤائخاليمىؤاغنقذ

34(.-27:ا6)أعيالئه"آقنقذكانإدتيييماتجميعقغ

بالئة.آمنلأنهوعائلتههوقرخ،الرسلنصيحةوفق،يسوعبالربآمنالذيهذا

الرسليفدلمفلماذا-بكفرالهراطقةيقولكما-مصنوعاأونحلوقأالابنكانلولكن

منبواحدلكنصاجى،يابالتة،تؤمنلاأنتله،قائلينالحقيقيةالمعرفةإلىالسجنحارس

النقيضعلىبلهذا،مثلشيئألهقالواأفميظهرلا،الآنلكن؟المصنوعاتأوالمخلوقات

يكونلاوكيف.الايمانعنحقيقيأفكرأوكؤنحسنأتصرفلأنهلهم،مقبولأكان

نأاللة،هوتمنيمكنفكيفوبالتالي؟الطبيعةبحسباللةهوالابنأنواحلإ،لكلواضحأ

مصنوعأ؟أونحلوقأيكون
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لأسكلا؟ثييلالديطألقاا

عضر:خامص

يعقوبرسالةمن

غ!ثترالاتتيئإلىال!لآتميفلإياثقسييح،ي!وغؤالرئطاللةغئااتغقولب،191-

1(.ا:)يعالثتتاب"نرالذينسيثطأ

وربأإالأبأنهمعترفأ،والرباللةأنهالمسيحيسوع)يعقوب(الحقكارزهنايدعو

الوقاحةهذهمثلإلىالمخالفةالآراءأصحابعقليصلكيفلأنه.الطبيعةبحسب

ذاتأنذلكمعئلأنمصنوعأ؟أونحلوقأالطبيعةبحسبالابنيعتبرونأفمحئالشديدة

الابنمثل،والربالطبيعةبحسباللةهوالآبأنيعتبرونأفمأساسعلىيلحقهمالاقام

كلامهمأنعلى.مخلوقةطبيعةذا-رأيهمبحسب-الحقيقىالالهيكونوبالتاليأيضأ،

الإلههوبالحريبلنحلوقآ،ليسالابنبالتالي.التقوىمنوعاليعبث،محفىهوهذا

وتذه.الذيالآبأيضامثلماوالربالجوهر،بحسب

خرآلثاهذ-29

اثفخاتاهايىائضخلإ،زلبائض!ييح،ت!ئوغزئتاإتمانتكئميكنلآإخؤيي،"تا

ا:2(.)يع

كيفإذن8(.42:)أشلآخر"اغطبهلآ"ؤقخديالقدبسين:للأنبياءاللةيقول

منقيلآلأنالآب؟جوهرعنوأجنبيآكرببآحقأكانلوالمحد،ربهوالابنيكون

الابنلكن.اللهمعفقطيتناسبالذيالمجدلديهليس-عامبشكل-المخلوقةالكائنات

إذن،.أكاذيبيقوللاالأمورهذهالقديسينيلهمالذيالحقروحلأنالمجد؟ربهو

نأوبماالمجد.ربوهو3(،أ:عبأنظر)الآبوختمصورةهوبلمخلوقأ،ليسالابن

المجد.ربهوبالتالي،الطيعةبحسباللةخواصكللديهالابن
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االللثا!5اللاليةاا!قالة-ثااللالىافيالكل!أ

عضر:سادس

بطرسرسالةمن

لآلآيمؤالشئاهذزييقهئم،ال!ثئئخأتاتيتكئم،ائذينالشئئونجإلىأطلثاا39-

2(.-ا5:بط)1تئتكئم"اليىالت!زجمئةازغؤايغلن،أنائغييل!ائقخل!ؤشتريكاثق!ييح،

بحسباللههوأنهعارفأاللة،،الابنبطرسيسميهناأيضاحكيمةبطريقة

سيفغان"ياقائلا:يدعوهوهوالمسيحمخلصناسمعقدلأنه.يكذبلابالبموهو،الطيعة

ته:قاذاجئذ".آتىتغقمأئتزلبتا"تغخاته:قالهؤلآء؟"ينأكترآتجثيىيوتا،ئن

زلث،يا"تغئمته:قالآتجئيي؟"ئوتا،ئنسيفغان"ياتانية:أيضآتةقاليخرايي"."ازغ

يوتا،ئنسيفغان"تاتايتة:تهقالغتيم"."ازغته:قالاجئك".آتىتغقمأثت

شتيئء.كلتغقمأئتزلث،"باتة:ققالقئلجئيي؟:تايتةتةقاللآ!نةئطرلنقخزنآتجئيي؟"

17(.-21:أ5)يوغتيى""ازغي!موع:تهقالاجئلث".آتيتغرلتأئت

"ازغؤا:المخلصحملاناللةرعيةداعيأالوصيةنفسبطرسالرسوليعطىهنا

وليسالآبمنفوق،منالسرمعرفةأخذقدلأنه2(،5:بط)1تثئكثم"اليىاللهزجمئة

وأمصنوعآيكونأنيمكنكيف،الطيعةبحسباللةهوا،بنأن.مماإذن.إنسانمن

نحلولا.

خرآشماهذ-49

:يصرح،والمخلوقالحالقبينيوجدالذيالفائقالاختلافيظهروهوالمرنم

يخفد،أئؤاتهاذخلوا.قرغاةؤغتمشتعبهتخنؤتهصتتغتا،هؤاللة.هؤالرلتأن"اغقموا

.(4-001:3)مز"اسئقهكواتالي،اخضاوة.يالت!ئييحديازة
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لأ!لكد؟تيهـل!يعدلقاا

بينماتبئ،وأنتخلقأنعلىوالالهيةالربانيةالصبيعة!بقدرةاعترففقدإذن،

خالقهوالابنوأنالوجود.إلىوأتتخلمتقدوالمستعبدةالمخلوقةالطيعةبأناعترف

علىالقدرةلهقنلأن،المخلوقاتسنينحدرولا"الكل"،ضمنمنواحداوليس،الكل

العبودية.قياسمنوأممى)1(،الخليقةطبيعةعنتختلفطبيعةلديهالبناء

عنحدتهلى-كيرلسالفدي!عليهبركدماوهذاوالمخلرفات،الابنبينقلنا-كما-ثاسعالاختلاف)1(

صارأنهإلأ،الطبيعةمحصصاللةهولينما،لأنه.الوضيعالبشربحصالالأبرظهرالقد1يقرل:حين-موسىولادة

المائقة،الالهةالطيعةعنحدأتقلالريةالطبيعةوكذلك،شاسعةئقاس،لاهىعطتمصلاالتيوالمالةمتلنا.

عبدنصحىد.مراجعةإبراهبم،عرضجورجد.ترجمةجلافيرا،جدأ".شاسعةاختلالاتلينهمالالاختلالات

.9002مايوعددالتمهريالكتابالثمهيد،
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االطثود!االلاليةا!قالة-االلال!؟اثل!أ

عشر:سابع

يوحناردم!الةمن

:2يو)1ائتذء"منائذيغرفتمقذلأتكئمالآباء،أيقاإتئكئمأكتباا59-

.)13

فيالوجودإلىأتىالكللأنالبدء؟منذموجودأيكنلمالمخلوقاتمنأيأأن.مما

يوحناإليهموخهالذينهؤلاءيعرفهالذيالأمرالبدء،منكائنهوالابنبينما،الزمن

تلكمثلليسهوالذيهذا،المخلوقاتإلىالابنينتمىأنيمكنفكيف،الحديث

؟المخلوقات

آخرلثاهذ-69

11أيضآالآبئققةيالائنيغترلثؤتنأيضأ،الآفيتةلئسنالاثنئئيهرتن"كل

:2.)23

)ايو

مساليأنهيح!يبوألأ،مخلوقإنهيقولبأنإلأ،أخرىبطريقةالابنأحدينكرلا

وحقيقةبأصالةيعترفإنمابه،بعترفقنفإنذلك،منالنقيضعلىالجوهر.فيللآب

أيضأئقالالآبعنقيلمافكلذلك،وعلى.الطيعةبح!سبالآبمثلوأنهللآب،بنؤته

فيماالآب،علىأيضآيسرى،الابنإلىيئسبماوكا.آ!بأنهفقطعدافيماالابنعن

خالق،،الكلضابطهوالطبيعةبحسبالآباللةكانإذا،المثالسبيلفعلى.الابنأنهعدا

منالوجودإلىيأباماوكل،بدايةبلا،الحياةالمائت،غيرالفاسد،غيرملك،رب،

لها.نظيرلابطريقبماهذاكا!لهفالابن،العدم

استثنيتلكن،بذلكواعترفتالآب،فيالخواصهذهكلتوجدأنقبلتفإذا

الآبأيضأتجعلفسوف،المخلوقاتمرتبةإلىالخالقمنزلأمخلوقإنهقائلامنها،الابن
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سلنا؟!لال!هـدبهبال!ألقاا

الذيوتذه،الذيالآبوصورةختمهوالابنلأنإلهآ؟بكونهبهتليقالتيالمكانةعنغريبأ

)يوالآب"رأىفقدرآنياتن1للتلاميذ:قالهماوفقبوضوج،الآبناظريننحذدتىإليه

.مخلوفغيريكونأيضأفالابننحلوق،غيرالآبكانإذا،بالتاليأ(.:ا4

خرآشاهذ-79

يمئذكاتثاليىالأتدئةلائخماهؤنخيركئمؤتشئقازأثئاشقذاطهرث،ائخياة"قإن

2(.:ايو)1ااتتاؤاطهرثالآب

عنبنفىلكياللة،عنكثيرةمرات"الأبدي"كلمةالمقدسالكتابيسنخدم

غيرأفاالجوهريةخاصيتهاالتيالطبيعةتلك،الزمنفيخيقتأنهاالمائنةوغيرالالهيةالطيعة

يكونأنيمكنفكيف،الحياةهووالابن،أبديةالآباللةعندالحياةأنفبماإذن،.مخلوقة

أبديأ.يكونلاالمخلوقلأن؟البعضتبمحروعدمطباشةوفقمخلوقأ،

خرآشاها-89

ائييمايىالخقييؤتخنالخق.يتغرتتمييرةؤأغطاتاتجاغقذالئ!اثنأن"ؤتغقم

2(.50:يو)1الأتلإثة"ؤائخباةالخقالإلةفؤهذااثضييح.ت!وغ

أقوالعلىالإداناتصبإلىيميلونالذينالهراطقةيقولهأنيمكنالذيما

بحسبهكذاأنهيعئفهذا،الحقيقيالإلههوالابنكانإذا؟والدقيقةالصادقةالقدوس

خلققدكانلو،الطبيعةبحسباللةبينما.المخلوقاتمثلالنعمةبحسبوليسالطيعة

عنهقيللوحئبه،خاصشىءلديهيكونلننفسهالآبفحئالهراطقة،يقولهمابحسب

قديكنلموإنحئ،واحدةمرةصئيعأوخلقالذيهذالأن.الطبيعةبحسباللةهوإنه

حانتفقدإذن،.طبيعتهبحسبنحلوقايكونلأنهبمالخلقجملةمنيتحررلابعد،ظهر

مخلوقة،كيرطبيعةهيالمائتةوغيرالالهيةالطبيعةأن.ممالكن.ذاتهبالآبليكفرواساعتهم

والحباةالحقيقيالإلههوالطيعةبحسبلأنهبممخلوقغيربلمخلوقأ،ليسالابنبالتالي

الأبدية.
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االل!ث!د5اللاليةاا!قالة-الثالان9أا!نا

عضر:ثامن

يهوذاردم!الةمن

الشئغتخفمنتغذقاالر!ثأنقرة،هذاغيمتئمؤتؤادكركئم،أناقالييذا99-

5(.:ا)يهوذايؤجمنوا"تئمائذينأئضاأفقكجممئر،أزفيين

فهوإذنممر،منالشعبخلصقد-القديسهذاأقوالوفق-يسوعإن.مما

:41)خرإتيكئم"أزستقني)الكائن(أفيةإشرائيل:يتيىتفول"هكذا:لموسىا!قاالذيذاك

يكنلمأينحلوقا؟أيضأيكونأنيمكنفكيف)الكائن(،أهيههوحقاكانوطالما3(.

ليسفهوإذن،دائما.والكائنالكائنهولأنه؟يكذبلاالمسيحلكنمخلوقا.بلكائنأ،

.المخلوقاتمثلالزمنفيوجودهبدايةتكنلمومخلوقآ،
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"شكد3ل!تيييال!لقاا

عضر:تاسع

متىبحسبالإنجيلمن

ييماحيلاثذيلأنائرأتك.تريتمتاخذأنتخفثلآذاوذ،ائنيوسمفاتاا-أ..

ينثتغبةئخفمنلأئةتسئوغ.اشقةؤتذغوائنأقستتيذائفاليى.الروعينفؤييقا

21(.-02ا:)متخطايافثم"

الذيداهوفقنواللة،،الناموسكرلثالخطاياويغفر،شعبهيخلصالابنأنطالما

أعتقد،العكسعلى؟الطيعةبحسبالإلههوقن-المخلوقاتضمن-يصثفأنيمكن

وملكأ.ربأبكونهشعب،للابنحقأ:سيقولواحدكلأن

خرآشاهذ-101

تختلائغذزاء"هؤدااثقائل:يالتيىالرلطمن!يلتاتتتمي!شيئكانكله"ؤهذا

:7أيق.23-22:ا)متقغتا"آلئه:تفسييرةاثذيجمضانوئيل"ا!ثقهؤتذعونائنا،ؤتيا

4.)1

الذيالأمروهومعنا،اللهشقى:تضا،الطيعةبحسباللةهوالابنيكنلمإذا

ش!طنا.آخذاامرأهمنولل!عندمابالطبعصار

منآخرأحدأيأوملافييتلصتعليهاسيغلقبأليسعمانوئيلاسمإن

الذيالبييؤكدهسوفماوهوهكذا،الابنتهىتنهونفسهالآببل،المخلوقات

فعمانوئيل2(.62:)ألقالرلث"قميغينهتجديدباسثيمؤت!تضئن":الاطىال!لعنيقول

اللة،ئدعىكادبالجسداالعاإلىالمجيءقبللأنهمعنا.اللةأي،للابنحقاجديااسمهو

إنسانأ.صارالذياللةأيمعنا،اللةبلفقط،اللةيدعيكنلمالعذراءمنولادتهبعدلكن
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الللثافى15االلانبةا!قالة-االلال!فياثل!أ

عنالذينهؤلاءخجلأ،تحفرالهراطقةوجوهفليت،اللهابنهيسفيئالآبأنفبماإذن،

مخلوقأ.!الطيعةبحسباللةلأنخيق.قدإنهبقولونوكفر،جهل

آخرلثاهذأ-52

أتاؤأقااثخكيم.ئ!تتؤجتيكونقتلؤقنتقئا!،لآيففذقاء:ييلأئةستمعتئم"قذ

-521:)تائخكيم"ئسثتؤجتتكونتايئأيخييماغقىيغضثتنكلإنت!شئم:تأفول

.)22

بأنىانطاعآأعطتكقدكنتإذاماجيدآولاحظ:تأثل،هنافضلكمنزكز

لأياللةيسمحلملذلكاللة؟معففطيتناسبالتث!ريعفيالحقلأن.باستقامةأتحدثلا

نأمسموحغيريقوللأنه.موسىبواسطةقالهماعلىشيئآيضيفأنالكائناتمن

المخلصأنطالمالكنا(.:13تث)أنظرهاأوصيتكالتيالأقوالمنتحذفأوتضيف

نإلأنه؟الناموسورباللةبكونههذافعلفقد،والأكملالأسمىوأضافالأدنحذفقد

اتئمأ:المكتوبهوصادقلكن،.الوصيةوأبطلخالفقديكونفإنههكذا،الأمريكنا

لهإذالثانيةوأعطىالأشلى،الوصيةحذداللة،فبكونه،إذن22(.2:بط1)ااخطيةيفغل

يبدو.ماعلىتكئم"قأقولأتا"أئا:قولهمعئهوهذالأنالأمر.هذايصنعأنالسلطان

بكونهيشرعالذيهذامجبولاأومخلوقايكونإذنفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا

لاحق؟وقتفيصارقديكونأنبمكنلاهذاوبسببإلهآ،

آخرشاهذا-53

تقمرواتنمؤإنالسئقاليمم!.آبوكنمأنضأتكنميقمررلآيهنم،يلئاليىغقرثنمإن"قإتة

.(51-6:41)متزلآيكنم"أنضأآبوكنمتكنمتقمرلآرلآيهنم،يلئاس

أيضآللابنيحقحرأ،أخطاء،بارتكابهالمذنتويتركالخطايايغفرالآباللهأن.مما

بتى.ياا-يق:الأشخاصلأحديقولأيضآالمخلصلأن.يصنعهوأنالأمر!ذايمتأن

مامثلعطمآسلطانآللابنأننرىعندماحسنا،2(.9:)متااخطاياكلكقغفوزة

أفممنبالرغم،وعريبآخرجنسمنيعتبرونهوهمالأغبياءالهراطقةنطقكيفللآب،
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"!للناولثيهـلال!بدأالقا

يأعنديوجدبالئة،فقطيليقالذيالسلطانهذامثلأنعلىيبرهنواأنيستطيعوتلا

؟مخلوق

آخرشاهذ-401

أئضارآتضتغأنزدئةشتخرةؤلآزدئة،أتقارآتضئغأنتجثذةشتخرةتفلإز"لآ

نحلصنا.عندالأساسيةالمبادئمنهوالمبدأهذا7:18(.)متتجئذة"

انطباقومدىأهميتها،ندركعلنا،الأقواللهذهالدقيقالمعئعننفتشبناتعالوا

المخلوقماوكانجدأ،حسنبأنهيوصفالمخلوقغيركانإذاالإلهى.الجوهرعلىمعناها

نأيمكنإذنفكيف،مخلوقغيرالآبكانوإذا.بالحسنيوصفلالذاأدفى،مرتبةيحتل

نصنعأنجيدةتشجرةممكنأيكنلموإذا؟مخلوقغيرنبابمنمخلوقةثمرةهناكتكون

تكونإذنفكيف،مخلوقغيرفهو،ولذلك،جيدةشجرةالآباللةوكان،جيدةغيرثمارا

نحلوقة؟منهتجيءالتي)1(الثمرة

للابنيمكنلاإذنتمامأ،النباتمثلذلكفيمثلها،حسنةالثمرةكانتإذالكن

غبرأيضآفهوذلك،وعلى.المخلوقغيرالآبمنمخلوقأنهمظهر!الآبأصالةيكذبأن

طياضةوفقمجبولاأومخلوقأيكونفكيفهكذا،هوكانوإذاالآب.مثل،مخلوق

الهراطقة؟

آخرشاهذ-501

قتذئطفرفي".أنتقدزأزذتإنستيذ،قائلأ:"تاتةؤستخذتجاغقذأئرصن"ؤإدا

لآأن:"ائظريسموعتهققال.ترصمهطهرؤيفؤقبقاطهر!".قائلا:"الييا،ؤتضتهتذةتسصوع

كاملأيكرنلاكي!!الأله:تالإد،السياقنفسفيأيصاأثاسيوسالقديسا!تحدمهوثمارهاالئمحرةا!متا)1(

داتمنالهنفسهوهرالآب،معواحدهوالذيهذامتقيرعيريكرنلاكيفأود!ة؟ما!هوالذيهذا

هكنايقرونكالوادإنمتعتر.عيرأيماالذاقيتاحهيكولىفبالفرورةمتير،عرالآ!حوهرولأدحرهره؟

ت)نمرها"ستعرف"الشحرةلألى،فكرهمفيالكامةالحطورةمدىفليتعلمواللكلهة.التغثربنبتهم

أبفآمميالالنمعرفةفإلىأيضأوالذا:أ(،ا4)يو"الآ!رأىفقدالابنرأىمن"لإلىأيضأولهذاا:33(،2

79.ص35فقرة،الأولىالمقالةالسالق،المرحعالأريوييز،ضدالآ!".معرفة

294



ثادالللا"اللانيةاا!قالة-لثالانا؟أ!ناا

تفئم"شتقاذةئوستىيهأقرائذياثفرتانؤقديميفكاهن،تف!كأليادقثتللأخد.تفول

4(.-82:)مت

الابنئصثفثإذنفكيفسمدية،الوصيةوكانت،الحقمنتأتيالنعمةكانتإذا

إلهيبما،مكانبمامنله.مما،يريدهشيءكليفعلأنيستطيعالذيوهو،كمخلوقالعبيدضمن

:ا15)مزمتتغ"شتاخاكفضاا:الآباللةعنمكتوبلأنهوتذه؟الذيذاكمكانةذاقاهى

يمتلكالذيفهذاإذن،ئوتجد.منهوبإشار؟الأشياء،تصيرالإلهيةالارادةبإعلانلأنه3(؟

يكونولامخلوقآ،يكونبأن،أخرىطبيعةمنيكونأنيمكنكيفالآب،نوسل!إقوة

الطيعةجوهرلذاتالأفعالتنتمىأنالمعتادمنكانإذاخصوصأ)الآب(،ذاكاصبيعةمن

؟أخرىطبيعةإلىتنتمىأنالمستحيلومن،منهتأتيالذي

غيروهو،نفسهالآبطبيعةلديهإذنفالابنالنحو،هذاعلىهوالأمرولأن

المحىالفعلنفسههوبالحريأو،والقوةالسلطانذاتيمنلكلأنهنحلوق؟غيرمننحلوق

الآب.وحكمةوقوةوالجوهري

آخرشاهذ-601

ؤائتخر،الرتاخؤاثتقرقاتمئتمالإتمالب؟"قييلىتاخائمينتائكئمتفثم:"قا"ققال

ئطغة"تجميعأؤائتخرالرداخقإنهذا؟إئستالب:"أئقائيينالئالنفتغخت.غطمفاوقمتاز

27(.-826:مت)

أخطأواالذينلأولئكمتوخهأالأنبياءبواسطةاللةيقولعظمنهئظهرلكي

ؤضتغثائذيآناؤخهى؟ينترتجذونأؤلآالرئثثجيفولتخشتؤن،لآإتاقي"أ:بسفاهة

ؤلآأئؤاجهؤتيبئتسئتطع،ؤلآقتتلآطمتتغذاقا،لآأتلإثةقريفخةيفتخرتخومآالرئل

خخرؤقن11البحر:عنفيقول،لأيوبالأمرنفسيعلنأيضأ22(.5:)إرتتخاؤزقا"

مقاطة،ؤالفئتاقييتاشة،ال!خاقيتجغفثإد.الرخيمينقخربخائذققجينيقضالييغائتخر

ؤفتا،تتغذىؤلآتاييفتاإلى:ؤففمثؤقمخالييغ،قغالبقتةؤأقضثخلبثي،غقئيماؤتجرئث

.(11-388:)أيوبالخجذ؟ايهئرتاءتئخم
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2شلنا3د!ثيييطألقاا

ش!تفط"آئتدئه:قائلأتمجيد،إلىالروحيةقيثارتهمحولأأيضآالطوباويوالمرنم

9(.98:)مزت!تكنقا"أثتتججهازتفاععثذائتخر.كئرتاءغقى

نواميسووضعهاالبحر،تسودأنعلىوقدرقا،الإلهيةالطبيعةيصفعندماإذن

بالابنالأمرهذاتفعلأنهائظهرفإنهسيادقا،تحتالأدقأالعاعناصروإخضاعها،للمياه

هذامخلوقأيكونأنيمكنوكيف؟الطيعةبحسباللةهويكونلافكيف،عظيمبسلطالؤ

منليسإنهقلنالو،لأنهالآب؟بالثةفقطيليقماكليحققأنيمكنهتامةسهوليمافيالذي

بغيرالآباللهيفتخرفلماذا،وأبوابمفاتيحلهويضعالبحرأحديجفعأن.ممكانالأهمية

هذهيفعلأنيمكنهكانإذالكن؟العظيمةالثقةهذهعلىويكونالأمور،هذهلأج!!حق

فقطا!الأفعاكهذه،المخلوقاتجوهريوصفمنطقفبأيوالمجد،الالهيةبالقوةالأمور

علىبرهنالذيذلكنحلوقأ،الابنيكونأنيمكنلأبالتالي؟الالهيةالطيعةإلىتنتمي

الطيعةخصائصمنهيالتيالأمورهذه،طبيعيةبطريقةيفعلأناستطاعإذإلوهيته،

؟الفريدةالإلهية

خرآشاهذ-701

قطعإكتذقتأنتتاقادنتخرجتا،كئتقائيين:"إنإتئهطقبوا"قالشثتاطين

ائختازيرقطيعؤإداائختافيير،قطعإلىؤقضؤاقخرجواتهم:"اففحوا".ققالائختازير".

32(.-831:)متائمتا؟"يىؤتاتائتخر،إلىائحرفيغقىينائذقغقدكله

يبسطوأنشىءكليجمعأنيستيمأنهالفائقةالإلهيالجوهرخصائصمن

قائلا:،نفسهالمخلصالأمرهذاويؤكدالزهيد.الشيءعلىحئأوواحد،كلعلىعنايته

)متآبيكئم"يدودبالأزفيغقىيسئقطلآيئهقاؤؤاجديفف!؟يتاغالبعمخفوزالب"ألئ!ن

الابنأيضألكنالآب،اللهمعتتناسبومكاننهعظيمالأمرهذاكانفإذاإذن،92(.:ا.

طلبواالأفمالخنازير؟علىحئسلطانلهميكونألاللشياطينسامحأالسلطانهذالديه

الكلمةاللةأننعتبرأنمعهيمكننامبرليأوعذليفأممب(،القدرةلديهمليستلأن،السماح

وتذه؟الذيذاكخصائصكللديهأنحينفيومخلولتى،أخرىطبيعةلهاللةمنأتىالذي
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الللثال15االلانيةا!قالة-االلال!فياثلوأ

خرآشاهذ-801

يخرخوقا،ختىتج!يماأزؤاعغقىسمفطانأؤآغطافئمغ!ثترالائت!تلآييذةذغا"ثئم

1(.:01)مت"ضحغنيؤكلقرض!كلؤتثئفوا

إذالأنه.المخلوقةالطببعةمعتتناسبلاالتيالالهيةالابنسلطةهناأبضألاحظ

لكن،القديسونيفعلهأنيمكنأيضآفذلك،المدهشةالأعمالمنشيئأيفعلأنيمكنهكان

يعطواأنلكن.اللةمنوبسماعالقدسالروحفيالمشاركةبحسببل،الطيعةبحسبليس

فكيف.أولئكوسلطانقدرةعنتمامآغريبفهو،العجائبهذهتفوقنعمةالآخرين

الابناللهفلأنه،المسيحيسوعربناأئا؟الروحمواهبعلىتسودأنالمخلوقةللطيعةيمكن

هوبل،أولئكمثلالصلاةنتيجةعملهيكونأندون،بسلطانبشفىفإنه،الطبيعةبحسب

دون،الهدفهذالأجلالنعمةيريد،لمنيمنحوهوبه.الخاصالجوهريلفعلهنتائج.ممثابة

النارتفعلمثلماوذلك.بنفسهقوتهداخلهمفيواضعابل،عليهمغريبةقوةيستدعيأن

يج!لمن!نإذنكيفمنها.يقتربونالذينأولئكإلىطبيعتهافعلتنقلعندما،بالضبط

وليسومجبولأ،نحلوقأيكونأن،القدسالروحبقوةالإلهيةالطيعةشركاءإليهيأتونالذي!

الطيعة؟بحسبالإله

آخرلث!اهدأ-95

قنؤلآالآلب،إلأالائنهؤقنتغرف!أخاؤليسن.أيىمنإلىديغقذشتىء"كل

22(.:01الواتهايغلنأنالائنأزاذؤقنالائن،إلأالآلبهؤ

وجماله،العقوليفوقلأنهبمالالهيالجوهريدركأنالمخلوقاتذهنيستيملا

اللةمنففطيعرفالطيعةبحسبهوالذيهذا،إدراككلفوقيسموللطيعةالفائق

الكلمةهىصادقةلذلك.أبيهيعرفالابنوكذلك،ابنهيعرففالآبذلك،وعلى.ذاته

)بوالآبئ"زأىققذزآيي"آتذيو1(41:1)يوايىاؤالآقيالآلبييآئىاا:يقولحبن

الالوهية،طبيعةيخصماكلفيبينهما،فيمااختلافأييوجدلاطالماإذنأ(.ا:4

أيقونتههووالابن.ممخلوق،ليسالآبأنطالمامخلوقأ،الابنيكونأنيمكنفكيف

1(.3:عب)أنظروختحه؟
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لاس!نا؟ل!هـديهباللألقاا

آخرشاهذأ-15

ييريإخمفوااليلمجكئم.ؤآناالأخضالي،ؤالئميليالفئغيينتجميغياإلى"تغاتؤا

ا:28-92(.أغقيكئم")مت

منحنيةالخالة!فقصاوتخدم،الالهيالنيرتحتتقعالمخلوقاتطبيعةكلكانتإذا

كانوإذاا!(،:ا11)مزغبيدك"الكلالأن1دئة:يقولهالذيذاكوفق،العبوديةبعنق

بمكنفكيف.اللةب!صنهوالخالقوالربالسيدفهو،إذن،نيرهتحتووضعناقادناقدنحلصنا

يقودالذيهذاالعبوديةنيرتحتيكونأنيمكنوكيف؟المخلوقاتمنإذنيكونأن

،لمخلوقساجديننوجدعندئذتكناهكذا،هويكنلملولأنهكرب؟شيءكلوئدئر

لاإذن.الحقيقىالإلههوالابنلأن؟الوضعهذافيلسنالكنناخالقآ،وليسمخلوقاونخدم

مجبولأ.أونحلوقأيكونأنيمكن

آخرلثاهذأ-11

ؤهئمالسئئتيذئسمونالهئكللمحىالسثئبييائكهتةأنالثؤزا؟فيقرآدئمقا"أؤ

-6(.21:5)تاالقئكل!اينأغطتمهفتاإنتكئم:أفولؤليهنأئرياغ؟

منالمصنوعالهيكلفيعظيماحتراملهويقذمويقذسه)1(،الهي!سلفييسكناللة

نإ،الهيكلمنأعظمكرامةللمسيحيكونفكيف.الهيكلبناءاعيدمجدهولأجل،حجارة

الحق.هووهذاأكثر،كرامةلهبالفعلالمسيح؟الهيكلفيلهيسجدالذياللة،هويكنلم

فيالأفداسلقدسهاروندحولعنحديثهأتناء-كيرلسالقدي!يؤكدوكدلكالهيهليقدسقدوساللة)1(

يقرك:إذإالأ،لكولهالجرهروالآ!معواحدلأنهقدوسبصفتهأيضأيقدسالاسأد-العظيمالكمارةيوم

رسقالمسيحأنأيضانلاحطأنويحب.الكفارةلدمالأقداسقدسإلىالنةفيواحدةمرةيدخلهاروذ"كان

وهناكهناتمتدكاتوالىالصلي!متالهىالقرونلأنللجيع.والحياةالحلاصصبهوالذيصيبهدم

القدبسبنقدوسهوالدي،واحدةمرةالميحمرتإلىثرالنةفيواحدةمرةهارولىودخرل،الأبديمئل

كلإدجث:16(.ا)يرأخذنا"جميأنحنيلئهومن11قال:حينبالتأكيدصادقأكانيرحنالأن.بطيعهكإله

القالروحيةالمخلوفاتوكلالملائكةوليؤصاءأيضأالملائكةلأد.المميحيتتتركوالمظررةالمنظورةكيرالخيقة

الروعلسةدقطالميحسرىآخر،منقداسةلهاليس-أنفسهمالساروفيممتل-الملائكةصدائقةهي

.09صالاسعةالمقالةالخاس،الحزء،السابقالمرحع،والحقلالروحوالعبادةالححود".القدس
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ثاللثلا5االلالبةا!قالة-اللال!نا؟أالكلا

هذاأنوبماحق.إلهمنحقإلههوالآباللةمنمولودكابنفهوذلك،وعلىلا؟وكيف

عندماضلالفييوجدلمالإسرائيلىالضعبلأنمجبولأ.ولانحلوقأ،ليسفهوإذنحقيتي،

:6)تثتفبذ"ؤإتاة،تتقيإقك"الرهمتقيل:عنهوالذيله،ويسجدالهيكلفييعبدهكان

.)13

آخرشاهذ-أ21

لأنزديأ،ؤتقرقازبيةال!ثثخرةاخغفواأليتجيدأ،ؤتقرقاتجئذةالشئخرة"إخغفوا

33(.:21)متاالسخرةئغردثالتقرين

منه.ويدقد(الابن)أيوذاكآبأ،يكونمادائمأوهو،الابنهوالآبثمرة

هوالآبأن.ممالكن.الآبأيضأكذلكفسيكونومجبولأ،مخلوقآالابنكانلو،بالتالي

ثمارها.منتعرفالشجرةلأن،نحلوقغيرهوأيضأفالابن،نحلوقغير

آخرلث!اهذ-311

حياالأمواجمنئعذبةالبحروسطفيصارتالرسلسفينةأنمرةحدث

منالرابعالهزيعوفى،بالسفينةوترتطمترتفعكانتوالأمواج،شديدةريحتوجدكانت

خوفهمومنخيالأظنوهوأولئك.يابسةكأنهالموجعلىماشيألتلاميذهالمخلصظهرالليل

نزعواوعندماتخافوا"،لآهؤ.اقئلااقائلأ:المخلصشخعهموعندها.يصرخونبدأوا

يىؤاتذينالريخ."ستكتسب:الكتابويقول،السفينةفيللتوقبلوهداخلهممنالخوف

26(.-41:42)متاللة"اثنأئتيائخميفيما:قائيينتةؤستخذواتجاغواالتميته

مشيئاتهم،فقطويتبعون،الحقيحاربونالذينهؤلاءيقولهأنيمكنالذيفما،إذن

هوحقاإنهيقولونوبقسمإلهأ)1(،بكونهللابنيسجدمعاالرسلصفكليرونعندما

أكدماوهداانق!ام،أوانفصالبدونواحدآنفيوإسانإلههوظلتأنسهبعدالكلمةأنعلىهناالتأكيد)1(

اوعندما:يقولحيث25(-0:224)حرالحجارةسالمصنوخالمذبحصحديئةأثاءكررل!الفديسعلية

الحديذيضربأنالمسموحغيرمنأنهيعىفهوممحوتة"،ممهاتبهلأحجارةم!مدبحأليصنت"وإلى:يفول

منالطاهرالميح،هو-بالتاكيد-الكريموالححرالراوبةوححرالمحتارالححرلأددئه.المحمصةالححارة

صارأنهمنفبالرغما،والعااللةبيرمنقسمهوولافيه،طريقأيالميطانحروحتجدلاوالديالخطايا،
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لإشكلا؟ثبرلال!بطأالقا

الذيذاكجوهرخاصيةيحملولا،الطبيعةبح!سبآخرمنيأتلمالذيهذالأنالئه؟ابن

الأمر،هذاقائلينأخطأواقدالتلاميذكانلوالحالوما.ابنهحقايكونأنيستحيلوتذه،

ئجباعندما،لبطرسقاللأنهأخطأوا؟أفممنبالرغميوبخهمولا،المخلصأيصمت

يلثاسآيضاليهنلئيمايقاتفتملآلأثكيي،قغترةآثت!شتيطانياغثى"ادقث:بالصواب

وأ،تلاميذهئراجعلمولأنه،الحقيقىاللةابندعوهعندمامتضتلكنه23(،ا:6)مت

هذاارتضىنفسهوالمسيح،بالابنحفآالقديسينالرسلدعاهفقدإذنخطأ،إليهمنسب

؟أخرىأمورآيذيعونالذينأولئكيحتملأنيمكنهإذنفضنالأمر،

الشاهدنفسأ-41

خارجيننحلودتى،بأنهاللهابنتسميةعلىيتطاولونالذينأولئكيعدلاوكيف

منيأتيالذيهذامخلوقأيكونأنيمكنفكيفحقأ،ابنأنه.مما،لأنه؟صالحتفكيرأيعن

الطيعة.جهةمنلشخصيستخدمعندما،الابناسميعنيهماهوهذالأنالآب؟جوهر

هذاوبسبب،الابنحقآفهوذلك،وعلىأخر،شيءفهي،التبنيبحسبالأبناءفضيلةأئا

النعمة،بحسبالابنوبينبيننامماثلةأوتبنيوجدلالأنه.التبنينناالذيننحنعئاهوئمئز

النعمة.بحسبمثلهنصيرأنلنايسمحماوهذاقبلا،كائنأالحقيقيالابنيكنلمإن

آخرلثاهذأ-15

التاسيقوليائلأ:"قنتلآييذةستأل!يلئ!نقيمترئةتؤاجىإلىت!وعتجاغ"ؤتضا

ؤأإزييا:ؤآخرونإيييا،:ؤآخرونائضغقذان،يوخثاققالوا:"قؤم:الإئستالب؟ائنأتاإئى

:وقالنطرسسيضغانقأتجالتأتا؟"إئيتفونونقنتفنم:"ؤأثتنم،قالالأتبباء".ينؤاجذ

يوتا،ئنسيفغانياتلث:"طوقيتهؤقاليسحوعقأتجاقي!".ائخىاللةائنائقتييحهؤ"أئث

17(.-13:ا6)متالسئقاؤاب"ييائذيأيىليهنلك،ئغلنلأؤذمأتخمأإن

بالجمد،اتحادهبعدأيئرصف،لاالديالاتحادبعدمنوإنسانإلهإلىيق!ئمأربدون،قدوسكلهأنهإلاحسدأ

كرا)راحعالحكيملولسكتبكماطريقةلايمنفصلغرأيإلسالى،هونف!هالوقتوفيواحدإلههرلكن

.61صالتاصعةالمقالةالحاس،الجزءالابق،المرحع،والحقلالروحوالعبادةالسحود40((:اا
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الثلث!د5االلاليةا!قالة-االلال!ن؟أ!ناا

لمبطرسوأن،لبطرسأعلنالآبأن،نفسهالربقالهاالتيالأقوالهذهفينرىأنيمكننا

علىمنجسدأرآهأنهمنفبالرغم.اللهكلمةهوالابنبأناعترافهفيإنسانمنإعلانأياقبل

نأدونبالابنيعترفأنالأمر،فيالعجيبأنإلأويعاشمرهم،بالبشرويلتقي،الأرض

نإبل،اللهأبناءمنواحاإنهيقللمفهو.النعمةبحسبأبناءهمالذينأولئكضمنئصئفه

لذلك.الآبجوهرمنأتىالذيالطبيعةبحسبالابنأيضآوهوووحيد،واحاهوالمسيح

.الإنسانعقلتفوقالتيالأمورالآباللةمنوتعلم،الحققاللأنهطؤقي

الآببهيعترفالذيهذا،مجبولأومخلوقإنهعنهويقولونيتجرأونإذنكيف

لذلك؟المستحقينلأولئكالآبيعلنهوبالتالي،الابنأنه

آخرشاهلىأ-16

كلئخازيؤجيتئذقلآئكييما،قغآيييماقخد!ىتاييستؤلتالإئستالطائن"قإن

27(.:أ6)متغضلإ"خ!تؤاجد

28(،42:)أشلآخر"أعطيهلا"مجدي:قالحينالحقيقولالآباللهكانفإذا

طبيعته،جهةمنعنهونحتلفأنحلوقأ،-يزعمونكما-حقأكانإنللابنيعطيهفكيف

يقولالآببأننعترفأنعلينايتحتملكنالجوهر؟فيمعهالوحدةجهةمنعنهومنفصلأ

إذالأنهإلها.بكونهباتالخارجمنلهاعطتكهبةليس،للابنمجدهأعطىقدوأنه.الحق

يكونفكيف،مكتملةواحدةإلوهية-والمساويالقدوسالثالوثفي-يرىالكونكان

الآب؟منمولودأحقيقبآابنأكونهالجوهر،فيالآبمعواحاأنهحينفينحلوقأ،الابن

آخرلثاهذ-171

ائىفؤهذاقائلأ:الستخاتيماينؤمخؤتطققئفئم،تيرةستخاتةإداتتكفئمفؤ"ؤيخيقا

5(.:17)مت"س!رزتييماائذيائخييب

ابنأ،يكونأنمخلوقلكللأمكن،شاسعةوالابنالمخلوقبينالمسافةتكنلمإذا

نصنعحينلكنذواتنا،مننلدأنناوبماأيضآ.مخلوقأيكونفهوابنأ،ماكائنكانوإن
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"س!نا؟لال!ثبييطلألقاا

الاختلانيكونلافكيفطبيعتنا)1(،عنمختلفةمادةمستخدميننصنعهشيئا)نخلق(

بالنسبةقائماختلاف!هووالصنعالولادةبينفالاختلافإذن،؟والمخلوقالابنبينعطما

اللة)2(.يخصفيماأيضآنطئقهوليتنالنا،

يصر!فيهاالتياطحظةافي،مجبولأومخلوقالحقيقىالابننعتبرأنيمكنكيفثم

بحسبالوحيدالابنلكنه،أبنائيمنواحدأوليسا؟ائنياهؤ"هذاقائلا:فوقمنالآباللة

الابن:بروحيصرخواأنيمكنهم،بالتبنيأبناءيوجدبه،التشثهبحسبكانوإن،الطيعة

.(8:51)روااالآبأبااياا

آخرشاهذ-811

ييئيتكونأغقلضلآجأىالضايخ،اثفغفئم"أيقاتة:ؤقالتقذتمؤاجذ"ؤإدا

الله"ؤفؤؤاجذإلآصتايحآأخذلئسنمتايحأ؟تذغونيتة:"يقاداققالايآتدثة؟"ائخياة

-17(.16أ:أ)مت

الصلاحبلآخر،مشاركةطريقعنصلاحاليسدثةبالنسبةذاتهحدفيالصلاح

عنهنقولماالطبيعةبحسبيكوننفسههوبالحريأو.ذاتهمنتنبعالتي،طبيعتهفيلديه

أممبفإلى،ذاتهفيبالابنأيضاوخاص،ذاتهبالآبخاصالصلاحكانفإذا.صلاحإنه

هذاإنيقولأنلشخمىيمكنربماحقا؟الصلاحيكونماذاأو؟الصلاحننسبمنهما

علىالأمركانفإذا.الموضوعنبحثمازلناطالما،نوافقسوفحسنأ،.الآبمعيتنايسب

الطبيعة،بحسبصالحأليسالابنبأنالقولعلىيتجرأأنيمكنهإذنفضنالنحو،هذا

)يوالآب"رأىفقدرآني"ومن03(،:ا.)يوا؟واحداوالآبأنا11:يقوليسمعهعندما

الذيالآبذاتهفيلنايظهرفكيف،الطبيعةبحسبصالحاالابنيكنلمإنلأنه9(.أ:4

تمامآ.الآبمثلأيضأ،صالحإذنفهوالآ!،صورةهوكانوإذا؟الطبعةبحسبصالحهو

كانإذاأنه،الواضحمنهو؟أقوالهوفقواحدا،الصالحيكونكيفلكن

الالهيالجوهربسببصالحوأنه،واحدةإلوهيةلهالجوهر،وحدةبسبب،القدوسالثالوث

الرلادة.عميةمثلطيتهمنيمعهلافهوالختب،مادةمنالأئاثالنحاربصنعمثلماأي)1(

ا!نع.واالحلقعمليةعنحدريأتختلفللال!الآ!ولادةألىأي)2(



ثالااللل5االلانبةا!قالة-االلالان؟اثلاؤ

فكيف،الواحدةوالطبيعةالواحدالجوهرفيالآبمعواحدالكلمةاللةأنوبماالواحد،

مجبولأ؟أونحلوقأالكلمةيكونأنيمكن

آخرلثاهذ-911

اثخ!يالئةأسسحلملىته:ؤقالائكقتيمازئي!ىقأتجاصتستايهتا.قكانت!وع"ؤأتا

جمنتكئم:أفولؤأئضأ!ففتأئت:ت!وعتةقاذاللة؟ائنائضسييخأئتقلتتا:تفولأن

26:)متالستضاء"ستخابغقىؤآييأائقو؟،تمينغنتجايسأالإئستالبائنئئبمجرونالآن

؟النصوصهذهصتهانخرجالتيالنتيجةهىما64(.-63

تظهرلكىتستخدمفهى،اللهعنو"عريق""حلس"مثل:كلماتتستخدمعندما

الحكماءمنأحايستطيعلالأنه.للكلكضاب!وقوتهوسلطانهوالملوكيةالربوبيةمكانته

نفكرأنعلينايجبفلاالصور،معارضقينراهمامثلاللة،نتخيلأنيجبأننايزعمأن

الطيعةفيويساريمينيوجدولابل،فوقهجالسالكلربأنونؤمنما،عرلقيوجدبأنه

تت!اسبأمورهىإنما،ويقوميجلسأنومسألة،والمكانالشكللأنالمدزكة.كيرالإلهية

تعني،فماذااللة،عندالأهميةهذهلهاوالكلماتالأحماءتلككانتإذالكن.الأجساممع

علىالآبمعكجليسبى،القوةيمينعلىجالسآيظهرسوفإنهبقولهالابنيقصدوماذا

بالنسبة-يظنأنلأحديمكنمثلما-الكرامةفيالثانيةالمرتبةفيوليسالعرش!،نفس

ينا.أسمىهوماإلىبهالإشارةعلىدرجناماهو،باليمينيعنيهماأنيبدوللآب؟

هويكنلمإنالآب،معالعرولقعلىوجليسآمساوياالابنيظهركيفإذن

أولئكيقولمثلمانحلوقأ،بل،الطيعةبحسبالآبخواصكلولهالطبيعةبحسبالابن

عليها،ويملكالحقيقيالالهت!دهالمالخليقةبأنإفا:نعترفأنعلينايتحتملأنهمثرثرين؟

لنا،بالنسبةواحدأاللةيكونلاوحينذاكيدترها،الذيهووغريبمحلوقآخرإلهأأنأو

الله،هوالذيالابنمعهويملكواحدا،اللهيكونأنأو4(،6:تث)أنظرالكتابوفق

للآب.التيذاقاالطيعةلهيكونبسهولةعندئذ

،واحدةوإلوهةواحد؟طبيعةلهالقدولرالثالوثلأنواحدآبماللهيكونإذنهكذا

أنهإلاممتز،وجو؟وذوفرياأنهعلىئدزكالثالوثأس!اءمنواحل!كلأنمنبالرغملأنه
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لائللكلا+ل!ثيييد(لفاا

،المخلوقغيرالآبجوهرلهالابنيكونفعندماإذن،)1(.ثلاثةرقممتآلفةبطريقةيقبل

هومثلماأصيلةكثمرةوليسالهراطقة،تبصرعدموفقكمخلود!ا،يدزكأنيمكنكيف

حقأ؟كائن

الوحدة!دوهاالعدد،حيثمنتلاتةفدس،وهـوحوابرآبأقانيمثلاثةأيحقيقيالثالوثأنهنايقصد)1(

واحد.فيوتالوثثالوثفيواحدأيوالتنوع
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الللأثافى11االلانبةا!قالة-االطلون!ا!ناؤ

:عشرون

يوحنابح!سبالإنجيلمن

1(.:ا)يوائكيضة"كانائتذءايى1أ-52

ئصاغحديتنااليتالبدءهذانتخئلمثلماالزمنبدءفييوجدالكلمةكانإذا

كإيأنيالذيهذالأنالبدء؟بعديصيرأنللكلمةيمكنفكيفالتدبير(،بح!سبهكذا

يمكنولاالبدء)11،فييدزكأنإطلاقايمكنلا،الخلقطريقعن-عامبشكل-الوجود

قبله.وجدقدماشيئأوإنزمن،سبقهطالمابدء،البدءيدىعىأن

يقدمونوهكذاالبدء،قبلمطلقأيوجدلمشيئأإنيقولونليتهم،الأفضلوعلى

عنالأمرهذايقولونودعهمللبدء،آخربدءيوجدإنهليقولواأو،الموضوعلهذاحلأ

الذيهذاهو،يقبلونهالذيالأعظمالبدءهذاإنجمتا:أيضآيسمعونليتهملكنجهل.

لكىلنا،كافية"كان"كلمةتكونلاكيفإذن.الكلمةكانالبدءفي.ممقتضاهنحننقول

والدهرر.الأرمنةكلتبلهرالوحيدالابنلأنبالرم!،حاصأليمىهماا:ايولىالواردالبدء""ىتعبير)1(

هكداالاب!،يتحطاهوالمكانبالزمانقياسهيمكنالديالمدءيرحما،لابحيليترحهفيكبرلسالقدبسيؤكدوكما

ئسمىالبدايةلأنهايةبلاتكونأذيمكنلالدايةكلأنومع":يقرلإذ،أزليبدءهويوحاإبحيلفيالبدء

حاصةالبدايةهدهلها.بدايةوجودبحببلهايةئملىالنهايةوكذلكلها،هايةوجردوهيخاصةزاوبةمنلداءة

ولازمأبدءأليسفالدءللالنلالنبةأما.والعكسهايةتعىالداءةوالمسا!ةالزمارفمىوالم!افة،بالزمان

الينوع،فيالماءمثا!الآ!،مع"كان"لأنهالزمانيالآ!صئوتدواالدهرر،كلصوأقدمأزقيفهوحعرالبأ،

وأالمصدرالآ!اعتبرلافإذاا:28(.6)يوحنا"ائغاتيمإتىأتيثؤقذالآلبجمئل!ين"خرخثحوقالكماأو

فبهالآ!كادوقتيكنلموإدا.محدهوشعاعجرهرهوصورةونزتهحكمنهلألهفيهكارالكلمةلإدالبوع،

الآبوصورةوكلمةحكصةهوالذيالابروحودألىالواضحمندإنهوضعاع،وصورةوكلمةحكمةبلا

ومتالهالكاملةصورتهألهيرصصكيفوإلآ،الأرليالآبمتلأرليفهومنا،إقرارإلىبحتاجلاأمرمحدهوشعاع

.43ص،الأولالمحلديوحا،إبحيلشرح".عورتهعلىهوالديالجمالداتلوصوحلهكانإ،اإلأ،التام
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فى2نلل!نالالدثييياللألقاا

فإنهأ،الأزلفيوموجودأكائنآكانإذالأنهخلق؟إنهيقولونالذينهؤلاءرأىنقلب

لأنه؟يخلقوأيوجد،أفإنهموجودا،كانولأنهلكن،موجودأ.كانتضاوإلايخقق،

البدء.فيخلقإنهيقالأنإطلاقأيمكنولايخقق،لمو،بالفعلموجودأكان

خرآشاهذ-121

1(.أ:)يوالئإ"جمثذكان"ؤائكيقة

ليسفيقولالبدء،مفهومتامبوضوحلنايفسروكأنه،الطوباويالانجيلييبدو

الشمس،منالنورمثل،المحييالكلمةأشرقمنهالذي،ذاتهالآ!إلاآخرشيئاالبدء

تقته.الذيذاكجوهرعنخارجاليسلكنه،الشمسغيرآخرلشىءأنهعلىيدزكوالذي

الآب)1(.هوإذنالابنفبدء

ذاكلكن،الزمنيةبالفتراتئقاسمابهنعنيلافنحنالبدء،نقولعندمالكننا

لكنهاالنار،هي،بدايةلهامثلأالنيرانفحرارةالبدء.سنأيضاالوقتنفسفييدزكالذي

كذلكعنها.منفصلةغيروهىإليها،وتنتمىمنهاتأتيأفاعلىالوقتنفسفيتدزك

وتوجدمنه،الوقتنفسفيتتولدلكنهاالماء،هىبدايةلهاالماء،منتأتىالتيالبرودةأيضا،

)الحرارة،ذكرنامماشيءأييظهرأويوجدأنالمستحيلمنلأنهعنه.تنفصللاوهىفيه

المعتادالفعلواختلأخرىقوةمنانتزغقدكانلوإلأ،طبيعيةخصائصدون(البرودة

النار)2(.بواسطةالتسخينلعمليةالماءيخضعمثلمافيه،

الدءأرمركدأا:يوالىولالتحدبديرحنالانحيلشرحهفيلالتفصيلكيرل!القديصيرصحهاالحقيقةهده)1(

اليواليادةالقؤةأيالأء9"ا"الطءالآ!يسمى-لييبدوماعلى-المبارك"والإنحيلى:يقولإذ،الآ!هو

ومذعرةكائنةهياليالمحلوقةالطائعتمتقرأتدامهاتحتوالتيالكل!رقالتيالالهةالطيعةأيالكلعلى

ليى"،الكلمة"كانالكلوعلىالكلفرقهوالذي"ةلآء9"البدءهذافي.اللاهوتإرادةبسببللوحود

دائمأزالكائنالطبيعةذاتمىأيالدء""فيلأنهجميعأعمهاعاليأوإنماالدءقدمىتحتالىالمخلرفةالطائعمع

.45ص،الأولالمجلديوحا،إنحيلشرح".الكلقملأزليكمكانولدهالديطبيعةوله،الآ!مع

وأحمىفرقهوالالنأدنفهمويركدكمالكنالالهيةالمفاهيميرضحلكىأمثلةكيرل!القديسيستحدم)2(

اهلا:بقولإدأ،ا:يوآيةسياقنفسلىللأمثلةطرحهفييترسليوحنالامحيلترحهوفيايأمثلة،هذهمن

المعئة.هانعنيينبوعكلمةإنالينوع؟هرالآبأنأواليبرع،لىالماءمتلالآ!فيالالنأنعلىاعتراضمن

بثع،الآ!حوهرداتم!هوبل،الرمانفيالحارجسيأنكمنلبس،الآ!سوهوالآبوالابنلأن
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؟االلاثطااللاليةا!قالة-االلالانفياثل!أ

دائمأفتظلذكرناها،التيالأمثلةمنأسمىهىالىالمنغئرة،وغيرالإلهيةالطيعةأئا

يوجدكانالكلمةإنئقالإذنتغيير.لأيتخضعلالأنهامتغئرة؟غيردائمأوتظلذاقا،في

يأتيالذيوالكلمةيوجد،كانالوقتنفسفيالآبأن،تفهملكيالآب!عندالبدءفي

يوجد""كانتعبيرلأن؟وجودهفيزمنأييتوسطأنبدونفيه،يوجدكانأيضامنه

هكذا.ندركهأنعلىيجبرنا

خرآشاهذ-221

.(1:ا)يواااللهائكيضةؤكان11

لأن؟لاحقزمنفيصارقدإلههوالابنبأنالقائلالرأيبوضوحينفيهنا

يكونأنيمكنكيفالبدء،فياللههوالذيوهذااأا(.االله"كان:يقولالقديسالإنجيلي

نحلوقآ؟

النعمة،بحسبإلهأيكونالذيذاكأنأيضأنعرفأنجيدالآخر،الجانبعلى

يكتسبأوما،إضافةيتقبلوأنأولأ،بوجدأنمنلهئدلاالطببعة،بحسبإلهآوليس

منشىءيصدرأوئوتدكيصلرىأنتعىالأمثلةهذهالار.سالحرارةصدورأوالضس!منالتعاعمثل

التميءمنالمتىءيصدرللمختلفةطبيعةلهتكونأنأوزمن،بعدأومتأحرأبصدرلاالوقتلصويضىء،

شاعولاضعاعبلاكمىللاالاحر،بدوذبرحدأنفهمالأييمكنلابلعنه،ينفصللامعهكائناويظل

معاالئئانيفقدأنيعيلالانفمالنار.عنإلأحرارةشلاحرارةبلالارولاداحلها.ستثعهثه!بدون

يوحا،إنجيلشرحا.حرارةبلالارأالارتعبحوكيص،أثعةللانهأالشمستصبحدكيروتمبرهما.التيالطيعة

،24ص،الأولالمجلدالسالق،المرحع

يفرلإد،المدركغرالأزليابدعلىبدلفهوعظيمةلاهوتيةأهميةلهكيرل!القدي!عند"كالى"فعلإن)1(

حديثأليسالكلمةأذندركلكي"كان"فعل"البدء"كلمةإلى(الابحيلى)يضيف11يوحنا:لا!يلشرحهلما

الأزقيالجلادوهىسجقةأعماقإلىمفكركليحمللكيهاؤضيئ"كاد"والفعلالدهرر.كلوقبلأرلئأ""لل

و"بالبدء"أتتردإدايمالايترقصأنيمك!لامطلقفعلهو"كان"وفعلالزماد.فرقهوالذيائدزكغر

عدوتفأنهيتصورأنالعقلحاولومهماالفكر،يمبقدائمافهرقياصه.يمكىولاالزمانعلىيعلو"كان"

يأالبدء"،فيكان"لالكلمةإذن"كان".لعلسبكترأقلهىعدهاتوقصاليالنقطةأنذلدبعديجد"كاذ"

أنهئقالأنيمك!لكيفالصجحهرهدادامومااللهمنلأنهالربريةصماتوله،الكلعلىالسيادةفيكان

ا؟ا"كانالذيمعيك!"ا"الذيممالحةيمكىوكي!ا؟ا"كاندعلمعىعلىالإدعاءهذايطمقويه!إ؟خلق

.46ص،الأولالمحلديوحنا،إمحيلضرحا.؟االابنبحصفيمايك!"أ"لعبارةلالمرةماكمكانوأي
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للل!نا؟2هـليرلالدب!لألفاا

آالةندعى،الطيعةبحسببشرنحنفبينماالبشر،نحنمثلناوذلل!،بالطبيعةلهليستمكانة

3:1()1(.يوا)أنظرالنعمةبحسب

منالمولودالكلمةاللة-قبلمن-بالضبطكانماذالنايقولونليتهموحسنا،

الإلوهيةمنالابنمجردينيجذفونأفمأدركوالولأفمذلك؟بعدإلهادعيئوكيف،الآب

بحسبإلهأنهمعخلق،قدإنه-جاهلةبطريقة-يقولواأنعنلنوقفوا،الطيعةبحسب

بذلك.يؤمنواأنلهميسمحواحدكتابيقوليوجدلاوإنهخصوصآ،الطبيعة

خرآلثاهذ-321

2(.ا:)يوالئيما"جمئذائتذءيخىكان"هذا

ويأتيفيهيوجدكانلكنهالآب،جوهرخارجيكناالابنأنالإنجيلييظهر

هكذاكانلكن،الزمنفييأخذهالمإنهعنهايقول،المكانةوهذه)2(.الطبيعةبحسبمنه

طبيعةلهاب!صنأنيمكنكيفولدها،التيالحقيقيةالآبجوهرقتمرةإذن،البدء.من

نأالمستحيلمنأيضاهكذاعنبآ،الشوكيتحولأنالمستحيلمنكانإذالأنه؟أخرى

بالنسبةأيضآالابنيكونوهكذا،الطيعةبحسباللههوإذنالآلب.الكرمةمنالشوكيوتد

تلكفيهتلدلاالذيالوقتفيلأنهبممخلوقاتهمنأدقوكأنهالآباللةيظهرلاحئلنا،

هذاولادةيعافيوكأنه-للهراطقة-اللةهوالذيالآبيبدو،فاسدةثمرةالمخلوقات

بالطبيعة.إلهاليسالذي

خرآلثاهذ-421

ا:3(.)يوكان"جمضاشتىءيكنتئمؤيغيره،كانييماشتيئء"كل

دته.ألاءالعمةبحس!صرناألنايقصدكرلسوقالئإ"أؤلآذئذغىخثىالآثأغطاتاقخئبمالأية"ائظروا)1(

إنجيلمنالأولللإصحاحشرحهأثناءالسباقلضفيوضرحلكلالحقبقةهدهكيرلسالقدي!يقرل)2(

ومثلماويوكلاهما،الابنمعنفسهالجرهرمنهووالأ!،الآبمعنفهالحوهرمنهر"الالىقائلأ:يرحنا،

نالثلماالآخرحلالسئترقوكلاهما،الآ!فيوالالنالالنلىالآبلرىألناحئتجيرللاتمامأالآخر

يوخا،إنجيلضرح1(".0!،:ا4)يوايخىاؤالآبئالآبيىو"آناالآت"زأىققذزآفيالذي"نفهالمحلص

.48ص،الأولالمحلدالابق،المرجع
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؟االطثا!االلانيةا!قالة-االلال!؟ا!نوأ

هذهمعشبيهآالكلمةكانإنأئا.الكلمةبواسطةخلقواالذينأولئككلأي"كل"،

"الكل".عننحتلفأيكونلنعندئذ،مثلهمخلققدوكان،المخلوقات

غيرفهووبالتالي.المخلوقاتبجنسشبيهأليسإذنفهو)1(،عنهمنحتلفلأنهلكن

إلهأ.بكونهوجابلخالقبالحر!لكنه،نحلوق

آخرشاهذ-521

13(.6:تث-4:01)متتعبذ"ؤخذةؤإياةتسئخذإلهك"يلرئ!

الملائكةومنمنالهئسجدنحلوقآ،-أولئكوفق-ا،بنيكونإذنكيف

ته"ؤثت!حذ:يقولائغاتيمإلىاثيكرأذخلقتى"ؤأئضاقائلا:يشهد،وبولس؟القديسين

ثقيلةجريمةئحسبفكيف،يقولونكماالأمركانفإن6(.ا:)عبالئإ"قلآئكيماكل

طبيعةلهالذيالابنيعبدونكانواإن،الخالقوليسالخليقةعبدواقدالذينأولئكعلى

التيالطاهرةالسماويةالقواتتعبدهبينماإله،أنهعلى،آرائهمبحسبنحلوقأوكان،مخلوقة

؟ضلالأييصيبهملاشكوبدونمناإدراكآأكثرهي

سيكون،العكسعلىبللوبم،أقيلهميوخهلن،المسيحيعبدونالذينهؤلاءلكن

منوشبهبماإدانيمابدونلهئسجدالذياللةهولكنهمخلوفأ،ليسفهوبالتاليعظيمأ.أجرهم

معأ.الخليقةكل

السابقالشاهدذاتا-26

الكلصارفقدذلكمنوبالرغمومجبولا،نحلوقا-أولئكوفق-الابنكانإذا

،كمخلوقالابنيتباهىحق(عناليسوزورأذاقا،تخلقعندئذالخليقةلكانتبواسطه،

يقذم"الانجيلىيقرل:إدا،:يواا!يةهدهفيا،لهةتعددفكرةيفنديوحاالأبحيلى،كيرلسالقديسنجح!)1(

الألدإلىاغلقوبذلكلئيء"،يخلقا"وبفيرهوأيضأكان"بهيثيءاكلا:وصانعكحالقالوحيدالابنلا

وهذه.الكلكحالق)الوثيين(يعرفوهاللذي!الرجد،ا!ل!وأعلنا!لهة.تعددص!لإلىالمؤديالمدحل

الرحيد،الالنبقؤةإلأالوحودإلىأحديأتأأنهيظهرلكىالوحيد،الالنخلقهاقدالحلبقيماإنيقولالكلمات

،ا!ولالمجلدالالق،المرحعيوحا،إنحيللترحالوجود".إلىالعدممنالكائناتبكلأتتالرالقؤةلهو

77.صا!وليمالإصحا

705



لالطلنا؟ثلإلال!بطألقاا

أنهيبدولاالمخلوفاتمنقيلألكن9()9(.أ:2)أيوبهذا"صتت!ثالرئطيذأنااقائلأ:

منواحدأولامخلوقآ،ا،بنليسبالتالي.الخالقبالثةالخليقةتكرز،النقيضعلىبل،يخلق

ضفوا.قدالذينكعؤلاءتقوىوعدمطيشوفقالمخلوقات

آخرشاهذ-721

1(.:ا)يوااائخميمىالئوزاكان1

فأي،الحقيقيالنورهوأيضآالابنوكذلكالحفيقي،النورهوالآبكانإذا

هوالذيالابنالآب،مععلاقتهفيالطبيعةبحسبالابنلدىيكونأنيمكناختلاف

.للآبمسالي

طبيعةعنتختلفطبيعتهأنمنبالرغمحقيقيانورايدعىأنيمكنالابنكانوإذا

القديسونأوردهاالىالملحوظةتلكتعنيفماذا-المرضىالهراطقةتبصرعدموفق-الآب

إذاالحقيقئ،النورأنه-الآباللةعنورائععطمكشىء-يذكرونولماذاالانجيليون،

أنه-منالركمعلى:9(،ا)يوفيواردهوكماحقيقيكنولييظهرأنأيضأللابنأمكن

نحلوق)2(؟-أولئكوفق

ولا،الإلهيةالطبيعةخواصتمتلكأنيمكنهالاالمخلوقاتأنإذن،الواضحمن

بحسبالكلإلهلدىمامثلالجوهر،بحسبلديهيكونأنالمخلوقاتمنلأىيمكن

7(.4:كو)1"تأخذهلملكشيء"وأفي:للخليقةئقاللأنه)3(؟الطبيعة

يهالة:فيمرةلأولالتعيرهذاقلنا-كما-إيريخيوسالقديساستحدموقدألالن،هرباليدالمقصردهنا)1(

طعةإلراهيم،عوضد.جورجوالتمهيدعمدنصحىد.وفهارس!تعليقاتومقدمةترجمة"الرسولية"الكرازد

الأولالمحلرقأباناأدم"لأن:قائلبنالاثين،ثيزطركيةعلىأداملبتىوونسبح76.ص900،2فراير-ثانية

المرحعفيإيرببرسالقدي!يقرلكماالقدسوالروحالالنهواللة"لتعمير"ببديوالمقصرد."...الحالقاللةليدي

الابق.

الحقيفيالنورلأنهالالنعنوكذلكالحقيقىالررأنهالآ!عنيقولولىالقديسيناللاميدأنيعقلهلأي)2(

معواحدأبكونهذأقاالآ!طيعةلهالابنأديدركونهملا،الاحابةطعأ،الآ!طيةعنغتلفةطيعةلهوهو

مخلرق.غيرالاب!إدنالجوهر،فيالآ!

بثربة،اصيقناتظللالطميعةمحس!الإلهةالخراصلدياليسأنماعلىالأقوالهذهكيرل!القديسيؤكد)3(

العصة.!س!اكنساهاقدإلهبةويغمموا!منلدياماوكذلك
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ن!3اللل15الثا.للةالمقالة-االلالونلما!ن!أ

الآبمعواحافهووبالتالي،الطيعةبحسبالآبخواصكللهفإن،الابنأفا

الآبأيضاعنهايختلفمابقدر،المخلوقاتطبيعةعنجدأكثيرأيختلفوهوالجوهر،في

وليستكاملةمكانةهىبالئةتليقالتيمكانتهفإنأيضأ،ذلكأجلومنؤتذه.الذي

منها.يقتربولا،جزئية

خرآلثاهذ-821

ائمؤجمنونأى،اللهأؤلآذتصيرواأنس!فطاناقأغضاإهئمقيلوةائذينكل"ؤأقا

12(.:ا)يواياسئميماا

يسمعليتهجيدأ،وينتبهخدمةلييسدفليته،العصيانيحبالذيالهرطوقيأئا

فعلى.مكانتهقياسبحسبأواصبيعته،إلىالكائناتمنواحدكلأصليرجع:الآنأيضأ

لكن.أخرىطبيعةلهلأنآخر؟هوالملاكببنما،إنسانأنا،الطيعةجهةمن،المثالسبيل

خرآ.لكن،مثلهيكونلاأنيمكنالآخربينماعبدآ،الواحديكونفقد،المكانةجهةمن

عليهكانعمانحتلفأوصارتحسئنأنذلكعنونتجشخمبآخر،ارتبطفإذا

حدثماهذاح!نه.الذيذاكحالهيحسنبماحاليإلىانتق!!قديكونفإنه،البدايةمنذ

قياسإلىوقفزنامكانتمامنوخرجناالآب،اللةبنوةإلىالعبوديةمنانتقلناعندمانحنمعنا

)1(.الطيعةبحسبليساللهأولاددعيناأننامنبالرغمهذا،منحناالذيذاك

نإلكنالأمر؟هذاجهةستتستمداالبشريةالطيعةإننقولأنيمكنهلإذن

،المخلوقعنالابنيم!زشىءهناكيكنلمإنحدثتفكيف،الاستفادةهذهنعترفكنا

خلقنا؟قدفقطأننامنأكثرهوماالبنوةفييكنلمإن،إليهانتقلناالذيالأفضلهووما

وإذا؟الطيعةبحسبالآبابنهويكنلملوداخلنا،اللهكلمةبقبولناأبناغصرناكيفأو

ألاالممكنغيرمنكانإذانحلوقأ،يكونأنيمكنفكيف،الطيعةبحسبالابنهوكان

؟ولدهالذيذاكطبيعةينؤيذتنيكون

يقصدونلا"التأله"مصطلحالآباءيستحدمحينأنهعلىيدلوهدايتعير،أالبشريوأصلماطبيعتناأنأي)1(

وليسالنعمةبحس!إلهيةويغممواهصاكتسا!بلإلهىوأصلطيةإلىالشروأصلطيعةتغر-تلاكما-

.القدسالروحثركةلفضل،الطيةبحسب
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لأللل!نا؟ثييلالدياللألفاا

خرآشاهذ-921

)يوصخازا"ائضسييحقيي!وغؤالخقالمغضةأثااغطيئ،يموست!التاموش"لأن

ا:1(.7

بالتبنيابناتكان-يقولونكما-الطيعةبحسباللههوليسالابنكانإن

اللةهوبالتاليوكاذبأ؟مزتفأيكونأنيمكنفكيف،الحقويعملحقأنه.ممالكنومزيفا.

مخلوقآ؟يكونأنيمكنكيفاللة،هوالذيوهذا،الطيعةبحسب

خرآشاهذ-531

92(.:ا)يوائغاتيم"خطةيرقعالذياللهخضل"هؤدا

ائضاحىفؤآنا"أتا:الطوباويالبيأشعياءلسانعلىآخرموضعفياللةيقول

هواللةإنئقالعندماإذن25(.43:)ألقأدكرقا"لآؤخطاتاكتفسى،لأخلذئوتك

هويكونلافكيف،العالمخطةيرفعالذيذاكهوالمسيحوإنالأمور،هذهيفعلالذي

مخلوقأ.ليسفهوإذناللة)11،هوأنهفبمااللة؟

آخرلثاهذ-131

نأيئوغأزاذائغد"يى

)يوا:43(.

ائتغيى"ته:ققالييلئسنقؤتجذالخييل،إلىيخربخ

له.تلميذأفيلبسالمخفصجعلالأقوالهذه

أ،العاحلاصلأحلالاب!أتمهالذيالخلاصيالتدبرمنطلقساللةمرالمسيحأنعلىك!رلساغديسايوكد)1(

حملاالتيالالهيةالغملقيةعلىهذاويطقاللة،هرالمسيحيكناإلىالحطايابغفرانسعمأنلناكانفما

نفسه،الحملأيعامضبحنكلالرموزهدهصزرته"فالدييرحنا:لانجيلشرحهأثناءيزكدهماوهداعليها،

منائهلكيبيدمالكيا،العاخطثةيرفعلكى،الكللأجلالدبحإلىيقادلكىحاءقدعب،بلاالىوالذليحة

شإتىئرأبلا.لك"قيللماحدأويضعبنا،لحقتإلىاللعنةوئبطل،الموتيبد،الكلعنيموتوعدما.الأرص

كلبدايةويصبحال!ماء،منوإمما"التراب"م!لشالثايى،آدميصبحوبذلكأ(.3:أ)تكتغوذ"ئراب

اللة،معالمصالحةوأساسالألدية،الحياةومالح،الدحيلالفمادمنالانسانومحررالإنسايخة،للطيعةالصالحات

الإصحاحالأوك،المجلد،السابقالمرحعيوخا،إنجيلضرح".السمواتلملكوتوالطريقوالر،التقوىوبداية

.153-152صالأول
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الللثوفىا5االلانيةا!قالآ-االلال!فيا!ن!أ

الطيعة.بحسبالابنأنهعلىتبرهنالتيحكمتهتلاحظأنالحالةهذهفيوعليك

الربرفعوقدآلافآ،كانواتلاميذهتبعالذيوالجمع،الربخدمواالذينهموكثإرون

يرسيلأنائخضابزفيينقاطلبواقييلون.اثقغقةؤليهنكيير،اثخضاد"إن:وقالعينيه

بإيمافمالذينأولئكإلاآخرأشيئآيعىلا"الحصاد"ف2(.:ا.الواهاخضابإلىقغقة

هويكنلمإذالهؤلاء،بالنسبةالربي!صنوتن.ذواتهمفيالتقوى-كسنابل-زرعوابه

قائلا:،التوبةبواسطةالمصالحةخدمةيخدمواأنالورثةبولسيترجىبهالذي،الجميعإله

(؟2:ه،كو)2الئيما"تغتمتاتحواائضييح:غن"تطلب

قالفقد،الجميعوخالقربهوأنهطالمااللة،فقطهوالحصاد،ربولأنإذن،

هذا،فعلالذيهوكانأنهوبما)1(.الفعلةباختيارالمختصفقطهوإنهأيضأالمخلص

بواسطةلأنه؟الحقيقىالإلهفهوإذن،يتبعهأنفيلبسأمرلأنه؟بأصالتههكذاذاتهوأظهر

الحصاد.ربأنهأيضآطقرالأمور،هذه

آخرشاهذ-231

يخازهاتيتأيىتيتتخغفوالآهفتا!ينهذهازتغوا:ائخقايميتاغ!"شنال

.)2:16

)يو

يسمىوأنإلهأ،يدعىأن-النعمةبحسب-الحقلهتكانمخلوقآ،الابز،كانإذا

بسببليس،البنوةرتبةلهاالىالأخرىالعاقلةالمخلوقاتغرارعلىوذلك،بالتبنيابنا

شرحهفيكرل!القديسيؤكدهماوهذاالسعين،والرسلالتلاميذسفسهاحتارلأنهالحصادر!إذنهر)1(

الحصادربمن"اطلبواالمسيحيقولليماأنه"ولاحطوا:يقولإد3،-ا:ا.لوولالتحديدلوقالإنجيل

برأيالحصاد،ربهوالآنت!االذيأنورغمبنمسه،هذايمحلفهر"،حصادهإلى!علةئريلأد

وملؤها"الأرض"لهالكتابيقولكمالأنه"اللة"،ولالحق،بالطبيعةنفسههوأنهإلا،الأرضسكالى

فملةيرسيلأنوحدهالعلىاللهاختصاصمنكانإنولكنومصزرهم،الكلخالقوهوا(،24:)مز

برهومعه،،الآ!واللةالحصاد،ربإذدهوأفليس؟عثنهمالذيهوالمسيعأدحدثفكيلف"

نفسهفهوأيضأ.الاب!ويخصإلأالآبيحصئصفى،يتاضىءيوجدولاله،إدلىشىءكلشيء.كل

كلإنقلت،فكما6(:17)يو"ليوأعطيتهملككانوا،لمالعاسأعطيتئالدينأولئكاا:للآ!قال

موهو!كثىءلايحصه،الإلوهية!مجد،أبيهبأمجاديثمعوهوألابن،يخصألهواضحالآبيخصما

.592صالعاشر،الاصحاحلوقا،إبحيلتمسر".لالطيعةتحصهكرامةفيقائم:لكىآحر،منله
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لالللكلا؟هـليرلالدالفاب!لأ

)مزئدغون"ائغليؤتنوآيقةإئ!3قفت:"آناقال:الذيذاكنعمةبسببوإنماطبيعتها،

إلىاللهمنذغواالذينلأولئكأخأتكانالجوهر،جهةمنابنأيكنلمإذا،إذن6(.82:

مياأكثرشيءللابني!شأإذا-حقعن-يقولأنأحدلأييمكنذلكوعلى.البنوة

تيستأييتئتتخغفوا"لآقائلأ:فقطهوأببهالآبيجعلفكيف،البنوةرتبةجهةمن

نجعلوالاللتجار:يقولأنوصالحآبارأباعتبارهالحالةهذهفيعليهيجبكانلأنهيخاز؟ا؟

عندما"ألى"اسميستخدمولكنهبالتأكيد،هذايقللموإنهأقا.تجارةبيتأبيكمبيت

ففدنحنوأفا)1(،الطبيعةبحسبالابنبالتاليفهو،عظيمبسلطانذاتهعنفقطيتحدث

يكونأنيمكنفكيف،الطيعةبحسبابنأنهوبما.النعمةبحسبللبنوةاللةمندعينا

نحلوقا؟

آخرشاهذ-331

تئئ:ؤقالي!وغأتجابئهذا؟تفغلخئىئريتاآييماأئةتة:ؤقالؤاائيهود"قأتجالت

1(.2:9)يوا!يمه"أثايمتلأن!ؤييالقئكل،هذاائقفحوا

حينبوضو!الأمرهذاالإنجيليلناوئظهر،بالهيكلجسدهالمسيحيسمىهنا

منقامعندماإذن2(.ا2:)يوتج!تلإ؟"قئكلغنتفو،فكانفؤؤأقا11:مباشرةأضاف

لهم.قالهماهذاأنالنلاميذتذكر،الأموات

هكذا.داخلهفياللةيسكنلمإنحقأهيكلأمامكانأنسمىأنيمكنلاحسنأ،

النفس.هيكلفيهيسكنالذيالجسديسمىأنلأحل!يمكنفلالنا،بالنسبةأيضاالأمر

المسيحجسدلكن.بالمسيحبإيمانناالقدسالروحداخلنايسكنعندماهياكلنصيرلكننا

أنهنلاحظأد"ينغىقائلأ:ذاقا،للآيةيوحالإبجلشرحهأثناءالحممةهدهكرلىالقدي!يؤكدأيضأ)1(

كذلك،هويكناإدلأنهحقأ،مهالمرلردهرإدبالطببعة،صهوحدههرلكرلهحاصةلصفةأباهاللةيدعوأيصأ

لفحهوحدههويأخذفلمادافقط،الآ!وبمشيئةبالتبىأي-ماكواحد-معناالنهرالكلمةكانلرأي

نأأفترضلأيىأببنا"."ليتيقلوأأيى"بيتنحعلرالا"قائلأ،أيصأ،الكل،أمامالكليخصالذيالعامالفخر

ولكن.بالطيعةأناءلشواالذينأولئكمنواحدأيفأهوكانألهلو،يقولهأنماصةأكثرسيكودالقولهدا

لهرلذلكالا!،اللةحوهرمنهولللالمعمة،ألاءهمالدينأولئكعدادفيلي!أنهيعرفالكلمةإنحيث

.18،عىالنافيالاصحاح،الأولالمحلديوحا،إبحبلشرح".أباهاللةويدعوالباقينعنلف!هيفصل
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االللثا!5االطليةا!قالة-االلال!فيأا!نا

)أنظربولسيقولكماجسديأ،اللاهوتملءكليحلأنسئرفيهلأن)1(؟هيكلحقآهو

إذنفكيف.جسدههيكليسكنالذيذاكهوالكلمةاللهأنالواضحومنأ(.2:كو

فيهوالساكن،هيكلهوالمقدسجسدهأنعلىبرهنالذيهذامخلوقأ،يكونأنيمكن

إله؟،الطيعةبحسب

آخرشاهذ-431

اليىالآيابزأؤاإدباشميما،كت!ونآقنأعضح،اجميل!فياورشتييتميىكان"ؤتما

ئختاجأتكنلأؤلأثهائخميغ.يغر!ثكانلأثةتف!ييما،غقىيا!تمئفئمتئميسئوغليهنصختغ.

25(.-223:)يوالإئ!تالب"يىكانقاغيتملأتهالإئستالب،غنآخات!ثئقذأن

قثبموامتيازعطمبثمىءيحيطهالذا،الإلهيةبالطبيعةالشديدإعجابهيعلنالمرنم،

)مزأغقايهئم"كلإلى"ائمثتيهتجميعأ،قلوتهئمائممتور11:الكللربقائلأفيها،يوجدجدأ

ملامحإحدىتكونعندماإذنالبشر.قلوبعنيتكلمأنهالواضحومن15(.33:

كانفإذا،الإنسانخفاياكليدركوأن،القلبيعرفأنفقطهيالحقيقياللةوخواص

أنهوبما؟الطبيعةبحسبالحفيقيالإلههويكونلافكيفالخفايا)2(،كليعرفأيضآالابن

نحلوقا؟يكونكيفإذن،يكونهكذا

هيكلأنهجسدهعنقالالمشحأنوبمااللةمسكنهماله!"أنهوكرلسالقدبمىالتهحهالديالمبدأ)1(

يماأكدهماهذا!يهم،القدسالروحسكئببفهدالتههيهلالمزمينيدعرالكتابكونأما.الله!هربالتافي

الكلمةيكولىلافكيفأيصأ،ميكلأيسمىالمحجسدإلى"وحيث:السياقلضلىيوحالإنحبلشرحه

هبكل!ييسكىأنهيقالأنيمك!لاإلهأهرليسالذيلأن،بالطبيعةاللههرفيهيسك!الديالجس!الوحيد

المرجع،الأولالمحلديوحا،إبحيلشرح"،الإطلاقعلىهيكلأشميقدي!جسدأي:ويقوليتقذمأحدأدعوا

.821ص،السابق

لكىالآيةهذهالابجليأوردوبالتالي،المسيحيالىالأحرىالصماتبقيةمثلإلهيةصمةهىالحفايامعردة)1(

هىالساميةالصفةأهدهقائلأ:يرحا،لإبحبلشرحهفيكرل!القدي!الأمرهداعلىويؤكد،الابنإلرهيةنجت

لأن.المخلوقاتسمحلرقأيوموجودةعيروهىالمشح؟لىالىالأخرىال!افيةالصماتثلوهىإلهبة،صفة

(331:ه)مزأغتايهئم"كلإتىائئتبةتجييأقلوتفئمائممتؤز"قائلأ:بالحقمةاللةوحدههرلم!يسهاالمرتم

يعرفالذيلالطبيعة،اللةهويكولىلافكيفأيصأ،يعردهاوالمسيحليا،مايعرفوحدهاللةكانأنولك!

المجلدالالق،المرجعيرحنا،إنجيلسرح22(2.1:)دانيالمكتوبهوكحاوالأصرار""العمائقويعرفالأسرار،

.184صالتاوالاصحاح،الأول
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)فى"شكلالال!رلييياللألقاا

خرآهذشا-531

فاليخييما.يخ!ثنلآخقآإشرالملىهؤداغئه:ققالإتئيما،مفيلاتتتائيليسموع"ؤزأى

الييتيما،تخحتؤأئثييلئ!ذغاكأنقئلته:ؤقالت!وعأتجاقيتغرفيى؟أئنينتتتائيل:ته

.(84-74:ايو)اايتكأز

الله!اثنأثتمغقم،"تاقائلا:وتعخب،واحدةمعجزةمناندهسأيضانشائيل

.(14:ا)بواإسئرائيلاضيلثأئت

غشولاإسرائيليأ،حقأكان-عنهنحلصناشهادةوفق-نثنائيلأنفطالماإذن

لو،لأنها؟إشرايميلاتيلثأئت!اللهائنأئتاا:للمسيحفائلأيكذبأنيمكنفكيففيه،

قالفقد،والضلالالكذبمنمتحررأكانولكنهكاشا،لسانهلوجذ،الكذبيقولكان

بحححببالابنتليقالتيبالرتبةإياهوناعتأبالجسد،وهواللهكلمةأنهالابنداعيأ)1(الحق

لأيمكنفكيف،والملكالابنهوتماماهذالأجلإذن.إسرائيلملكيسحيهلأنه؟الطيعة

ومخلوقأ؟عبدأأيضأيكون

خرآشاهذ-631

دإ"تصلون:المسيحقال،جاهلةبطريقةشيءعنبسألونهالفريسيونشرععندما

92(.22:)متائكئت"تغرفونلآ

يسألونه،الذينأولئكقؤمالذي،الحكيمالمعلممعجدآيتناسبدرساحقاكان

أخطأقدتتنائيلكانلوإذن،.الأفضلإلىينقادونالكتبيعرفونلاالذينأولئكوجعل

الحقيقية،للمعرفةمباشرةيقدهافلماذا،إسرائيلوملكاللةابنالمسيحدعاعندماحقا

صديقي؟ياضللتأنت:إياهمسمعأ

الثهادة،هذهيتهدنننائيلحعلالذيالدافعهومابخصوصأما(الاسإلوهيةعلىبرهانهينئنائيلشهادة)1(

رأىالرثأنشائيلعرفوعمدما11قانلا:يوحما،لإنجيلثرحهيكيرلىالقدي!وضرحلكليشرحهافإنه

معفم"،"يالهقالالفررعلى،همساتحئأومسمرعصوتإلىتتحؤلأندولى،عقلهوتدوروهيأمكاره

صفاتهىهذهلأد"،إسرائيلوملكاللةابن11أنهواعترافهله،التلمذةلىيدخللألىاستعدادهلذلكوأعلن

المرحعيرحنا،إنحيلضرحاللة".ولالطيعةتمامأهويسوعأديؤكدحيدأمتعفمكحثخصونتائيل،اللاهوت

.731صالأولالإصحا!،الأولالمجلد،السابق
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االطث!د5االلاليةا!قالة-االلالائا!اثل!أ

تكان،اللهابنهويكنأإذالأنهبلتعتقد.كماهكذاهوليسالأمرولأن

للتوكانالذيلنثنائيليمكنكانوهكذاومخلوقا.عبدأ،بلملكأ،وليسمخلوقا،بالحري

المعلمعلىكان،أخرىجهةمن.إليهذقيفيماهذامنتمامأيستفيدأنليتتلمذ،دعنقد

يأ،والخلاصيالأولالدرسلنثنائيلمقذما،بكياسةمعهيتاسبالذيالتعليمينفذأن

الكاذبة.الأفكارمنتحريره

وكأنهحالأيةعلىظهر،للآخرينبالنسبةذلكيفعلأنمعتاداكانولأنهلكن،

إسرائيل،وملكاللهابنأنهقيلقدكانوإذا)1(.وتربويةحكيمةبطريقةتحذثلأنهي!صئه،

ئدعىلاالمخلوقلأن؟الحقيقيالكلمةهوطالمامجبولأ،أونحلوقأيكونأنيمكنفكيف

هووقنللخالقعبياهمالكونفيالذينكلفإن،كذلك.الطيعةبحسبملكأو،ابنآ،

مولودأ)2(.ي!صنأنيمكنلانحلوق

خرآلثاهذ-371

ئؤينتنكلتفيكلآلكىائؤجيذ،ائتةتذلختىائغاتتماللهأخثهكذا"لأتة

16(.3:)يوالأتدية"ائخياةتهتكونتلييما،

نحلوقا،بل،الأزليالابنهويكناالعالملأجلالآببذلهالذيالابنكانإذا

لأجلالابنبتجسدتحققتوالتي،العالمتجاهللربوالفائقةالعظيمةالآباللةمحبةتبدت

منواحدأالوحيد""الابنكانإنأخرىناحيةومن.القوليستحقولاصغيراأمرأا،العا

لكن؟الوحيد.الابنأنهعلىيدزكأنأمكنوتمامزيفا،اسماالاسمهذاتصار،المخلوقات

يقولالأسلوبهداوعنشحصي،أمرعنأحبرةإذشحصهعلاقةلهأسلولأشائيلمعالميحاستحدم)1(

لكيآحرأسلربإلىلجأولدلكبعد،آياتأحرىقدالميحيك!أ11يرحنا:لابحيلتمرحهلىكيرلسالفديس

بشرثي.شكلفيحاءالكلحلاصلأجلوألهاللة،اب!بالطيعةأله،إليهأتراالذي!ليرسوالحكماءتلاميدهيفمع

دهولذلكبالئة.حاصةهىإلىالأشاء،لكلالكاملةالمعرفةأله،الإيمالىإلىيقوداورياالآحرالأطر!!وما

أنهعربونأ،لهمقذمأداحله،ينثنائيللهايتسعرالىالأموربتلكبلالاطراء،بكلماتلي!نتنائيليقبلها

.172صالأولالاصحاح،الأولالمجلديوحما،إبحيلشرح".كإلهالقلوبيعرف

الآب.اللهمنأرليأمولودأبقصد()
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ولللل!نا2ثبهـل!بالل!لقاا

إلااالعا)1(خلاصلأجلاعطيئقنيكونأنيمكنفلاتمامآ،وممتزةعظيمةاللةمحبةلأن

لأنه؟الجنسوحيدهوبل،المخلوقاتمنواحدآليسفهوإذن،)2(.الجنسوحيد،الابن

"،الجنس"وحيداصمحالأيةعلىيعنيهماهووهذاالآب،منويذالذيالوحيدهو

له.الحقيقىوالمفهوم

آخرلث!اهذ-381

:3)يوائغاتئم"ييمالتخفمنتلائقاتتم،يتدينائغاليمإلىائتةاللهئرسيلتئم"آتة

.)17

آخرإلةؤلآالرباأتاألئ!ناا:ويقول،العظيمالكلربلنايقذمأشعياءالبى

الابن،يكونهماكلههذاكانفإذا2(.ا:45)ألقسؤاقي"لئسنؤمخلم!.تارإله؟غيري

البي:بواسطةيقولفقنإذنالآب،اللةمنارسيلإنهقيلولهذاأيضآ،العالميخلصوهو

أدئهكلمةإلها؟الآ!االلهاحلاص1-إدن-هو"ما:يقولإذاللة،خلاصلألهالابنكيرل!القدي!يعر!)1(

أشياء:بواسطةالآ!اللهقالهكذاالتدبير.محس!العبدشكلآحذأمثلناصارلأحلاوالديمه،ؤيدالذي

)إشيتقد"كمصاحوخلاصهاكضياءلرهايخرجحئأهدألاأورشليمأحلومنأسكتلاصهيونأجل"من

تررنالأناحلاص.طريقلماصاروأيضأ،الآ!اللهمنومحدأبرأأحلناصصارالابنفإلىوحقأ62:ا(.

الشهيد،عبدنصحىد.مراحعةإلراهيم،عرضحورجد.ترجةحيلافيرا،ا.البنوةمحدإلىورلعنالواسطه

.6002ينايرعدد،الشهريالكتاب

مثللهليسالادتأنعلىللدلالةالحن!""وحيدأوالوحيد""الالنمصطلحعلىهاكيرل!القديسيركز)2(

الواحداللةالن!هوذلكوعلىالرحيد.أبنةبذلألهعلىألئهمحبةعظمةتقاسإذنالوحيد،اللةالنهروبالتالي

يخالال!قنالمياقنصفيلبرحاضرحهفييقارتهذاإلىبالإضافة.نحلوقمجردولب!الجوهريالآ!مع

فغقىمرشىتائوسنخاق!"تن92(:-28ا:.)عبفيورد.ممامششهدااللةابنداسلالديالناموس

:يقولإذاللة"اثنذالنقنئثتجفأيخثلألةتطؤنأشرجمقابأفكئمزافإ.يذوفييمرتلتئفودثلاةقياؤضاهذئيى

منآلمحلرقإدلمرصى،رميلأحادمأبلا!قيقي،الابرلا،الأقدامتحتداسقدكانهئقترالحقيقةيحتقرقن"لأن

اقباراتيخصفيماالمحد،والآخرأحدهمافاقألىحئخلهت،قدكليهماأدبسب!الأقلعلىالمخلرق،جن!

وفانقعطبمإذأالالن،داسممنشديدعقابيحلأنلابدلأنه.صادقةبرل!كلمةلك!.أفضلأوأكركرله

المرحعيرحا،إبحيلضرحأ".العاحياةلأجلداتهم!هروالذيالدائيابهبذلالذي،الآ!ح!هوللطميعة

.591-491صالتاكالاصحاح،الأولالمحلد،السابق

516



اللاثي15االلانبةا!قالة-االلال!؟اثل!أ

حينفينحلولق)1(أنهعلىئدزكأنيم!تإذنكيفا.غئري؟اآخرإلةؤلآالرثبآنا"أتي!صن

الآب؟اللةابنأنه

آخرشاهذ-931

ؤأئييزيذذلكأن"يثئييئإنه:يسوعنحلصناعنيقولالطوباويالمعمدانيوحنا

قامةزيادةإلىينصرفهناالحديثأنيفهمأنلأحديمكنهل"3(.3:)يوأئقم"أتا

طبيعةلأن؟عقلهفيهذامثلمنشيئأيضعقنمثرثرأيبدولاوكيفونقصها؟الأجساد

فهو،القامةمديدكانأنبعدويتقرمالإنسانقامةتقصرأنلكن،الزيادةتفبلالأجساد

عنها:يقالأنتقبللالكمهاأجسادنا،تصيبأنيمكنآلاماأنصحيح.مستحيلشيء

نأليوحنا:وفقأاحتمالأالأكثرفالفهمذلك،منالنقيضعلىبلتئفعن"،أونزيذ"آثها

تجاهكمخلوقأو،إنسانتجاهكإنسانليس،الأدقهويوحناأنمظهرأ،المسيحيزداد

هوبأعمالههذاأنئظهربأنلكن(،قيمةذيغيرالناحيةهذهمنالاختلاف)الأننحلوق

مابقدرينقصكإنسانذاك،بينمابالتة،يليقالذيالارتفاعإلىدائمأفهووبالتالياللة،

فئسرعأحايتطاولإذنكيفالالهى)2(.للجوهربالنسبةأدنمكانةمنالبشرىللجن!

؟المخلوقاتبرتبةالمخلوقغيرالابنرتبة.ممقارنة

لكيجاءألهكيرل!-القديسيشرحكما-قالذلكعلىيبره!ولكىدئةابنألهنفسهالر!يدعرهنا)1(

صراحة-وفي-لفسهالرلبدعاوإد3:17:11يرلأيهشرحهووضوحبكليقرلهاالحممةوهذها،العايخلم!

التوعئة،خلالسبالبرهالىيأتيهرهالليتهادة،لدودتعلئمهيجعلأدالصالحسألهيرأ،الآ!اللةابنأنه

مقذممرسى)ارسيل(كماارشلاإفييقرلإدالإيمالى.فيرسرحأأكترالسامعينتجعلأمورحلالمنأعني

مملوءةشمقةقؤتللالعيد،بحدمةأتيتولاالحطنةلأدينالرصةأذخلثولالالاموساالعالبدي!،الشريعة

أغتفثتبرر،الىالنعمةإلىيدينالذىالامرسحوئتللآب،وارثكالنالمأسوربنحررتبالمند.تليقحبأ

نأصوالأكاديقولالالىلأنلأديه،لالأحفمهحئت5:22(،)أمئئث"خط!يماؤبجتالي"قوالحطةس

لعنةسكلهالعالمأحرراللهابنلكونيأنال!فييدي!،الذي،الناموسخادميكرنأنيج!كحادممرسى

تدينالقالوصثةمنأدفلهيتزرالىإدأالنممةكانتفإط.لمالعاصعفاتأشمىمحى،رأفاتوبمر!الامولر

شرحا.العبد؟امشوىيفرق،الحطئةقيردمنالإنسادويحررالاالىالسلطاديملكالذيداكأنندركلالكيثت

.91دصالثالثالإصحاح،الأولالمحلدالسالق،المرحعيوحنا،إنحيل

إلانهوقنبيرالثساسعالفرقيبررهذاوبقرلهالم!بح،هرقنلتلايدهيبرهنأنالمعمدانيوحايريدها)2(

تلاميذهالمعمداد"ئكتفيقرل:يرحما،لانحيلشرحهسياقفيالمهئهداكيرلسالفدي!ويؤكداللة،هروقن
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لاسكلا؟تيدل!يالدالقا

خرآلثاهذ-041

31(.3:)يوائخميع"قؤلتفؤقؤنمنيا"يى"آئذي

لايأننا.الجميعفوقهوالذيالجوهرإلاآخرأشيئأتعئلاهنااقؤقا"جمن

وأ،المرتفعةبالأماكنيفتخرأو،الجسديةالأمورلأجليفتخرالابنإن،نقولأننستيم

يعئلافوق""منفتعبيرإذن،هذا.مثلشيئازعمقدالقديسالمعمدانيكونأننقبلأن

نأأيضأيمكنالذيفماوإلاآخر.وضعإلىوضعمنالانتقالأيضأولاجسديأ،مكانأ

اللةيكذبكيفإذن.ممكانته؟يليقالذي،الأسمىالجوهرأي،بالفعلقلناهماإلايعنيه

مخلوق،أخرىوعشيرةآخرجنسىعلينافئشرق،ولدهقنطبيعةمنأتىالذي،الكلمة

فوقأنهعلىالمخلوقاتجنسإلىينتميقنيدزكوكبفسيدأ؟وليسعباابنأ،ولي!

الحق،يقولالمرنملأنمخلوقأ،حقاكانلو،الكلمعيخضعأنشجبرأيكونألا؟الكل

بتناسبالذيالوضعهوفهذا19(؟:911)مزاغبيدكاالكلالأن1:الآبدثةيقولعندما

الذينأولئكمنواحدأليسفهوإذن)1(،الكلفوقهوالابنأن.ممالكن.الخليقةمع

.المخلوقاتمنأسمىمكانةيحتلبالحريبلكعبيد،يخضعون

عمالوئيلهوقنلدقةلعديعرفولىلاوأفمأواها،غيرفيفيهايعثرواألىينسغيلاتفاهاتبشبمزعحونأهم

لأحلهويصبرمه،يعتمدونكثيري!أدبسببلا،الدهشةأعمالهتثيرألىبمعيدليىإنهيقولفهوهو.أينوين

لأحنمأيلزمالأله.لالئةيليقكماحدأ،عظيمأالكرامةمنشوىويبلغ،الكرامةفيصيأعلىوحدهالس!هذا

ا:العاعلىأعظملبهاءويسطعأحمئهوماإلىيعلو،اليوميةالمعحزاتتزايدخلالومنالمجدارديادإلىيلغ

هدهمثللىألقىولكنىمرة،لياعطىمماأهربفلافيها،ألاالىالقامةتلكيوأظل"أنقصأنا"أفيوينعي

،الأولالمجلدالمابق،المرحعيوحا،إبحيلضرمتزايد".محذإلىأبدأبتقذماسدياذلكمنالأدقالدرجة

.102صالتاكالاصحاخ

"الذي:المعمدانيوحنالتعيرواضحأ،كيرلسالقديسيراهاللهابرهرالمسيحأنعلىالساطعالبرهادهذا)1(

لابجلضرحهدوضوحبكليقولإذ،البرهانهذامفتاحهى"فوق"لكلمةالحمبع"،لوقهولوقمنيأتي

الكيانلهأنلهئبترف،الآ!صلاحبالطيعةذاتهلبلهإدفوق،منالذيالأصلسئوتدالدياذاكيوخا:

عه!نلدركهماوخلال!ؤتذه،الذيصمختلفاالابنيظهرأنالمستحيلمنلأنهالحميع""فرقالذي

فيالآ!سأقليكولىكي!،الآ!صورةورسمهاءوهو،الطبيعةد!تمنهرالديالابنلأنوبصوا!،

سبصيالأمرهداألىأطرلكنيأقل؟حسباهإنالمولرد،صورةوهين،الابنفيالذاتيةالآبطيعةئقانألنالمحد؟

ئكرملآالائنئكرئملآتنالآلت.لميكرئونكتاالائناثخييعئكرتم"لكىأيضأمكتوبأأليس،للكلهرأضإ
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ث!لالللا!اللاليةاا!قالة-اللالانا؟أثلاا

السابقالشاهدنفسمنآخررذأ-41

يكونبل"الكل"،ضمنمنئحسبلافهو"الكل"،فوقيوجدالابنكانإذا

كلتتخطىالى،توصفلاوالىعلواالأكثرالطبيعةإلىينتميأيالكل"،ااوفوقنحتلفأ

مكافيفيموجودأكانأنهلنابالنسبةأيضأتعئ"فوق"كلمةلأن.المخلوقاتمعتشابه

طبيعته،جهةمنالسموهذايمتلكالابنكانفإذا.علؤهمنذاتهأخلىثمبالئةيليقسابم

مخلوقأ؟يكونأنيمكنفكيفأيضأ،الخاصةأقوالهجهةومن

خرآلثاهذ-241

اللهأنختتمققذشتقاذتةقيل"قنإن:المخلصعنيقولالطوباويالمعمدان

اللةأنيؤكد،ويؤكدهالمسيحيقولهمابكليؤمنتنكلكانفإذا33(.3:)يوضادق"ا

يسمعونه.الذينأولئكبهويؤمن،صادقهوالذياللة،هوإذنفالمسيحا(،صادق3

مخلوقأ؟يكونأنيمكنفكيف،لاحقوقتفيصاربإلبمانؤمنلاأنناوبما

آخرلثاهذ-341

يجبفهكذا،يكذبلااللةأنوبما6(.أ:4)يو"الحياةهوأنااا:المخلصيقول

الحياةهوأيضأالابنأنوبما.صادقلأنه؟يكذبلاهووبالنأكيد.الحياةهوأنهنؤمنأن

يعترلاكيففه،بالطيعةكونهبسببالآب،ال!ةمعمساويةبكرامةيقحذالديوداك5:23(،)يوالآبئ"

.302ص،الأولالمجلديوحا،إبحيلشرح"أ.الجميع"فوقالقوليعنيهماهدالأن؟المخلوقاتجوهرعلىفائقأ

كيرلسالقديسيقولكما،الإلهةللطيعةملارمالحقأنعلىيؤكدالميح،كلماتعلىيوافقأحدكلألى)1(

بالطبيعة.اللةهوإلهقبلأييل.كلاويرضئحلالحليقة،جرهرهمساواةع!بالالنيأيالمعحدانإلى11آحر:مرضعلا

دأحيدأوأكذ"ختتم"فقدنصه،عنهويعيهاالئا"الهادةويقبلها،تكئماليلالأموريرمنقنكانإنالأله

الىالأشياء.ممرجب"صادق"أنهعهشهدالذيوهرلالطسبعة؟اللةهوالمشعأنيمقملادكي!،صادقاللة

محفصا،شهادةبقبول،صادقةباعتبارهاالإلهيةالطيعةئكرمكيف،أخرىمرةمعارضنادليحرلاوإلأتوأ؟قيك

صادقة،أهاعلى(،زعمهم)حبالإلهيةالطبيعةيوقرل!لهيؤمنقنفإلىتماما،لالطبجةاللةهويك!أإدلأنه

يمتدكمادقأنهكرإعلانفإنلالمسيح،الإبمانيثمحينماإنهحيث!المحلرقاتأحس!صواحدأيوقرلالحريلل

شرحيؤسرن".الدينمنلمفسهإكرامأينال!إلهرورأولي!بالحقاللةهوإدألهوجفي،واصحأمروألهاللة،إلى

.912!رالتالث،الاصحاح،الأولالمجلدالسالق،المرحعيوححا،إبحيل
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"س!نا؟ثلإلال!ي!أالق

)1(،حياهمنحياةهوبالحريبلمجبولا،ولامخلوقآ،ليسفهوإذن،الطيعةبحسب

الضرورةلأنخلق؟بأنهالقولمعتمامآيتناقضالذيالأمر،أبديفهو،لجوهرهوكخاصية

الزمن.فيالوجودإلىأتىإنهنقولبالحريبل،أبديبأنهخيققننصفألاعلبناتحتم

آخرشاهذ-441

17(.5:)يوأغقل"ؤأتاالآنخئىيغضل"أيى

راحةأبطللأنهفقطليس؟يسوعيفتلواأناليهودطلب،بالضبطهذالأجل

نحلصنامناليهودغضبلقددئة.مساويأذاتهحاعلأ،أبيهاللةيدعوأيضألأنهبل،السبت

"أبيقائلا:هو،أبيهدعاهبل،للجميععاماأبأاللةيدعلم،كإنسانظهربيممالأنه؟يسوع

إنهيقولوناليهودجعلتمسألةتلك،أبيهاللهالمسيحيسميأنإذن،ا)2(.االآنخئىتغقل

لأنالوقتلفسفييزمنالحياةأنهلالابىيؤمنقنهكدابالآ!،يؤمنمستقيمااممانابالاب!يؤمنالذي)1(

ليالحلاصي-التدلبرمنطلقس!كيرد!-القديسيقرلهماوهذا،الحياةمنالحياةهولأنهأيضأالحياةهوالآ!

ال!لفوكحامل،ذاتهالآ!اللةحرهرسكمولودأي،بالابنالصحيحبالإيمانايأنه1بوحنا:لإنجيلشرحه

أنف!انوضحسوفهدا،الإطلاقعلىمحلوثأومصنوعكاننألهممعئوليسله،معئولأصدقمعاه.مملء

الال!صؤتذالديلذاكلالايمانكاملأاعترافأأيضأاعترفمقدكاب!،الابنقبلقدمنلألى.حقيقىباممانلالتقة

القالحباةيعطيناعيرةهاكفيى؟الحباةوهو،الحقهودالمسيحلدلك.الآلصألهعلىويقبلهويعرهـالله،جوهره

الذيالموتمنثايخةوميقيمايرلعناالديهولأنهوالتقديص:والغطة؟المساد،عدمفيالحياةأينرحوها،

السابق،المرحعيوحما،إبجلشرح".البدايةيعليهاكناالىالحالةإلىويقلناالقدبمة،اللعنةتحتلهخضعنا

.92صعشر،الرابعالإصحاحالتامن،الجزء

ولالاضافةالدهرر،كلفلالآ!منالرحبدلردالمرهرلأنهالمخلرقات،بفيةعننفطمميرأأليهيدعوههنا)2(

ضىءكليفعلالآ!أساسعلىيعملأيضأأنهيعى،يعمل:ألىبقرلةلالاليالآبوحكمةقرةهوطالماهذاإلى

أبياالم:أايقرل1يوحا:لإنحبلشرحهلىبالمصيلكيرل!القديىيتمرحهدهذا،الآ!يعملماذاعنأما،بالابن

خلققداللةألىالانانأ!اتعتقدكنتإنالأمر،هداإلىيتبرأنتمامأأرادلألهاغضل".ؤآلاالآنخثىيغتل

فتمطرالياليعوتتمجرالثس!،ثرقإذأيضأ،السبتيومالحليقةويأمرومثئتهبأمرهوضبطهاالأشياءكل

بلاالإلساناحياحاتوتخدمدورها،النرالىوترديالبتبس!الاممارتألىفلانمرها،ايأرضوتعطىالسساء،

تاذبودونماإذألماذالهميقرللهذاأيضأ.التيومفيالالهيةأعمالهيعملالآ!أنومقدزةمقرفةمالع،

قوئهلواسطةلمرىآحرلطريقيعمللاالآباللةلأنالأشباء؟كللهيعملالآ!اللةيزاللاالديتتهمولى

،الطاشمضطهدبهعقلعنالصادرةالسحيفةمحادلاقميحزيإذأفهو"أعمل"وألايقوللهداالالن.أيوحكته

لهيغارونكالواالذيالآب،فدتكلمونلالأحرىلللدة،هكذانفسههريعارضرنهلاأهمموضحأ
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الللث!فى15االلانيةا!قالة-االلال!فيا!ناؤ

لذاكمعادلأيكون،كائنمنالطبيعةبحسبالمولودلأنله؟معادلوإنهبالئة،نفسهيشثه

ؤتذه.الذي

لهميقلأأحداأنإلا،المسيحعناليهودأفكارهيكانتتلكأنمنوبالرغم

منولا،أبيهاللهفعلهماجهةمنأو،والحقالاستقامةجهةمنخطابهيفكرونماإن

دائمأكانأنهمنبالرغم،نفسهالمخلصحئولابل.ولدهالذيبذاكذاتهمساواةجهة

كانماخطأوالنقى،الصحيحالفكرإلىإليهأتواالذبنقادالذيوهو،الحقعنبحاميما

جعلهمالذيهذالهمأكدذلك،منالنقيضعلىبل،جنسهمناليهودفيهيفكر

إذن،91(.5:)يو"كذلكالأئنيغضفةقهذاداكغيئقفضاالأن1لهم:قائلأيتشككون

نأيمكنفيهفشىء.كلفيالطيعةبحسبلهمعادلوإنه،أبيهاللةإنجيدايعرففهو

نحلوقأ؟الابنهذايكون

آخرشاهذ-541

تشتاغ.تنيخييأيضأالائنكذلكؤئخيى،آئؤاتائميئمالآقيأنكقاالأثة1

21(.:)يوهيشاء"منيجىأيضأالابنكذلكويجىالأمواتئقيمالآبأنكمالأنه

يقولوهأنيمكنهمالذيوما؟المسيحمحاربيحديثيصلأنيمكنمدىأيإلى

الآبيقيمكبفعنالتساؤلإلىلهمالأمريصلأنيمكنهلهذه؟الابنأقوالعلىتعليقآ

بحسبالحياةهونفسههولأنهأمآخر،شخمبىمعالحياةفييشتركوهوهل،الأموات

الطبيعة؟

.الأمواتيجىأنيمكنوهكذا،الحياةهوأنهسيقبلونحال،أيةعلىلكنهم

)1(حياةمنحياة-حالأيةعلى-فهو،الأمواتالابنيحىأيضاالطريقةفبنفسإذن،

يدعوهوالسببلهذا.بالطيعةوبهفهالديالاب!يعرفونبعديكولواأإدالاموس،كرأمةلهينبوابأن.وحده

يوحنا،إنجيلشرح".فائقة.ممهارةحدأوالعطيمالامىالدرسهداإلىليقردهم،الذاتيأباهحاصبشكلاللة

.2د9-582صا!اصالاصحاح،الأولالمحلد،السابقالمرحع

شرحهوكيرلسالقديسيقولكما،الآ!خصائصكللهإد،وساطعةواضحةهيللآبالابىمعادلة)1(

حهةم!لالماواةيعملمنلأن.للآ!معادلتهعلىساطعأبرهانأالكلماتتلكوأيضا"أترونيوحا:لابحيل

يث!عالذيوهرالآب،عنوغريباأحرىطبيعةمنيكرنكي!أوأتل؟يكودألىيمكنكي!المرتى،إقامة

521



وللاسكلاثبرلالل!بالمألفاا

الآبأنطالمامخلوقأ،يكونأنيمكنكيفالآب،نظيرهوالذيوهذا.الطيعةبحسص

هوطالمامخلوقأ،الأبنيكونلاإذن.الحياةوهوالبدء،منذكائنفالابن.ممخلوق؟ليس

تمامأ.الآبمثلمثلهوكائندائمآ،يحيى

خرآلثاهذ-641

انخميعنكرتملكىيلانن،الذثنوتيماكلأغطىقذتلأخدأ،تلإينلآالآبئ"لأن

23(.-5:22)يواالآقيائكرئونكضاالاثن

الغرهوسوفق،ومجبولنحلوقلأنه،الابنبينما.الطيعةبحسباللةهوالآب

النحو،هذاعلىالأمركانفإن.الطيعةبحسباللةيكونأنيمكنلا،الرأيالمستقيمي

معادلةبكرامة،والمخلوقاللهمنكلأنعبدسوفإننايقولأنللمرءيمكنإذنفكيف

ويأمرناهذا،نصنعأنيأمرناذاتهالآبأنتظنونأمأخطأنا؟قدنكونأندون،ومتوازنة

ؤإثاةتئمي،إقك"الربئ:قالموسىبواسطةأنهمنبالرغم،الخالقوليسالحليقةنعبدأن

بل،الخليقةنعبدأنيريدالآباللةأننعتقدأنإذن،ال!مخفمن13(؟6:)تثتعبد"

ثمرةوأنه،الطيعةبحمباللةهوأنهيعرففالابن،إذن.ذاكمثلهكذا،الابنيكرمأنأقر

الطيعة-هذهمثللهالذي-الابنإنيقاكأنيمكنكيفبالتالي.لجوهرهوحقيقيةأصلية

؟مخلوقغيرهوالابنمنهأتىالذيالآبأننعترفكئاإذا،مخلوق

آخرلثاهذ-741

خياةتهتكونأنأئضاالائنأغطىكذلكداييما،!يخياةتهالآبئأنكقا"لأته

26(.5:)يواداييماايى

لك!،الالهيللحوهرخاصيةهىالا+ت،يهىكماالآبوالتيالاجياء،علىالقدرةلأن؟ا!صائصلمس

ذإ،الآ!صوممعزلامنفملاالآحراالعضيح!سالاسألىأو،ذاتهومنمسفصلأالاسبعضيح!يلاأيضأالآ!

نزةلدبهالآ!أنطالمالكىبالالن.شىءكلويعمللتيءكلبفعلوالآببالطيعة،ذاتهلىالآ!لهالال!أن

ا.حدةعلىمنهماكلأتخصوكأنها،الموتىإقامةقزةينبأيضأ،نفسهالابرهكذاذاقا،طبيعتهوالاحياء

.926صانصالاصحاح،الأولالمحلدالسالق،المرجعيرحا،إنجيلشرح
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الللأثود15االلانيةا!فالة-االلالونفياثلوؤ

بحسبالحياةيمتلكفالابنإذن،الحياةلهأيضأالآبمثلماالحياةلهالابنأن.مما

الحياةهوالآببالحريأو،جوهرهفيتوجدالآبفيالحياةلأن.بالمشاركةوليسالجوهر،

اعطتحياتهإنقال:عندماالسامعبنتشوي!يبتغىالابنيكنلمو.الطبيعةبحسببذاقا

الحرارةتوجدفمثلماالنار.منتأتيالتيالحرارةعنئقالمايشبههذالأنالآب؟منله

داخلي.فيتكونأنليأعطيهكذاالنار،داخل

الانفصاليعىلاكما،بالمشاركةأخذهقدأنهيعنيلالهاعطىقدأنهومعئ

فإذاجوهريبما.وحد؟عنئعثروالعطاءالأخذأنيعئلكنه،أعطاهالذيذاكعنوالانقطاع

طالمامخلوقآ،يكونأنيمكنفكيف،الحياةلهالآبمثلما)1(داخلهفيالحياةلهالابنكان

مخلوقآ؟ليسؤتذهالذيالآب

خرآلثاهذ-841

أغقئمؤأتاآخر،فؤيييثثقذاتذيخقأ.تي!ثق!ثتقاذيييتفسييألثئقذكئث"إن

آفتللآؤآنالفخق.قشتهذيوختاإلىأزستفتئمأنتثمخق.هيلىيشئقدقاائييشتهاذتهأن

ؤأثتنمانفيير،انفوقذال!نرابخفؤكانأثتنم.يتخفمنواهذاأفولؤليهتيإت!الز،منشتقاذة

35(.-5:31)يوشاغة"هيتولينتنهخواآنأزدثنم

اللهخضلافؤدا1قائلا:،المخلصعنشهادةالمعمدانيوحناالطوباويأعطىلقد

شهادةيريدلاأنهمراراصرخقدالمخلمركانفإذا92(.ا:)يوائغاتيم"خطةيرقعائذي

منقامالمسيحأدعلى-:94(ا6)تكلدالىيعقرببركةعنحدينة!ياقي-القدي!كرلسبزكد)1(

للضعب،رؤساءيكونراوألىيحكمراأنسلطانالمكانوالفريييرالكتةإنا:يقولإد،الحياةهولأنهالموت

الفارسأنمنبالرغملكى،.غادرةبطعاتشطعنوهعليهوقبضراالميح،علىالحياتكمثلانقفثراقدوهم

قوةهرالال!ألى.مما،لأنهمعه.أليهوقوةبقرتهئانيةمرةيقومسرفأنهإلا،الحديللمرتبإرادتهحاضعأوقع

للحطرتعرضحيرالآل!برأسطةانمذإنهئقالهذالأحل(.لجسده)أيلهيكلهحياةأعطىلذلكالآب،اللة

حسة.حالةفيلتوجدالممظورةوغيرالمنظورةالحلبقةكلضابطأطبيعتهجهةمناللةهرألهم!بالرغم،كإنسان

كو)2"اللهلقوةحىلكهضعصمنضبقدكاداوإناقائلأ:عنه،تحدتحينبول!يقولهأدتصدماوهذا

ينايرالمثهريالكتابالثهيد،عدنصحىد.مراجعة،إبراهيمعرصحورجد.ترجمةجيلافرا،13:4(1.
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لالللكد؟ثيرلطالقاباللأ

منجدارةالأكثرهذاهوفمنعنه،شهادةيعطىأنيجبالذيهوآخربل،إنسانمن

؟المعمدانيوحناصوت

غقثيما،ؤشسثتمرأتازلأالروخترى"اثذيليوحنا:قالالذي،الآبيقصدبالطبعهو

صوتالسماءمنأيفسأسسيمحينذاك33(،:أيو)ائقاس"يالروعيغمدائذيهؤقهذا

.(3:71)متاسئرزتاييماائذيائخييثائنيفؤاهذاا:يقولالآب

هذاهوفضنعنه)1(،حقيقيةشهادةويعطي،ابنهيدعوهالآباللةكانفإذاإذن،

ابنهعنالكلضابطلدىالتيالمعرفةيناقضأمرإلىيأقيولا،مخلوقإنهعنهيقولالذي

هذا؟!يفعلقنصالحفيذلكيكونوكيفذإته؟

آخرشاهذ-941

لأكمققا،الآدثأغطاييإليتيالأغضاللأنئوخثا،ينأغطئمشتقاذةفييآنا"ؤأئا

36(.5:)يوأزستقني"قذالآبئأنييت!ثئقاهىآغضلقاأتااليىيغييقا4الأغقاهذ؟

يقوللافهوعنه،يشهدأنمنأضعفيوحناصوتأنيؤكدالمسيحكانإذا

جاءفكيفوإلاعنه،حقيقيةشهادةيعطىعندمابالتصديقجديرأليسيوحنالأنهذا

اهتمامأ،يعيروهاالأغبياءاليهودلأنبلاللة؟منمرسلأكانكيفأواطنور،ليشهد

البرهانهيأعمالهإنيقولالمسيحجعلماوهذا.الفضيلةحياةفيشمأنهجمطممنبالرغم

لهادةالمسيحافتحارموضحأيرحالا!يلضرحهيوضرعلأكثرالحقيقةهذهكيرلسالقدي!يعرض)1(

ابهحرهرحقيقةعلىصتذققد،متنوعةلطرثوالذيالماءفيالذيالآ!اللةإلىير"هنا:يقرلإذ،الآ!

خكنموهولالتصدبقجديرالحقيقةلىهوأيضأخكفهأنمظهرأحق،لتهادتهأنيعرفإنهيقولوهوالذاقي،

منهاتفرةويفتحلمكرهم.محالأيفسح،نفسهعنحقيقيغيرشنأقالأله)الفرييون(يزعمودفلئلاحق،

لاأنهأيوالمعاد،اصفالمأع!لالضرورةتخلىوإذ.الرأيمخالفتهعلىاعتادواقنؤهئم،عليهللهحومينفذون

اللائق،الطبيعيوضعهإلىكإلهأخرىمرةيعودفإنهصادقا.نمسهوئطرىيمتدحتنيعتبرأدالمرءعلىيجص

الآبوليقرلنفسيأعردصالحقيفىاللةأناأنيإذ:يليمايعقملكيحقهىالآ!شهادةأنيعرفأنهويقرل

موالابق،الجزءوفي.لييهدسوفحقهوإدهوثلهبالطيعة،هكذاألالأنن.الفضلسيلعلىضئأعى

فييحدثأكا!تراضهذايقولفهرلتفيي.."أضهذكئثإن11:يقرلوعندماوتحسده،تارلهجهةصيتكلم

المرحعيوحا،إبحيلشرحالإلهبة".المصداقيةبرضرح،يؤكدحق،هيلهالآبثهادةأنيعلمإنهوبقرله،الراقع

928.صالحاصالاصحاح،الأولالمجلدالسالق،
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الللثاد15اللانيةاا!قالة-الثالهن؟!ناؤا

يفعلأنلهيمكنلالأنهالآب؟اللةمنأتىالذياللة)1(هوأنهعلىومصداقيةقيمةالأكثر

وتذه.الذيداكطبيعةعنتختلفطبيعتهكانتإنبالثة،فقطتليقالتيالأشياءمنشيئأ

يتحتملاكيفالآب،يفعلمثلماوعطمة،كثيرةأعمالأيفعلأنهعلىبرهنفعندماإذن،

وعدميحهلمجذفينمخلوقإنهنقولوألا،الطيعةبحسبإلهمنآتيأإلهابهنؤمنأنعلينا

؟تقوى

آخرلث!اهذأ-55

تقتفوتة"قذيلثتق!ي!ياسنيمآخرأتىإن.تقتفوتيىؤت!ثتنمأيىياسنيمأتنتقذ"آنا

:43(.)يوه

الكل،كضابط،كحياةكرب،،كإلهبالتأكيدالآب؟باسمالابنأتىكيف

هوأنهفبما.يكونهكذاالآبلأن.الأمواتيقيمأنعلىالقدرةلديهكشخمبىكنور،

التيالأشياءتلكمنشىءعنهيغيبلا،إذن،بالفعلهكذاوهو،الطيعةبحسبالابنحقا

ء-.لا)2(-
عندئدآبا،يكونأنعدافيما،الابمثل،الطيعةبحسبيكونلهولتاليو،.ب

.ممخلوق؟ليسوتذهالذيذاككانإذانحلوقآ،يكونكيف

آخرلثاهذأ-51

:6)يويي"تخياقهؤتا!كفييقمقيالآلب،خئؤآناالخى،الآلبأزستقيى"كضا

.)57

دأويعتبرأخرىمرةالتعلممحباليهثم1قائلأ:،السياقهدانفمىيالابرإلوهةعلىكيرل!القديىيؤكد)1(

نأالمحتحيلسأنهبجلاءيعفماإممابالطيعة،اللهألهداتهصحسةضهادةيهدأممالأعمالهإنهلقرلهالمحفص

"أعمالهلأنلالطيعةاللةأيضأهويك!اإن،والدقةالدرحةتلكنجفسأحدأيوالحاصةاللةوقدرةلعليكون

أبيه،ا"لأعمالامتممأئرىهوإدلأنه.اعتقاديبحس!الطريقدلكسوىآخرطريقأيمنلب!له"تثهد

لهألىأحد،لكلحليأيتضحلالكيفالداتية،بقدرتهيحرهاأيضأوهده،وحدههووياصهبهيليقماوكل

إبحيلشرحا.معه؟اوالمعلالقدرةذاتلهوألىفه،هرإذالآب،حصانصبسصيثمعوألهلم!ها،الآ!طيعة

.218صالحاصالإصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرجعيوحنا،

والطبيعة.الجوهروحدةبسببالآ!حصائصكللديهالال!لأد)2(
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لاثل!نا؟هـلبرل!بصأالقا

شكلآخذأذاتهوضعلأنهكاملبما.طاعبمافيمنأنسآالآبمنارسيلالابنإنيقول

يولدالذيالنورغرارعلىوذلك8(،-27:فيلى)أنظر)1(الموتحئوأطاعالعبد

وأتتجزأأندونمنها،قريبهوماإلىالنارمنتنقلالتيالحرارةأو،الشمسمنويرستل

للحياةمشاركأصارلأنهليسالآب،بسببئحييإنهأيضأيقولكمامنها)2(.ئقنطع

جوهرمنأتىوقد،الابنباعتباره،الطيعةبحسبإليهنقلتالآبخواصلأنلكنمثلنا،

غيرمنلأنه.أبيهبسب!الحياةفهولذلك،الآبخواصمنخاصيةهىالحياةولأن.الآب

إذن،.وتذهالذيالآبصورةهوالابنأنطالما،يحيىألاالحيالآبمنؤيذتمنالممكن

ختمشيءكلفيحافظآهكذا،أيضأيحىأنويمكنه،الحىالآبمنأتىقدكانفإذا

ولأنه.مخلوقغيرأيضأهويكون،المخلوقغيرالآبمنيأتيفطالما،الطبيعيالتماثل

لاحق.وقتفيصارقدأومجبولأأومخلوقآليسفهوبالتالي،الحقيقىالالهمنمولود

ذإالالن،أتمهالذيالخلاصتدليرعلى"والحقلالروحوالعبادة"السحودكتابهفيكيرل!القدي!يؤكد)1(

لذلك.نح!لهعلىامتدوالعضثالجميغاللعنةطالتإذغوقنا،أخطائهجراءوسآدممحالفةضركاءاصرنا:يقول

8(،2:)قيالمرت"حئوأطاع"يقوللأنهليننا.وسكنإنسالأوصارالآبلتةذاتهوأخضعالجن!وحيدتازل

قال:الذيبول!ذلكعلىويشهدخفضنا.قدو!داحدة،علىواحدكلوعمان،الكلعمياننتانحماحيأ

الثاس،خييعإتىائهتةصتازتؤاجدبيرهكذايلذبنرتيما،الئاصيىخييعإتىائخكئمصتازؤاجذهبخطئبماكتا"فإذأ

تجخغلاثؤاجديإطاغيماأئصأهكذاخطآة،ائكثيرونخيلاثؤاجدالإئستايىبقغصيبيماكقالآثةائخيآهـ.يتئرير

.611-511ص!عشرالحاديةالمقالة،السادسالجزءراحع1(9.1-5:18)روأئرارا"الكثيرون

فيأهمةلهاأنويرى،والابنالآ!بيرللعلاقةشرحهفيالأمشالإلى-تلناكما-كيرلسالقديسبلحأ)2(

المخفصقال"لفد:الاسلاوالآبالآبفيالالنألىلكبفيةشرحهسباقفييقولإدالعلاتةلهذهالئرمحنلهمنا

وإنماوعاء،ووعاءأوآخر،حسدفيحدوحرديعئلاهذاأنواحد،لكلوواضح.فيهوالآ!،الآ!فيإنه

الإلهيةالطيعةذاتولهالمقغيرعيرلصهالحوهروالآحرلىمنهماكللأنالآحر.ئعلنالواحدأنالموا!

أنهلدرجةالتامالتطالقمنويندفىمرآةفيوحههإسمانيثاهدأنهوتمثبيهأقربولعل،المغيرةغيرالواحدة

في"الحلاوةاللانعلىتوضعجنماالعلحلاوةتقرلمثلصاأوفي"الصررةوهذهالصورةهددي"أنا.يقول

الأثلةهدهوكلفي".والنارألارو"أناتقرلكاتلوكماالنارصالصادرةالحرارةثلأوديئا!والعسلالعسل

الأمئلةيأدحئ،الطبيعةوحدةتوضئحالأمنلةهدهفإنلفهالرقتيولك!اثنير،لينالعقليالتمايزلناتوضخح

نأكيفتبينهيأهاالأمثلةهدهوقيمة.انمصالودولى،انقطاعدونالآخريواحدكليكونذكرلاهاالى

نفسوعلىوالنار"الحرارة،والعسلالحلاوةوالصررة،"الإنسادواحدالحرمرأنوكيفالآحر،يعلىالواحد

إبحيلشرحالاب!".فيالآ!أدلفهمفإنناالأصلعنالصورةتجيريوالدقةالحوهر،تعثرعدمفسمب!القاس

62.صالأولالامحاح،الأولالمجلدالسالق،المرحعيوحا،
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ثادالثل5الطليةاا!قالة-اللالان؟أا!نا

آخرشاهذأ-52

)يوأئضأ"أيىتغرفئئمغرفئموفيتؤ.أييؤلآقئلاتغرفوتيىتسمتئمي!ئوع:"أتجاقي

:8.)91

يعرفه،تنكانإذالأنه.الصادقةالآبصورةهوالابنأنأيضأ،هنالاحظ

وكيفاللة؟هوالابنبأننؤمنأنينبغىأنهواضحأيكونلافكيفأيضأ)1(،الآبيعرف

لهمابلبينهما،يفصلاختلافهناكيكنلمفإذا؟الطبيعةبحسبالآبمثلالابنيكونلا

؟مخلوقكيرالآبأنطالمانحلوقأ،الابنيكونأنيمكنكيفالجوهر،نفس

آخرلث!اهذ-أ53

المرتبطةالأسماءعنوبمعزل.ممفردهاتدركلاالبعضببعضهاالعلاقةذاتالأسماء

سبيلفعلىخاصآ.مفهومالهوتجعلالآخر،الاسمأهميةعنحالأيةعلىتعلنلأنهالها؟

ماذاتوهوليل.كلمةأيضأينسىلافهونهار،كلمةماشخم!يقولعندما،المثال

ئقال،بالتالي.الآبمععلاقتهفيالابن!كذلكيسار.لكلمةبالنسبةبمينكلمةمعيحدث

أبأ.لهأنيعرف)2(،بالابنيعترفالذيوهذا.الآبعنيحتلفولامخلوقآ،ليسالابنإن

،8:91يرلمصترحهفيكرل!القد-!يؤكدهماوهدا،الآ!معرفةإلىالمؤديوالطريقالبابهرالابن)1(

نصلمنهماواحدكلحلالسلأنه،ولدهالدينعرهـداكلواسطتهفإلاالاب!،لعر!إلاحيثالأله1:!قول

الذيذاكاسميأتيالالنلمظمعئمعوأيضأمعه،بالتاكيدوليدهذكريأقيالآ!ئذكرفجماالآخر:إدراكإلى

يى"إلاالآ!إتىيايىأخا"لئمنهو:يقولوهكذا.الآبمعرفةإلىيقودوطريقلابهوفالابنولذللث.ولده

والرسمالصورةفسوهكذا،بالطبيعةالابريكودماذأالإمكادلقدرنتعلمأنأولأ!تاجلأنناا:6(.4)يو

فيكما،الذاتيؤليدهطيعةفيكاملةلصورةيظهروهرالابر،فيئرىالآ!لأنجيدأ.الأمللدركجدأالدقبق

.555صالثامنالإصحاح،الأولالمجلد،المابقالمرجعيرحا،إمجيلشرحا.مرآة

نألايوضح"الحياللةابنالمشح"أنتيلسى:قيمريةيبطرساعرافعلىكيرل!القدي!يعلقحير)؟(

،الآ!معأزليةعلاقةلهالديوالممزالحقيقىالاسملهواللة"،"ابناسمأمابما،.ممشاهتهعلاتةله"الميع"اسم

11،ائخعاللهائناثضسييح"أئتالمحذدةالتعريصأداةوباستخدامالممردبلفةيقرلونأفمكيفالاحطرا1:يقرلهكذا

علىو!ن،بالحقالابروحدهالواحدموأنهلاعتاره،البنوةإلىبال!عمةدعراالذي!الكثرينوبينبينهفاصلين

مابحسبالم!يحئدعلمأنهلعرفأدعياولكنالواحد.هولاعتبارهأيضأالميحيدعولهوهمأيضأ.أباءشهه

بالحقوحدهالمايحدهودلكومعبالحوهر.الابرهومثلماجوهريا،هكلىاكولهحالأولالطبيعةعليههو

احمهفإلىالميح.يدعىفهرلامثاهتهحهةوسهدا(.ومعمتلهالمسحاءليرمنأحدليسالألهحاصوبوجه
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،لللك!؟لال!ثبىبالدلفاا

هذا،الطبيعةبحسبابنالهأننعترفليتناآب،هوالذياللةنعرفأننريدكنافإذاإذن،

أييتغرفتثمغرفتموفياتؤاالجهلاء:اليهودمعنسمعلاحئالآب،اللةمنمولودهوالذي

.(8:11)يوااأثضأ

آخرلثاهذأ-54

اللة.ؤفؤؤاجذأبئتتافينأ.ينتوتذتنمإتتا:تةققانوا.أييكنمأغضالتغضفون"أثتنم

ؤآلنت.ا!نهيتلينخرنجتآئىنجنوتيي،تكثتنمأتاكنماللةكانتؤي!وغ:تفنمققال

42(.-841:)يوأزستقيي"داكتلتفسيى،ينآبتثملأفي

يمكنهمكيفالآب،اللهمنالطبيعةبحسبأتىالذيالابنيحموالمالذينأولئك

احتقرواالذينوهؤلاءأتى؟منهالذيهذايحئونإنهميقولونعندماضرحاءيكونواأن

؟للشجرةيقدموهاأنيمكنهمكرامل!أية،الثمرة

اللهلمحبلمنخرجت"لأني:بقولهيعنيهماهذالأنالآب؟ثمرةهوالابنكانفإذا

بشكل-الموصوفةغيرالإلوهيةطبيعةتلدوكيفمخلوقأ؟يكونأنيمكنفكيف"،وأتيت

غرللجوهربالنسبةلاتقئلهيمكنلاالذيالأمروجوهرها،طبيعتهاعنغريبأشيئأ-عام

.بقرةمنوالبقرةإنساك،منيولدالإنسانلأن؟المخلوقللجوهرحئولا،المخلوق

لاحئإلبما،منويدإلههوالطيعةبحسبالابنأننعترفأنالضروريمنلذا

مكانهالواحديغترأندونالآبمنالابنارسيلشقد.المخلوقاتمنأدقاللةيظهر

كانلمالأنه.المسيحفهومداالمتركالاسمأما،الابناسمهروبالحقوالحقيقيوالممئروالطيعيالحاص

فإنه،البشريةالطبيعةحاحةإلىمم!وحاكونهحاللعرىكهافإلىالميح،فهولذلكإسانا،صارقدإدممسوحا،

ففطوأحدفهوذلكومع،الابن!يهايكونالتيالطريقةبنف!وليسلنا،شاهتهيخصفيماكالمسيحسيدرك

لأنالر،عصقيمهمراأالذينالسعص،يزعمكما،أثينوليمىولالجسد،الجسد،قبلوبالحصوصية،بالطبيعة

هرللالقديسبن،الألياءمنمتلأواحدعلىتحلحيمماالروحنعحةتفملكماإساد،إليزلأالآ!اللهكلمة

الاتحاد،لعدمنللانقسامقابلغيرلذلكفهوإسالأ،صارأي:14(،ا)يوميهوبهركماختدأ"ا!صتازنفط

إبحيلضر!فيها!.مكىالذيالجسدعننخلصاللةكلمةألىندركأنارغمحئلشخصير،إلىيمفصللاوهو

.464-454صالادسالاصحاح،الأولالمجلد،السابقالمرجعيوحا،
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االلأثوفى5االلإللةا!قالة-االلالان؟أا!نا

شعاعأوالنار،منتنبعثالىالحرارةم!للكن(،الأجسامخاصيةهىتلكالأنبالآخر!

النور)1(.منيأت!الذيالنور

آخرشاهذ-أ55

تل!ينيخط!أنأخذيقلإزؤلآ،الكلينأغطئمفؤإئاقاأغطافياثذيأيياا

3(.0-01:21)يوأاؤاجاؤالآلبأتا.آيي

الذي)العظمة(التفوترهذامثليمتلكلأنه"الكل"،منأعظمهوالآبأن.مما

هذهلهوالذي"الكل"."وفوق"الكلخارجيوجدفهو،بالمخلوقاتعلاقتهفيبالئةيليق

الذيهذانحلوقأيكونإذنفكيفالجوهر)2(،فيمعهالواحدالابنهوالمكانةوتلكالطيعة

الآبعلاقةيتناولعندماحصرصأوالتوضيحالشرحفيأناتهطولكيرلسالقدي!ئظهرالأمتلةولاضحدام)1(

اللهلأنهالآبعنمتميرأوبه،يه،وهوالآب،جوهرمنمرقأدائمأمولودأالابنلرىأنا11:يقولإذبالابن

عهمتثيرأنفسها،الالهيةالطبيعةوله،لمسهالحرهرمنمرلردهوكماالابر،فيالآ!لرئوأيضأالكلصة.

منلالالنفيوهرالحوهر،ذاتومعهويثزك،الطبيعةوالابنمثلألهرعمالآب،هويظلالآ!لأنكأفنرم،

وهوالجوهر،داتليمعهويسركالطبيعةفيالآبمثلألهرغم،الابنهويظلأيضأوالابن.والتمعاعالثصس

لهالديالقدسوالروح،الابنهروالاب!با!ق،الآبهوالآبأدوباعتقادلاالشص!.فيالشعاعمثلالآ!لى

المرجعيوحنا،إنجيلشرحنف!ه".الراحداللاهوتهرالقدوسالثالوثبكونكاقوممعهمابها!اصمكانه

71.صالأولالأصحاح،الأولالمجلدالمابق،

مالكعيرهوقنيعطىكماليىكيرل!-القدي!بقرلكما-فهذاالاب!،يعطيالآبإلىئقالحير)2(

أكدهماهذا،الجديةالأمثلةتحويهأنسأعلىهراللهبحصوصاللغويالتعبيرأدوالسببيده،تحتللحيقة

أعلىهراللةصافشعملاللعريالتعرفإن"ولالطبعيقرل:حيرا:92.يولسصشرحهلىكيراالقدب!

تحتللخليقةمالكغرهولمنيعطىكماليسللابر،يعطىالآبإنيقالوأيضأالحسدية،الأمتلةتحريهأدس

أحياءلصبرلكيالابنإلىللحياةالمحناحيننحنلنايأقيإذ،لطبيعتهالحياةهرالذيلذاكيعطىكمابليده،

وأنيطلصأنالماسصفسإنسالأ،صارلألهوأيضأ.ذاتهمنالحياةوله،الحياةبطبيعتههوالذيذلكبوا!ة

إلىيعودلناسوته،يختصماذكرأنلعدالميحلأن.بطبيقهاللةكولهبسببلههيالتيالأمررالآبمنيأخذ

دلا،الصحيحالإيمانولأجل،المزمنينفائدةلأحلطبيعتهمراياموضحأ،الالهيةلكرامتهيليقماعن()ا!ديث

حافظأالموهةغيرالآ!صورةهوألهيتبينهكدايانه،الآ!صأقلالابنأنويطنبالمرةأحديشكألىينبعي

العددباستعماللرديتهمامازجيرغيرواحدهماوالابنالآبإلىنقولو!وصحيحأ.كاملأالآبرسمداتهفي

والاب!بداتهقائمهوالآبأننؤمنللالتسحص،نصهماوالابنالآبإنبقولرلىالذبربعضيفعلكماواحد،

بدونترىالقدرةهدهأنحئ،واحدةقدرةلهماأنأيضأوعارلينالجوهر،لض!والاتنيرموحدينبداتهفائم
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ول2شللال!ثبمب!ألفاا

منئحسبأنيم!نكيفأو؟المخلوقغيرالآبجوهرنفسمنهوالجوهر،جهةمن

أممىوهو"الكل"،منوأسمىالآبمعواحاهوالذيهذا-كمخلوق-ا"الكلاضمن

اللة؟بكونهالمخلوقاتمن

آخرلثاهذ-ا56

جمئقاغقلأفيي!تتبألي.جمئل!ينأزيتكئمخ!تتةكيترةأغقالاي!وع:"أتجاتهئم

تخلإيني،لأخلتلخ!ن،غمللأخلترخمكتسئتا:قائل!نائيفودأتجاتةترجموتيى؟

33(.-32:ا.)يوإلهأ"تف!تكتخغلإئ!تانؤأئتقإتك

مدركينكيراليهودغفيتا،ؤاجداؤالآب"آناأيضا:وقالنحلصناتحدثعندما

رجمآيقتلوهأنوأرادوا،كإنسانفقطإليهناظرينالأقوالهذهقالالذيهذايكونقن

ؤاجا"،ؤالآصبآنااا:تقولعندماله،بقو"لأفم.التجديفبجريمةأدانوهوقدبالحجارة

اليهودأظهروبذلك.الصوابعينهذاأنمدركينإلهأ،الطيعةبحسبذاتكجعلتفقد

:القولعلىتجرأالذيهذاأنمؤكدين،الأحمقتفكيرهمفيالأريوسيينعلىتفوقواأفم

نأيمكنكيفلهمبالنسبةلكنالإلوهية.مرتبةإلىحتماذاتهيرفعا،ؤاجداؤالآسب"آنا

الجوهر؟فيالآبمعواحدأهويكون

الآب.معواحدوهو،الطيعةبحسبإلهحقافهوإذن)1(،يكذبلالأنه؟نقول

مجبولأ؟أومخلوقأيكونأنيمكنكيف،الآبمعواحدهوالذيوهذا

لعدثماثين،إلىلثرأ!نحن!اولكلمةالحوهر،وحدةإلىيثبر"واحد"وبكلمةالآحر.يكماالواحدفياحتلا!

741-742.صالعاضرالإصحاح،الأولالمجلديوحا،إنجيلشرحواحد".لاهرتلىمعأيرحدهماذلك

ضرحهفيكرلىالقديسيقولهماوهدا،عمليللنظريبرهاديكنألليهودالميحقدمهالذيوالرهاد)1(

يقتلوهلكياندفعرافإهمالآ!"،معواحدإنه11:قالحبحاعهألفسهميمسكرااإذواليهرد11يرحنا:لانجيل

مايباتفيللفقطالآنيحدثأوهذاإله.لالطيعةهوأنهتعلنأحراماالىأعمالهمنعملكلأنرغم

أنهأيضأمذامنظاهرأصارألهحئالمشح:لقوةحراكللاوقفوافإهم،يقتلرهلكىحجارةأحدواحينماأخرى

يأ"شبلهم:قالبأنليسالمعقولعيراندفاعهمكحلطفهفيفالميحوأيضأ.بإرادتهإلاأأأييعاكلن

كثرةإلهةأعمالأعملتأك!الو،ويقرلا؟.اعمتهعملأي!ابسص:بقرلهللا؟،عاضحولىاأشمقلتهاكلمة

:اجذ".ؤالآث"أتا:أقولوأناإيايحماعكمعندالآنمىتعضبواأنالمعقولمنكانلربماإله،لطميعئإفيتبين

الأعمالعنيتحدثوهوصنعتها.الىالأعمالكلبواسطةأظهرتهقدأك!الوهدالأقولكتماولكئ
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اللثو!ا5االلاللةا!قالة-االلالون؟أاثلا

آخرشاهذ-ا57

آيقةقالإنآيقة؟إتكئمففحثأتاتائوسيكئم:يىمكتوبأألي!ني!وغ:"أتجاتفئم

الآفيفذستةقائذيائقكئولث،ئئقفنأنيميهنؤلآ،اللهكيقةإليهئمصتازتائذينلاولئلث

-34ا:.)يوا؟االلهاثنإثي:ففتلأفيئخدث،إئك:تةأتفوئونائغاتيم،إلىؤأزستقة

.)36

بحسبإلههولأنهبالتبى؟آلهةصارواقدعمنذاتهبوضوع،يمتزأنهأرأيت

هوكانقنعلىتجديفهمنرفضلاكيفإذنكموهببما؟التبىنالوافقدهمأقا،الطيعة

المدركةوغير)1(الإلهيةالطبيعةأننؤمنأنناطالما،مخلوقإنهبقولهمالجوهر،جهةمنالله

الخليقة؟منوأعلىأمما

آخرلثاهذ-أ58

ؤئؤجمنواتغرفوالكىيالأغقالي،قآيئوايىئؤجمئواتثمقإنأغقل،كئثإن"ؤليهن

38(.:ا.)يوايييمااؤأتاييئالآلتأن

المخلصيوضحهماوهذاإليها،تنتمىالتيالطيعةماهيةعلىتدلالأعمالإن

فلن)2(جسديةهيئةلهعاديإنسانأننيعلىإلىنظرتملو:يقولوكأنهقالها،التيبالأقوال

سشي؟أيننالحينماشباهىلالكىمفعتنالأجلالتواضعهدائظهرأعدهصوليستالآبمنأهاعلى

قوةهىالأعسالهدهلاظهرتالىالقوةلألىليثرلاالآ!،منهىلهمأراهاالىالأعمالإنيقولوهر.اللة

والروحوالابنالآبوواحدةأهاعلىندركهاالىالالوهيةأعمالكاتأهايظهرلكىبلقرتهعيرأحرى

72-4.743صالعاشرالإصحاح،الأولالمحلدالابق،المرجعيوحا،إمحيلضرح".القدس

ذإ،الالهيةالطبيعةسموعلىيؤكدلكيالتابرتيغطىكانالديلالدهبالالهةالطيعةكيرلسالقدي!يئه)1(

الفسادوعدملالمحدداحلهوالسكبت،المقدسبالجسداتحدتالحآالبهاءفائقةللإلوهيةرمزهوالدهصا:يقول

يضيئرنالأبراركانإذالأنه.العقلسأعلىداقا،حدفيالإلهيةالطيعةمعرفةتعتبرمابقدرلائفةلطريقة

كيفأيفأوإشاعاته؟نفسهالمشحمجدعندثذيكونلمادا43(،:أ3ت)راحعأليهمملكوتيكالص

66.صالتاصةالمقالةالحاص،الجزء،والحقبالروحوالعبادةالحود.سطق؟(أوعقلأيسأعلىتكونلا

أثاءالسياقنفسفيكيرل!القدي!قالهماوهذامتجسدا،حاءالاب!أديدركوااأنهماليهردشكلة)2(

المشعحمعواحيماعاضيرصاروافقدالمعرفةحسبلي!ولكندتهعيرةفمكاناوإدايرحا:لانجيلشرحه

لذلكبالطيعة؟إلهإنهآمواألهملرالآب،معواحدأيكرلىأنيخعكانالذيلماا،ؤاجداؤالآبئأتاأا:يقول
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سكلا؟"لالدثيهيد(لقاا

هذابالتاليحق.إلبمامنحقإلهأنىيقنعكمأنأيضأقادرأعماليحجملكنبي،تؤمنوا

الطبيعة؟جهةمنمنهأدقيكونأنيمكنكيفللآب،مساوالأعمالجهةمنالذي

عنه؟مختلفةطبيعةلهيكونأنيمكنكيفذاك،وقدرةفعلنفسلديهالذيوهذا

الآبخصائصكلولهالجوهر،فيأبيهمثلشيئءكلفيالابنيكونلاكيف،بالحريأو

الآب؟لدىماكلولديهالآب،فيهووهكذا،الطبيعةبحسبوتذهالذي

هوالذيالابنإنويقوليتطاول-ذلككلبعد-الذيذاهوفمنإذن،

)1(؟ذاتهالآبعلىتجذفتقديكونأندون،مخلوقهوالآبصورة

آخرشاهذ-أ95

25(.:11)يواؤائخياةاائعياتةفؤآنا:ي!ئوغتقاقالا

للبعض،وفقآومجبولنحلوقأنهمنبالرغم،والحياةالقيامةهوحقأالابنكانإن

لدىمماأكثرلديهالذيهومالأن؟والحياةالقيامةباعتبارهبالآبنشيدأنوجبتضا

الطميعة،حهةمن-نعرفمابقدر-المخلوقاتعنتمامآيختلفأنه.ممالكن،؟المخلوقات

بحسبأيضأالحياةهوكانإذامخلوقأ،الابني!صنأنيمكنفكيف،الحياةهوأنهوبسبب

تمامأ؟ولدهالذيذاكمثل،الطيعة

المخلوفاتحياةلأن،الحياةبأنهالمخلوقاتمننحلوقأيوصفيمكنلاعمومأ

أنناطالماونوجد)2(نتحركإننا،بولسيقولمثلما،لأنه.اللهحياةفيمشاركتهامنتجىء

28(.:ا7أع)أنظراللةمعشركةفي

نح!ليقرلرد:هذا،لعلهميررونلهالذياصس!امقدمينأنفسهمعنويدافعونيرحمرهأنيحاولونفهمأيضأ

نأأرادرالأمميجدفولىكانواالذينفهمولالعكستجدهـ.ألكسب!للدعتهاحسنةأعماللأجللي!لرحمك

فيمتحدأحاءبلالمحتجةغيرالالوهةصررةفيلب!حاءيسوعألىمدركينغيراللة،بالحقبقةهوسيرجموا

كإيمظرونأفمبسبهذايقولالديهوسحاهلينتحديص؟لألهالحقبقىاعترافهيصفونولدلكداودنسل

.743صالعاشرالاصحاح،الأولالمجلدالابق،المرحعيوحا،إبجلحيثرفقط".الحسد

الآب.صررةهرالالىلأنالآ!علىأيضأيحدفالالنعلىيحدففمقوالابنالآبليرالربطنجدهنا)1(

هرألهمعمموعأ،أونحلرقأالالنكان2:الإنا:هاليوضرحهيخاكيرلسالقدي!عندنجدهالردنفس)2(

سبمزكانالذيهوماأو"،والحياة"القيامةلالحقيقةأيضأهرإديكرثم،ل!أيضأهوالآبفإلىاوالحياة"المامة
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ثالالثل5الثاليةا!قالة-اللال!ا؟!ناؤا

خرآشاهذ-061

.(21:44)يوأزستقيي"يائذيتليىئؤينلئ!ن،ييئؤين"ائذي

فيكماذاكطبيعةئظهرأالجوهر،فيمعهواحدأنهإذ،أبيهمثلالابنأن.مما

علىيسبغأنهإذمخلوقا،الابنويدعويتطارللمنفظيعآتجديفايكونلاكيف،صوره

الآب)1(.أيضايكونهماالطيعةبحسبالابنيكونأنينبغىلأنه؟المخلوقصفةذاتهالآب

الآبمثلمخلوقغيرهولكنهنحلوقأ،أيضآالابنيكونلاإذن،.ممخلوقلبسالآبأنوبما

الآب.نرىشخصهوفى،بالحقيقةالابنيكونهكذالأنه.وتذهالذي

خرآشاهذ-161

1(.16:5)يواييافؤيلآلبتااكل1

الطيعيةبالحصائصيفتخرأنهمنواضح)وهذا)2(للابنهوللآب،ماكلأن.مما

نحلوق،غيرإنهبالئه،تليقالتيالأخرىالخصائصضمنمنوكانوتذه(،الذيللآب

وأنغ-الال!يكونفكيصطميعتها،حس!الحياةنملكلاالمحلوقاتوماداتالمحلوقات؟بفبةصالالن

سحياةديهلبسمخلرقهرماكللألىؤلذه؟الدكمامثلمئلهذاتهيالحياةله-المحلوقاتضسسخبونه

17:28(1.)أعونوحد"ونتحركمحيابه"لألمااللةعنبول!القدي!قالكماالحياللةصيستمدهابلداته

.23صعشرالحاديالاصحاح،السادسالجزءالالق،المرجعيوحا،إبحيلشرح

لهمةيقولإد،إلهأنهتوضحلليهودالمسيحفالهاقدكانلوكمالأتوالالمسيحقالهماكيرل!القدي!يرح)1(

إلهأناالأخرىالناحيةمنولكن-ناحيةمنهذا-مئلكمإلسالأصرتأحلكمسالديأنا،لىتزسونحبمما"

لالطبيعةأنالأفي.إنسانفياممالكمتضعودألكمعدئدتظنوافلامه،ألاالديالآبطيعةهيالىطبيعتيبحب

معالحوهرنصمندمتمالأنيولدبى.الذيداكلمسىيأملكوألا-منكم،احدمتلأظهرأنيرعمإله

الجرء،السابقالمرجعيوحما،إبحيلشرح"أيضأذاتهبالآبسيكونلالتأكيداممانكمفإدولدلى،الذيذاك

48.صعرالانيالاصحاح،السابع

قائلأ:والال!،للآ!الراحدةالطببعةحصائصأساسعلىالمسيعقالهماوصوحلكلكرلرالقدي!يشر!)2(

هرإذالابر()أيإلهقاللماذانرىألىلاويسمحلفه،الآ!شحصوحموكمالهاأحرىمرةالافيلنا"يثن

الابنيفصلمايوحدلافلأله.له)الجوهر(كلهإنهويقولالحرهر،يحصماكلداتهييوضحالا!جرهرتمرة

الالهىالجوهرأنوبما،الآبنفسههولي!رأنهسرىالكاملةوالم!ماواةالكاملةالمماثلةحهةمنالآ!عريبعدهأو

بالحريبلمثتركةتكودخصائصهماإلىفبالتأكيدوالالن(،)الآ!الأقنومينلىمحتلفةبطريقةلفسهيطهرلا

.123صعرالسادسالاصحاح،التاسعالجزءالسالق،المرجعيرحا،إبحيلشرح".متطابقة

533



لإشكلا؟ثيهـلال!بطألفاا

وفيالآبمعالبدايةمنذكائنلكنه.ممخلوق،ليسلأنهأيضأ.للابنتكونالخاصيةفهذه

عنها.التعبيريمكنولاموصوفةغيربطريقةالآبمنالمولودالكلمةاللةحقأفهولذاالآب،

آخرشاهذ-261

إلىؤأدهثائغاتتمأئر،ؤأئضآائغاتيم،إلىأتثشاؤقذالآلب،جمئل!جمن"خرخأ

أنلثتغقمآلآنؤاجدآ.قتلأتقولؤت!تغلآييةتتكلمالآنهؤداتلآجميذة:تهقالالآلب.

)يوخرخت"الث!جمنأئكنؤينيهذاأخد.تسثألكأنتختاجؤت!تشتىء،يكلغايم

03(.-28ا:6

ويؤمنونيوافقونإنهميقولونالذين)1(القديسينالرسلوشهادةتأكيداتإن

من"خرجأنهيعنيهذالأن.كبيرةقيمةذاتلهىالآب،جوهرمنأتىالابنبأنبالفعل

كلنعئرواوكيفهؤلاء،امماننشأأينمننعرفأنيحبلكنآخر،.شىءوليسالآب"،

هذه؟معرفتهم

ينا.أخدات!ئأللثأنتختاجؤت!تشتىء،بكلغايمآنك"تغقم:يقولون"الآن"

الجهلعدملأنالآب.اللةمنيأتيحقاأنهالتلآميذآمنشيء،كليعرفالابنأنحقيقة

هذالأجلإذنشيء.كليعلمالابنأنللتلاميذاتضحوقدبالالوهة،يليقأمرحقاهو

إذن.للآبهوماكلالطبيعةبحسبذاتهفيولديه،الآبمنمولودوأنهإله،أنهيؤمنون

معرفةوخاصية؟الالهيةخواصهبسببيمئزقننحلوقايكونأنيمكنكيفذلكعلىبناء

لى".هؤيلآلبقااكلاقوى:بصوتيقوللكنه،لديهماكلهىفقطليستشيءكل

مناللاميد"يتغح!قائلأ:03،-ا:628يرلصضرحهلىالرسلشهادةعنكبرلسالقديسيتحدث)1(

ويكفمهمشىءأيإخماءبدوديتحذتلألهلعة،وصرحمنويندهشونلهم،يعطيهالذيالبرهانإقناعقوة

حىسرلةلكلئفهمهنالغنهأدويعققرد،صعوبةأيسحاليألرهانألوالهميفرحرنفهملدلك.صراحةبكل

وكأهم،الاضافيةالفائدةهذهعلىحصلواأيضأوهمبالأمتال.الكلامطيعةم!شىءأقلفيهايبدولاأها

،الآنلاقلتهاادقيلالكلماتالمعرفةهذهأعطيتناتدوالآنالحفاء،فيبهئهترماتعرفإنكحبث:يقولون

نإيقولوذوكألهماللة.منأتبتفدلالحقبقةألكمقتنعونفإلنالسألهاأنلريدكاالىبالأمنلةمقذمأعارفأ

فلا،داتكمنالأئاءكلتعر!إلكوحيث.سراهولي!الكللإلهخاصأمرهرومرتيخفيهومامعرفة

الابق،المرحعيوحا،إنحيلشرحالأشياء".كليعر!الذياللةمنخرجتقدأنكشكأدقهاكيكود

.931ء!عثمرالادسالإصحاح،التاسعالجزء
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الللثود15الثاليةا!قالة-ثااللالىافيأاثلا

خرآلثاهذ-631

ائضييخؤيسموغؤخذكائخميميئالإلةأئتيغرفوكأنالأتلإئة:ائختاةهيئ"ؤهذه

3(.:71)يوااستفتةأزائذي

كانوإداالآب،هوالكاذبةالأممآلهةعنالممتز،وحدهالحقيقىالالهكانفإذا

الالىهوقنعنقائلينالتجديفعنيتوقفونققيتهمالجوهر،فيمعهواحدآهو)1(الابن

.مخلوقإنه-ؤتدهالذيذاكمع-الحق

آخرلثاهذ-461

6(.:17)يويلتاس"اسئقكأطقرت"أتا

إننييقولأنالممكنمنكانربما؟للناسأظهرهأنهالمخلصيقصداسيم،أي

الكلربالإلهيدعوالمأالأنبباء؟أقوالتحويهكانتماهذاأليس؟للناسكإلبمابككرزت

بككرزتقالربماهذا؟منأكثرالمسيحفعلهالذيماإذن؟عديدةبسنينالتأنسقبل

قذمالعالمتكوينسفركاتبالطوباويموسىأنرغمأ،العالكلوصانعأوجابلأخالقأ

يقولاسبمأفي،إذنا(.:أ)تكؤالآزضن"ال!ثضاؤاباللهخققائتذءانراقائلأ:كحالقاللة

نفسفياعترفوا،كابنبهآمنوالأنهمأي؟أبيهاسمأظهرأنهالواضحمنأليس؟أظهرهإنه

إلى،الحقيقيةالابنعظمةمنمنتقلينالآب،خاصيةهىوماقنوغرفوابالآب،الوقت

هىماإذن3(.ا:عب)أنظر)2(الأصلناظرينبالصورةالايمانومنوتذه،الذيعظمة

كيرلسقأيضأوضحهماوهذاالحوهر،لىابنهمعواحدهوالحقيقىاللةأنحممةتبررهذهالممبعشهادة)1(

فيفلكرنه.لمسهيسنبعدافهوالحقيفي،الالههوالآبإلىقالفحبما"إدنبقرل:إديرحنا،لإنجيلضرحهأثاء

لأنهالوحيد،الالههوالآ!أنشلماالرحيدوالإلهالحقيقيالالهأيضأنف!ههويكونبالطيعة،الآ!ومنالآ!

ممتعبدة،الحليقةلأرس(.ه69:مز)انظرثاطين"3الأآلهةلألى".وحدهالحقيقيالإلههرقنسواهيرجدلا

فعىإذن.الثهوانيةوالحماقةالتفكرعدممنالحمأةهذهمثلفيويعرقون،الآلهةهدهيعحدونكيصأعرفولا

والاب!عها،تمامأمحنلفأالرحيدالحقيقىالإلهيبرزوزيفأكدبأآلهةذعيتاليأ،العاهداىالكنيرةالآلهةوسط

الوحدةبحصصطيعهلمسلهالوفتنفسويالآبعنمتمثروهرالآ!،ومنالآ!يلالطبيعةهوالديأبضأ

.561صع!ثرالسابعالاصحاح،التاسعالجز،،السابقالمرجعيوحنا،إبحيلضرحبينهما".الطبيعية

فيلدلكالآب،هرالدياللةاسمأظهرالابرأنعلىمؤكدأكرل!القدبسثرحهالبرهانهذأنص)2(

العاافيمجدهأعلنألهأي،الاباللةاسمأظهرقدأنهلرضوحيعل!"فالمحلص:يقول17:6يولصثرحه
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2ش!نا؟ثيهـلال!باللأالقا

يفهمأنالممكنغيرمنتكانمخلوقا،الابنكانإن؟الأقوالمذهمنهانخرجالتيالنتيجة

الآب!مععلاقبمافيوالابن،الخالقتجاهعلاقيمافيئدزذالمخلوقلأنالآب؟هواللةأنمنه

الآب،اللةئدزكأنتحضمفإذاآخر.مععلاقةلهمالذينأولئكمكانةدائماهىهذهلأن

الابن.علىأيضاقياسآيسرىالأمرنفسمنه.مولودأنهبالابنيعترفأنيجبعندئذ

أيضأداخلهيحملعندئذمخلوقأ،وليسالآبجوهرثمرةأنهعلىبهيؤقنفعندماإذن،

يلثاس".اسئقكأطغرث"أتا:قالهمانصدقأنيمكنوهكذا،وتذهالذيذاكمعرفة

خرآشاهذ-561

إلىتغذأمئقذتئملأثىتفمسييييالآ1:لمريم،الأمواتمنقيامتهبعد،المخلصقال

)يوؤإلهكئم"ؤإلهىؤأييكئمأيىإلأصثغذإثيتهثم:ؤفوييإخؤيىإلىادقيىؤليهنأيى.

0:2.)17

وهوكاذن،هوحقأالابنإن-الأقوالهذهفيقليلأالتفكيرممعنأ-إذنلاحظ

نعبدليتنالذلكالهراطقة.وجهلغباءوفقنحلوقأوليسالآب،اللةمنالمولودالكلمة

لكيالبشرىالشكلإلىالكلمةاللةمنزلين)1(،الطريقةبهذهشرحناأسلوبصياغة

فيكماالال!فيبتضحدالآ!لأنحدأ.العطبمةأعمالهلواسطةنفسهلإظهاردلكفعلدلك؟معلوكيص.كله

فالابنإدن،.قالهعلىالمرصومالريمملامحلىئرىالأصليالنمودججماللأرالداتية،لهئتهومثالصورة

وقدوسوالفساد،الموتمنأقوىلمسهأطهرقدالكود،وحالقوالقؤة،الحكمةهرجرهره،فيلكونهالرحيد

يمكنلاالوالدلأنالال!،متلهوولدهالذيداكأنالبشركلتعرثوهذا.القاوةوكلىوشفرق،لرم،وبلا

.168صعشرالالعالإصحاح،التاسعالجزءيرحا،إنحيل"شرحوليدهع!الطميعةفينحتلفآيكونأن

"فا،بنتال:حيركيرلسالقدي!اكدهماوهذالا،بالنسةآبهواللهأدندركأننح!وهباأيصأ

الرصالة-هدهالألىالوجد،الالهموكونهليستمامألعرهـولدركألىوهابألىبوصرح،الآباسمأظهر

بالحق-اللةألهحانبإلى-لعرفأنللها(الموحىالكتصلواسطةمحيئه،قملوصتناقد-أدئةوحدانيةرسالة

ا!الة.طيعهومعهوالأزليلهوالمماويمنه،الصادرمولوده،ذاتهيلهإذا!قيقي،لالمعئأ!أيضأهرانه

الاسع،الحزءالابق،المرحعيوحنا،إنحيلضرح".الزمنقبلبلالزصخلقلعدالدهور،حالقيلدأالآ!لأد

.916صعشرالسالعالاصحاح

وعلىالتحسدأي"الزول"فعلىعلىتنص!خحتهبلتلسيى"،"لاتعيمعلىكيرلىالقديس-ركزلاها)1(

لهالديوأعطالالماالديأخدفالذيالميح،يمعردهالراسطةالاميةالثريةالطيعةمكانةأي"الصمود"

الحيمةفيالمقدسةالحدمةع!حديثةخلالمنالحقيقةهذهثرحكيرل!والقدي!إله.هويكونأنلابد
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ثادالطا5االلا.لبةا!قالة-ثااللالىاؤأاثلا

يألنا،الذيأخذ،الطيعةبحسبعليهنحنماأيمثلنا،صارأنهفبما،الإنسانيخلص

إلىالانسانإحضارأعادوهكذا،يخصهماأيله،الذيأعطاناالبشريةالطيعةحصائص

سقطالذي،الأولالمجدإلىاللة،صورةعلىالمخلوقةطبيعتهمعتتناسبالىالمكرمةالمكانة

)يقصدمعناوذاته،ذاتهمعواحدآمزيجأوصنعنامزجناأنهفبماآدم.نحالفةجرآءسه

بحسببشرنحنبينماأنه.ممعئ،.يخصهماإلىوأصعدناواختطفنايخمناماإلىنزلالاتحاد(

عبيدنحنومثلماإنسانأ.صار،طبيعتهخلافعلىماإلىللبشرمحبتهبسببنزل،الطبيعة

عندما،طبيعتهخلافعلىماإلىونزلأيضأعبدأصار،كمخلوقاتالطببعة،بحسبالله

ذعينالأننا؟التبنيبحسبأبناغنحنصرنا،الطبيعةبحسبالابنهوبينمالكنإنسانأ.صار

التبني،بحسب)1(وآلهةأبناءأننافبماإذن،34(.:ا.يو-816:مز)انظرإخوتهلنصير

الإلهللابنيمكنكيف،لذلك)2(.الطبيعةبحسبإلهآبكونهالابنئدزكالقياسنفسفعلى

كانت؟طريقةبأيةمخلوقةليستالإلهيةالطيعةأنطالمانحلوقآ،يكونأنالحقيقى

حملدقداخدمة،إلىلاويسبطانضماوقدا:يقولإذوالأوالى،المنارةوكدلكالدهىوالمدبحالتابرتوتعطية

والمذلحالعهدتابوتمنكلأيغطواأنعبهمفكان،الرفلىعلوأالأكثرللكهنةالمقديةالواجاتكاهلهعلى

حمائى،هوماكليعىالأحمانجولممااللونلأن؟أحمانجوفيوبثوببالجلودالليتررحيةوالأوافيالمناشةوكدلكالذهى،

متالهيالمقدسةالأوالماأدكودأئا.المتماهىغيربعمقهفوتاالديالأتيرلولىهواللونهدالأن.فرقهووما

إلىإضافة-المائدةئطزل.وعلىنجديثبالفعلعيهبرهثامافهداالسماء،ومنالعلومنأتىالديللسيح

الأغطيةلوقلررفيرسثربأارتدىالذيالفاديمثلقرمزيثولثأيضأيرحد-عيهاالمبسوطالأسما!وني

الحبزمتاولين،البركةنأحذهاالى،الدمويةعرالذبيحةإلىالحمرئوضعحيثالماندةتشركماالأمما!ولية.

ومنالعلاءمنأتىالذياللةهكدا،وسيطلويكولىكانألهم!بالرعمشكلا،أحذالذيالمسيحأي،السماوي

ببماكطىالذيالقرمزيثوبأي،المائدةعلىالمبسوطالثوبويتر.الكلوربكملكالكلفوقوهوالآ!

يئالأنهعلىلقبلهبايأحمرالمصبرعوالثوبقرمري،شربالمحرقاتمدلحغطوادقدالميح.مملكةإلى،المائدة

:5أ!)انظرالآ!.دئةزكيةكراثحةحملمثلالالهيالمذبحإلىوصعدولأحبا،ب!يسادبحالمسيحلأد!للدم

تغلاالىالمقدسةالممموديةتصؤردالمرحضة.أحمربورفركلهالمرحضةعطاءيكونالأسمابحريىالتربومع2(.

السابق،المرجع،والحقلالروحوالعمادةال!جود".المواتملكوتإلىوتقلماالحطايا،لعفرالىالمقدسبالماء

76.-75ء!عشرالثالتةالمقالةالسالع،الحزء

علىيدلتعبيرهوللحاشا،إلهيةطبيعةإلىطيعتاتتحرلألىالتعبيرهداأبدأالمقصودليسأكدلاكصاطمعأ)1(

للبثحرية.الابنأرللهالذيالقدسالروحعمللفضلبالئةوالاتحادالنبىلعمة

أثناءكيرلسالقديسضرحهماوهداالبتصرية،حلاصليتسمالصاءمنولرلنف!مهأخلىالذياللةهوالابن)2(

لكىالمرادبصصهئنعتالكهنوتثيابألىلاحظحنأ،":يقولإد،القدمالعهدفيالكهمرتلملابسشرحه
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"سلنا؟رليهـلالدالقاباللأ

خرآهذلثا-661

ؤتضاأتا.ازسيلكئمالآلبأزستقيىكضاتكئم!"ستلآم:لتلاميذهأيضآالمخلصيقول

22(.-0:221)يوائقذلن"الروخافتفواتفئم:ؤقالتقغهذاقال

الكل:سيدالآبدئهيقول،الطبيعةبحسبخالة!الروحأنيعرفوهوالمرنم،

الروحكانفإذاإذن،.3(.أ:40)مزالأزض"ؤخةؤتخذدقتخقق،روخك"ترسل

نحلوقا،يكونأنيمكنفكيفشيء،كلويجدديخلقأنهأي،الطبيعةهذهمثللهالقدس

الذيالروحيمنحالذيوهو،الطيعةبحسبنحلوقأنهعلىالابنيدزكأنيمكنكيفأو

يخلق؟أنعلىقوةله

خرآشاهذ-761

قال:،الأمواتمنقائمالربرأيناإنناالطوباؤيالتلميذلتوماالرسلقالعندما

تجثييما،فيتديؤأضغائض!تايير،أترفيإضيييؤأضتغاثق!متايير،أثريذئيمايياثصرتئم"إن

.(02:52يو)ااوينالآ

الناتجةالعلاماتعلىيديهيضعبأنوأمرهيقنعهلكيالمخلصحضرعندمالكن

ولأنه2(..28:)يوؤإالي""زئى:أخرىمرةالإيمانؤتجذبعدماالتلميذقالالمسامير،من

لأنهمعه،حينذاكعاشواالذينأولئكعنفضلأجانبنا،منأيضأيطؤبألاهذا،قال

يكونأنيمكنكيف،الالهالربهوأنه.مماإذن؟المخلصعنوالحقبالصوابتحدث

بحسبإلهآوليسالطيعةبحسبعبدهومخلوقهوماكللأن؟المخلوقاتمنواحدأ

ذاك.ممخلوقليمىذلك،علىوبناغ،الطبيعةبحسبوالالهالربهوالمخلصبينما،الطبيعة

الإلهى.للجوهرالىالصالحاتكليمتلكالذي

إلىبثرفالدهب.المسيحجمالئظهرنصها،الأقواللأن.المسيحمحدإلى-ومثالصور؟وكما-تشير

لإلثر(الرقيقالليفوهمنشفافأليض)فماشوالوص،الملوكيةالمسيحرتةإلىيثميروالأرحوانإلوهته،

لرنهوالدي(السماوي)ايأزرقوالأسمانجوني،اتحدهالديالجسدإلىيتر)الأحمر(والقرمز،تحدهقلالكلمة

والعبادةالسحردا.معأ؟اوملأإلةهوالآباللةكلمةألشالماء.منأيفرق،منأتىألهإلىئيرالياقوت

29.صعشرالحاديةالمقالةالادس،الحرءالسالق،المرجع،والحقبالروح
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ثافىاللل15اللانبةاا!قالة-اللال!نا؟أ!ناا

ا!بقاكهدنفسعلىآخررذ-ا68

"زئي:يقولأنلتومايجوزفهل،أولئكوفقنحلوفآ،الطيعةبحسبا،بنكانإن

وللملائكةللمخلوقيقالأنالمسمو!منكانإذاالتجدبف،تهمةفيبقعأندونؤإلهى"،

؟!معجزاتمنصنعوهمايأجلهمئعجبعندما،الأقوالنفسالقديسينمنواحدولكل

فقطلأفا؟الأقوالهذهذكرناهمالذينهؤلاءمنلأىبقولأنلعاقلبمكنلالكن،

فهوولذللثالحطأ.سبيلعلىالأقوالهذه)توما(التلميذيقلاوهكذااللة،معتتناسب

هكذا،ويدعىالطيعةبحسبوربإلههوالذيوهذاوربأ،إلهادعاهحينالحقيقول

مخلوقا؟دكونانممكنكمف

آخرلثاهذ-961

هذهؤأتا.ائيهتالبهذا!ىتكتثتئمتلآجميذهقذآتمتسموعضتغكييرةأخر"ؤإلاب

ياشميما"خياةآقثتنمإداتكنمتكونؤيكيئاللة،اننانقصييخفؤي!وغأنينؤيتواكيتتققذ

نإقائلينويحاربونهاللةعلىبغباءيتطاولونالذينالأريوسيينليت3(.ا-0:203)يو

كثيراندينهمأنناأعتقدلكنوربا.وإلهاابنأبهيعترفواأن،الكلمةهوبينما،نحلوقالمسيح

المخلوقبينالفرقفاحصينذكرتالتيالضواهدأمامتبمئرهموعدمطياشتهمبسبب

ذاكطبيعةيأخذيوتدقنبينما،الخالقجوهرمنيأتيلاخلق،الذيذاكلأن؟والمولود

كانوإندئة،بالنسبةمختلفشكللهالأمرلأنالأجساد؟عنهذانقوللكنناتيده،الذي

يخصنا..ممايتعلقعندمالموضوعناصادقةصورةيقدم

:الكلماتمفهوميحصرطويلوحديثجدآ،عظيماختلافهناككانفإذا

حدثتلقدلنابقول،الروححقائقخادمالطوباويفالإنجيلى،لذلك"،وابن"نحلوق،

واحداوليس،اللهابنهوالمسيحيسوعأننؤصتلكيبالإعجابوجديرةكثيرةمعجزات

المعجزاتهذهلكن.الطيعةبحسبمخلوقإنهمثرترينأولئكيقولكما،اللهنحلوفاتمن

النعمة.بحسبالبنوةمفهومإلىالسامعينفكريوخهلكنهأ،نجيليئ،1بذكرهالابالتأكيد

ابن،الكلمةهولأنه،النعمةبحسبوابننحلودقأنهعلىالابنئدزكأنبريدلاهوبالتالي

اللة.
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لانطأ؟ل!هـدبيبالدلقاا

والثلاثونالثالثةالمقالة

الآب،جوهرمنوهوإلة،الطبيعةبحسبهوالروخ

الابنبواسطةللخليقةئمتخوهو

الهراطقةجانبمناعتراضا-

ينبثقأنهنقبلفإننااللة،منينبثقالروحأنتذكرالمقدسةالكتبأن.مماقالوا:لو

فكلعندئذ،،الكلمنأحمىهىالتيالطيعةذاتمنأنهونعترفالآب،جوهرمن

ماإذناللة)1(.منخلقالكلأنيعترفالحقكارزطالما،الطريقةبنفسيكونونالآخرين

هو"الكل"أنتظهردأهض!غ""ينهكلمةلأنالآالة،منحشدهناكيكون؟النتيجةهى

الآب.جوهرنفسمن

الاعتراضهذاعلىالرد2-

لأق؟للإيمانأنفسهميوطدواأنعليهم،المقدسةالكتبفهمفييرغبونالذين

يضعونالمعارضينهؤلاءولأنأ()2(.7:)أشتاقنوا"قلآتؤجمنواتئمإناا:يقولالكتاب

.5:18كو2االلةامنالكلولكن11)1(

وكذلكأتناسيوسالقدي!يؤكدكماالصحيع،فالإيمادالتفسير،تسمقالىالإيمانيةالخلفيةصالحديثهنا)2(

الإبمانلديهمليسالهراطفةأدوبماالمشقيم،التفيرهداأساسفهوالصحيحالتفيريشقكيرل!،القدي!

سوكرلسوالفد-!المتقيم.الايمانتصادحاطنةبطريقةالموصتفسيرهىالطبيعيةالنتيجةإدنالمشقيهأ،

لذا،صحيحوالعك!الالنيكرالروحينكروقنالقدسالروحبإلوهيةالالنإلرهيةيرلطأتاسيرسالقديسقله

!مفإله-اللهكلمةأنكرواإذ-لأهمالأريرسيين،علىعريماليىالنفكيرهداإن11أثناسيرس:القديريقرل

.دترجمة،القدسالروحعنسيرايردالأسقفإلىرسائل".روحهضدالتحلىيفبنفسيسطقواأطالطيي

طعة50،02سنةالآلائيةللدراصاتالأرئرذكسيالمركزإصدارالشهيد،عبدنصحيود.تاوضروسموريس
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االلل!م5االمااللةا!قالة-االلالهنفيأا!نا

عنبهيجذفونوما،أقوالمنيحرفونهلمانتصدىأنالضروريفمن،جاهلةبطريقةالأقوال

جهل.

،القدسالروحيأتيمثلمااللةمنيأتي"الكل"إن-الأحباءأيها-نقوللانحن

منهويأتي،جوهرهفي)1(كالنبتمغروزفهو،الطبيعةحسبفيهكائنالقدسالروحلأن

الروح.ممؤازرةالابنبواسطةصارتفلأنها،والمخلوقاتالأعمالأثا.ينقسمأندون

اللة.منتأتيإنهاعنهافئقال،القدس

أنهبحجةالمخلوقاتمستوىذاتفيالروحووضعتمهذهبأقوالناتقتنعوالمفإن

اللة،من"الكل"كانإن،نقولأنعننحنيعيقناالذيفما،تزعمونكمااللة،منيأتي

منواحدكليعرفلافلماذا،المخلوقاتتملكهلافيهمستثئشىءيوجدولا،الروحمثل

الله؟منهىطالما،أعماقهالمخلوقاتتفحصلاولماذااللة،يخصماكلالمخلوقات

عندماإذن،؟الروحبواسطةفقطبل"الكل"،بواسطةإعلاناباللهيصنعلالماذا

)أنظراللةأعمالتىيفحصذاتهالروحبينما،الروحبواسطةإعلاناتالمخلوقاتلدىي!صن

الروحمتلذلكفيمثله،الطبيعةحسبوبواسطتهومنهفيهكائنلأنه01(،2:كو2

ح!سباللةفيكائنوهوإله)2(،الروحأنالواضحمنيكون،الإنسانداخلالإنساني

وخالقها.منشئهاهولأنهمنه،تأتيأفامجازآعنهايقالالأخرىالمخلوقاتبينما،الطبيعة

الحرهرلىالمساويالقدوسلالثالرتألايمانتحطلبالمسنقيمالإيمان920-28ص2فقرةارسالة،ثانية

الحلاص.وبتدبير

لالابنكيرل!،القديسوكدلكأثناسيوسالقدي!كتاباتلىالابنمعروهـصتعبيروهدا،الثمرةمثلأي)1(

الآب.اللةجوهرمنمولودألهعلىللدلالةالآ!تمرةحو

للهجرمالفرير،ديدبمرسوالعلامةالكبرباسيرسوالقديىأثاسيرءالقديسمثل،الكيسةآلاءتحطى)2(

المسكرفيالمجمعيالقدسالروحبإلرهيةاكلافاعنعثرتوالكنيةالقدسالروحإلوهيةضدالهراطقةضهالذي

المعمرديةممارسةمثلالنيتررحيةالكنيسةممارساتييظهرالكيةتمارسهالديالعسلىوالتعبيرم.381الثاني

تحضيالىالكنشةصلواتكلوكدلكوالمساويالقدوسالتالرث3باأي،القدسوالروحوالاب!الآبباسم

إصدار،الليتررجيةالصرصلىعقيدبةتعاليمفلتر،موري!حوزيفد.راحع.القدوسبالتالوثألاعترافعلى

.48-36ص4002أكتولرالقدل!،الروحإلوهية:الثالتالمصلالابائية،للدراساتالأرثودكسيالمركز
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"شهـنا؟ثيهـلالدالقاب!لأ

شواهد3-

الأشمياغيتغرت،اللةجمنائذيالروختلائغاتيم،زوختاأخذتغا"ؤتخنبولسيقول

إلأالإئ!تالبآموزتغرلتالئاسينتن"لأنوأيضا:(.2:21كو)1االلةاينتتاائمؤهوتة

:2كو)1الثإ"زوخإلأأخدتغرفقالآاللهائوزأئضأهكذايييما؟اتذيالإئستالبروخ

.)11

خرآشاهذ-4

1)"اللهأغقانختىشتىءكلتفخص!الر!خلأنيروجيما.تخنتتاالله"قأغقته

1(.20:كو

خرآرذ-5

لأنآخر،شخميىأعماقفيموجودهوماكلتعرفلاالانسانروحكانتإذا

قلبهأعماقوتفحصتعرففإفا،والسيادةالطبيعةبحسببإنسانخاصةهىالروحهذه

مثلماالإالية،الطيعةإلىينتميالروحإذن،الآب.اللهفيالقدسالروحأيضأهكذاهو،

الانسانية.الطبيعةإلىالانسانروحتنتمى

آخرلثاهذ-6

كانإن،الروع!ىتلانختديىققسثتنمأنتنم"ؤأفاقائلأ:،للبعضبولسكتب

كانؤإن.تةلئسنقذيلثائمسييح،زو!تةلئ!نأخاكانإنؤليهن.ييكئمشايهنأاللةزوخ

-أ8:)روائير"ي!تتبقختاةالروحؤأفاائخطتيما،ي!تتبتيتقائخستدائق!ييحصيخيكئم،

01).

مميالقلىس،الروحعنمستقيمةمفاهيمسالرسول!ولهلمافضلكمنانتبه

اللة،روحتدعوهلماذا)1(.الواحدةالإلوهةعنغريباوليسالآبجوهرمنيأتيإنهتعلم

وهنا،القدوسلتالوتواحدةلإلرهبمابعتر!أنالعمادعلىالمق!بلمنينطل!الإيمانإقرارألىبالدكرالحدبر)1(

)إز،الأسئلةعلىلهأجتممافتذكرواالماء()وإذأغطتم"لقدأصروسيوس"قائلا:القدي!لوضوحيؤكدهما

أنكم.الاقراريكنا.القدسبالروحتؤفونوألكم،بالابنتؤمردوأنكر،بالآ!تؤمولىأنكم(اعترفتم
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الللث!فى11الثالثةا!قالة-االلالانفيأا!نا

بحسبمهؤلدالذيالابنإلىئقلتالآبخواصكلأنئطهرهكذالأنه؟المسيحوروح

نأمبئنا!يكئم"،ائقسييحكان"إنقائلأ:،المسيحروحمباشرةيدعوهكذلك.الطبيعة

حئ،بذاتهكائنأنهمنبالرغممعه،وحدهفيلكنه،الكلمةطبيعةعنغريبآليسالروح

الجوهر)1(.وحدةبسببفيهوالابنالابنفيكائنأيضأأنه

خرآرذ7-

المستعدينأولئكلكن.نؤمنوهكذااللة،منيأتيالقدسالروحإننقولهكذا

يقولبولسأن.مما،اللهمنتأتيأيضأالأخرىالمخلوقاتكلإنيقولونبالأكثر،للتجديف

6(.8:كور)1الآشئيايم"تجميغجمئةائذيالآفيؤاجد:إلهتتا"ليهن

لأنهوذلكالآب،جوهرمنيأقيالروحبأنالإيمانئغيرواأنايستصعو!أفميعتقدونهكذا

للروحتستخدمالىالكلمةذاتوهى"ينه"،أنها-المخلوقاتبخصوص-أيضايذكر

طبيعية.بطريقةالآبجوهرمنأيضأتأتيالمخلوقاتهذهأنفظهرين

كصفةالابناسمنستخدمأنبمكننا،الابنبخصوصذلك:علىردأنقول

الذيذاكعلىيستحيللكنللبشر.مجازأئستخدمالاسمذاتأنمنبالرغمله،جوهرية

الذي"ينه"تعبيرأيضاهكذا.الطبيعةبحسبيكونهمايغثرأنوالنعمةالتبنيبحسبيوجد

،المخلوقاتوضاعةإلىالروحوإلوهيةسموئنزلأنعليهيترتبلا،المخلوقاتعلىئقال

جوهرمنيأتيلأنه؟للروحبالنسبةأساسيأملمحأذلك،عنرغمأ"منه"تعبيريظللكن

أنكمصوتكمبإعلانالتاكيد،بمفسارت!طتمولكمكمعطمة،أتلوأقرمعظيموأقومأعظملاتنومتزمود

أنكمهوواحد،باستتناءلالابناممانكمبنفح!القدسبالروحترفونوأنكمبالآب،اممالكمبمفسبالاب!تؤسرر

حياته،صرةمعأمبروسيوسللقدبسالأسرار3".وحديمرعالرببصليصتؤمنواأدينعىألكمتعنرلمحولى

23.صالحاص،الفصلام،أ!6تايةطبعةأنطويرس،القدي!مؤسة

فإدوبالتالينفه،الجوهرسممبثقالقدلرالروحأيضأهكداالآبجوهرمنمرلودالاب!أدكمالأنه)1(

تعي!اءداة9والدأنس!مه+-كاع:باليرلانيةوالالبماق.نمسهالواحدالجرهرلهمالقدسوالروحوالابنالآب

عدمنالديالحق"روح26(ا:5)يوحاحسبالإبحيلفيوارداليرلانيالفعلوهذا"الداخل"من

منالمبثقالمحى"الر!القدسالروحعنالقسططيياليقاويالايمادقالوداشعملهالفعلولص"بنثق".الآ!

الآ!11.
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لاسكلا؟ثيدلال!باللأالقا

موحودة،تكنلمالتيالموجوداتلأن؟للمخلوقاتالتعبيرذاتنستخدمكناوإنالآب)1(.

الابن.بواسطةبالطبع،اللهينالوجودإلىأتت

تعبيرنستخداأننابسببالمخلوقاتعنالروحفيزائاشىءهناكيكنلمفإذا

داخلنا،أيضأالمسيحإننقوللأجلهالذيالسببهومالنايقولونفليتهملكليهما،"منه"

تحذثإذاداخلنا،يسكنانواللةالمسيحإننقوللابينمافينا،يسكنالآبإننقولعندما

فعل؟أقيالمخلوقاتمنأيأأو،ملائكةرئيسأوملاكداخلنافعلأوإلينا

له"الكل"بأننعترفأنينبغيلاكيفهكذا،اختلاف!هناكيكونعندماإذن،

فيكائنالطيعةبحسبوهويخيق،الروحبينماهكذا،هيالمخلوقاتوإننحتلفة،طبيعة

واحد؟وجوهرهماواحدةطبيعتهمالأن؟فيهأيضأانلقواللة،الله

آخرلثاهذ8-

أئذينكلالأن1:ويقولباستقامبما،ومتحذثأبالصدقلآخرينبول!يكتب

تا!يفخؤفي،أثضااثعموبتيماروختاأخذواتئمإد.اللةأبناءهثمقاولئكاللة،يروعتثقادون

كانإذ!،بالتالي15(.-841:)روالآبئ"آباتاتضرخ:ييماائذيالئتئىز:خأخذئثم

آبا"تا:بدالةفلنصرخإذناللة،أبناءأولئكيجعلشىء،كلفوفهوالذيالقدسالروح

ذاتلهالطبيعةبحسببل،المخلوقاتولاالعبيد)2(،ضمنيحسبلافهووبالتاليا،الآلبا

ونهالروحعربولىأخدناقدإيريبوس،القديسيقرلكما-كا!إذفيما،عملههرالروحإلوهةعلىالدلل)1(

ا"حتنمالآ!جوهرسهوالروحإدن؟الكاملةالروحنعمةشفعلفصاذاالآ!"أبا"يالصرخألىاستطعا

منديحعلمافينا،يمك!حينماالعرلولىهذاكانإلى1(4:ا)أفميراثنا"عربرنهوالذيالقدوسالمرعدبروح

عدسيكودفمادا6(،4:)غلالآب"أبا"يانمرحالعرلرلىاقتائاسبصالآنكثاوإن...روحانيينالآن

مىأقامهمالذيويمجدولى،انقطاعبلاالتهيلن!تبدالأعضاءحميعئصيدحينما؟لوحهوحهالعايهحينماالقيامة

يحعلهجهةكلصالإلانيعمرحيما)الرو!(عربودمحردكانإذالأنه؟الأبديةلالحباةلهموألعمالأمرات

له،ثا!بنل!حعلاإهااللة؟قتابم!لل!ئرئعطىحيماالكاملةالرو!نعمةستفعلفماداالآب"ألا"يايصرخ

1(.)5:8:الهرطقاتضدا.الآ!!افيئةئتضموبدلك

لنصثرحهففىكحادم،ولي!ب!لطانيعملفهويعملحينالقدسالروحأنعلىكرل!القدي!يوكد)2(

فهرالوحيد،الابنثورةهىمايعر!الروحفلألى،ولذلك11(2:كو1)"اللهروحإلأ11:بقرل2،:ها4يو

كلماتويقلخادمبعمليقرمأنهيبدولالكىالغلثم،طريقعىالمعرفةهدهيملكلاوهوشىء،بكليحرنا
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ث!دالللإااللااللةاا!قالة-اللال!ا؟اللناؤ

)1(يؤلههذاولأجل،الابنبواسطةللقديسينئمتحوهومنه،ويأتي،اللهجوهر

فيهم.يحلالذينأولئكالبنوة

إلىويدعو

آخرشاهذ-9

16(.8:)روالئيما"أؤلآذأنتالأزؤاجتايشئقذأئضأتفسئة"آلروخأيضأ:مكتوب

عندما،ولأنه،المسيحجوهرنفسمنأي،للقديسينيمنحهالذيذاكجوهرمنيأتيفلأنه

فيآخذينالإلهية)2(البنوةرتبةإلىنصعد،الروحبواسطةداخلنافيويسكنالكلمةاللةيأتي

إذن،الآلب".أبااتاا:قائلينجرأةفيآتين،الروحفيشكلهعلىنتغيرإذ،الابنداخلنا

آلهة.يقبلونهالذينأولئكيجعلطالمااللة،هوفالروح

يخصماكل،يتعلمأندونيعرفدهوحالأ.الآنقلناكما،روحهلألهالمعرفةهذهيملكهردلآخر،خ!حص

ترجمة8،!يوحنا،إنجيلضرح".للقديسينالإلهيةالأسراريعلنوهكدا،يرسلهوالديفيهكائنهوالذيداك

.461ص41الاصحاح800،2أعحمط!الالائية،للدراساتالأرئوذكسيالمركزالشهيد،عبدنصحىد.

علىكرل!القدي!يرصوهاا:4(،بط)2بطرسالرصرلقالكماالإلهةالطيعةشركاءيجعناأي)1(

نفساستحدمأدسقأثناسيوسالقدي!أنلالذكروالجديرفيا.الروحعملخلالمنالقديرالروحإلوهة

فإننا.ممحلوقاتحدناتدكاف!ن.بواسطنهاللةياشراكلناكانلمامخلوقأ،القدسالروحكاداللو1قائلأ:الرهالى،

دهذااللة،وشركاءالمشحثركاءئدعىفلكرنناالآنأئا!بها.لتتركمإشاحيثالألهيةالطببعةع!عرباءلكولى

لواسطةبالآبيوخدناالذي،الابنطبيعةسبلالمحلرقاتطبيعةمنليسفينا،الذيوالحتمالممحةألىيوفئح

وهراللةفينثبتأنمالعرد!هذا":كنبعمدما-سابفأفيلكما-يرحاإياهعفمناماهدافيه.الذيالروح

2)"الإلهيةالطيعة"ضركاءلميرالروحفيبالاشتراككاإنولكى:13(.4ير)1"روحهسأعطاناقدأنهفيا

القدي!اللة،طيعةمنوليسالمحلوقاتطبيعةمنالروحإننقرلأنالجنونمنيكودلإله4(،ا:بط

.42:االرصالةالسالق،المرجع،القدسالروحصسرابيونالاسقفإلىرصانلالرسرل،أثاسيرس

:يقولإدالتبى،روحويدعوهقيامتهبعدبالمسيحلنائنحتقدالروحعطيةأنعلىكيرل!القدي!يؤكد)2(

.كلعىحدأ،واضحرمزوهواللة،لاوصعهرمزوهذاالذحب،سيصغأالناموسيةالجادةمذبحإد،إذلىانتبه1

علىسادتالعمرديةروحلألىالسة.هدهئكرمأالرمزيةالعبادةقوةوإن،القدسالروحيعطىلاالنامرسأر

وقاللمح":مكتوثلأله.الأمواتبينمنقيامتهبعدبالميحلنائحت(الروح)عطيةالعطيةلبمماا!سرائيليير،

الدوديةروحتأخذواا11تانلأ:آدواالدينإلىيترحهبول!فإلى،لدلك22(.0:2)يو"القدسالروحأقلوا

الحودالكبير،كيرل!للقديس8:ها(أ)روالآب"ألابانصرخلهالذيالتبيروحأحدتملللحوفأيمأ

ينا-رالشهيدعبدلصحىد.مراحعةإبراهيمعوضجورجد.ترجمةالحامر،الحرء،والحقبالروحوالعبادة

08.-71صالتاصعةالمقالة600،2
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لأسلنا؟دال!ثبيياللألقاا

خرآلثاهذ-01

94(.:ا5كو)1ال!تقاليفي"صوزةأئضاستتفت!عىالترايي،ص!وزةتيسثئا"ؤكقا

نحالفة.كلثيللأننا؟صورتهنحملوالذيالبضرى،الجنسرئيسآدميقصد"الئراي!"،بقوله

أخذناالذيالمسيحيسوعالربيقصد"السئقاليقي"،وبقولهوالفساد.الموتفيسقطاآدم

المحي،اللهكلمةإلىونقلناداخلنا،صكنالذيوالقدوسائحييالروحأي،صورته

وفق"،يحييالروحالأن1؟الأبديةالحياة.ممشاركةوجذدناالفسادعدمإلىثانيةوأصعدنا

المخلص.أقوال

الآب،أيقونةهوالابنأنطالماالآب)1(،داخلهفيقيلالذيذلكفمئلماإذن،

الابنداخلهيقبلفإنه،الروحأي،الابنأيقونةقيلفالذي،ذاتهالقياسيسرىهكذا

اللة؟ابنصورةهوطالما،المخلوقاتضمنمنالقدسالروحئحسبكيفإذنوالآب)2(.

هوالذيالروحإنويقولوايتطاولواحئالجنونمنالمستوىهذاإلىيصلوالنالبعضلأن

داخلهفييحملالذيالوقتفي،المخلوقاتضمنمنيكونأنيمكنالخالقاللةإبنصورة

شيئاوليساللةفهو،الابنصورةيدعىالروحأنوطالما.للابنماكل-الطيعةبحسب-

آخرآ.

آخرلفاهذ-اا

:يقولثم92(.:ا4كو)1اتلآئةاأؤاتتالبففيتكفيمالأئيياءأقاااأيضأ:مكتوب

ائخميع.ينئؤئخقإئةغائى،اؤئؤينغيرأخدقذخلتتتئأون،ائخميغكانإن"ؤليهن

)المترحم(.داخلهالآ!يقبلالآبصورةهوالديالال!يقبلتنلألى)1(

يقرل:إذ2.:أ4يرلصلنمرحهفيالقدسبالروحفيناوالابرالآبشكئحقيقةكبرلسالقديسترح)؟(

صرلافدجميعألأنالينا،أيضأنفسههوألهكما.الخاصةحياتهيبادماجهاتشكيلهاويعيدطبيعتنايلس!!اوهو

لط2)الظر"الإلهيةالطجةشركاءصرنا"قدإد،السب!ولهداالقد-!.بالروحفياوحودهببضركاءه،

وبما11:يفولعندمابدلكبرل!لالرصوي!ثهدلالاب!.يخانفسهالآ!يكولىالطريقةوهذهألاء.ودعيا4(،:أ

الابرعنيختلصلاالروحهدالأن:6(.4)كلاالآب"آباياصارخأقلربكمإلىأبهروحاللةأرسلأبناءأنكم

الثامن،الجزءيرحنا،إنجيلشرحاواحدةطبيعةلهماأنإذ،الطيعةحهةصعنهيختلفلاأنهأعىوأناشيء،ي

.126!!8،0،2أعسطم!الآبائية،للدراساتالأرتودكسىالمركزإصدارالئهيدعبدلصحىد.ترجمة
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إاالللأولااللااللةا!قالة-االلال!؟!ن!أا

ؤيسئخذؤخهيماغقىيجرؤهكذا.طاهرةقفييماخقاتاتصيرؤهكذاائخميع.ينغقئيمائخكئم

2(.5-41:42كوا)ييكئم"يائخميقيمااللهأنيأ:ئتاب،لثه

،يتنبئونحينئذ)1(،داخلهماللةيسكن،القدسالروحأولئكيقبلعندماإذن،

الكل،منالأسمىالجوهرمنوليسمخلوقأ،يكونفكيفهذا،بسببالإعجابفينالون

مثل،يقبلونهالذينأولئكإلىالابنبواسطةالآبمنطبيعيةبطريقةيرستلالذيهذا

الجسد؟إلىالنارمنتنفلعندماالحرارة

خرآشاهذ-21

خدليسنلأن،اللهتلالئاشئكفئملآبيستالؤتتكفئمقنالأن1أبضأ:مكتوب

بألسنة،يتكلمالذيذاكهوها2(.أ:4كو)1يأسئرالي"يتكقئميالروعؤليهئةب!ئمغ،

ايالروعامضيفااللة،هوالروحأنينههرثماللة.إلىيتحدتإنه،بوضوحعنهبولسيقول

التكحيل"إنأثاسيوس:القديسيقولإد،المعموديةطقسبراسطةالقدسبالروحيتمدينااللةسئكىإلى)1(

لاللاهرتالمخلوقتمزجولىيألكماللاهرتإلىتامأانفمامايى!تمارسرنهأنكمئحسبونالذي)المعمردية(

ب!!اللةروحلكميكنأإربالئةيوخدكمالذيهوفس..الداثيلكلمتهخلقهاالذياللةمعالخيقةوتضعرن

معيحسبالوقتلفسولىومخلوقملاكهو-تقولونكما-الروحكانإنلأنه...؟الخليقةمنالديالروح

يعودلاوبذلكالا،هوت،معيحسبواأنحلقوا،الذينالملائكةمندقطلواحدليسضروريأ،يكونإدأ،الثالوث

ألهنكررالذي)المعمودية(الانضصامطقسفإنوهكذا.اللاهوتييحصىلاعددبلثالوثبعدليماهاك

عنسرابيرنإلىالأولىالرسالة".تقلبهبحببأكيدكروصارزه!اكهابينمنقسمهوطقسكم،أديظهر

.92:السابقالمرحع،القدسالروح

التالرثاسمعلىبالمعمرديةوعلاقتهالواحدبالثالرثالايمالىعنتعليمهفيأتماسيرسالقديسويتمر

أحدي!تبعدالديذلكأنوكمالالثة،متحدي!يجعلنا-إلياالمسفم-بالالوثالإيمانأنكماالأنه1ليفول:

يحاللا،القدسالروحبدونوالالنالآبباسمأووحدهالابنباسمأو،وحدهالآ!باسمويقمدالتالرثأقانيم

الذيدلكهكذا)بالمعمودية(،ضمهألهيمترضالذيودلكنمسههو،مكتملوغيرلثالعيريظلبللتيئأ

وهر،إلهلدولىهوبلالالنولاالآبلهفليمى،المحلوقاتمسترىإلىالروحيزلقنأو،الآبصالابنيفصل

الآبتعطىالىالمعموديةألىكمالأنمسيحيأيكونأنإلأشيءأييكولىألىويمك!،المزمنغيرمنأشر

،القدسالرو!عرسيرايرلىالأسقصإلىرسائلواحد".هولالتالوثالايماددإنواحدةهىوالروحوالالن

.03:الأولىالرسالة.السابقالمرحع
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لإسلنا؟هـدبرلال!بسألفاا

يتطاولونالذدتهؤلاءالتجديفبجريمةمذنبينيكونوالاكيفإذنيأسئرالي".تتكقئم

؟المخلوقاتضمنالروحويحسبون

آخرلثاهذ-31

قغاللةلقيكلفؤاققبما"ؤأئة:كورنثوسأهلإلىرسالتهفيبولسيكتبأيضأ

تتتفنم،ؤأسييرييهنمستأسنكنإئياللة:قالكضاانخئي،اللةقنكلأثننمقإئكنمالأؤتالب؟

16(.6:كو)2شتغبا"لىيكونونؤهثمإلهأ،تهثمؤأكون

خيفتنمي!ائذيانفأوشاللةزوخئخزئواؤلآ11:يقولهذا،إلىبالاضافةوأبضأ

لأن،اللهق!حتمف!يدةاللهقئكليفسياأخاكان"إنوأيضا:.3(.4:)أفائمذاء"ييؤيم

17(.3:كو)1فؤ"أثننمانذيففذشاللهفبكل

ويتمشىفينايسكناللهلأناللة،)1(وبيتهيكلأنصير،الروحأخذناإذاإذن،

ئرداولوحئإلهأ،القدسالروحيكونلاإذنفكيف،مكتوبهوكماداخلنا،أيضأ

؟المقدسللكتابيخضعوالاأنوأحبوااعتادواالذينالمعارضينمنالبعض

آخرشاهذ-41

"بول،:ويقولرسولا،ومدعواالمسيحليسوععبداذاتهالطوباويبولسيدعو

يقولذلكبعدثما(.ا:)رواللة"لإئجيلائمفرززسئولأ،ائضذغؤائض!ييح،يي!ئوغغئذ

تجديد.غفدخذأتمتكونلأنكقاةتجغقتااتذياا:اللةعنلآخرينأخرىبطريقةنفسههو

6(.3:كو)2ئخيس"الروخؤليهنتفئلائخرفتلأن.الروعتلإئخرفيلآ

يقرلكما،القدسالروحعطمبةعلىاستؤتالىالكميةأي،الهيكلياللةسئكىا:9(.)يوأنظر)1(

)أياللةعطيةعلىالكمبسةاشومتهكذا،الأولىالجلةفيحفتقداللةنفخةأناكمااإيرييزس:القدي!

البئ،المسيحمعالركةأدحرتالكيسةوفي.الحياةفهيخالونيخه،الأعضاءجميعباشتراكحئ(،القدسالروح

الكشة،تكودحيثلأله...اللةإلىالصاعدوالسفما-دانا،وثباتالفسادعدمعربرد،عينهالقدسالروحهى

لافالذب!ولدلكحق،هووالروح.موهبةوكلالبهبسةتكوناللة،روحيكرنوحيثإدئة؟روحيكرن

منينعالذيالصايالبنبوعسبرت!ئفودولا،الحياةليالوا)الكنيسة(أمهمئدييرضعرلىلافيهيثمتركون

.ا:3:24الهرطقاتضدالم!يح".حسد
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الللثطا5االلااللةا!قالة-االلالان؟أا!نا

،يقولكما،الإنجيللانتشارغئينوقد،الروحعهدهواللةإنجيلأنيعرفأنهفبماإذن،

إلها؟القد-طالروخيكونلافكيف

آخرلثاهذ-أ5

ائضسييخأقاتمقالذي!يكئم،ستايهناالأئؤابينتحموغآقاتمالذيروحكان"ؤإن

1(.81:)رو!يكئم"ال!ايهنيروجهأئضاائقائتةأخستاذكمستمخميالأئؤابين

ومجبولأ،مخلوقاحقآ-)1(المستقيمينغيرهوسوفق-القدسالروحكانإذا

شديدآتحصنأيتحصنأنيمكنهماشخصأأنأظنلالأني؟اللهيفعلهمايفعلفكيف

الجوهرعنوغريبمخلوقهوالروحإنويقوليتجرأالوقتنفسوفي)2(،المستقيمبالإيمان

وهذاالمقدعة،الحدمةمنمحرومولىوهماممافمجهةمنمسنقبميرغيربأفماالراطقةكرل!القديسيصص)1(

،الجر!حكمهر"هذأ:يقولإدحاجميه،وعلىعينيةحولببقعالممابالأحربعنتحدتحينأكدهما

لطريقة-رىأديمكطلاالديذاكنسميفإلاتتاله،الىوالثهوةمرضهيسترأديريدولايعرهـ،لاألهفسم!

الذينلعصممهؤلاءأمتالالنمعر.المزوعةالييرلصاحبلاسمامبما،الرؤيةعلىلهقرةلاوقنستقيمة،

إلأالصلاحيعرفودأهممنبالرعمالبعص،أن.كلعئ.أمورهملندبي!المتقيمةالطريفةيختارونلالك!هميعقلرد،

أهمإلاالمتقيم،الإيمانمنئحرمواأهمبيماأبفأ،آحرون.تليقلاالتيالأمورتجاهبإراداقمينحرفرنأهم

الله.عنمتقيمتعليمأيقوليرمضراإذاليئة،والمفاهيمالمعافيمصيدةفيلرقرعهدبأنفسهمعقرلهميدمرولى

-يرفصوناللة،هوالآبلأدبالأكيديؤمرنإذالذيناليهردأولئكيتعونأوالهراطقة،بتبعونالدبنهمهؤلاء

ؤلآأغينتفنم"قال:إدالىكلمةعيهمتصدقلدلك.الطيعةبحسبمنهآتىقدالابنيكونأن-غبيةبطريقة

مثلماباصنقامه،يروااإدإطلافأ،يمبدهملادلكأنإلأحسديأ،ببصرولىأهموكرد2(.ا5:)إرائئصرونا

علىالسيريستيملاأحدكادإذامابيناختلافيوجدلا.الرجلوكسربالعرجابئلواإهم-حقعن-لقول

المقالة،السادسالجزء،والحقلالروحوالعبادةالحرد"الأعمالطريقفياستقامةبعيرسيرهكادأو،الإطلاق

الأرثردكىالمركزإصدارالهيد،عبدنصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضحررحد.ترجمةعتر،الحادية

.71-61ص!002بولبو،7،الآلائبةللدراسات

يفسرحينالأمانيعطيهالذيالمسنقيمبالايمالىالانسانيتحص!أنكيرل!القديسعدقلماكماشيءأهم)؟(

نأبالدكروالجديرالمستمتم.الايمانع!كلعزلبالنصابتدئواإدالهراطقةيفعلهأالديالأمر،المقدسةالنموص

عدماأرتحف"إنئ:يقرلإد،القدسالروحيهاحمرنالذي!الهراطقةسيندهت!اللاهرتيعريركرريرسالقديس

1(،ا2:كو)1اللةروحله:قيللقد!الروحئهاحمعمدمائهالىالىالأحماءحميعولىالألماطعئوألكر

3:17(،كو)2دفهالر!ا:7(،)حكالر!روح2:16(،كو)1المحفكر8:6(،)روالم!يحروح

الممنورةروح،والفهمالحكمةروح(،3:17كر)2والحرية:17(،41)يروالحق1(،85:)روالتىروح

)حلثالمسكولةيملأإنهدلك.كلصنعالديفهوا:2(،ا)أشالر!وخئيةوالمرىالعلمروح،والقرة
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لاشلنا؟لال!رديمبطأالقا

لأنإذن.نوالهعلىقادرينمعينينانال!إلىويرستلطبيعيةبطريقةمنهيأقيأنهإلا،الإلهي

الذيالروحبأننعترفأنالضروريفمن،يحيىأنهكما،الطيعةبحسبالحياةهوالابن

مثلما،وفعلهقوتهكلوله،نفسهالابنجوهرهوالذياللةجوهرمنيأتيإنمامنه،ئمنح

يبثقه.الذيذاكطبيعةيطهرهكذا،يتلقونهالذينأولئكالماءرذاذيرطب

تحدهو،حوهره،إلىبالظرا:7(

إنه05:14(،)مزيعفد05:12(،

ئشترك3:34(،)يوئقاسولايقي!

)أفئوخذميراثأئحترى،ولاا:7(

)مرتهديدمرضوعا(،28:!)ت

أوأنهأظ!،ماعلىلظهر،4:24(،

165-.166

)مروسميمأ(،ا:.42)مزصالحإنه.قدرتهإلىبالنظرالمسكونة

القداسة،موهو!عير،عارضة.مموهبهلابطبيعتها(6:اكر)1ئقدس

)حكيحتويئصلأ،ولاا:7()حكيملأيثترك،ولا8:ها()روفيه

والابنالآ!معمعدودهو2(،0-6:91كو)1يمحد14(،-:13ا

)تثاللهمثل(2:3)أعنارإنه02(،ا:االواللةإصبعإنه3:92(،

ص03حطاب31،-27اللاهوتيةالحطب00011الجوهر،فيمعهحد
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ث!فىالللا؟لمالعةاا!قالة-االلالىن؟أ!ناا

والثلاثونالرابعةالمقالة

نأفيهايرىأنالمدققللباحثيمكنالتيفالشواهدعر

الابن،فيدائمآفعلهوله،اللههوالروح

.جوهرهعنغريبآليسوأنه

عندماأنهئعفم-الوقتنفسفي-الضواهدهذهوأن

يسكن.الذيذاكهوالروحفإنفينا،يسكنالثةإنئقال

الستايهنائفذسيالروحالمتايخةائؤديغة"إخقص!لتيموثاؤير:بولسيكتبا-

تفغفةتئمجمفاشتيئءغنقئلكفتمأنأخ!ئرلآآئى11:روميةولأهل14(،ا:تبمو)2ييتا"

اللة"زوعيف!ه،ؤغخائتآيابيفو؟ؤالمغل،بائقؤليالاقيم،إطاكيمالأخليؤاسيطيىائضمييخ

ؤبضختيماائضسييح،تسئوغبرئتاالإخؤة،آيقاإتئكئم"قأطفثوأيضأ:91(.-18:ا)روه

ولأهل.3(.ا:5)روآالتةإتىآخلىمنالمئقؤابييقييئخاهذواأن،الروع

تكنمائذي!يكنم،اتذيانقذسيلروعقنكلفؤتج!تذكنمأنتغقفو!ت!شنم"أنم:كورنثوس

قفؤيالربطالتمخققني"ؤآئآوأيضا:91(.6:)اكواالأتقسيكنم؟الشنمؤأئكنم،اللهين

.(671:كو1)اؤاجذازوص!

لليهود:أيضآكتبحينوضوحأأكثرالأمرهذاجاعلأرئآ.الروحئسمىهوها

غئرتاقالغييتيائغئيصراغهجمئذتفئةائئرفغذلكائيؤيمخئىلأتةأدقائئئ،اغيطث"تل

غقىتؤضوعائبرقع،موستىيقراجينائيؤيم،ختىليهناثضييح.فييئطلائذي،مئكشيص
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"مل!نا؟هـديهـلال!بالدلقاا

رو!ؤخيث،الروحقفؤالرلثؤأقاائمرقع.يرقعالرب!إتىترجعجمئذقاؤليهنقفبهيم.

.(17-341:كو)2اخرتةافتاكالرصب

تنغئريرآ؟،فيكضاشكشوفي،يؤخيماالربطشخذتاطرينتجميعأؤتخن11وأيضأ:

إذن18(.3:كو)2"الروعالرلبينكضامخد،إتىقخل!ينغئيقا،الضوز؟يفكإتى

فهوإذنرلب،ئسميوالروح،بولسأقوالوفقواحدأ،المسيحيسوعالربيكونعندما

الواحدالجوهرمنلأنه؟الربوبيةباسميسميهلكن،والروحالابنبيناختلافايعرفا،

الطيعة.بحسبفيهوئوجد،نفسه

خرآشاهذ-2

1)ائضصييح"!كرققتاتخنؤأئاقئغفقة؟الربطيكرغردتتن"آئه:يكتبأيضأ

المسيح،فكربولسالرسوليدعوهعندماإذنفينا.يسكنالرو!أنقاصدأ16(،2:كو

؟الفاسدةوغيرالالهيةالابنطبيعةلهالذيذاك،المخلوقاتضمنمنيكونأنيمكنكيف

آخرشاهذ3-

يييماتتبحتآئتاتغردتايهذاا:الطوباويالإنجيلييوحنايقولبالحريأومكتوصب،

13(.:4يو)ازوجيما"ينأغطاتاقذأثة!يتا:ؤفؤ

وهوفيه،موجودونونحن،الروحبشركةفيناسكنالذيهواللةكانفإذاإذن،

كلداخلهفيلديهكانإذااللة،هوالروحيكونلافكيف،الروحنحمللأننافينا؟

الابن؟بواسطةالخليقةإلى)1(ويمنحروح،هوالذيالآب،اللةخصائص

آخرشاهذ-4

اليهود:إلىيتحدثوهوالمسيحيقول

:11)يواااللهققكوثغتكئمأفتلققذالشتياطين،

ليهنؤ11

02).

اخربخاللةيأصثغكئحثإن

أما،والآ!القدسالروحبيرايأزليةالعلاقةعنتعر"ينبتق"فعلأنهناونلاحظئعطىأوئرسلأي)1(

الابن.لواسطةالروحيخحفالآ!الرمنلىلالابنيتموالعطاءالمنحأوالإرسالية
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بحسبمنهوتدلى)1(،الالهيالجوهرمننمتقدالذيالفدسالروحئدعىهناالأصبع

ذراعالابنتدعوالمقدسةالكئبلأن.الانسانيدمنالأصبعأيضآيتدثىمثلما،الطيعة

غقىتخيني.الفئيقؤستطفيشقكتإنااأيضا:ا(،89:)مزوفق:اليمئ)2(،اللةويد

والقدي!الآب".حوهر"نمرةبألهالابنصأثاسوسالقدي!وكذلككيرلسالقديسلتعبيرمعادلتجر)1(

الآب،سلبتهرالاسأنبرضرحيثرحالثعب،أمامموسىاللههاقيلدالىالمعحراتعنحديتةوكيرلر

ظهرقدالكلإلهإنيقولحيروساحركاد!بأنهللإسرائيلبينانطاعأئعطىأنسمرصىحافالقد1:يقرلإذ

يفعلوأنمعجزاتيصنعأنأمرههدالأجلالمصريير.اضطهادلحببترحلراألىيج!أنهأقولأنوأمرلىلي

يرالسماويةللوصاياناقلأنهيفهملكىحئة،إلىالعماالذمحولأالنرية،الطبيعةتصنعهاأنمستحيلةهىأمورأ

.الأرضعلىسقطتالىبالعمااعي!والديإلياالكلمةمحىءهىكلاهاآساوالرالحقيقيةالمعحرةلأن.الله

المقدساليهابيقدملالعصاالمشطاع.قدرعلىالأمرهذاأثرحأنأيضاسأحاول،طريقةوبأيكيصلكن

الئتاؤاث،صئه!تالرثابكيضه1:يقوللأله(.الكلمة)علىعليهيعتمدفالكلألثة،سلتالذيالكلمة

37:17(.)مزالر!"آالمتذيقيرؤغاضيذتثكير،الأشثراليشؤأيمذ"لأن33:6(،)مزخئودقا"كليخييماؤبت!تضيما

ائح!ويى:زبالئئذيفرلهكذااؤليهنقائلأ:ا،ذاتههروأعلطحقيقيهووهداالال!بواسطةالآبإلىأتيالقد

11جممثراشلوبغتىغتينغصتاةؤيرفعلاثقميي!،يفئرئلث.صيفيؤنيىالتايهنشغيىياأشئرزينتخ!"لآ

يعىهداالاب!.بواسطةيملكالآبالكلإلةوأيصأ،الملوكيةللسلطةرمزهىآحر.ممفهومالعصا:24(0ا،)إش

التييىجذرمنالىالعماألهيعىهذاأيصأ.إليهتثسرالأقداسقدسلىنتتالىمارولىعصاأنلرعو!

"ايضا:الكلإلهالآبتجاهالمزاميرييبح.مماوفقآموا،قدالدينهؤلاءحبدأتسدوالىروحيأ،جمبعانسدنا

23:4(.)مرئغر-لاييى"فتاؤغكازكغضاك.تجيأئتلآتنلثشرأ،أخاثلآائتؤتطلؤايىينرعيرثإدا

الكتابالتهيد،عبدلصحىد.مراجعة،إبراهيمعوضجورجد.ترجمةحيلاليرا،".الابنهىالعصاإدن

.102.يونيةعددالهرقي

الآب:يديلأنهماالقدسوالروحالابنيصفحيت-قلناكما-إيريبوسالقديسعدمحدهالتعبيرلفس)2(

أيضأ.2وهامش76ص،سابقمرحع،الرسرليةالكرازةكتابايرييوس،القدي!"ليديهخلفةفقد،الإسان"أما

يعتبرعهلىيضعهاحيروتشفىبرصاءتصرالىلاليدالحاصةموسىمعجرةعنحدتةأشاءكيرل!القدبر

الىموسىيدلاحظإدن،"يد".الابنيصمىأنالمقدسالكناب-إدر-"اعتاد:يقولإذالآ!،يدموالابر

منصليمةمباشرةصارتعيهفيثانيةمرةدحلتعندماوأيصألرصاء،كاتحرجتعدماثمجمبه،فياخبئت

هذامثلمحدسو!الأمرهذاحدثوكبفأينونفحصصارطريقةوبأيالتأصسرفينفكرح!.الرص

كلالآبحلقولواسطنهالا!اللةحضنوموحردأالابنكانلفد.ممعى،الرصاء(.البد)شثاءالمعحريالحدث

لك!لالاعجا!.الجديرةالغطىاليدإنهضيء،كلتصنعأدتطيعالىوأليدالفلياالقبفةهولألهشىء.

الطيعةلأدومحتقرأ.مردولأؤحدالي،لأقرالوفقأصعفاتنا،وأخذإنسالاصارلأن،مكانهمنحرحألهلب

وقدبرناأعمالكلجدةوكتوبكسحسكلاصرناوقد11المى:أشعياءلقولطمقأ،اللهأمامدلسةهىالترية

أمادنس،لىظاهريأؤجدالبشربةالطجةبخصماكلبالتالي64:6(.)إشتحملا"كريحوآتامناكورقةدبلسا
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الأبئ.إتىزخضتكزقي،تا.غئىلمجامىالرثث.تمينكؤتخفصني،تذكتمذأغذائيغفتب

8(.-7:أ38)مز"تتخللآتذئكأغضالغن

ويعمل،العقليقررهماكلبتممالجسد،كلمعمتجانسأالذراعكانفإذا،إذن

الطيعةبحسبمنهخرجقداللهكلمةأننعتبرهكذا،عادةالأصبعمستخدمأالمسحة

ماسحأيقذس،الابنفيالآبمنالطيعةبحسبمنبتنقالروحبينمافيه،ومزروعأمنسجما

ويوجدمنهايأتيب!!اللة،طبيعةعنكريبةطبيعةمنالقدسالروحيبدولا،بالتالي.الكل

جوهرآلليديكونلاالجسد،جنسلنفساليدأصبعينتميومثلما.الطبيعةبحسبفيها

شيئاوليصاللةهوبالتاليفالروحالنحو،هذاعلىالأمركانفإذاالجسد،هذاغيرآخر

مختلفا.

خرآلثاهذ-5

روحك؟منأدقبأئناا:اللهإلىبأقوالهمتوجهآالطوباويداودمرنمآأيضأقال

ائهاويةفيقرشثتؤإنهتاك،قأئاال!ئقاؤاتإتىضعذتإنأفرب؟أثنؤخهكؤمن

تدكتفدينيأئضأفهتاكائتخر،أقاصيفيؤستكئتالمخئح،ختاخيأخذتإنأئت.ققا

.(01-931:7)مزاايمينلثؤتمسكئ

الذيالجوهر-بالإلهلائتيبفعل-يمثللأنه؟الآ!وجهالروحيدعوعندماإذن

ي!!نلافكيفشىء،كليصنعلأنقوةداخلهفيلهلأنيدأ،أيضأيدعوهمنه،أتى

لاالتياليدمثلوموجود،كائنومعهمنههواطذاالآب،معالجوهرفيواحدأالروح

ومرلودأصسامريأكرههذاولأجلالئعساءاليهودضلهذالسب!منه.ئدرلانررفييسكنفهرالطهركفي

هذاألىنعلمنح!لتة.محدأ"أعط9:42()يو:وشفعأعمىمرلودأكانللديقالوايأهمحاطئأ.وأيضأزالية،

ويفتحرنهداعليهيفولواحئالجهلمنالدرجةهدهإلىألدايصلرالنأفمكيفأعقدلكنا.احاطىالانان

دن!يؤحدإلسانأبكونهالديهدالكى.الطيعةمحباللةهوأنهبعرفونكانوالوصده،اثرثارةأفواههم

فيوحلسالآبإلىصعدعمدماالنهايةيهبئتنا.مثلهبئةالإلهىالدلرحطةبحكمةنممأنهطالما،ظاهري

ئمخدصإله،بكونهئمخدوهكذا.والطهارةالكمالحالةيمعناؤحدقدأنهانطباعأأعطىعدئذحضه،

لكلالقرةويعطىللشر،والحباةللحليقةالنرريعطىالذيداكوبكولهالقديسينوقدوسرب،بكونهالكل

.دمراحعةإلراهيم،عرضحورجد.ترجمةحيلافيرا،يهيهم".أنيمكنشىءأيعلىينتصروالكىالكائنات

.01،2أعسطسعددالشهريالكتابالتهيد،عدنصحى
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بحسبفيهومثئتةومزروعةبهمرتبطةبالحريلكنها،الإنسانيالجسدعنأبدأتنفصل

الطيعة؟

خرآشاهذ-6

!،المخلصيقولكما-الرسليمة:الآتيمناللةهوالروحأننعرفونحن

الذيخنانيا،يقول17(،:ا.مت)أنظرالسماويالآببلالإلهى،السرإنسانلهيعلن

الشتيطانقلأيقادااتاختاييا،ا:الثمنمنبجزءقبلااحتفظأنهمنبالرغم،يملكهماثمنقذم

لك؟يثقىكانتاقهؤأليسنالخقل؟تقنينؤتختيناثفاليالروعغقىيتكذبئقفتك

تكذفيلأأئتالأفر؟هداقفيكيىؤضغتتالكقضاسسفطايك؟فييكنأتئمييغ،ؤتفا

4(.-5:3)أعااللةاغلىتلالثاسغقى

الروحبالتالي،اللهإلىيكذب،القدسالروحعلىيكذبالذيذاكأن.مما،إذن

الطيعة.بحسباللةهو

خرآلثاهذ7-

أثضأيكئمآتقخفنائذينأؤلآبيايا1قائلأ:،غلاطيةأهلإلىالرسولبولسكتب

91(.:4)غلاييكئم"ائقسييختتمخوزأنإتى

وتكوينناخلقتنايعيدالذي،القدسالرو!بفعلداخلنايتصؤرالمسيحكانإذا

الذياللة،هوالمسيحفروحإذن،،روحانيونويجعلنانشبههأننالدرجة،فضيلةبكل

)1(.ذاتهاللةبكونهداخلنايتشكل

الروحهواهذا11:إبرييرسالفد-!بفولإديؤحدلا،دالروحاللة،لكونهالفدسالروحعملعلىهاالنركبر)1(

الأممجميععلىسلطانولهالحمسين،يومفيالتلاميذعلىنزل،الربصعردبعدإنهعمه:لوقاقالالدي

يجمعالروحوكاناللعات،جميعلىبتوالقاللةيشحرنصارواولذلكالجديد.العهدلهمويفتحالحياةليدحلهم

الاراتليطئرسلأنالر!بهوعدماهووهدا،الأممجمبعسباكررةللآبوبفذمالمتحالمة،القائلالرحدةلى

نحنهكذاماء،بدونواحدأخبزأولاوأحدأالجاهـعحيأالدقيقيصيرأنيتحيلأنهفكما.اللهمعيؤلماالدي

الهرطقات)ضدالحصائى!ا)الروح(الماءدلكبدونيسوعالمسيحلىواحدأنصيرأنبمكنلاالكنري!

.)3:17:2
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خرآهذلثا-8

"ؤا:رعيتهعنويقولمخلصنا،مجيءمننشأتالتيالصالحاتبعلناللة

الحق،كارز،بولسأيضا15(.3:)أرؤاثقفيم"بائقغرقيماقيرعوتكئمقفيي،خ!تترغاة

الروخأقاقكئمائييالرجمييماؤيخميعلأئف!يكئمإذأإخترزواااقائلأ:أف!سى،شيوحإلىيتحدث

28(.0:2)أعيذييما"افتتاقااثييالت!كيي!ةيترغؤاأستايفة،يخيقاائقذش

ويقيم،جوهريةبطريقةالروحيتممههذا،كليفعلأناللةتيدعندماإذن،

لكنه،الإلهيالجوهرعنغريباليسفهوبالتاليللأنبياء،أعطاهالذيالوعدوفقأساقفة

الجوهرمنيأتيلأنه)شخصي(،وأقنومىوجوهريطبيعيكفعلاللةأعمالكليفعل

فيه.ويبقىالالهى

خرآشاهذ-9

17(،ا:7)يوخق"فؤكلآئكخمك.في"قلإشئفئم:لأبيهعئاالمسيحيقول

إلهأتفغاؤأكونقؤقفثم،ق!كييؤتكون11البى:حزقيالبواسطةنفسهأيضأاللةويقول

فيضمدسييتكونإدإسثرائيل،مقدسالرلبأتاأئيالاتمقتغقمشتغبأ.ييؤيكونون

28(.-3727:)حزقيالاالأتلإاإتىؤشطهثم

نأإلامنه،بالقربيوجدونالذينهؤلاءيقذسإنهيقولاللةأنمنبالرغمإذن،

الجوهرعنغريبآوليساللة،هوفالروح،إذنويقذسهم،وعذهيتممالذيذاكهوالروح

الكل.منالأحمى

آضرلثاهذأ-"

به.يعترفونأنفسهموالمعارضونتاش.اللةكلمةأنكلهالمقدسالكتابيؤكد

بقوةأنهأيضاأخرىوأحيانا،البريةإلىبالروحمنقاداسارأنهعنهمكتوبأنه.ممالكن

ويتطاولونالإلهىالجوهرعنالروحتفصلونالذينهؤلاءليتالجليك،إلىسارالروح

بقوةالآبوقوةحكمةأوالابنذهبطريفةبأيةلنايقولون،المخلوقاتمعفيضعونه

البرية؟فيالشيطانأيضآوواجهالروحبواسطةانتصروكيف،الجليلإلىالروح
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أتىإنهيقولواأنلهمالأفضلمنهلأو،القوةمنمحرومآكانإنهفيقولونبتطاولونهل

مخلوقهوالذي،الروحمنللمساعدةاحتياجفيوحدأنهلدرجةشديد،ضعنيفي

مستقيما؟اممانآالمؤمنينغيركلماتوفق،ومجبول

نأيمكنلاهذاإن؟مخلوقمساعدةيقبلأن،القواتربيزللمتمنوكيف

بطريقةيوجدالذيالروحاللة،هوالروحإذن،عبثأ.أحدقكرإذاإلأصحيحأ،يكون

بواسطةالشيطانعلىالكطمةانتصروقد.القدرةكلولهالآب،منالابنفيطبيعية

البريةفيتعاركحيثالجوهر،بحسبإياهداخلهفيمالكأ،القوةهذهاستخدملأنه؟الروح

الابنبواسطةالآبمنيصير"الكل"لأن.معجزيةأفعالأصنعالجليلفيبينما،الشيطانمع

الفدس.الروخفي

آخرشاهذ-أأ

ومن24(.23:)إراالرب!؟ايفولؤالآزضن،ال!ئقاؤابأتاأفلاأقااا:مكتوب

جيدأالأمرهذايعرفكانوالمرنم.الروحبواسطةحقآمكالؤكليملأالربأنالواضح

الستقاؤاتإتىضعذتإنأفرب؟أئنؤخهكؤمن؟روحكمنأدقب"أئنقالحين

8(.-913:7)مزاأئتاققاائقاوبةفيقرشئتؤإن،هتاكقأئت

إذن،مكانكلفيموجودوهو،الروحبواسطةشيءكليملأاللةأنفبما

إلها.بكونهالكليملأالذيهوفالرو!

خرآلثاهذ-21

ييما"لأئتالهم:قال،الحقيقيبالإلهالايمانعنأثينالأهليكرزبولسكانعندما

منفيناتصيرالتيالقوةينسبالمسيحيسوعوربنا28(.:ا7)أعؤنوتجا"ؤتتخركتخيا

الذياللههوفالروح،إذن63(.:6)يوئخيس"اتذيفؤ"آلروخقائلأ:،القدسللروحالله

مخلصنا)1(.وشهادةبولسأقوالوفقوئوجد،ونتحركفيهنحيا

روحك"ا"ئرسلقائلأ:،اللاهرتيكريعرريوساطديسايؤكدكماويقذشا،يجذدلاالديهوالفدسالروح)1(

هداء(.3:)يرالروحىالجديدالميلادويخلقماالذيهوفالرو!03(:ا40)مز"الأرضوجهوتحذد!ئحقق،
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لائلللنا؟ثبرلال!بدألفاا

خرآشاهذ-31

أتخيإناا:للإلوهيةأيضامشاركينيصيروابأنالجديرينلأليلئكالمسيحيقول

23(.:ا4)يوقئزلأ"تضتغؤجمئذة،تا!ييؤإتثيما،أيىؤئجئة،كلآجميتخقطأخا

القدسالروحئ!ضلفعندما.الرو!بواسطةالقديسينفييسكنأنهإذنواضح

هوبلاللة،جوهرعنينفصللاالروحأنواضحا،يكونلاكيف،والابنالآبحضور

الآبمنارسلالذ!ذاكهوالروحوأن،الابنفعلكلوله،الطبيعةبحسبمنهئرسل

ستازشلهائذيائمغزيخاغؤتتى11قائلأ:الأمر،هذانفسهالمخلصويؤكد؟الابنبواسطة

ا:5)يويي"تشئقذقفؤتئتيق،الآ!بجمئل!ينائذيالخق،زوخالآلب،ينإتئكئمآتا

كليقفمكئمقهؤ،ياسئيىالآلبست!رسيلهاتذيائقاس،الروح،ائمغزي"ؤأئاوأيضا:26(.

26(.:41)يوتكئم"قفتهقايكلؤيذكركئمشتيئء،

خرآشاهذ-41

ائول!من،ا:ذاتهعنالرسالةبدايةفيقال،كورنثوسلأهلالرسولكتبحين

1(.:ااكو)ائض!ييح"يي!ئوغزسئولأائقذغؤ

المسبح.يسوعمنالرسالةوتلكاللقبهذاأخذقدإنهبوضوحيقولهناهوها

الر،!قالؤتمئومون،الرلثيخدئونفئمؤتيتقا11لهذا:مماثلاشيئآنجدالرسلأعمالوقي

الروحكانفإذا2(.:13)أعإتييما"ذغؤتفقااتذيلفغتيؤيثتاؤلترتاتايىأقرزوا:انفذسن

نأواضحايبدوعندئذ،المسيحيسوعمندقيأنهيقولذلكومع،للرسالةدعاهالذيهو

لطرساذكر:الكلمةيباكيكلهأالعايصطادونويجعلهماطسح،يصطادهم،صيادينوحدإن...الروح

تلأمبذ،لضبروايربحهمعشارينوحدوإنالرعد.مثللالروحياتئحاهرودصارواالذينالرعدوابتىوألدريا-!

وحد،إنإنجيليا!أليوميصيرعثثارأبالأد!كانالذيمثىفهوذا،الاسنفرسرلحفييتاحرونويحعلهملل

علىكيرةوبعطهم،شاولبدلبرلسمثلويجعلهمغيرقمئحولفإلهضديدة،بعيرةالآحرينيضطهدولىانا!أ

كانوإن،.ممحامرةاكلمكمأنالبومدلحعنيالذيهولعينهالروحهذأ...الرلىعيرةلهمكانتمالقدرالقرى

مبعضياحث!لألهولى19الحالةفيأيضا،ال!دلهبالحطرعليعادوإندئه،لشكرأعلىلالخطريعودلاذلك

عظة(.بالدمئكضلينلصيربأنللإبحيل،خدمتنامكافأةبموالقذسالأنهالتانيةالحالةويالحطية،يالوقوعمن

.4114:الخمينيومعن
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ثافىاالط5الهايلةا!قالة-االلاإن!أاثلا

ماكلبهويصنعمنه،ويأتيفيهيوجدلكن،الابنجوهرعنغريبأليسالقدسالروح

طبيعي.فعلوكأنهيريد،

آخررذ-أ5

فيعنهأحاديثهناككانتإنلكنشئء،ينقصهولا،كاملالقدسالروحإذ

لأجلنا.تدبيريآقيلتأفانقبلفإننا،البشريالمعئتحمل،المقدسالكتب

االراطقةجانبمناعترافنأ-6

منيقولونهما،شديدهصعوببمادوننفهمأنيمكنناكيفأومعقولأ،يكونكيف

ذاته،منشيئايملكولاناقمكثيراأنهمنبالرغم،الآبجوهرمنيأتيالقدسالروحأن

ذاك؟فيمشاركتهبسببيكونماإلا

تتكفئملآالأئه1:الروحعنالأناجيلفييقولشديل!بوضوعيقولالمخلصلأن

لهكانتفلو13(.:أ6)يوآييبما"يائوليؤئخيركئمبيما،تتكئمتمئضغقاكلتلتفسييما،ين

آخريذكرهأنيحتاجأندون،ذاتهمنتحدثقدتكانكاملأ،يكونأنذاتهفيالمقدرة

.بالأقوال

الاعتراضهذاعلىالردأ-7

ينبغىمالأن.المعارضينوغباءطياشةيرىعندمابسهولةالمرغالدهشةتعتري

جوهرثمرةهوأنهيدركواأنوعليهم،القدسبالروحالخاصالسرهويتعلموهأنعليهم

ولكنكمعينها،الإلهيةالطيعةوله،وينفصليتجرأأندونمنه،ويأقيفيهيوجدوأنهاللة)1(،

:5)أمثاليف!أ"خطتيماؤيجتاليآتامهتا"خذة"الشيريرلأنتتعثرون؟نفسهاالأمور!ذه

للتعليم.المستقيمالطريقفيالسيريستطيعونلالأفم،مكتوبهوكما22(،

بلناقم،أنهئظهرلكىا؟تف!ييمااينيتكقئملآ"لأئة:الروحعنيقللمفالمخلص

مختلفأآخرأشيئأيقولفلنالواحد،الجوهرمنيأتيطالماالروحأنحسنأسامعيهئعلملكي

ينه.يمتقالقدسوالروحالابيرئرتدالالنأنإلاتمامأ،الالنمثلالآ!حوهرثمرةهرالقدسالروح)1(
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"سك!؟هـديدل!ديالدالقا

الذي-الطوباويبولسوفق-المسيحفكرهوأنهطالماأيهو.يريدهالذيذاكعن

هذهويتحدثيفكرفإنما16(،2:كو)1ائض!ييح"يكرققتاتخن"ؤأقاالروحعنيقول

ذأته،منشيئآيقوللنإنهقالهذالأجل.المسيحفكرأيضاأنهإذهو،قالهااليئالأقوال

عنذلكيقولأنالانسانلعقليمكنمثلما،يتحدثالذيذاكهوأيضآأنا:يقولكأنه

فمن،يسمعهماكليفولولكنه،ذاتهمنشيئآيقوقلاأنهفبمامنه.يأقيالذيالقول

لأن.عقلةفيأولأيتشكللأنهناقمىالشفاهيالإنسانقولإنأحايقولألأالطبيعي

.القولإلىللعقلمامباشرةتنقل،والقولالعقلبينالطبيعيةالوحدة

فيحقآيوجدمافكل.القدسللروحبالنسبةأيضآنعلمهأنيجبالوضعنفس

النيتلكعنغريببما.ممشورهولاخاصبما،بإراد؟يتحدثأندونللتلاميذ،يقولهالمحميح،فكر

فعلهلهمثلما،الارادةكلولهمنه،طبيعيةبطريفةيأتيلكنه،يأتيومنهفيهالذيللعقل

أيضآ.

والابنالآبالئهجوهرمنهوالفدسالروحأ-8

نإيقولالوجود،إلىومجيئهالإنسانخلققصةالطوباويموسيلناسردحين

نسمةوجههفيونفخيظهر،الذيالجسدشكلبقوتهوصنعطينآالأرضمنأخذالله

صارتالتيالإلهيةفالنفخةإذن،7(.2:تك)أنظرحيةنفسآالإنسانصارهكذا،حياة

طالما،متغيرةغيرتكونعندئذالأفاذاتهاالنف!نهىإفاعنهانقولأنيمكننالا،للإنسان

لنفصالبدايةمنميخالذي،القدسبالروحالاتحادهىبل(،متغيرةغيرطبيعةمنأتت

الحيالوحودهذا،ولذلك.بالروحاعطيقد،للمخلوقاتاعطىكمالأقيلأن.الإنسان

الفدس.بالرو!بالاتحادذاكقياسعلىخيقلأنها؟اللةا"صورةبحسبصار،صنعهتمالذي

،الانسانإلىاللةمنصارتإفاالطوباويموسىعنهايقولالتيالنفخةوهذه

قائلأ:،تلاميذهفينفخعندما،الأمواتمنقيامتهبعدلناالمسيحجذدهاالتيذاقاهى

بذاكلنتشئهالأوفي،الصورةثانيةأخذناوهكذا22(،02:)يوائفذسن"الرو!"خذوا

.الروح.ممشاركة،عليهخيقناالذياتجقال
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الللث!ل15ال!ايلةا!قالة-االلال!ن؟أ!ناا

بالابن،الآبمنويأتيبالثة)1(،شبيهينويجعلناداخلنايأئيالقدسالروحأنفطالما

منه.ويأتيفيهكائنالجوهرجهةمنهوطالماالإلهى،الجوهرمنأنهالواضحمني!صن

يستحقولاصغير،ايثالأنمنبالرغم،بالضبطالبشرفممنتخرجاليئالنفخةمثلوذلك

شىء.كلعلىيتفوقاللةلأن؟الحديث

خرآرذ-91

نأينبغىكيفمؤداهاوصيةأعطانا،للكنائسالمفيدةالقوانينبولسوضععندما

نأتثتيىلآالرجلاقإنا:يقولإذ،الكلإلهأمامنظهرأني!بغىوكيف،الكنائسفينحيا

:11كو)1"الرجلتخذ)صورة(تهيائقرآةؤأثا.ؤتخذةإدئةصوزةيكؤييمازاستهيغطيئ

بأيةنفحصأنالضروريمنكانلذا.الرجلمجدهيالمرأةأنعلىذلكبعدأكدثم7(،

كيفنفحصوليتنا،الرجلعنقيلالذيهذاأولأنأخذوليتناهكذا.الاثنانبكونطريقة

روحيشاركلأنههكذا؟شميالرجلأن،للكلالواضحمنأنهأعتقد.اللهمجدأيضأيكون

منأيضأيمتلئهذاوبسبب4(،6:عب)أنظرالإلهيةللطيعةشريكآصاروبواسطهاللة،

الله.مجد

أصبحمعهبشركتهولأنهاللة،جوهرمنيأقيالذيالروحلديهأنفبسببإذن،

اللة)2(.ومجدصورةهكذادعى،خلقهالذيلذاكمشاهامخلوقآ

الكبر:باشيوسالقدي!يقولإدإلوهية،علىي!تهدالديالعملليا،دأتهالروحعملعنالحديثها)1(

للناالحديدةوبالخليقة،الجديدةالخليقةنلناالحديدوبالجلاد3:ه(،)يوالجديدالملادنلنافدالقدسالروح"أمن

يجذدالذيهربل03(،:ا40)مزالخالقالروحهوالقدسالروح...حديدصحلقناالديلسمولائقةمعر!ة

)يوشيءكليعفماالذيوهر1(،20:)اكوث!ء،كليعرفالديالروحهر.ولالقيامةلالمعموديةالحلقة

"روحهو:13(.ا6)يو(الحقجميع)إلىئرضدناالذيوهو3:8(،)يويثاءجثيهتالذك!هر:26(.ا4

الذيهر.والحياةالنوربداتهوهوبل6:63(،)يروئحس:18(،ا)أفينرالديوهو:17(،ا)أف"الإعلان

الديوهر17(،:اا)أعللمعمرديةويؤقليحبقالذيهرأيضأ.ويؤئهنابل16(،3:كوا)دئههياكليجعلنا

منكألسنةينقسموالدياللة،هرلكرنههدهكليصعالديهو:13(.ااالوبإلحاحنطلهالمعموديةبعدمى

.2وأ31:28القدسالروحعنعطة.1(12:11اكر)المواهصويورع2:3(،)أعلار

دإللتلاميذ،الر!أعطاهالديالمحدهرالقدسالروحأنيعتراليمىغربعوريوسالقديسأنبالذكرالجدير)2(

وألافيالآبأيهاأتألككماواحدا،الحميح"ليكون:للآبالكلاممرجهاالابحيللىالربيقولأ:يقول
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ول"سكلاهـديهـلال!بطألقاا

مجدهيإنهايقولبولس.الوصفهذاأهميةنرىدعناهكذا،ذعيتأيضأالمرأةولأن

قتاتم،آذتمغقىشتاتأالإلهالرباقأؤقغ1:يقوللأنهذاك.جوهرمنصارتلأنها؟الرجل

آذتمينأخذقااتييالفجفغالإلةالرلبؤتتىتخمأ.قكاتقاؤقلأأضثلآجميماينؤاجذةقأخذ

22(.-2:12)تكآذتم"إتىؤأخفخرقاائرأة

يخلقها،لكيأعضائهمنجزغأخذاللةلأن؟الرجلمجدالمرأةدعيتفمثلما،إذن

الذيالقدلرالروحبواسطةلجوهرهمشاركأصارلأنهاللة؟مجدالرجلذعىأيضأهكذا

نقولأنالضروريمنالنحو،هذاعلىالأموركانتفإذا4(.ا:بط)2داخلهيسكن

الآ!معيكرثمالذياللةوهواللة،جوهرمنيأقيلكنهمجبولأ،أومخلوقاليسالروحإن

.الواحدةالالهيةالطيعةفي،والابن

خرآرذ-02

المغفئمأيقا11:المسيحيسوعلربناوقال-الأناجيلفيقيلكما-شخم!دنا

الله"ؤهؤؤاجاإلأصتايحأأخدلي!نضايحا؟تذعونيايقاداا:أجابهوالمسيحالضايح"،

17(.-16ا:9)كا

المرنم:يقولالحوهر،بحسبالحقيقىالصالحهوواحدأإنيقولالمسيحوبينما

وكانواحدأ،الصالحكانفإذا(.ا.:431)مزمثتوتإ"أزضيفيتفدينيالضالح"روحك

بطريقةالصلاحفيهايوجدالتي،الإلهيةالطبيعةمنيأثيأنهالواضحفمنصالحأ،الروح

.ومؤكدةوسياديةفريدة

ماأنوأعتقد22(و2ا:17)يوأعطيتئ"الديالمحدأعطيئهمقد"وأنا...يخنا"واحدأأيضأهمليكولوافيك،

المتفرتينلهؤلاءممكنأيكنألألهوحوههم،فيبالنفخلتلاميدهأعطاهالذيالقدسالروحهرالمجدهدايقمده

أبضأيقولكماالمجد،هولالروح...القدسالروحلوحدانيةبترافقهمإلأواحدأ،يصيرواأنلعصعنبعضهم

يك!ألأنه،القدسالروحهرالمحدهدا...أ"العاكرلىقبلعدكالبدءمدليكادالذيبالمحد"مخدني:للآ!

أعطيهم"قدأعطيتئالذي"المحدالمعئ:شصيقرلولذلك.القدسوالروحوالابنالآ!لوىالأرلمندشيء

سيخصع..."نمسهالابن"حبنذلترح:ي.معكأواحدأيصرواولواسطى،معيواحدأيصيروابراسطتهلكى

28(.:اءكو1)
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ث!داللل15الما!ةا!قالة-اللالانا؟أا!نا

خرآرذ-12

اللهيروعيتكفمؤهؤأخدليسنأناغرفكئم"يذلذقائلأ:للبعضبولسيكتب

اثقاسيى"يالروعإلأزلث(("يس!وع:يقولآنيفدرأخدؤلئمنآناييقا"."يس!وع:يقول

،الربهويسوعأنيعرف،القدسللروحالمشاركأنإذأالواضحمن3(.ا:2)أكو

ردب؟يسوغأنالروحأخذالذيهذايعرفكيفلكن،يعرفلايشاركلمالذيوذاك

صارقنأيضاه!!ذا،طبيعتهبحسبحلوالعسلإنعسلا،يأكلونالذينيدرككما

برهوالذيدئةطبيعةذاتلهبالتالي،الابنجوهرنفسلهالروحأنوبما.للروحمشاركا

مثلمامصنوعأ،أومخلوقأوليساللةهويكونعندئذالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.الكل

االراطقة.يعتقد

خرآلثاهذ-22

وأيضأ)1(،المتمايزةالإلهيةالمواهبالقدسالروحلفعلالطوباويبولسينسب

اثؤاجد،الروعيخم!بجمفمكلآمؤلآخرجكضة،كلآميالروحيغطىيؤاجد"قإته:يكتب

،ق!اتغضلؤلآخراثؤاجد.بالروحشيقاءتؤاهمبؤلآخرائؤاجد،يالروعإتماذؤلآخر

هذهؤليهنآئيتيما.ترتجقةؤلآخرأئ!صيتيما،أئؤاعؤلآخرالأزؤايمتضييزؤلآخرنمؤة،ؤلآخر

-8:ا2كو)1يشتاء"كضايمفرده،ؤاجل!لكلقاسيمآيغيييما،ائؤاجاالروحتغضلقاكفقا

1.)1

أنهإلا،منقسموغرلطبعةواحدهرالروحأنمنعماوباالقدسالروحاهبمرترععنهناالحديث)1(

الربيدعو"الماداتائلأ:الأورشليمى،كيرلسالقديسأكدهماوهدايثاء،كماواحدكلعلىالنعمةيقمم

ينئئالماءولأنلالماء،بكونضىءكلقراملأددلك93(و4،14:738:)يوماخ؟القدسالروحنعمة

ولكنهشكلهفيواحدأينزلالماءولأنالصماء،منينزلالمطرماءولأن،الحيةالكائناتوئحسالحضرة

العاأعلىي!زلبعيطالراحدوالمطر1(،20:)تككلهالفردوسيمقىواحدأينبوعأفإن،مفعولهفيينزع

،متعددةبصررويتشكلويتزعوالفح،الرنبقةفيوأرحواليأالرردة،فيوأحمرالسوصنةوأبيمنديصيركله،

يختلفأندونطعه،فيواحدابقائهمعشىء،كلالكللىيصروهو،الكرمةفييكونماكرالحلةفيفهو

الىالكائماتطبيعةمعيتكئفولكهبعفها،عنمحتلمبمابصوروينزلداتهيعمرلاالمطرفإنبمفه.عنبعمه

فقسم،وعرلطبعهواحدوهوأيصأالقدسالروحوفكذاتكوينها.ينابممامنهاواحدةلكلفيصير،تقبله

.16:12الجددللمعحديرعظةا((.ا:12اكو)ياءكصاشاحدكلعلىال!عمةيقسئملكنه
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لا!لنا3هـلبرلالدباللأالق

اللهاقؤضخغا:الرسالةنفسفيبولسبقولاللة،هوالروحأنيعرفوهوأيضأ

تؤاهتذلكؤتغذقواب،ثتممغفمين،تايثاأئيياغ،تانيآرسسلأ،أؤلاائكييستيما:فياتاسا

المتأهبونأولئكيشحكإذنلماذا28(.:21كو1)اأئسيتةاؤأئؤاغتذايير،أغؤانا،ثيقاء،

نإ-شديدبوضوح-قالبولسأنطالما،اللهجوهرذاتلهالروخأنفيفقط"للنجديف

الذيهواللةإنأيضأقالكمايشاء،كماالإلهيةالمواهبأنواعيقسثمالذيذاكهوالروخ

،معقولغيروأمرأسخفأيكونا،وكيف؟الكنائسفييستحقوفالمنالمواهبتلك)1(يمنح

المتبصرةغيرللأفكاراهتمامأصحيحااممانايؤمنواأنيريدونالذينأولئكيعطىأن

يردلملوحئاللة،هوإذنالروح؟بولسلأقوالالاهتمامهذايعطونولا،للآخرين

الجهلاء.

خرآلثاهذ-32

زخفقاذاتمقابالئائوسئرتبطة"ائقرأةقال:للنساء،يشرعبولسكانعندما

أكترؤليهئقاققط.اترث!ييتريا،بمنتترؤبخلكىحرةقهىزجفقا،قاتإنؤليهنخيا.

713:كو)1الئإ"زوخجمئديأئضأأتاأئىؤأظنزا!ا.يخ!بهكذا،تيثثإنيخئطة

قائلأ:إلهأ،لكولهفيناالقدسالروح،عملالألس!بلبلةصالحديتيياقفيالكبير،كيرل!القدي!يثرح)1(

الخمسينيومفيمحتمعيركانواعندماالتلاميدلأن.جيدةعلامةهوالألسنةتعددكانالمسيحفي"لكن

وظهرت.جالسينكانواجثاقيكلوملأعاصفةريحهبوبم!كماصوتال!ماءمنبقة"صار

وابتدأوالقدسالروحمنالجميعواتلأفهم.واحدكلعلىواستقرتلارم!كأنهامهقمةألسمةلهم

هذهتقولهالديماإذأ4(.-2:2)أعااينطقراأنالروحأعطاهمكماأخرىلالنةيتكلمون

ويجببالميح،بالايمانالسمواتإلىالصعردوتحققالعلونحوالمسيرةلامنحالقدسالروحإنالكلصات؟

أصبحالمسيحقبلللشرلسانكللأن.الروحممعونةالأممأوالثمعوبأيالمسكونةلغاتكلتحدأن

مسبقةرسالةالألسنةتعددكانالأممكليالناكل!وتشتتالرجبناءتعطيلحالةلىإذأ.لأسرارهيكرز

المبعلأن.!وقإلى:للصعودالقدسالروحممعونةللوحدةأداةمذهكانتالمسيحمحىءعندبأنهتقرل

الرويؤحدالسمائبةالمديةإلىيحملساالذي6:3(امز)انظرالمزمرركلماتحس!اقوة"لرجلناصار

الكتا!الثهيد،عدنصحىد.ومرإحعةإلرإهيم،عوضجورجد.ترجمةجيلافيرا،".الملائكةبطعمات

.4002أغسصعددالشهري
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ثادااللل5الهايدةا!قالة-الثاإن؟أا!نا

اللة،معيتناسبعملأالتثمريعكانإذاايأقوال؟هذهمنهانخرجالتيالنتيجةهيماإذأ

هويشترعجعلهالذيفيههوالذيالروحبالتالياللة،روحفيهلأنبه؟قامقدبولسوكان

اللة.

آخرلثاهذ-42

نإأقغطمالروجئاب،تكئمززغتاقذتخنكئا"إنللبعف!:بولسأيضآيكتب

إلهية،الروحياتإنيقولأنهالواضحمنا(.ا9:كو)1اائخستلإئاب؟اجمئكئمخمخلانا

اللة،أسرارأيبالإلهيات،يختصكلامهأنفبماإذن،.جسديةهىالجسدياتأنكما

روحيات.دعاهاأنفحسنآ

آخرلثاهذ-52

يوحناأيضأ6(.ا:4)يوالخق"فؤأتااا:الأناجيلفيذاتهعنالمخلصيقول

ينائذيالخق،"زوخ:يقولإذالآب،جوهرمنيأتيالروحأنإنجيلهفيئظهرالطوباوي

1)الخق"فؤ"الروخ:يقول،رسائلهمنواحدةفيبينما26(،أ:5)يوتتئيق"الآلبجمئد

ومثل،الحقروحهووالذيالآب،منينبثقالذيللروحيمكنكيفإذن6(.5:يو

لاومجبولأ؟مخلوقأبكونأن،الحقأيضأئدعىأنهحئجوهرهما،تطابقبسببتمامآالابن

منوينبثق،الحقهوبالفعلأنهطالمااللة،هوالروحذلك،وعلى.عبخمحفنهذاأنشك

.الآب

آخرشاهذ-62

لكلئنيرالذيالحقيقىالنورإنه،اللهكلمةعنمتحدثأالطوباوييوحنايقول

ئشرقالقدسالروحإنقالالحكيمبولسأنكما9(.:ايو)أنظرالعالمإلىيأتيإنسان

الكلمةأنفبما6(.4:كو2)أنظرالمسيحوجهفياللةمجدنعرفلكىوئنيرناقلوبنافي

لهالروحأنعلىنوافقأنعلينايتحتمإذن،يشرقأيضأالقدسوالروح،حقيقينورهو

ء،نهالروحبنورإنسانكلئنيربواسطهالذيالكلمةمعئشرقوهو،الكلمةجوهرذات

طبيعته.شعاغ
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س!نا؟2لال!ثبييد(لقاا

االراطقةجانباعترافمن27-

،القدسالروحبواسطةاللةمنتمسحالقديسيننفوسأنزعمتملويقولون

جوهرمنالميرون)زيت(يكونأنيمكنفكيف،الم!رونمعتماهىقدالروحيكونعندئذ

عاداتنا؟تقبلهحئولايقبللاالذيالأمرتقسح،الذيذاك

الاعتراضهذاعلىالإجابة28-

منأسوأهوالذيالتبصرعدممنالمملوئينأيهاوياجهل،بكلالسكارىأيها

،اللاهوتأعاليإلماوترتفعونالجسديةالمفاهيمفتتركونقليلا،تتيقظونألا؟السيئاتكل

بأقوالقذملو-تالإلهيةالطيعةعنقيلماكل-اللةمعتتناسببطريقة-فتدركون

منالسامعونفيتمكن،الميرونبهتمارصونماعادةالذيالشكلتتجاوزونلاويتم؟بشرية

معناها؟إدراك

آرائكم،وفق،الروحأنلومنه:قريبأشيئأنقول،جهلكملكمنوضحلكىلكن

عنيختلفآخرجوهرمنيكونأن-مسحةباعتباره-بالتاليتؤتجتالمبرون،معتماهى

جوهرغيرآخرجوهرلهالروحإنأيضأنقولأنالضروريمنوبالتاليئصمتح،الذيذاك

يتحتمالأمر،هذافيالمختصينبواسطةكثيرةجواهرمنيصنعالميرونزيتولأن.الآب

هوأيضآالميرونولأنلنا.بالنسبةومتنوعةكثيرةأجزاءم!القدسالروحيتكونأنأيضا

علىالتجديفيقععندئذ.عاقلغيرأيضآالقدسالروحيكونأنيجب،عاقلةغيرطدة

أولئك.رؤوس

يختلفآخرجوهرمنالقدسالروحكانإن:الآتينقولنحنالنقيض!،علىلكن

نأيظهر،الروحفينايسكنعندما،فكيفاللة،قديسىيمتحبواسطهالذيذاكعن

ماهوبالضبطهذافينا؟ساكنأ-الآبعنالجوهرجهةمنيختلفلاالذي-المسيح

يروجيمايائقو؟تتأيدواأنتخلإ؟،يختىيخستبيغطيكئم"يكيئ:كتبحينبولسيعرفهكان

17(.-316:)أفقلويكتم"يخييالإتمالبائضسييحلتجلائتاطن،الإئستالبمي
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ثافىالللا"الرا!ةا!قالة-اللالىنا؟أ!ن!ا

أنه،جانبكلمنالواضحفمن)1(،الداخلىالإنسانفيبالرو!المسيحيسكنطالما،إذن

القديسين.فييسكنأنهيظهربواسطتههذاذاك،جوهرعنغريبآليس

آخررذ-92

علىيجذفونتنعلىعقابآقرضنقدموسىبواسطةاعطىالذيالناموسكانإذا

اسمه،سثلأنه؟الكلبواسطةالبريةفيالمصريابنئرجمأناللهأمروهكذا،الكلإله

ربنايكنفلم23(،-2401:لاو)أنظرمحرماشيئآوقالوتطاول،مكتوبهوكما

يقولالذيلذاكيغفرإنهقالإذهذا،منالإلهيةالطبيعةلكرامةحفظأأقلالمسيحيسوع

هذافيلاله،ئغفرلنالقدسالروحعلىيجذفالذيذاكلكن،الإنسانابنضدشيئأ

31(.ا:2ت)أنظرالآتيالدهرفيولاأالعا

فلماذا،والابنالآبمعكإله،الإلهيالجوهرمنيكنومنحلوقأ،الروحكانفلو

علىيجذفونالذينأولئكضدحذذالذيالشديدالعقابهذاعليهالتجديفعلىيعاقب

الكتبمنيكرمالذيالروحاللة،وفيإلهمنإلههوالروحأن،الواضحمنإنمااللة؟

الطيعة.بح!سباللهوهوإلهأ،بكونهالمقدسة

خرآرذ3-"

لكن،امرأةأورجلمشيئةمنولادممنيولدولم،الروحمنيولدالذيأن.مما

فالروحإذن،13(،:ايو3،6:يو)أنظرروحهو-المخلصيقولهماوفق-اللهمن

المميحروحهوالقدسالروحلأنالالن،صورةعلىالروحويشكلنا!يما،القدسبالرو!يسكنالم!ميح)1(

مائتةصارتقدإذالحطيةبيتالقد11تانلأ:كيرلى،القديسيؤكدهماوهداالحاصة،صورتهممتابةأيمحلصنا

الروحوبتركةبالإيمانلمرساداخلالمميححلرلقملنامئأيضأ،محندينامائتةوستصيرأولأ،داتهالميحلى

.كلثابةهونحلصاالمحروحلأدالث!ضيلة،لواسطةبتقديسا؟(،89:)روللمميحماهيريجعلناالذيالفدس،

محقئعتبرآديحبالقدسالروحألىعر...نصهبواسطةمالطريقةالالهيةالمورةيايطبعوهو،الحاصةصورته

الذيرأولئكالاب!صورةعلىتشكيلويعيديعح!هوإدألابن،روحهونجالحريبل،الاسهووليس،الروحهو

له،كأولادأيصأمحنيحبابه،اللائقةالحاصابهملامحلياالآباللةرأىماإذأحئباتماركة،فيهميحل

.2:ا.الممحبةالعظةأ!أالعالهداالمائقةلالكراماتعلياوئرق
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"!ل!نا؟ثيهـلالدالقابطأ

سكناهبواسطةبالئةويوخدهم،ثانيةالقديسينيلدالذيالروح،الطيعةبحسباللةهو

)1(.طبيعتهشركاءوجعلهم،فيهم

خرآرذ1-3

شركاءويجعلهم،فيهمويسكنإليهميذهببأنهؤلاء،)2(يؤلهالروحأن.مما

إلىالابنبواسطةطبيعيةبطريقةالإلهيةالطيعةمنيمنحوهواللة،فهوإذن،الإلهيةالطبيعة

انعدمإذاوأنهينير،أنهوالنورعملكانإذالأنه.ذاتهعلىقياسأويشكلها،الخليقة

أولئكيجعلأن،القدسالروحعملأيضأهكذامنير،شيءهناكيكونأنيمكنفلاالنور،

لوا،الالهيةالطيعةشركاءيقبونهالذينأولئكيكونأنيمكنولا)3(.آلهةيقبلونهالذين

الواحد.الإلهيالجوهرلهنفسههويكن

طبيعتهمنينبثقلأنهلكنالآب،اللةمعشركتهجرآءقدوسأليسالروحإن

.ههرجوو

االراطقةمناعتراض32-

هكذاذاتهحدفيهولأنهليسمقذس،الروخأنعلىنوافقكمنحنيقولون

مايفعلالنار،لحرارةمعرص!مادةأيمنأوحديدمنإناءمثلمثلهلكن،الطبيعةبححسب

غ!روالثاهد.الخليقةإكالقداسةينقل،اللهقداسةمنمملوءهوهكذاالنار،أيضاتفعله

يؤكدكما،القدسبالروح!بنايتصرر!المسبح،القدسالر،حبواسطةالإلهبةالطبعةشركاءصرنالقد)1(

لواصطةالالهةطيعتهشركاءيحعباألىحدإلىئرفيناالآ!اللةمنالذيالكلمةإلى"اقانلا:كبرل!،القدي!

لأنالتقدي!.حهةمنالالهيةطيعتهصررةوحاملرنلهماهولىإحرةالآنلهصاروبدلك)القدس(.الروح

يقولذلكوفيهر.صفاتهإلىالبثربةصفاتامنحذرئأتغييرأالقدسالروحييرنالأدهكذا:دينايتصزرالمشح

منقطأحدايحرللاالالنأدفمع9(،8:)رو"الروحلىبلالج!دفيفلشمأتم"وأما:الطوباويلولسلا

صارواالدبرفيمالو!ترتسمالروحيةمماتهأنإلا-مستحيلهذالأن-الخاصلاهرتهطبيعةإلىالمخلرقين

ضدالقديسيرا.لفول!لىالرقمثليضىءالمفحوصكيرلاهوتهوهاء،القدسالروحبقولالأطيةطبيعتهضركاء

.32:سمطرر

الهـعمة.عس!الألهةالطميعةيتركاءويجعلهميقدسهمأي)2(

النعمة.!س!الإاليةالطبيعةوشركاءمقدسونيجعلهمأنههوالمقصردقل:منذكرلاكما)3(
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ثافىالللإااليا!ةا!قالة-اللالانا؟أا!نا

جمفاياخذلأئة"الروحعنقالالذينفسهالمحلصهوالأمرهذاعنلنابالنسبةالكاذب

1(.4:ا6)يوالياممايأخذيى

الاعتراضهذاعلىالرد33-

مبذولةطولةمنهأس،وتجديفعبث-الوجوهكلمن-هذااقتراحهميعد

لكن،المقدسةالكنبيخهميحاولونلا-يبدوكما-لأفم،الحقعلىللعثورجانبهممن

لا،أكاذيبهميؤكدوالكىالمخلصأقواليستخدمونولأفم،هواهمعلىيكئفوفابالحري

يأتي.مماالأفوالتلكيربطواولا،للسامعينالموخهالحديثمفهومبوضو!يكشفواأن

تخدم-شريربقصد-الأقوالهذهيجعلواالنقبض،علىبل،أخرىأقوالمنبعدها

الىالنتيجةيستنتجونضممنفهم،أذهانهمفيمسبقأوضعوهالذيوهدفهمالغريبةطريقتهم

فقط.يريدوفا

قالقدكانلووحئويقذشكم،مىيأخذسوفإنهالروحعنيقلافالمحلص

صحيحة،بطريقةويفهمونهالقولهذايسمعونالذيلأولئكضررأيحدثتضاهذا،

تتكفئميئضعقاكلتلتف!ييما،ينيتكفئملآلأئهؤئخيركئم.يىيفابا!خذالأئة1:يقوللكنه

تان!ييما،منالهدفتحقيقبعدأنهتلاميذهوعدقدكانفالمخلص14(.15،ا:6)يوييما"

القدسالروحأنأحايعتقدن،حئوذلكالمعرئي،هميرسلسوفالآب،إلىوصعوده

يخدمسوف-روحههولأنه-أنهبوضوحيظهرولكي،ورأيهتتفقلاتعاليميعلمسوف

لأتهبيما،..يتكلميحئقعقاكلتلتفسيما،ينيتكلملآ"لأئه:يقولإذ،الأقوالنفسأيضأ

ؤيخبركئم".يييضاياأخذ

يكونفماعليها،يكوناليئطبيعتهحلاوةعنالعسلأفصحإذا،المثالسبيلفعلى

يأئيالذيالمذاقلأنله؟هومامنهيأخذونلأفم؟يتذوقونهللذينذاتهمنشيئآأضافقد

أيضام!كذا،العسلمنالحلاوةتنتقلومثلما،تجزئةدونينتقلالجواهرمناصبيعيةبطريقة

الجوهرفيشركتهبسببقدوسئاليسالروحإذن،الماء.منوالبرودةالنار،منالحرارة

.وجوهرهطبيعتهذاتمنقدوسئاهوبلأواسك،يقولكماالإلهى،
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خرآذر-43

إلبهالقداسةاضيفت،للقداسةإناءكمثلفهو،بالمشاركةفداستهنالالذيأئا

علىالسابقةالخاصةطبيعتهله،الملاكأوكالإنسان،عاقلةطبيعةأيمثلوهوبعد،فيما

التقديس.عملية

الآب،دئهمشاركتهبسببقدوسالرو!إنويقولون،يتطاولونالذينليت،إذن

شيئأنسمعانحن؟ذاتهحدفيالروحيكونماذالنايقولونليتهم،طبيعتهبحسبوليس

ولاالمشاركةبسببقدوساليسفهوبالتاليقدوسى،أنهسوى،المقدسةالكتبمنآخر

ذلكفيمثله،المقدسةالآباللةإلوهيةطبيعةجوهرذاتلهاسكنه،مركبةقداسةبحمبب

.الزهرةرائحةأو،العسلحلاوةمثل

35-ر؟آخر

لأنهيترع؟أنيمكن،المشاركةمنبسببلعدفيماالمضافالثسىءكانوإذا

قالوافإذا.انفصالدونيملكونهاالذينمعتبقىالتيهيفقطالجوهريةفالمميزات،معطى

بأفايقرواأنفعليهمبعد،فيماصارتالتيالإضافةبسببالروحفيتوجدالقداسةإن

قداسبمادونيوجدأنيمكنالروحإنليقولواساعتهمأتتفقد،إذنأيضأ.تذهبأنيمكن

المشاركة،بسببقدوسآليسفالروحذلك،وعلىمحض،تجديفذلكلكنمبرراقم،وفق

اللة.منينبثقلأنه؟الطيعةبحسببل

خرآرذ36-

منواحدةأنئطهرأندونقدوسأ،روحآ،اللهروحدائمأالمقدسالكنابيدعو

مثلما،الطبيعةبحسبهوالذيهذامعلنألكن،أولئكتبصرعدموفق،مضافةخواصه

وفالؤ.وعاقلحىإنهفيقولالجوهر،بحسبدقيقأتحديدآالانسانكينولةشخص!يحدد

نتخيلبينما،طبيعتهبحسبالإنسانيكونماذانحددأنشديدأسخفايكونلاإذنكيف

بحسبيكونعمااسمهيفصحالذيالوقتفي،عليههوعمانحتلفالقدسالروحأن

القداسةلأن،الخارجمنقدوسايكونلافهو،قدوسأنهوبماقدولر،يدعىفهوالجوهر؟
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،الكمالالخليقةإلىدائمأيضيفزبالتالي،الإلهيللجوهروأساسىوحىطبيعيفعلفيه

ذاته.فيوالمشاركةالقداسةبواسطة

خرآرد37-

وتحتوي،الكائناتهذهجوهرعنتعمر،الكائناتمنواحدكلتمئزالتيالأمماء

أحماء:مثلوذلكمنها،بكلالمنوطالعملعنأيضأتعلنكما،للذاتكاملتحديل!على

والوظيفة،صنفهجوهرعنأعئرفإنى"إنسان"،كلمةأذكرفعندماو"البي"."الإنسان"،

المشاركة،بحسبقدوسأ،القدسالروحكانإنذلك،علىبناغ.للإنسانأعطتالني

يكونماذانعلملاالاسموبهذا.جوهرهلاعملهيعنياسمهإنتقولأنيمكنكعندئذ

جوهرهجهةمنيكونذلكوعلىبه.المنوطالعملمافقطنعرفلكن،الطبيعةبحسب

بالإضافةاكتسبهوالذيبعد،فيمالهالمعطىالتقديسغيرآخرخاصفعللهآخر،شيئأ

فإن.بالقداسةالتكميلإلىيحتاجناقصاالقدسالروحيكون،بالتالي.المجذفونيقولكما

نأ-أولئكيقولكما-الاحتياجهذافيكانلمنفكيفالنحو،هذاعلىالأمركان

ينناقصاكانقن-يقذسكيف؟كامليني!!نواأنعلىالقدرةيشاركونهالذينيمنح

وماوالبشر؟والملائكةوالسلاطينوالقواتوالربوبياتوالكراسىالرئاسات-طبيعتهجهة

قوةتأتيكيفأيالآب،منبالقداسةإناءمثليمتلئالروحإنيقولونهاالتيالكيفيةهي

مشوشةمفاهيمعنمتحدثينلناويقولونيجذفونحالأيةعلىلأنه؟إليهوفعلهاالقداسة

بالضبطهوالقدسالروحإننقولنحنلأنناللامتلاء؟طويلةفترةإلىالحاجةلماذاتمامآ:

للمخلوقاتالكماليمنحالذيوهوالآب،منطبيعيةبطريقةتأتيالىالمقذسةالقوة

للبشراللةمحبةلأنآخر؟بواسطةالخليقةتتقدسأنيبدو،كماالمتصور،غيرومن.الناقصة

الروحبواسطةوتقذسها،الأدقالطيعةذاتللمخلوقاتتصلحينمكانتهاتضارلن

لثة.ملكهيالمخلوقاتكلأنطالما،القدس

خرآرذ38-

اغو"يموسى"التاموش

17(.ا:)يومخازا"ائضيبح

قييئوغؤالخقالئغقة"أثا،المقدسالكتابيقول
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عظيمأ،والبشراللهبينالمسيحيسوع)1(ووساطةموييخدمةبينالاختلافكانفإذا

كماشيئآ،يكفللملأنهناقصأبمكانموسىناموسأنعلىنوافقأنعلينايتحتمعندئذ

91()2(.7:عب)أنظربولسقال

تكونفماذا،وكاملةحقيقيةأنهانؤمنالتينحلصنانعمةذلكمنالنقيضعلى

22(،ا:كو2)أنظرقلوبنافيالقدسالروحانسكابهىتكنلمإن،النعمةهذهإذن

بولس؟أقوالوفق

بواسطةلنائيختقدالفداسةهذهكانتإذا،حقيقيةالنعمةهذهتكونوكيف

2(؟2:عب)أنظرملائكةبواسطةالناموساعطيمثلما،نحلوق

يعملاوإن،نسمعهماخلافعلىالطيعةبحعسبالقدسالروحيكنلمإنلأنه

بسبب-مقذل!باعتباره-الهراطقةيذعىكما-بلشخصيأ،فيناالقدسالروح

إذنالواضحمنيكونله،اعطتالتيالنعمةلناأرسل-بهواتحادهإلهىلجوهرمشاركته

ليسهذالكننحلوق،بواسطةلنااعطتقدالقدسالروحنعمةأن-تزعمونكما-

:3غا،)أنظرالملائكةبواسطةأي،موسىبواسطةاعطىالناموسلأنلكن،حقيقيأ.

شخصيأيعملالرو!بالتالي25(،7:رو)أنظرمخلصنابواسطةوالحقالنعمةبينما91(،

الطبيعةشركاءأيضاإياناجاعلأمعه،الشركةبواسطةبذاتهبناومتحداإيانامقذسافينا،

)3(.الالهية

آخر،موضعيكيرلىالقديسيزكدهماوهذايرع،الميحفيتمتوالثراللهببرالحقيقيةالوساطة)1(

وئصيذنا،ذاتهبواسطةلالآبيربطناالديالوسيطفهوالاب!،بواسطةإلأيكولىلاالآ!ستالاقترا!"قائلأ:

.12-11صالعاشرةالمقالةالادس،الحرء،والحقلالروحوالعبادةالسحود".الطبيعةتفوقالراخرتفعاتإلى

11.اللةإتىتفترثباثفتلزتجابمإذخاذيميزؤليهنشتئئأ.ئكملتئمالثائوس"إفي)؟(

.الأرضدسمومنالسماء.ندىمناللة"مليعطكليعقوبإسحقلركةلصكرلسالقديسشرحأتناء)3(

سالندىايأن1قائلأ:،الالهةالطبيعةيتركاءصيرناأننايؤكد27:8(،2)تكوطر"خطةوكثرة

الروحلواسطةمعهاشراكنانعمةأعطالاقدالآباللةكلمةأنإلىيثميروالخمرالأرضدصمومىالسماء

.دومراجعةإلراهيم،عوضحورجد.ترجمةجيلافيرا،"الالهيةالطبهيعةشركاءصرناوهكذا.القدس

.5002ديسمبرعددالثهري،الكتابالنهد،عدنصحى
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!بولأ.ولانحلوقأويساللة،الطبيعةبحسبهوالقدلرالروح93-

ؤتغين11:المسيحيسوعنحلصناعنروميةأهلإلىالرسالةفيبولسالرسوليكتب

:ازئتا")روائض!ييحي!وغ:الأثؤابينيائعيات!ائقذاستيما،روعحقيماينيق!ةاللةائن

،الموتقيودوبفكالأمواتمنبقيامتهالحقيقىاللهابنغتنقدالمسيغأنفبماإذن،4(.

نأيمكن،القدسفالروحإذن،الحيةالقدسالروحبقوةيكونهكذاأنهعلىوئدزك

منالمساعدةلهقذمتقد-مابطريقبما-وكأنهالمسيحبداوإلأمجبوا،،أرنحلوقآيكون

.للروحالتيتلكأي،قوتهاستخدمأنهحينفينحلوق،

خرآلثاهذ-54

يتتايكئم"زوجئةهتةأفتخكئملكىأزاكئم،أنئشئتاق"لأئي:بولسأيضآيقول

لأولئكالواضحفمن،إليهميأتيالذينأولئك.ممواهبهيعضدالروحأن.مماأ(.أا:)رو

بينمنولا،المخلوقاتضمنئحسبلاأنهصحيحأ،فهمأيفهمواأنيريدونالذين

فيوضيغقدأنهفبما17(.37:)مزاالرلباهؤالميديمينؤغاصد11:م!ضوبلأنهالعبيد؟

الىالرتبةحالأيةعلىيحملفهوإذنيعضد،أنويستطيعالطيعى،الربوبيةموضع

ذلكعلىبناءكعبد.طبيعتهخلقتهطريقةتعكسالذيالمخلوقبعكس،الربمعتتنايسب

عبدأ.وليسربأنهأظهرلأنهنحلوقأ؟ليسالروح

آخرشاهذ-14

قال:حين،الكلربلناأظهرللبشر،اللةمحبةعطمةهىكميعلموهوبولس

)روتتا"ائمغطىائفذسيالروعففويتافيائستكتتقداللةقخئةلأنئخثزي،لآ"ؤالرتجاخ

:5.)5

شىءفيهوليسآخر،وليس،الإنجيلييوحناأقوالوفق،محبةاللةأنفبماإذن،

الذيالقدسالروحبواسطةقلوبنافيوسمكب،مركبوغيربسيطهوطالما،غيرهآخر

الأقنومأنهعلىوئدزكاللة،بكونهفينايسكنالديهذاإله،هوفالروحإذنفينا،يسكن

الابن.بواسطةللخليقةوممنوحأالآب،منومنبثقأالإلهىالجوهرمنآتيآ،بذاتهالكامل
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"شكلا؟ثلإلال!ب!لألقاا

خرآهذلثا-24

اللة؟عندمنبكونهالروحمناعطيالناموسأنيظهرأين

حديثهفيقليلأيمضئذلكبعدثم1(،74:)روااروجيالثاموشأنتغقم"قإتتا

الأن1وأيضأ:22(.7:)رواثتاطن"الإئستال!يخم!بالثيمايتائوساستراقإتي1:يقولثم

2:8(.)رو"ؤائقؤبائخطئيماتامول!ينأغتقنىتذت!وغائضسييحييائخياهروعتامولن

أيضأيسميهمباشرة،الروحبواسطةآعطىالذيوهذاروحيا،الناموشيسميهوها

اتائوعناقائلأ:بهصرخ.مماتامبوضوحئظهرهمافهذاإلهأ،الروخكونوأثااللة.ناموس

الحياةهىوما.الحياةروحأيضآلكنهمشرعأ،فقطالقدسالروحيبدوفلا،ائخياه!زوع

يشرعفعندماإذن6(،ا:4)يوؤائخياة"ؤالخقالطريقهؤ"آنا:يقولالذيالمسيحإلا

منه.الطبيعةبحسب:يأتيفيهيوجدلأنهأيضا؟الروحيشرع،المسيح

آخرلثاهذ-34

كتب:،الروحلإرادةمقاومتهمدىوأظهرالجسد،تصرفاتبولسأدانعندما

)غلاالآخر"أخذفقائقاليبخؤهذالباثخ!د،ضيذؤالروخالروعجمذت!ثثتهيائخستذ"لآن

الله،تائول!أخدئمبذخيىتفسييأتا"إذأآخر:موضعفيوضوعبأكثريقولثم17(،5:

اللذاتتجاهالميولالحطة،بناموسقاصدأ25(،7:)روائخطيما"تائوشيائخستدؤليهن

هوالقدسالروحأنالواضحمنإذن.الروحإرادةيعلناللة،وبناموس،الغريبةالجسدية

اللة.فقطلكن،يشرعأنآخرمعيتناسبولاكنوامي!.إرادنهفبنايضعالذيهذاإله،

آخرشاهذ-44

الرخاء"غقىأخضغقااتذيأخلينتلطؤعأ،لثسنلفئطلائخييقةاخصدتي"إد

2(.80:)رو

اخفيتيأنهعلىنوافقأنعليناتتحتم،يقولونكماومجبولا،مخلوقأالروحكانلو

مباشرةيتحررسوفكانوإنحئ،عبوديةحالةفيكأنهويتمخضىيئنوأنه،للعبثأيضا

"إدلنا:بولسقالهالذيهذامعئفماالنحو،هذاعلىالأمركانفإن.اللةأ!لادمجدبفداء
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أتاتاتمئرخ:ييماائذيالتتثىروخأخذتئمتليفخؤفي،أئضأائعمودئيمارو!تاأخذواتئم

إلىويغئرهم،فيهميسكنالذينهؤلاءالعبوديةمنيحررفهوإذن،15(.8:)روالآلث"

الصحيح،هوهذاأنوبماعبدأ،لبسإذنفهو)1(.طبيعتهشركاءإياهمجاعلأوأبناءأبرار

إلماينتمىعندئذفهوالعبيد،ضمنيحسبولانحلوقآ،ليسأنهوبمانحلوقأ.ليسإذنفهو

الإلهي.الجوهر

آخرش!اهذ-54

تتااتذينتخنتلققط،هكذاؤلئسن11:أضافتئن،الحليقةإنبولسقالحين

منتكونوأنبدلاشىء،منالباكورة؟الأقوالهذهمنالهدفهوفماا،االروعتاكوزة

فإذاإذن،قمح.هيالقمحوداكورةخمر،هىالحمر،فباكورةء،الشيهذانوعيةنفس

هذاولأجل،الإلهيةالطبيعةمعكاملةشركةلناتكونلكىيأتي،الآتيةالحياةأجلمنكان

منالباكورةهذهإننقولأنالحتميمنفإنه،باكورةشكلعلىالقدسالروحلنامنح

بالحريبلمجبولا،ولامخلوقآ،ليسفهوعندئذهكذا،الأمركانوإذا.الالهيةالطبيعةنفس

الطبيعة.بحسباللهفيوحقآاللةمنكآباللة،هو

طيعةولي!إلهيةطبيعةلهالروحأنعلىالرهانأثاسيوس،القدي!قبلهسوكذلككيرل!الت!دي!بحس!)1(

لناكانلمانحلوقأ،القدسالروحكالى"فلر:الالهيةالطبيعةشركاءالقدسالروحبراسطةنصيرألاهومحلوقة

فيها.تتركأإنناحيثالالهيةالطيعةعنغرلاءنكرنفإننا.كلخلوقاتحدناقدكمافإدبواسطه.اللهواضتراك

طبيعةمنليسفيما،الديوالحتمالمسحةألىيوصئحفهذااللة،وشركاءالمسيعشركاءندعىدلكولماالآنأئا

قيلكما-يرحناإياهعئحناماهذا.فيهالديالروحبواسطةلالآ!بوخدناالذي،الاسطيعةمنبلالمحلوفات

نإولكن:13(.4يو1)"روحهمنأعطالاتدألهفيناوهراللةوتتأنانعر!اهدا1:كتبكدما-سابقأ

الروحإنلقرلألىالحنرنمنيكرنفإنه4(،:ابط)2"الإلهيةالطبيعة"تمركاءلصيرالروحلىلالاشتراككنا

يؤلههركانوإلىيتألهون.فيه،همالدي!فإنالأساسهذاوعلى.اللهطبيعةمنولشالمخلوقاتطبيعةص

ترحمة،سرابيونالأسقفإلىالقدسالروحعنالرسائل".إلهيةطبيعةهىطيعتهأروئثكأنيمبعىفلاالبر،

74.-73صايأولىالرسالةتانية،طعة500،2نوفمبرتاوضرهـس،مرريرود.الثهيدعدنصحىد.
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"سكد3هـلبرلال!بطألفاا

خرآشاهذ-64

هؤتنلكليي،ائمغطاهيالتغقيماأقول"فإيي:روميةأهلإلىبولسأيضآيكتب

ؤاجدلكلاللهقستتمكقاالتغقل،إتىترتئيئليرتئيئ،أنيئتييقاقؤقترتئىلآأنتئتكئم:

"قإئه:ويقول،اللهسلطةإلىالمواهبإعطاءيرحعثم3(.ا:2)روالإتمالإ"ينيقذارأ

المواهب،أنواعكللهذاويضيف8(،ا:2كو)1جكقإ"كلآئميالروعئغطىيؤاجد

ت!ثتاء"كقايمفرب؟،ؤاجل!لكلقاسيمآيغيييما،ائؤاجاالروحيغقلقاكفقاهذ؟"ؤليهنقائلا:

صالح،هوماكلإلىبالإضافةالإيمانيمنحالروحأنفبما،بالتاليا(.اا:2كو)1

بهتنتهيأنعطماتجديفايكونلافكيف،كإلهواحد،لكليكفيالذيالمقدارويحدد

الله؟منيأقيإنهنقولولا،المخلوقاتضمنبوضعه

خرآشاهذ-74

الأمم،لفائدةبواسطتهالمخلصفعلهاالتيالمعجزاتأجلمنيفتخروهوبولس

شتىءغنأتكفتمأنأخسئرلآلأئى.قاصدئهجقيمايني!ئوغائض!ييحفيافيخاراقلى1:يقول

ؤغخائت،إلاببقؤ؟ؤالمغل،يائقؤلياياقيم،إطاغةلأخليؤاسيطىاثقسييحتفغفهتثمجمقا

بواسطةوالآياتالمعجزاتيفعلالمسيحأنفبماإذن،17(.ا:5)رواللة"زوعيف!ه

آخروبقول،والحيالصيعياالفعلهوعندئذالقدسفالروح،القدسالروحبقوةبولس

نحلوقأيكونفكيفالنحو،هذاعلىالأمركانفإذا.الابنإلوهيةنوعيةذاتإنه:أقول

فيالابنقوةكلتوجدأنيمكنوكيف؟الطيعةبحسباللهومناللةفييوجدالذيهذا

مجذفأ؟يكونفقط،المرءيقولهأن.كلجردالذيالأمر،المخلوق

كورنثوسأهلإلىبولسالأوليالرسالةمن48-

إلىيكتب،سفسطائيةلأقوالحاجةفيليستالخلاصكرازةأنيعلموهوبولس

ؤآناقضفوبآ.ؤإئاةائقسييختسئوغإلأتيتكئمشتئئأأغرلتأنأغزئملأ"لأيفى.كورنثوسأهل

لكلآيميكوتاتثمؤيهرازييؤكلآيى.كثيرهؤرغذ؟ؤخؤلب،ضغني،!يجمئذكئمكئث

يجكقيما!الئاليىإتمانكئمتكونلآلكىؤاثقو؟،الروعيبرقالبتلائمقيع،الإئستايميماائجكقيما

اللة.قوة،الروحأفعالأي،الروحبرهانيدعوهوها(.ه-23:كو)1الثيما"يقؤهتل
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الثاثابى5المالعةا!قالة-االلالانفيأا!نا

وأمخلوقأبكونكيفإذن،.طبيعيةبطريقةوبهمنهشىءكليفعلالذيهوروحهلأن

الطببعةبحسب-عنهمعرفتناتزيدلاالذيالوقتفي،اللهنعرفبواسطتهالذيهذامجبولأ

12(.13:كوا)راجعولغز؟مرآهفيننظر-كوننا

آخرشاهذ-94

وارثأيصيرلنالخطةحياةفيزالواماالذينأولئكمنواحدكلإنظلأنه.مما

كان"ؤهكذا:يضيفمباشرة،والسارقينوالطماعينالزناةويذكر،السمواتلملكوت

كو)1إلهتا"ؤيروعبسنوغالربئياشيمتتررتنمتلتقذسثتنم،تلاغت!تفننم،ليهن.متكنمأتاش

يغفرأيضاالروحوكانالخطايا،يغفرالذيهوفقطاللةأننؤمنكنافإذاإذن،ا(.ا6:

ذاتهفيالإلهيالفعللهالذيهذااللة،هوإذن،فيهميسكنالذينأولئكومقذشأمبررأ

)1(.الطبيعةبحسب

داحلنا،فيالىالحطيةأشواكتحرقلارمثلالقدسالروحفقوةويبرر،ويطهريعمرالديهوالفدسالروح)1(

كالىوتدروحئأنررأئتربالايمانالمحمعرفةنورافإلى1:يقولإذ،أثناسيوسالفديىالحقيفةهدهعلىويزكد

خطيةكللى)بانعماصا(لاردينصرلاالدبندحنآحروممعئليلأ.إسرائيليرشدكالىالذيالمارعمودمتاله

روحية،ناركمثلالقدسالروحضركةديناألقىقدإز:صالحعملكلفيبغيرةلل!عىالمحفصأصرماقد

صرلاقدالسةهذهلمتلتأقلاالذينجميعأفنحى46(.:ا2الر"الأرضعلىنارألألقى"حثتقال:ولذلك

والمارالقدسالروحفيالمسيحفياعنمدلالأناالقصرالروحنعمةإلىيتميرالمارفظهورإذأ،.بالروأجاء

أشنانومثلالممحصنارمتليحرح"هرالألبياء:أحدفالوتدا(.ا3:)متالمعمداديوحناحولبحب

فينا(.رغلكلتحرقالقدسالروحقرةلأن3(،و32:)مل"والذهبللمضةومقئأممحصأفيجلسالقضار،

.0:53مزمورتفسير

شوكالاستلوبيزرعتدالثيطان"الأنقائلأ:،الفمذهىيوحاالقديسيؤكدهالأمر،نفس

،الأرضعلىنارألاثقيجنثلذلك.الأشواكنلكلأحرقالأرضعلىلارأ\لقيجنثلذلكالخطايا،وححك

زرعهاالتيوالمضرةائرةالأصولبالاراليدأنليينمغيلأنه،أرضيتطفرحئالآنمدتضطرمأنوأريدها

حملثلقد.الأرضعلىلارأالقىجئثدلكأحلمنلقية.لمرسفيالسماويالزرعأبدرحئالتيطان،

.كلحبةيتمئكالارهدهألهحئ،الالهيةالارشرارةقلبهوسطيوأسكث،الأرضترابمنالبدءمندالإسان

قتلقدالثيطانأنإلأالالهى،الدهـءوم!ذاالناريةالإلهيةالرارةهدهتمامأئتأعلأدالمشجلسألهومع.اللة

علىلارأالقىأدلييسى،فيهمالقدسالروحاشتعالعلىبتباتيحصلرافلكىالفحور.لمقعالناسنفرس

تبتسالمفوسهدهلأحعلالال!،نفوسالشيطانلهعطىالديالفجورجليدوألاش!ابطلحئالأرض

:94.ا2لوعلىعظةأ0ولقاوةسكيةفيوترهرحديد
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الل!نا؟9هـديرلال!بطدلقاا

خرآشاهذ-05

الائتال!يكون:يقوللأئهؤاجا؟تجصتاهؤيراييةالتضققنأنتغقمونتسمتئم"أئم

17(.-616:كو)1ؤاجا"روحقهؤبالرئطالتمتقتنؤأتاؤاجدآ.تجستد!

صارالذيذاكأيضآهكذامعها،واحدايصيربزانيةيلتصقالذيذاككانفإذا

بواسطهالذياللة،هوالقدسالروحبالتالي.الربمعواحدأيصيرالقدسللروحشريكآ

بشركتنا4(،أ:بط2)أنظرالإلهيةالطيعةوشركاءمعه،واحدأونصيربالثهنلتصق

نحلوقآ.يكونفكيفاللة،هوالروحكانفإذا.الروحمعووحدتنا

آخرشاهذ1-5

تكنمانذيييكنم،انذيانفذلريلروعقيكلفؤتجستذكنمأنتغقفونتسثتنم"أنم

1(.69:كو)1الأتقسبكنم؟ان!ثننمؤأنكنمالنإ،جمن

اذيكونلاكيفلثة)1(،وهيكلابيتأفنصيرفينا،يسكنالقدسالروحكانفإذا

وأالمخلوقاتمنأيآأنالواضحمنكانإذا،المخلوقاتبينمنئح!تببل،إلهيةطبيعة

الامتيازاتمعامتياز.ممثابةأيضاهذالأن؟كإلههيكلفييسكنأنهعنهيقاللأالمصنوعات

الإلهية.للطبيعةالتيالأخرى

منولدلاالديوهوواحدأحدأحعلاالديهوالقدسالروحألىعلىالفمدهييوحناالفدي!يركد)1(

جمدإلىاعتمدناأيفاواحدبرو!حميعاأ"لأننا":يقولإد:13(،ا2كو)1!شرحهأثاءودلكحديد،

حعلناالديالىهدا:هويقصدهالديالمعىإد13(.:أ2كو)1واحدأ"روحأشقياليجميعا...واحد،

فقطريىآحر.لروعوالآخر،الروحهداالواحديعتدألأنهواحد.روحهرحديدمنوولدلاواحداحسدأ

أحادألك!نلعمدألأنناواحد،هوالحد()أيإليهعتذناماوأيصأللواحد،هوعقدناالذي)الروح(

جميعألمصيرالواحدالروح!ذااعتمدلاأنناأيالواحد،الجسدسلامةلعضمعلعفنابحرعرلنحفظللنحتلمة،

وقدواحدا،كؤلاالذيالروحكالىفإلى..واحد.أيصأهوإليهكؤلاوماواحد،هوكزننالالذيواحدأ،جسدأ

واحدة.ممائدةعياألعموقدواحد"(،حسدإلى"اعتمدناتولهمعىهرهذاالألىواحد،حسدإلىكلماحمعنا

هذا.ممثلنخلفيرأفرادأوخدوقدواحدأ"(،روحأ"وشقيناقولهمعئهوهذاالأنواحدأ،ضرابأجميعأوأعطالا

لي،3العطة؟إ!بنهمالمرقع!وكيرةصعيرةكليتبحثبالكفماواحدأ،حسداالكثيريىوصثرالمقدأر،

ا:2.13كواتفر
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الطثاد15الهايعةا!قالة-االلالونفياثل!أ

خرآلثاهذ-25

تئنائخئقيمايىائذينتخناقإئتا1:يقول،الأمواتقبامةعنيتحدثعندمابولس

ؤليهن.ائخياهينائقايثئئتقغلكىقؤلها،تفتسنأنتلتخقغقاأننريذتسئتاإدفتقلين،

5(.-54:كو)2"الروعغربونأئضأأغطاتاائذي،اللهفؤغئييمايهذاضتغتاائذي

لكننا(.آ3:كو2)أنظريحىأنطبيعتهمنالذي،الروحيعطي،يقول،الحياةكعربون

ولأنه.الحياةوهومنه،يأتيالذيالابنوفيالآباللةفيفقطالطيعةبحسبيوجدأنهنرى

:5)يويشاء"منيحسأيضآالابنكذلكويح!الأمواتيقيمالآبأنكماالأنه1:يقول

فكيفيحي،الروحأيضأوكذلك،يحييأيضأوالابن،يحيىالآبأنفبما،بالتالي2(.ا

الجوهر؟نفسوله،والابنالآب-داثلالذيهذامصنوعآ،أومخلوقأيكونأنيمكن

تأمليةبطريقةالموضوعنفسفيآخر،لثاها53-

نأيستيم،ومجبول-الأغبياءالهراطقةبحسب-نحلوقوهو،الروحكانإن

يمكنههذاأنطالمااللة،فيوممتزخاص!شىءيوجدلاعندئذ،فيهمالساكنأولئكيحيي

الفعل،نفسوالمخلوقللخالقيكونأنأيضأنقبلأنيجببلفقط،ذلكوليسيحعس،أن

لهمالذينلأننحتلف؟جوهرمنأتنينفيومتمائلةمتعادلةقوةتوجدأنيمكنكيفعندئذ

رتبةإلىاللةئترلأنإقافيهالذيالوقتجاءفقدإذنالجوهر.نفسلهمالفعلنفس

وفقالروحأنطالماالإلوهية،معتنناسبالتيالحاصيةللمخلوقاتنعطيأنأو،المخلوقات

بحسب-التيهذهنخلطبذلكلكننادتة.ومساومعادلفعلله،ومجبولنحلوق،أولئك

،المخلوقفيتوجدلااللةجوهرخواصمنآيآلأنعبثبممحف!هذا.تختلطلا-الطيعة

مخلوقأبكونإذنفكيفالآب،اللهيحيمثلمايحيئالروحكانإذالكنفيه.توجدكما

منآتيااللةهوالروحإذنالالهى؟بالجوهرالخاصالامتيازالطبيعةبحسبلديهالذيهذا

الحق..ممحاربةيفرحوندائمأالذينالأغبياءآراءوفقنحلوقآوليساللة،

خرآشاها-45

دافؤتضث،قذائغييقةايآثئياغ:تجلإيذةخييقةقهؤائضييحيىأخاكا!إن"إذآ

حياةإلىوينقلنايجذدناالمسيحبينما،لأنهإذن17(.5:كو)2ااتجلإيدآصتازقذالكل
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"ش!نا؟هـلبرلالدبالدالقا

"ترسلالمزامير:فييرئمماوفقيجذدنا،الذيهذاهوالروحإنهكذايقال)1(،جديدة

نأنعترفأنالضروريفمن03(،أ:40)مزالأزض"ؤخةؤتخذدقتخقق،روخك

إلىويرسلفيهالطبيعةبحسبيوجدأنهبححبب،لأنه.للابنالذيالجوهرنفسلهالروح

عندئذفالروحهكذا،الأمركانفإذا.القدوسالثالوثملءحقاتجديدهايجعل،منهالحليقة

غلوفأ.يكونولااللة،منويأتياللة،هو

آخرشاها5-5

أفنجرسئروليقيكلئكقل.الضغؤيخيفوييلأنيغضيى،تكميكلي:"ققاذ

يحلالروحكانفإذا9(.:ا2كو)2ائضمييح"ق!ةغقيئتجليكىضغقايى،ييياثخري

فإذا.المسيحقوةهوالقدسالروحإذنفينا،أيضاالمسيحيسكنوبواسطهفينا،ويسكن

ساعةإفا؟الابنفييوجدأنطبيعئهمنالذيهذامخلوقآيكونفكيفهكذا،الأمركان

هذابسببوذلك،مركب-ازدواجولافيهتركيبلاالذي-اللهكلمةإنليقولوا:إذن

نحلوقأليسفالروحعبز،محفنهذالكن.طبيعتهإلىمضافأالخليقةمنيأتيالذيالشىء

له)2(.طبيعيوفعلكقوه،الإلهيالجوهرمن،أعلىمنيأتيهوإنمامجبولأ،ولا

الطكلالمميحألأنهكبرل!:القدي!بقرلالحورمذبحعنحديثةأثناء،الميعفيالحديدذالحلبقةعى)1(

مدلحفرقسكبأأوتقدمةأومحرقةإصعادعدمإلبهيضمبرماهذافايخها.إلىوصلتوالظلالالنامرس،!رائف!

)بز"الر!حدامالكهةلاحت.الربليتعنوالسكي!التقدمةانقطعت11قائلأ:البىيؤكدهماوهوالبحرر.

فاندةبلاصارتالمماذجوعمادة،نافلةالظلالصارت،والحقبالروحوالعمادةالسحودظهرطالماألهأي9(.:ا

يففدولىالاموسفيبرهميطونالدينكل،الحقمحىء.لعدحديدةخليقةهاكعارتلالمسبحلأنهتمامأ.

المرجع،والحقلالروحوالبادةالسجود1((030:)خرعريبأ"!ررأعل!تصعدوالا11يقرل:لأنه.النعمة

88.صالاسعةالمقالةالحامى،الحرءالسالق،

علىالمرسومالفن11قائلأ:،الحيمةمارةعىحديتةأثناءبالال!القدسالروحعلاقةكيرل!القدي!يرح)2(

فيهما،الزبتيس!هداالدائريلوضعهماوإلهللسيح.مثالهوويسارا،يمبأالزيتودفرعابهوالذيالمنارة

)مزرألي"لالده!مسحت"المكنو!وفقالمؤميرعقوليرويالذيوهو،القدسالروحإلىيترالزيتوهذا

أنحدالجآالعروسع!تائلأ،المشعالجيممحلصتجاهالطوباويائرنم-مرة-العروعهذهتذكرلقد(.ه:23

غروسثلدوكيتك.جرأفلىمثمرةكرمةمثلامرأتك11الإيمانثمارهماللذينوأشائهاالكنيةأيها،

المقدسة،المشحمائدةمنالحياةآخدين،الروحفيمتركيننحياومحن3(.:أ28)مز"مائدتكحولالزيتون

إلراهيم،عوضحورجد.ترحمة،والحقلالروحوالعبادةالسجودالكبير،كيرلسالقديسلالميع".اكلاننامعلنين
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الللث!د11الماللةا!قالة-االلالان؟أ!ناا

آخرلثاهلأ-65

تغرقونتسئتنمأنمأتقستكنم.افتجتواالإتمالب؟فيأثتنمقلأتقستكنم،"تجرنوا

أنكئمأزخوليهثيىترفوضيين؟تكوئواتئم!!ييكئم،فؤائض!بيخي!وغأنصآئف!تكئم،

6(.-13:5كو)2قرفوص!ن"ت!ئتاتخنأتتاستتغرفون

يسكنالذيذاكهوالمسيحيكون،المرفوضينغيرفيالروحيسكنعندماإذن،

كليجعلالذيالالهىالجوهرهوهذاإننقولأنالضروريمنيكونوبالتالي،فيهم

اللهمعشركتناإنبقولأنيمكنهعقلأيملكأحدمنمالأنهشركاء.يشاركونهالذين

لديه-الهراطقةرأيبحسب-المخلودتىهذاكانطالمانحلوق،بواسطةتصيرأنيمكن

الجوهربينشاسعآفرقآهناكوأن،والابنالآبعنتمامآنحتلفوهو،مختلفةطبيعة

.المخلوقغيروالجوهرالمخلوق

خرآلثاهذ-75

تجمييكئم.تغاثقدسالروعؤلثتركةالئيما،ؤتختةاثضسييح،تم!وغزثتا"يغقة

.(31:41كو2)اايينآ

.للثالوثمكقلاأي،الثالوثأقانيمأحدأنهعلىيقذمأيضاهناالروحهوها

وأمخلوقأفيهيوجدالذيالروحكانإنبسيطآيكونكيفواحدأ،اللةيكونكيفإذن

طبيعةأيمنونقي،مركبوغيربسيطحقا،واحااللهلكنعنه؟مختلفأكانأومجبولأ،

ليسعليههووماالحارج،منيأبلمو،الطبيعيةكثمرتهفيهويوجدمنهيأتيوالروحمختلفة

الهراطقة.طياشةوفقفكن!تبأ،

كلاطيةإلىالردعالةمن58-

91(.:4)غلايخيكئم"ائضسييخيتضؤزأنإتىأئضأيكئمأتقخف!ائذينأؤلآدي"تا

الإنسانطبيعةمجادآختمهويتركفيناالمسيخيتصؤرفقط،القدسالروحبواسطةكانفإذا

الحاس،الجزء60،02يايرالآبائة،للدراساتالأرثودكس!المركزإصدارالشهيد،عدنصحىد.مراحعة

78.-77صالتاسعةالمفالة
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2ش!ناولهـدبهـلال!باللأالقا

لهلأنذاك؟صورةفينايصؤرالذياللةهوالمسيحفروحإذن،الالوهة،جالإلىهاآتيا

.الخارجمنالوجودإلىيأبواالالهى،الجوهرذات

خرآشاهذ-95

ضيذتشتئهيائخ!تذلأنائخ!د.لثتفؤةتكملواقلآيالروعاسثلكوا:أقول"ؤإئضا

ترياون.لآتاتفغلونختىالآخر،أخاهقايقاليمؤهذال!ائخستد،ضيذؤالروحالروع

18(.-5:16)غلاالئائوسيى"تذتقق!شئميالروعائقتمالئمإداؤليهن

إلممادعينافقد،صحيحةبطريقةوالحياةالتقوىإلىننقادالروح.ممثميئاتكتافإذا

منله.ممايحررناأنيمكنهالذيذاكهوالروحإذن،.الناموسعبوديةمنمتخلصينالحرية

أحدينماأنحقيقةمنواضحوهذ!نتحرر.أنيمكننافقط،اللةفيلأننا.سياديةرتبة

الاثنخرزكثم"قإنقائلا:،نفسهالمخلصلنايؤكدهماوهوالخطايا.يغفرأنيمكنهغيره

هدا،يفعلأنعلىلهقدرةلاالمخلوقلأنذلك36(؟8:)يوأخرارأ"تكونونقبائخميقه

له.ووارثيكابنالآب،اللةمنيأتيالذيالكلمةفقطلكن

يبدوالوقتذاتوفي،الحريةإلىبدعوناقنهووحدهالابنكانفإذاإذن،

كليفعلالذيوهوذاك،جوهرمنهويكونلافكيفالأمر،هذايفعلأنهأيضأالروح

المسيحفرو!النحو،هذاعلىالأمركانفإذابالثة؟تليقوقوةبسيادةأيضاذاكمثلشيء

وكفر.تجديفعلىتنطويالأفكارهذهمثللأنمجبولأ؟ولامخلوقأ،ليسإذن

أفس!أهلإلىالرسالةمن5-6

أيضأيخي!"ائذي:يقول،المسيحيسوعنحلصناعنبولسالرسوليتحدثعندما

يرولحخيفتنمآشئتنمإدألصايخيهاتذيخلآصكنم،إتجيلالخيئ،كيقةستمفتنمإدأثتنم،

14(.-13ا:)أفييزايتا"عربونهؤائذيائفذوس،ائمؤجمد

يكونأنيمكنفكيف،القدسبالروحختمناعندمااللةشكلأخذناقدكئافإذا

علاماتفيناطبغتأيضأوبواسطتهاللة،صورةفيناتتشكلبواسطهالذيهذامخلوقآ

حقابل،رستامكأنهالإلهيةاصورةافينايرسملابالتأكيدالروحلأن؟المخلوقةغيرالطيعة
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ثاداالط5الما!ةا!قالة-اللال!نا!ا!نوأ

حقأأنه.ممالكن،أبضأ،الطريقةهذهبالثةالتشئهإلىيقودناهوولاذلك،عننحتلفبمابطريقبما

أولئكقلوبعلىختمكأنه-منظورةغيربطريقة-الشمعمثلبنبمفهوإلبما،منإله

ومجذدأالأصلى،الأولالجماللطبيعتنامعطأبه،والتشئهالشركةخلالمن،يقبلونهالذين

طبيعتناتأخذبواسطهالذيذاكمخلوقآ،يكونإذنكيفاللة.صورةوفقأيضاالانسان

اللة؟لطيعةمشاركةتصيرلأفا،اللهصورةشكل

خرآشاهذ1-6

أنتمبحتلآبم،ؤتثئركئم"قخاغ:يقولمخلصنا،مجيءعنأيضآيتحدثوعندما

-217:)أفاالآلباإتىؤاجدزوعيخيفاومأيهقئتاتتاييمالأنؤاثفرييين.ائتييدين

.)18

لطبيعتهمشاركينوأظهرناالآب،اللهإلىبواسطهوانقدناوحااأخذناأننافبما

)1(؟جنسهمنكأننابالئهنتحدبواسطهالذيهذامخلوقأ،يكونأنيمكنكيف،الالهية

خرآلثاهذ-26

غقىقنيئيناللة،تنتؤأفلانمدي!يينقغزجمئةتلؤترلأ،غرتاغتغذإذآ"ققسثتنم

تعا،مركبااثيتاءكليييمااتذيالرألييإ،خخرتف!هائضييحؤي!وعؤالأئبياء،الرس!لأستاسيى

)أف"الروعيخىتنكنأصدنةتعأ،تنيئو!أنضأأثتنميييماائذي.الرصبفيفقذسأقيكلأتتفو

:211-.)22

لركةعنالحديتسياقلىكيرل!،القديسبوضوحشرحهماوهدامقذسا،حساصيرناالمسيحلواسطة)1(

الآقيصالشعبلصيبمنكانالبكرومجد،أولرنالأخبرين!صرلااللمماناقائلأ:،يويفلالييعفرب

ينلى.يتعدأفيئهلئماشغص1قانلا:أكدذاتهالربلأنوحفوعه.طاعتهبببافعبهداكدموقد،الأمم

منأممنولدناألامنلالركملأله44(.-18:43)مزلى"يتدللونالغرتجاءتئو.لييسئتعونإديىايتضاع

لىويمحباالآ!لالثةداتهحلالمنيرلطاأنعمانوئيللمرلكن،الأمممندعتفالكنيسةآحر،ح!

.دترجمةحي!ليرا،2:9((.بطا)انظرمقدساحساويجعلابأولئكال!ئقامجدإلىويرلعنا،القديسينمصا!

.8002مايرعددالتمهريالكتا!الثهيد،عدلصحىد.ومراجعةإلرأهيم،عوف!حررح
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لامللنا؟ثبرلالدالقاباللأ

فينا)1(،اللةسكنعندما،القدسالروحبواسطةمقذسأهيكلأصيرناأننافبماإذن،

ولا،المخلوقاتضمنالروحيحسبونالذينأولئك،قياسبغيرمجافينيغذونلافكيف

اللة؟بكونهفيناويسكن،ذاتهالإلهيوالجوهرذاتها،الإلهيةالطيعةلهبأنيعترفون

خرآشاهذ-36

ييتىالأقيمتئنات!ثيرأنالتغقة،هذ؟اغطتثاثمدييين،تجميعأصثغرأتا"لى

اللةييالأفوليئئذاثقكئويمآلسئرشركةفؤقافيائخميغؤانيرئثتقضى،لآائذيالضمييح

يإغلآدب"أثة:يقولبقليلذللثبعدثم9(.-38:)أفائق!ييعآييئوغائخميعخالتي

نأتفدرونتقراوته،جيتقابخستييماائذييالإيجالي.قكتئتشتقتكضايال!مثر.غرثيي

اغلنقذكقاائتمثتر،تنوي!يغرئثتئمصاخرأخياليييائذي.ائقسييحيسيربزاتيىتفقموا

5(.-3:3)أفيالروع"ؤأئييائيماائمديسيينيرس!ل!الآن

مشيرةؤقن،الرفيروخقايناتنا:صرخحينحق،البيقالهالذيهذاكانفإذا

وعندماإدته.فكريعرفلاالمخلوقاتمنقيلاأنالواضحينفإنه13(،:04)ألقايغفمه؟ا

هذا.علىيوافقفالكلالبشر،علىالأمرهذايقال

المقدسةالممواتقواتأنيعتقدشخمماهناككانإذامانرىدعنالكن

سفروفقصفىالذيالملاكالمثالسبيلعلىخذ.الكرامةهذهمنمحرومينغيرأيضأ

اليييهوداؤماناورشتليتمترخملآأئتتتىإتىائحنوب،زلت"تاقال:حينزكريا

فلماذا،يعرفالملاكهذاكانفلو12(.ا:)زكريااستتةتجاالسئثجينهذ؟غقئقاغفيئت

عنحديثةأتناءوضوحبكلكيرلسالقديسثرحهحريستولرحىئعدلهالروحيداحلنافياللةشكى)1(

الذينمنواحل!كل"!!:يقرلإذ،مقدسةأحرىوأشياءالخورومذلحالعهدتابوتمنهاوماالاجتماعحيمة

كمابالايمادتلولاداخليسك!لأنه؟المسيحفيهمئقيموهؤلاءلثه،وميهلأمسكنأيعتبرالحاضرالوقتيآموا

يةاللإيالآبؤاجد:إلهتنا"ليهنيقرللأنهبطببعته،واحدأنهمنوبالرغم17(.3:أف)انظرمكتو!هر

أناإلأ6(8:كو1)"ييماؤتخنالأشياء،تجميئبيماائلإيائقمييخ،ترغؤاجذ:ؤزلث.تةؤتخنالأضاء،خميئ

جثالموعة،الحصائصداتإلوهينهحمال-مختلفةبطرق-لدركلحنوحوده؟ندركالحسدفيالذيننحن

القديسالسماء".سنزلالديالحىوالخز،والحياةوالمررالحكمةهووكدلكاللة،كلمةأنهداخليأندرك

الشهبد،عبد!محيد.مراجعة،إبراهيمعوصحررجد.ترجمة،والحقلالروحوالعبادةالحودالكبير،كيرلس

.51-41صالعاضرةالمقالة،السادسالحزء700،2يوليو،الآبائةللدرأصاتترذكسيالأرالمركزإصدار
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الللأثط15الرايعةا!قالة-االلالان؟أاثلا

فكريعرفلاآخرأأحدأأنوبما،بالتالي.يعرفلاأنهإذنالواضحمن؟يعلمأنطلب

ويظهرهفيهمخفيهوماككويعلناللة،أعماقويعرفيفحصهاالروحأنحينفياللة،

يأتيألايمكنوكيفللآب؟مساويأالروحيكونألا-منطقيآ-يمكنكيف،للقديسين

هكذا،الأمرأنوبمافيه؟يوجدماكلويعرفبه،خاص!4كروفيهيوجدصالذيوهومنه،

مجبولا.ولامخلوقآليسفهوعندئذ

يعقوبرد!الةمن64-

قؤق،ينهنتاتةتؤهتةؤكلضايخيماغطييماكلالأجئاغ.إخؤيىياتصلوا"لآ

.مما17(.-16:ا)يعذؤزالب"طلؤلآتغييرجمئذةلئ!ناتذيالأئؤالي،أيييمئدينتازتة

شىء،كليفعلالروحإنيقولوبولسالأنوار،أبيمنترسئلالمتنوعةالإلهيةالمواهبأن

ويوجدإلهمنإلهأالرو!يكونلافكيفهو،يشاءكماحدةعلىواحدلكليورعهافهو

مثلمامخلوقا،لي!فهوبالتالي؟سلطانلهكمناللة،معيتناسبماكلويفعلاللة،في

مثرثرين.أولئكيقول

بطرسرسالةمن65-

كلقئلؤليهنيلمئقؤاب.ؤاضخواقتغففوااقترتث،قدشتىءكلنقاية"ؤإئقا

كونواائخطاتا.ينكئرةت!مترائقخئةلأنشتلإيذة،لتغف!تغفيكئمتخثتكثميت!ثشىء،

يقاتخلإئمتؤهتة،أخذقايخ!بؤاجل!كلليكنذئذقبما.يلآتغضآتغضكئمفصيمين

1(.0-4:7بط)1اثفتتوغيما"اللةيغقيماغقىضالجينكؤكلآغتغضأ،تغضكئم

يوزع-يشاءوكيفمابسلطان-القدسالروحبينماأنه،فضلكمنأيضالاحظ

التنوعهذابأنالعجيببطرسينادي،القديسينمنواحدكلويعطيالإلهيةالمواهب

نأفبماإذن،.اللةطبيعةعنغريبأليسالروحأنعارفااللةمنيأتيإنما،النعمةهذهومنح

الذيهذاعقلبلاالوقتنفسوفيتجديفآ،يكونلاكيفاللة،،الروحيسمىبطرس

القديسين؟الرسلكرازةمعارضأويتطاول،المخلوقاتضمنالروحيحسب
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يوحنارسالةمن66-

يئةأخذئفوقااليىقائضثخةآنتئمؤأئايصلوتكئم.اثذينغنهذاإتيكئم"كتئت

غنغثنقاائقسئخةهذ؟ئغففكئمكقاتلأخذ،لميغفقكئمأنإتىبكئمخاتجةؤلآيخيكنم،ثابتة

27(.-226:يو)1يبيما"تتئتونغفقئكثمكقاكذبأ.ؤتئ!تخقؤهىشتيئء،كل

هذامثل(الثانيالإصحاحيوئيلسفرالمثالسبيل)علىالأنبياءكتبفييوجد

بالمسيح،هؤلاءيؤمنفعندما،إذن45(.:6)يوااللةاينمتغفمينائخميغؤتكون11:القول

لتعليماحتيا!فييكونواولنمنه،شىءكليتعلمونفإنهمالقدلر،الروحمنممسوحين

-بوضوح-الروحإذن،النبيأقوالوفق)1(،اللهمنمباشرةيتعلمونسوفلكنهمالبشر،

نحلوقا؟يكونأنيمكنإذنفكيف،الطيعةبحسباللةهووهذااللة.هو

آخرلثاهذ7-6

الرولحجمنييتا:تتئثآثةتغرثؤبهذايبيما.ؤفؤيخييماينبتؤصتاتاةتخفط"ؤقن

ذاكهواللهيكونفينا،القدسالروحيكونعندماأنهفبما24(.3:يو)1أغطاتا"ائذي

فياللةيحملأحدينالهعندماالذيإلهأ،اللةمنالآتيالروحيكونلافكيف،يسكنالذي

شغبأ"لىتكوتو!ؤأثتنمإلهأتكنمؤأكونتنتكنمؤأسيير11:النييقولبواسطتهوالذي،داخله

إنهويقوليخاطرالذيذافمناللة،منويأتياللههوالروحكانوإذا12(.26:الاو

؟الأبديالجحيممنويخلص،نحلوق

لكرنأنعطيةللاوقدالقدسوحاابواسطةقلونجافيتنسكباللهمحبةلألىالشر؟احتياحكليسدداللة)1(

قلوبافيالكتقداللهعةلأن11:يقرلإذ،الفمدهيبوحناالقديس،الحقيقةهدهعلىيزكدكمادثة،أبناء

تلكلأن.المحبةهذهفبضيظهرلكيقلولا"،في"انسكتلكن،أعطبتيقلوالنا".المعطىالفدسبالروح

منحعلإدالأمور،هذهكلمنغىأكنرهىللوالحر،والأرضالسماءهىليتوههااليالعظمىالعطية

أنيشاءلاكادإلىلأنه3!.القدالروحعطيةهى؟العطيةهدههىوما.للمسيحوإحرةدئةوأولادأملائكةالبر

محبنهدفءيظهرهروالآد.الأتعا!هدهقبلوفيرةخيراتأعطالاقدكالىلماالأتعا!،كللعدمنبرةتيحانأيهنا

أنتللاصارتالنيالخبراتمصدركلمكبلكنهقليلأ،وقليلأرويلىأرويلىأيكرماألأنهالحاضرةالحياةي

.دمراحعة،يعقوبحكيمسعيدد.ترجمة2،جروميةأهلإلىالرصوللول!رسالةتفيرالجهادات".فينجتار

.9.ص00،2يولوهالآلائيةللدراساتالأرتودكىالمركز،فلتسموريىجوري!
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اللاثي15اليايعةا!قالة-اللال!نا؟ا!ن!أ

آخرشاهذ-86

ائذيفؤهذاالتيما؟ائنفؤي!ئوغأنئؤيناتذيإلأائغاتتم،يغيثائذيفؤ"تن

يثثقذ،ائذيفؤؤالروخ.ؤالذيمبائضا؟تلققط،يائقاءلآائضسييخ.ت!وغؤذبم،يقابمأتى

ؤالروخؤائكيقة،،الآبئ:ثلآتةفئمالستقاء!ىتشئقذونائذينقإنالخق.فؤالروخلأن

ؤائقاء،،الروحتلآتة:هئمالأزضيىمىيمثئقاونؤائذينؤاجا.هثمالئلآثةؤهؤلآءاثقاس!.

ه3:يو)1أغطئم"اللةق!ثتقاذةالتاس،ثتقاذةتقتلكتاإنائؤاجلإ.فيفئمؤالتلأنةؤالذئم.

لأنه.الطيعةبحسباللةمنوآبإلهأالروحيسميالحقكارزأنأيضأ،لاحظإذن9(.-

مخلوقأيكونإذنفكيفأغطئم"الئ!"ق!ثتقاذة:يقولئميشهد،الذيذاكهوالروحإنقال

؟القدوسالثالوثويكضل،الكلآبمعاللةيدعىالذيهذا

متىبحسبالإنجيلمن96-

يئوسئص،قخطوتةائةتريئمكاتمتتفاهكذا:قكاتثائضسييحتسئوغليلآدة"أثا

18(.:أ)متائفذسيى"الروعينخثقىؤجذثتختمغا،أنقئل

إلىبالاضافة،الميزةوهذه،الخلقعلىالقدرةلهابأنتمتازالإلهيةالابيعةاأن.كلا

الهيكلخلقالذيهوالقدسالروحوكانلها،مميزةخاصيةتعد،الأخرىالالهيةالخواص

لأنه؟عاقلوغيرمجذفآيكونألاخلق؟قدالروحإنيقولالذيهذاهوفقنالعذراء،في

فيحديثأليكونالمخلوفات،مستوىإلىعنوةإياهئزلأالكلعلىالفائقالجوهريدين

إذنالمزامير.فيالمكتوبوفقمخلوقماإلهيوجدلالنابالنسبةلكنأبديآ.إلهاوليسالزمن

الأمرأنوطالماالبدء.منذكائنةكانتلكنهاخيقت،ولاتميراالمتغترةغيرالإلهيةالطبيعة

خلق؟قدإنهاللةمعأزليهوالذيالقدسالروحعنيقالأنيمكنفكيفالنحو،هذاعلى

خرآلثاهذ5-7

فئميذلكئخرخون؟بقنقأئتاؤكئمالشثياطين،اخربخيتغقرئولآناكئث"ؤإن

شقكوثغقيكئمأفتلققذالشئياطين،اخربخاللهيروعأتاكئثإنؤليهنفضاتكئم!تكوئون

28(.-27:ا2)متالئيما"
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لأ!لكلا؟ثيرلال!ياللألفاا

الرو!كانفإناللة،ويتمخداللهبواسطةالروحبفعلتخرحالشباطينكانتإذا

وأمخلوقةال!ةقوةتكونأنيمكنهلإذنومصنوعأ،مخلوقآ،الأميينبعضوفق،القدس

نألكنجمخد؟بواسطهالذيهذامنأعظميكونأن-عندئذ-يعقلوكيف؟مجبولة

نحلوقأ،الروحليسذلكعلىوبناغ.صريحتجديفلهوالأمر،هذامثلويقوكأحديفكر

يمخد.هذاوبسببشىء،كلاللهيصنعوبالابنبهالذيهذا

يوخابحسبالإنجيلمن71-

ائفؤجمئونأىاللة،أؤلآذتمييرواأنسئفطانأأقآغطاقيفوةائذينكل"ؤأتا

التيما"ينتلزجل،قشييئيمامنؤلآتج!تلإ،قشييئةينؤلآذيم،ينلئسنوياواآلذينياسئميما.

13(.-12أ:)يو

ه!سذا،الخلاصإلىيلدنا)1(بالمسيحالأيمانبواسطةالذيذاكهوالروحأن.مما

نؤسالذيننحننكونأنأثاإلها؟الروحيكونلاكيفعندئذاللة،أبناءنحننصيربسببه

لضشرحهيكيرل!القدي!دلكعلىأكدوقد،اللههوالقدسالروحأدعلىالهامةالأدلةأحدهىهده)1(

لق!ليسيعتصدونفإفمأدتة،م!التيالبنرةإلىيصلونلالمسيحبالإيمانالذيىأمااا:بقرلإذ13،-12:ايو

يأإناقيهو.كلااتحدالدفي،كوسيطالكلمةوبواسطةنصه،القدوسللثالوثيقمدونوإنمانحلوق،هو

وبالاشزاكالنبؤة،إلىالعبوديةرتبةمننرتفعيحعلناومذاللاهوته،الآ!معواحدالوقتنفسوفيلالحسد،

القدسلالرو!اجديدةالولادةأخدناالذينفصلدلك،الابنكرامةإلىنرتفعألىإلىذعياالال!،فيالحقيقى

.13،صالأولالاصحاح،الأولالمحلدحا،يرإبجلشرحاللة".منؤلدنالأناأبناءذعيناقدلالايمان

ومعموديتهمناف!إكلافمأدالقدسالروحإلرهيةيكرونللذينأثتأنأثاسيوسللقدي!سقوقد

حوالأ:وليعطواأخرىمرةالاسأولئكلافليقلهذا،الايمالىأساسطاال!جسةإن11لهم:يقولإذ،ناقصةأيضأ

اممالألبسإكلانكميكونولهذاالمخلرقات،لينالروحتحسواأنفعليكماثيركانفإذا؟اثنانأمتالوتاللههل

الالرهة،صالقدسالروحوأبعدتمدصلتمفإن6(.:)أهـ4"الكلوفيولالكل،،الكلعلىالدي"واحد،بإله

انضمامأليستمارسونهالذيالتكصيل،فإنه!داتفكرولىكنتموإذاا؟االكل"فيهوالذيذلكلكميكولىللا

82.ص92لقرة،الأولىالرسالةسيرابيوذ،الأسقفإلىالقدسالروحعنالريانلا.لالمرةالإلوهبةإلى

إممافمعدمبس!عندهمالمعمردية!اعليةبعدمايأريويينحدرألىأثناصيوسللقدي!أيصأصبقكما

السرإتماملمقدألىيحاطرولىفإهمالأربوسيونهؤلاء"أما:الأريرسيينضدالتانيةالمقالةفييقرلإذالاسلإلرهبة

إنكارهملبصحفيقىبأ!يقرولىلاوهموالالنالآب3لايعطىالسرإتمامكانأدلأنهالمعموديةلهوأعى

طضيكرنإلاآخر...النالألفهمويمرنالحقيقيالابرمكرينالحوهرفيمثلههرالديمههرللذي

يعينشيءلهلبسفإلهالحقيقةفيأماخارحي،مظهرلهأدإذالحدوىوعدمتمامأفارعأبتمونهالديالمعمودية
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ث!دالثل5الهالثةا!قالة-االلال!نفيأا!نا

تثتاغ،خثثتفمثآلريحاالينقوديموس:قائلأالمخلصيؤكدهمافهو،الروحمنمولودين

ينويذتنكلهكذاتذقب.أئنإتىؤلآتا!ييأئنينتغقملآليهتكضؤتقا،ؤتسئمع

.(3:8يو)ااغولرا

خرآشاهذ2-7

جمئل!ينائذيالخق،زوخالآلب،ينإلئكئمأتاستازميفةائذيائمغزيتجاخ"ؤتتى

26(.ا:5)يويي"يسقاقهؤيثئيق،الآلب

الآبوكان،لجوهرهالثمرةمثلوهوالآب،اللةمنينبثقالقدسالروحكانإدا

نحلوقأ؟منهينبثقالذيالروحيكونأنيمكنفكيف،مجبولوغيرمخلوقغير

طيشوفقإلها،الروحيكنلملو،الروحنقبلحيناللههياكلنحننصيروكيف

بباطةيقولمن!ي!ى!...ومحلرقخالقباسمبلوالال!،الآب3لايعثدولىلاالأريو!يرلألىالتقرى..على

ومع..سنقيماكلانأيضأعده،يدعرهالديالاسممعالديرلكهرلل،المعموديةبعطىالذيهورب!ا"با

.84-83ص42دصل،الثانيةالمقالةالسالق،المرجع،الأريوسيينصد".المعموديةإتماميأتيالإيمان
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،!للناولهـلي!ل!القابمأ

والثلاتونالخامسةالمقالة

نرىأنهانستطيعالمقدسالكتابمنشواهد

نحلوقآوليسالآب،منمولوذالابنأن

غفريكنتئمإدالأزضي.أؤائلئئذائتذء،ئئذ،ئ!يخمثالأزلي"ئئذ:تقولالحكمةأ-

2(.4-8:23)أمثال.اااثمياهكييرةتتاييعتكنتئمإد.ائدئت

7(.2:)مزؤتتمالك".انيؤتمأتا،انيي"أتت:ييتال:الرلتتضايمجقيماينأخبرإني211-

خذاتيك".طللذائفخر،زجيمسمقذستيمافييتبمايىقؤيذ،يؤيمييمثتذباشتعبذ31-

011:3(.)مز

موصوفةغربطريقةؤلدوقدالعا!خلققبلالأزليالإلههوالابن

ائتذ؟ييكانهذا.اللهائكيضةؤكان،اللهجمئذكانؤائكيضةائكيقة،كانائتذءايي41-

3(.-اأ:)يوكان".جمفاشتيئءتكنتثمؤيغئرهكان،ي!شتىءكلالتإ.جمئذ

أرومشتيئءكليى،ائخييسبإلقايالخق.اجثهأتاالذيائخييبغايسنإتىآل!ثتئخ،اا5-

إخؤهخضرإدجذآقرختلائي.تاجخةتفح!تكأنكضاؤضجيحأ،تاجحأتكونأن

3(.-ا:أيو)1يالخق".تسثلألأنلثكضا!يك،الذييالخقؤثتهاوا

الإنجيل:فيالمخلص

تغيرقاأخدؤلآالآ!ب،إلاالائنيغرتأخدؤلي!ن،أييينإلىديغقذشتىءاكلا6-

2771(11:0)متاتهايغلنأنالائنأزاذؤقنالافأإلاالآقي
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االلاثط5الطامسةا!قالة-االلال!ن؟أا!نا

ضففوءأالآدب،ينيؤجيدكضاتخدآتخذة،ؤزأثتاتثتتا،ؤخلتجستدأضازؤائكيضة711-

14(.ا:)بوؤخفأ"يغضة

أقاتمضايتةؤكتغخيماالذئح،إتىت!اقكضتاة.قاةيفتخؤتئمقتذللفؤأثااظيتم81-

ينقطغلأنهيظنكانشنحيل!ؤ!يايخذ.الذينوت!ؤينالفخغطهجمن.قاةتفتخفقئمتجاريقا

8(.-537:)ألقاشتغيي؟ادئبأخلينضئرقيآنهالأتء،أزضيى

تخربخقمثلثيهودا،ائوفبتئينتكوفيأنضييرةؤأئبأفراتة،تخيمتثتتاأئبأفا911-

يذلك".الأزليآيايمئئذائقلبيم،ئئذؤتخاليخةإسئرائيل،غقىئتمتفطأتكوناثذييى

ؤيمصإشرائيل.تييإتىإخؤييماتمثةترجغئئمؤايذة،ؤتذتقذتكونجيتقاإتىئستلففئم

أقاصييإتىتتغظمالآنلأئة.ؤيتبئونإلهيما،الرلثاسئيميغطضيما،الرثثيقذز؟ؤيرغى

.(4-5:2)ميخا.اازفيلأا

النور.منالشعاعمثلبلقطع،أوانفصالأييحدثأنبدونالآبجوهرمنؤلل!لقد

فيتا:الكلخيقيييماقإتةخييقة.كليكرائقثطولي،غئراللهصئوزةهؤائذي11أ-"

أثمسيياذابأئمغروشأكانشؤاغئرى،لآؤقائرىقاالأزفي،غقىؤقاال!ضاؤاب

)كو"الكلتقومؤلمحييمالثتىء،كلقئلفؤائذيخلق.قذؤتةيهالكلستلآطين.أئم!تاستالب

17(.-15:ا

الأيايمهذه!ىكفقتاكيير؟،ؤفئقيأئؤاجقلإيمأ،بالأئيياءالآباغكلتمقاتغذآدته،ااأ-أ

ا:ا)عبا.ائغالميناغيئأئضأييمااثذيشتيء،لكلؤاليثآتجغقةاثذيائييما،!ىالأيخيره

.)2-

كائنأنهالابنعنيقولهناا(.0:9)مزقذؤلي"ذؤليييتتاكئمتتفخأزلث،ايا1ا-2

أزلي؟غيرالكلقبلكائنهوالذيالابنيكونفكيفالحلبقة،قبل

ائقسييخؤي!وغؤخذكائخعيميئالإلةأئتتغرفوكأن:الأتدئةائخياةهنؤهذ؟11ا-3

ؤالآن.أكقفتهقذلأغضلأغطثتيىالذيالغضلالأزضيى.غقىضختمالكأتا.أزستفتهاتذي
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لإمللنا؟د!ثييي!ألقاا

:ا7)يوإ.ائغاتماكؤلبقئ!!جمئذكييكانالذييائمخددايكجمئذالآبآيقاأئتضخذفي

3-.)5

الكلمة:هواللةابن

لآيكىائخئودزقيإتىقفيتؤسثفواتغفئم،الرلثكيقةكاتتؤإنأئيياغ،كائوااقإناأ-4

27:)أراورشييمآؤيىتهوداتيلثؤتئتالرسثتيتفيائتاييةالآنيةتايلإتىتذقت

الكذبة.الأنبياءفييوجدلاالابناللة،كلمةلأن18(.

)أراتهئم؟أجكقةقاك!ية،الرلثكيضةزقضواقذقاؤايخذوا.ازتاعواائح!شقاء.اخزقي1ا-5

اللةمنمرسلإنسانهوكان"إن:قائليناللةابنأنكرواوالفريسيينوالكتبة9(.8:

السبت"يبطللاسوف

الشئرقاجمليتئمتغقىهـتقوميكلآميما،ترجعؤلآيال!ثثرؤتا!يىخيهيمأئضآؤهؤ11-ا6

أولئكضدوينقلبحكيمهواللةكلمةأبولأن31:2(؟)أشالإثيم".قاجملىضغوتيماؤغقى

ابنه.ينكرونالذين

)مزاقاهراكايبققميستايييفقيلث.يإئشتائيأتائتكلثمصتايح.يكلآبمقفيىاقاضناا-7

.)45:1

ؤكلمسثتميقة،الرلثكيضةلأن4.يهتافائغرفتأخ!صينوا.تجديذةاغييةتهاغئوا1أ-8

4(.-333:)مز11.يالأتاتةصمئييما

2(.701:0)مز"تففكايهئمينؤتخافئمق!ثتفافئم،كيضتهأزستل91-11

صحيغبالرلثبكيضيما.الرثثزخقيماينالأزض!افتلأب.ؤائغذلائيرايجث0-21

6(.-33:5)مزقا"جنوبكليييماؤيتستقيما،السئقاؤات

1(.41:ا91)مزاثتطرث"كلآقك.أثتؤيخنياسيئري211-

81(.:ا91)مزاااثتطرثكلآقكخلآصك.إتىتفسييتاقث2211-

.(111:421)مزاخقاؤشتريغتكالذفر،إتىغذلاغذلك221-
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الللث!15الثاملللةا!قالة-االلالان؟أ!ناا

قفرقإتىؤخاليقةخذثن،ديستيؤكلينؤأضفتىؤقغاتةخئةالئيماكيقةالأن231-

.(4:21)عب"ؤيثاييماائقفبأفكازؤمضمرةؤاثمخاغ،ؤائضقاجملؤالروعالئف!يى

يكيميمايقذسلآع!نةالشثكر،قغايخذإداشتيئءئرقفنؤلآتجئذة،الئ!خييقيماكلالأن241-

5(.-44:تبمو)111ؤالضلآهالتيما

ائتذءييكانهذا.اللهائكيضةؤكان،اللهجمئذكانؤائكيقةائكيضة،كانائتذءافيا25-

الآلب،ينيؤجيدكضاضخداشخذة،ؤزأثتاتثتتا،ؤخلتجستدأضازؤائكيقة.اللهجمئذ

14(.2،-اا:)يوااؤخفآيغقةقفلوءآ

17(.ا:7)يوخق"فؤكلآضكخفك.يىاقذسئفئم26-

تغييراثأؤئغطتكئمتئييكئمأنائقابز؟يغقييما،ؤيكيقيمالئهإخؤيىتاأسئتؤبغكئمؤالآن2711-

32(.:2،)أعائفقذسيين".تجميع

18(.:أ)يعخلآئميما"منتاكوزةتكونلكىالخقيكيقهقؤتذتاشتاغ2811-

قأجئواالرياء،ائغلإتميماالأخوثيمايفقخئةيالروعالخقطاغهلمحىئفوستكئماطهروا921-

22(.ا:بط".)1بشيذ؟طاهرقفمبينتغضأتغضكئم

ؤتقستئه،شتاقذتاةائذييغئويتا،زأثئاةائذي،ستمغتاةآئذيائتذء،منكانالذي3511-

1(.ا:يو)111ائخياهكيضيماحقيماينأئديتا،

1(.0:ايو1يخيتا".)تث!مثؤكيقتهبأ،كافيتخغفهنخطئتئمإئتاقفتا:إن3111-

آيقاإتئكئمكتئحتائتذء.ينالذيغرفتمقذلآعضنكئمالآباء،آيقاإتئكثماكتئحت321-

1(.24:يو1".)ال!ثنريرغقثتنمؤقذييكنم،تايتةاللهؤكيقةأقوياغ،لأنكنما،خذات،1

نور:هوالئهإبن

1(.0:6)ألقغقيلث"أشئرنالرثثؤقخانورفي،تجاغقذلآئهاسئتييريقويى3311-

زبولونأزضنالأؤلالرقانأقانكضا.ضييقغقئقايليىطلآمتكونلآؤليهن3411-

يخىالسئايلثآل!ثئذب.الاتيمتجييل،الازذنغئرائتخر،قييقالأيخيرئكرئمتفتالي،ؤأزضن
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"للللنا؟ثيرلال!باللألقاا

:أ)أشانوراغقيهئمأشئرقاثضؤبطلآليأزفيييائخاي!مونغطيمآ.نوراآئمترالطفقيما

.)2-

يغقولتل!شتغئكزقفختقإثكالر!ت.نولييىقت!ثلل!قلتمتغقوقي،تثتايا341-

)ألقالأتجايب"أؤلآذؤيصتايحونكالميسئطيثين،غائفونشهئم،ائقثثرقيناثتلأوالائهم

2:5-.)6

ققذإشرائيل.قخفوطيؤزذ،يففوقيأشتاطإقاقيماغئدأليتكونأن"قييل:اققال351-

6(.:41)أش!الأزضيى"أتضىإتىخلآصيييتكونيلأتيمنورآتجغفتك

4(.:ا12)مزااؤصيذيقؤزجيمخثانهؤ.لفم!ثئتميمينالطفقيماييأشثرقئور3611-

ق!ايهيك"ؤإتىقذس!كتجتلإتىيىؤتاييال!يفدتاييىهقاؤخقك،نوزكأزسيل3711-

3(.43:)مز

1(.810:)مزااآغذاغكتذذتفؤيكيذراع.القييلمتلزقتستخقتأئت3811-

ائجكقةتةلأنالأتد،ؤإتىالأزليينئتازكأاللهاشئم"ليكن:ؤقالذاييآلأتجالت9311-

ائخكقاغئغطىئفوكأ.ؤئتمخثئفوكأيغزل.ؤالآزجمتةالأؤقاتئغيرؤفؤ.ؤائختروت

ؤجمئذةالطفميما،يىهؤقايغقمؤالأشراز.ائغقائقتكثيف!هؤقفمأ.اثغالييينؤيغلم،جكقة

الآنؤأغقضييؤائفؤةائجكضةأغطايياثذيؤاستئخأخضذ،آباييإلةياإثاكالثوز.يحئكن

23(.-202:)دا"ائضيلث"أمرأغقفتتالآشنكجمئك،طقئتاةتا

ينأخاترةتئمالذيجمئه،يدنىلآنورلمحيستايهنا،ائقؤتغذمتهؤخذةالذي5-411

1(.6:6تيمو1)"آمين.الأتدئةؤائفذزةائكراقةتةالذي،تراةأنتفدرؤلآالئاس

:5)أف"توليكأؤلآباسنفكوا.الرلث!ىقتوزالآنؤأقاظفقة،قنلأكثتنمالأنكنم1-41

.)8

1(.2:االئولي")كويىائمذيسينييرابيشتركيماأفقتاائذيالآقياشتايهرين421-

لكىاقيتاء،شغتفقذستة،آفةففويهى،ؤكقتوثفختاز،قجت!نأثتنمؤأفا4311-

9(.:2بط1)"ائغجيمبنوليهإتىالطفقيمايندغاكئمالذييقضائلتخيروا
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ثطالللا"الطامسةا!قالة-اللالانا؟أ!ناا

إتىكقاإتئقا،اثتتهتئمإلبخحمتنأتفغفوناليى،أئتثؤهىالثتوئة،ائكيضةؤمجئذتا4411-

2)ففويكثم"!يالضئحكؤكثؤيطقغالتقار،تئقجرأنإتىئطلإ،قؤضيعفيمييرسيراج

91(.:ابط

ؤذمتغف!،قغتغصتاشتركةققتاالثولي،يىهؤكقاالثولييىستقكتاإنؤليهن4511-

7(.ا:بو)1ااخطبماكلينئطفرتااثييماائض!ييحي!وغ

قف!ث،قذالطفضةأن:ؤييكئميييماخقتهؤقاإتيكئم،أكتبتجلإيذةؤصثةأئضأاا46-

8(.2:يو1)ئفييء"الآناثخميميئؤالئوز

لديهقنيجدلنأيا(..2:يوا)1غترةيييماؤلئ!نالئولي!يتتبتأخاةيجبأاقنا47-

المسيح.فيالحياةخارجم!ذاتهأنمحبة

)يوالظفقيما"ييتفكمثلآيىيؤينتنكلخثىائغاتيم،إتىنوراجئتقذأتااا48-

:12.)46

الطفقيما!ىتضثييقلآيئتغيىتنائغاتيم.نورهؤقايلا:"آناأئضايسموعكلقهئماثتم94-

12(.8:)يوائخياه(("نورتهيكونتل

جمنآكثرالطفقةالئاسنؤأخثانغاتيم،إتىتجاءقذالتوزإن:الذثنوتةهىؤهذ؟0511-

.(391:)يوثيريرة"كاتثأكضاتفثملأنالئولي،

)يو"أغقالهتؤبخيئلاالنوليإتىياأيىؤلآالتوز،يثيف!السئتآبتغقلقنكلالأن511-

.)3:02

إئستاييكلئييرائذيالخميمىالئوزكانئوخئا.اسثفةاللهينئرستكإث!تاناكانا52-

9(.6،:ا)يواائغاتيماإتىييأآ

تثمؤالطفضةالطفقيما،ييئضييغؤالئورالتاسيى،ئوزكاتثؤاثخياة،ائخياةكاتبيييما5311-

5(.-4:ا)يواائذليكة

قضىئتميهذايسئوغتكفتمالئولي".أثتاغيتمييروايالئوليآيئواالئوزتكئمذاتمقا5411-

36(.:21)يوغئهثم"ؤاختقى
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لأسكلا؟ثلإلال!ب!أالقا

ؤالذي.الظلآميذليككميئلاالئورتكمذاتمتاقسييرواتغا،قييلأزتانأمغكئمالثور5511-

35(.:ا2)يوااتذقبأثنإتىيغقملآالظلآيمييتسيير

الحق:هواللهابن

تلالثيما،كيضةغاشثينؤلآقكر،!يستاليهينغئرائجري،خقاتازقضتاقذاتلا56-

2(.:4كو)2"التيمافذاتمإئ!تالبكلضتميرتذىأئفمتتاتابجينالخق،يإطقار

7(.:5)غلاالفخق؟ائطاليغوالآخثىصتذكئمقمنخستنآ.تصئغزناكنتئما57-

قأجئواالرئايم،ائغلإتميماالأخوئيمايفضخئيمايالروعالخقطاغيمافيئفوستكئمطقروا5811-

22(.أ:بط)111ي!ثيذهطاهرقفبينتغضأتغف!كئم

دإأئضا!يهالذيحلاصيكم،إئجيلالخق،كيضةشمعتئمإدأنتئم،أثضآيييماالذي9511-

13(.:أ)أفانفذوي"انقؤجمديروعخيفتنمآقنتنم

4(.2:تيمو)1يفيلون"الخققغرق!ؤإتى،يخلممونالثاليتجميغأنيريدالذي5-611

جمنائقخبوئونالإخؤةإلقالأخيكئمجبنكلاللةنشئكرأنتتاقبئئبىتخنؤأئا6111-

:2تس)2الخق"ؤتمئلإيتيالروعيتقلإيسيىيفخلآميى،ائتذءيناختازكئماللهأنالرلث،

.)13

غندييخةتغدتئقىلآالخق،قغرلهأخذتاتغذقاياخيياليتاأخطاتاإنقإئه6211-

2(.01:6)عبائخطايا"

يهذاقيك.إتى:تقولت!وع:"أئتأتجالتقيك؟"إذا"أقأئتييلآط!:تهاققال631-

يصئقغالخقينفؤتنكللفخق.لأشئقذائغاتيمإتىأتئثقذؤيهذاأتا،ؤيذثقذ

37(.:18)يو"صتؤتحط

الخقزو!الأتد،إتىتغكئمييفكمثآخرئغريأقئغطيكئمالآبينأطفثؤآتا6411-

تايهثلاثةقتغرفوتةأنتئم:أقايغرفة،ؤلآتراةلآلآعشنةيفتقة،أنائغالئمي!ئتطغلآالذي

17(.-41:16)يويخيكئم"ؤتكونتغكئم
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ث!الثل5الطامسةا!قالة-اللالانا؟أا!ن!

ينتتكفملآلأنهالخق،تجميعإتىئرشيذكثمقفؤالخق،زوحداك،تجاغقنىؤأئا6511-

13(.:16)يو"آييبمايالمئوليؤئخيركئمييما،ينكفئميسئقغقاكلتلتفسييما،

1(.17:1)يواالخقاييئقذسيينأئضأفئمييكوئوا،دايىآنااقذلنؤلأخيهئم6611-

يي"إلأالآلبإتىيا!يىأخالي!ن.ؤائخياةؤالخقالطريقهؤ"أتا:ت!ئوغتةاقال671-

14:6(.)يو

ينيتكلئملآلانرلةالخق،تجميعإتىئرشيذكثمقفؤالخق،زوخ،داكتجاخقتىؤأثا6811-

13(.؟ا6)يوآيييما"يالمفوليؤئخيركئميه،بتكفئمت!مغقاكلتلتفسييما،

.(17:91)يوالخق"!ىئقذسيينأثضأفئمييكوئوا،دايىآنااقاينؤلأخيهئم9-611

يلئاسقثالأكانداكتغضفوا.أنئريذو!أييكئمؤشتقؤابإئيي!ن،فؤألبينأنتئماا07-

ته،يفاتتكلمقإئقايائكذ!بتكلتمتتىخق.يييماليسنلأئهالخقيىتتبثؤلئمائتذء،من

4(.84:)يواانكذالباؤ%لوكذآلبلاكينة

السماء.الحقتدعوايأرضكل.الكلمنوأقويجدأعظيمالحق11:زربابلاقال71-

36(،-4:35عزر)1منه"وترتعبتخافهالمخلوقاتوكلله،وتسجدتدعوه

.(911:061)مزاغذلذاأخكايمكلالذفرؤإتىخق،كلآمكزأين7211-

8(،98:)مزاخؤلكاينؤخقلث،زلثقوممن،؟يثلكقن،ائخئوبإلةز!ثاتاا73-

03(.:ا91)مز"قذايىأخكاتكتجغفت.الخققييقاخترت7411-

1(.911:42)مزاخقاؤشتريغئكالذفر،إتىكذلاغذلكا75-

17(.ا:7)يوخق"خؤكلآنكخفك.يىاقذشفئم761-

يو)1!ييما"الخقؤليسنكاد!بقهؤؤضاتاة،يخفظلآؤهؤ((غرفته"قذقال:اقنا77-

.)2:4

كذبكلؤأنتغقفوتة،لآنكنمتلالخق،تغقفونتسثتنملأنكنمإتيكنمأكنتتنم7811-

21(.:2يو1)االخقأينلئ!ن

8(.:ايو)1ييتا"الخقؤلس!أئف!تائصلخطثةتتالئنإثةففتا:إن9711-
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لاسكلا؟ثبدلالدالقابالد

ييالإتيم،خديغيمااؤيكلا:بالمسيحيؤمنوااالذينلأولئكالرسولبولسيقول85-

1(.20:تس)2تخفضوا"خئىالخققخئةيقتفواتثملآتفئمائقاليهين،

)يوتفتفوتة"قذلكتقييماياشيمآخرأتىإن.تقتفوتيىؤتسثتنمأييياشيمأتنتفذأتا8111-

:5.)43

الآباللةعمورةهوالابن

تئتهخونياسئمذي!فكونؤخهكيئولي،زلثيا.ائفتاتائغالييينيل!ثئذباطوقي821-

98:)مزقرثتا"تشتصثؤيرضاكفؤيهنم،فخرأتتلأئذ.ترتعغونؤيغذيلثكفة،انيؤتم

.)15-17

ؤفيزاغلثيميئكليهنخلمتئفئم،فيزاكفثمؤلآالأزضن،افتقكوايستيعهيملينلأنة8311-

3(.:44)مزاغثفئمازصيتلاعىنك،ؤخهكؤئوز

تجغفحت.ز!ثياؤخهكنوزغقئتاازقغ".خيرا؟يريتا"قن:تقولوناكييرونا84-

7(.-4:6)مزؤخمرفثم"جئطئفئمكئرثإدصئروليهثمينأغطتمقفيىيخيسئرورأ

الا-لايمهذه!يكلقتاكتبر؟،ؤطرقيأئؤاعقديمأ،يالأئيياءالآباغكلتمتاتغذآدئه،اا85-

ؤهؤ،الذيائغالمين،غيئأئضآي!الذيشتيئء،لكلؤاليتاتجغقهالذيائييما،فيالأيخيره

تطهيرأيتف!ييماصتتغقاتغذقذزييما،يكيضيماالأشئياءكلؤخايلتجؤقره،ؤزشمقخده،تقاء

3(.-ا:ا)عبالأغالى"!ىائغطضةتمينييتجقسيخطاتاتا،

منأئقذتاائذيالئولي،ييائمذيسيينييرابيثتركيماأفقتااتذيالآقياشايهرين861-

ائخطاتا.غفرانيذييمااثمذاء،يييماتتاالذيقخثييما،ائنمقكوبإتىؤتققتاالطفضيما،سحفطالب

15(.-12:ا)كواخليقبمااكلبكرائضئطولي،غيراللهصئوزةفؤائذي

صموزهييكانإدالذيأئضأ:يسئوغاثضمييحييالذيائمكرهذايخيكئماتفيكن871-

6(.-2:5)فيبىئغابلأصدثه"تكونأنخفستةتخ!يثلئمالتإ،
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ثابىالللا!الطامسةا!قالة-االلال!ن؟أاثل!

هذهزقانآقغكئم:"أتات!وعتهقالؤكقاتا".الآبئأليتاستتا،:"تاييلثستهقالا88-

الآبئ؟11أليتا:أئتتفولقكئ!،الآلتزآىققذزآفيالذييبفئسنياتغرفيىؤتئمئذتة

9(.-8؟إ4)يو

26(.7:)حك"جودتهوصورةالنقيةاللهعملومرآةالأزليالنورضياءالأفا9811-

اللهقغتجاقذتلأئكإسئرائيل،تليغفوبئتغذقايياسئفلثئذغى"لآ:اققالا09-

غنتسئأل"يقادا:ققالياشملث"."أخيرفي:ؤقالتغقولثؤستألؤقذزت".ؤالئاي

ؤخهااللهتطرت"لأتىقائلأ:"قييئيل"اثقكالباشتمتغقولبقذغا.هتاكؤتازكهاسئمي؟"

)تكقخذ؟"غقىيخقغؤفؤقئوئيلغترإدالشئضسنتهؤأثئرقتتف!يى".ؤئخيتيؤخه،

:3228-.)31

)العدل(البرهواللةابن

ائتخرمتضلثغقىقيت!تلطونكشتتهتا،صوزيتاغقىالإئحتان"تغقل:اللهؤقال1911-

غقىتلإلثاليىالدكأباتابتجميعؤغقىالأزضيى،كلؤغقئائتقائيم،ؤكقىالسئضاءطيرؤغقئ

26(.ا:)تكاالأزفي"ا

نإغطمآققئسنئولي!قلآفيشيثيماإتىشتكقةئغثرتفستةالشتيطانلأنغخت.ؤلآ2911-

2)أغقايهئم"خ!تتكونيقاتئفثمائذينيفير.كخذايمشتكقفئمئغئرونأيضآخذافهكان

15(.-14ا:أكو

1)ؤيذاء"ؤقذامتةؤيراالت!ينجكقةتتاضازالذييسسوغ،يائقسييحأنتئمؤجمئه3911-

ا:03(.كو

كائواإدلانفئمائقغرقيما.خ!تلئسنؤليهنغئرةصلثإ،تفئمأنتفئمأشئقذالاتى1-أ39

3(.-2:ا.)رو"اللهييريخفتعواتثمأئفسيهئميريتيتواأنؤيطلبونالثإ،يريخقلو!

18(.6:)روايفيراغييداصيرتئمائخطئيمايناغيقتئماؤإدا49-
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س!نا؟9هـدبهـلال!بال!لقاا

اللهيرؤالأئييا؟،الئاموسينتهضثئهودأالئاموس،ياولبالثيمايرطقرققذالآنؤأقا5911-

-321:)روقرن"لآلاءنهيؤجمنو!.الذينكلؤغقىكلإتىاثضسييح،يت!وغبالإتمالب

.)22

مقذمآغئته،قذيرجلياثغذلي،ائضسئكوتةيدينأنمريعيييماهؤتؤمآأقاتمالآصته691-

31(.:17)أعالأثؤاب"ينأتاتةإدإتمانأيفخميع

ؤالروانيائغ!ثئازونؤأئا،يهئؤيئواققئم)البر(الخققييقيىخاغكئمئوخثاالأن791-

32(.21:)متييما"ينؤجمتواأيخيرأتتذنواتنمزأئتنمإدؤأثتنمييما.قآتتوا

6:33(.)متتكنم"نراذكفقاؤهذ؟،ؤيرةاللةققكوتأؤلأاطفنواأليهن891-

1(.50:)مت"ال!تقاؤابضقكوتتفئملأناثير،أخلينيفقطروبيناطوقي991-

5:6(.)متئشئتغون"لانفئمائير،إتىؤائيطاشيفجياعاطوقي1-ا..

قتخرجونآخيخيقا،فيؤالشئقاغائيرثتضنئشئرناسئميائمثفونآيقا11"ؤتكئما-10

2(.:4)ملااالمتيزهكعحوليؤتثثتاون

5:7(.)عاالأزضيى"إتىائيرؤيفقونأفستثيينا،الخقيخؤلونالذينإلقااتااأ-25

ائقغميييمالتكميلائفقذستيماتديتيكؤغقىشتغيكغقىفصتحتاس!بوعآاستئغون1أ-30

فذو!بؤيضمئعؤالئبؤه،الرؤياؤيخئيمالآتلإي،يائيرؤيئؤتىالإتيم،ؤي!شفازهائخطاتا،ؤتثمييم

الرئيسيىائضمييحإتىؤيتائقااورشتييتميتخلإيل!الأفيخروجينألهؤافقثمقاغقثم.اثقذوسيين

924:)دااالأزيتةاصيتيييؤخييبئسنونؤننتىتغوذأسثبوعأ،ؤسينونؤاتتالطأستاييغستنغة

.)25-

جمؤضاقرعؤدفنالرتاب،غنجمؤضأتجقالالالمغطيهثم،صفيؤنيتائجيالأخغل1-ا45

الرئثغرسنائير،أشثخازقيذغؤنائتائ!يما،الروعغنجمؤضآتسئييحؤليداخالئؤع،غن

:3(.16)أيقايلئفجيلإا

ائخرائرترحوإئاقي.يل!ثئعولبتقصتال!ؤفيزاغاقي،خلآميىترزقذ.يرياقريبا-501

5(.:15يق)1اافيزاجماؤتثتطر



الل!ثا!11العاملللةا!قالة-االلالانفياثلاؤ

1(.911:06)مزاغذلكاأخكايمكلالذفرؤإتىخق،كلآيكزاين11-أ65

1(.ا:9142)مز"خقؤلثتريغئذالذفر،إتىغذلغذئلث11ا-57

إتىتئركييلآ.أخقظؤضاياك.غذلكأخكاتمتغفيمجمثذقفبياسئيقاقةآخقاكااأ-58

.8(-911:7)مزاايهائغا

2(.89:)مزبرة"كشتصالاتيميغئودب.خلآضةالرلثأغقنااا-90

ؤغقىائقضاء،ترجعائغذليإتىلآقيله.ييراتهتتركؤلآترففشتغته،لآالرلثالأن1أ-51

15(.-4941:)مزائففولب"مسثتميميكلأتره

ؤأزضتاانخير،نغطىالرلتأنضأ.تطيئال!نقاءينؤانير،تثبتآزفياجمنالخق11-أ11

12(.-ا85:ا)مزغلتقا"تغطى

ؤأزضتاانخنر،نغطىالرئتأنضأتطيئ.الستقاءينؤانير،تثبمتالأزفياينالخق11ا-21

7:1(.اغفتقا")مزئغيم

31(،22:)مزقغل"قذياضنهست!وتاشتغباييرهؤيخيرونايا!لون1أ-13

زخقتكاخؤلأؤخلآصيك.يآقاتيلثتكلضت.قفييؤستطييغذتلثأكمئمالأاا-14

زخقتكتئصرفي.غتيزاقتكتضتغقلآزلتتاأئتأئاائغطيقيما.ائخضاغيماغنؤخقك

ائمير.أنأسثتطغؤلآ،آثاييييخاقث.اكتتفئييقل!تخضىلآثمرورألأنذائمأ.ؤخقك

12(.-401:،)مزتركيي"قذؤقفيىزاسيي،شتغرينأكتركثرث

35:28(.)مز"يخئيككلةائيؤتم.يغذلكتفقبئؤيستايي11-ا51

31(.22:)مزقغل"قذبآقيلهستموتدشغبايير؟ؤيخبروناتالىتوناا-16

يفضئكوتيماتفصيؤفؤكرسيئة،يفقضاءتئتتخيسن.الذفرتإتىالرلثأئا11أ-17

8(.-:97)مزيالاسئيقاقيما"الشئغوقييدبن.ياثغذلي

الآبمجلىهوالابن

1(.:ه17)مزيشتتهك"استتيقطثإداأشتئغ.ؤخقكأئطرقيائيرأتاأفاااا-18
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إللللق؟ثبرلال!باللأالفا

:6(.79)مزتخذة"المثئغولبتجميغؤزأىيغذييما،السئقاؤاثأخئرتاا-أ91

جمنأفضلزخضتكلأنقذسيك.فيزأيتكقذكضا.ؤقخذكقؤتكائصرالكي1أ-52

3(.-632:)مزتستثخايك"شتقتاقي.ائختاه

16:3(.)مزيغخائييما"ال!ثئعو!بتجميعتينيقخد؟،الاقيمتثنأخذئوا1-أ12

الأزفيؤستطيييكونهكذاإثةزذمآ.ائتالثؤضرقي،خرالباثتييتيمانرآئتايىاا-ا22

أ!ثؤاتفئميرقغونفثم.ائمطا!ثاثتقىإفيكائخضاصتيمازيتوتإ،كئقاضيماالشئغولبتئن

يي.الرلثتخذواائضثتاليقيخييذلكائتخرينئمتوتونالرثثغطقيمالأخلؤتترثفو!.

.(51-42:21)أيقإسثرائيل"إليالردتاسثتمضجذواائتخرتجرائر

16(.:ا20)مزايقخدهايرىصيفيؤنالرثثتتىإدا11-ا23

ينالردتمخذ"ئتازكغطيم:زغل!ضؤتخفميقستمغثزوح،خضقيىائثمأ-24

3:12(.)حزتكاييما"

جيتقالأئهأئتيهر.إلئكدايخلىيييروجيأئضا.الليليىاشثتق!تكايتفسيياأ-25

ائغذل.يتغلمؤلآائمتايقيرخمائغذلاثض!ثكوتيماممكانتتغلمالأزفيييأخكامكتكون

1(.0-26:9)ألقااالرلث)مجد(تجلآليرىؤلآلثترايضئفالاسئيفاقيماأزفييخى

ؤأدتالهؤمرتمح،غالكرسيىغقىتجايساالحئ!ذزأئتالقيلث،عرتلاؤقاهستتيمايى11أ-26

ؤياتتينؤخقة،ئغطيياتتئنأخيخبما،سيئةؤاجل!يككقؤقة،ؤايفونال!ئراييئمالقيكل.تضلأ

ائحنوب.زلثقذوي!قذوس،"قذوس،:ؤقالداكتاذىؤهذا.يطيرؤتائتثنليخقثيما،يغطي

3(.-ا:6)أيقايازض!"كليئغتخذة

إزقارأيرهركالترجسي.ؤيرهراثقفرؤيئتهجائيايستة،ؤالأزض!اثتريةاتفرحاأ-27

الرئب،قخذتررنهئم.ؤشارونكرقلتقاء.لثئانضخاإتئهيذقغ.ؤيرثمائيقاجأؤيئتهج

2(.-أ35:)أشااإلهتاتقاغ
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ث!دالللا!الطاملللةا!قالة-اللال!نا؟ثلاؤا

الذازتلأبؤال!تخاتة،الرجلذخلجينائتئبتمينغنؤايفونؤاثكروييم11-أ28

السئخاتيما،يناثتئثقائتلأ.ائس!غتتيماإتىائكرولبغنالرلثضخذقارتقغالذايخيثة.

ء(4-:013)حزااالرلثقخدتضغالبينالذارؤاقتلأب

الذيؤائضخذتففبى،ينتغضكئمقخدأتقتفونؤأنتئمئؤجمئواأنتقلإزونكيص11أ-92

44(.5:)يواتطلموته؟اتسمتئمائؤاجل!الإليماجمن

ائقسييح،لآلآيمؤالشئاهذزييقفئم،الشثيخأتاتيتكئم،ائذينال!ثئيوغإتىأطلثااأ-35

1(.5:بط)1ئغقن"أناثغييدائقخدؤشتريك

11ائمخاتاهفيائقخلإ،زلثالضمييح،ي!وغزئتاإتمانتكئميكنلآ،إخؤيىتا11-أ31

2:1(.)يع

أثاغقيكئم.يجلؤاللهائقخل!روخلأنتكئم،فطوقيأضسييح،اياشيمكئرتثمإن11أ-32

4:14(.بط)1ق!قخد"حقيكئمينؤأئاغقثيما،قيخذتحقيهئمين

ائذ!يضغرق!ؤالثفؤى،يفخيا؟فؤقاكا!تتاؤقتثقذالإلهتةفذزتةأناكقااا-33

:3(.ابط)2ؤائقصيقيما"يائقخدذغاتا

)فيل!تس!وغ"ائقسييحيىائقخل!نريختاةيخ!باخيياحكئمكلإلهىاقيفا1أ-34

.)4:91

-135

قفرقييما"

-136

ييؤالإغلآدبائجكقيمازوخائقخد،آئوائقييح،ي!ئوغزثتاإلةئغطخكثم"كى

ا:17(.)أفسس

يقرعآناهؤطوقيضئرلكلتخده،قذز؟يخ!بقؤهيكل"متقؤين

1(.1:اتبمو)1غقئيما"أتااؤتمثتالذياثفتازفياللهمخدإثجيلاخ!ت1أ-37
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لاللل!ناجم!ثلإلىالقابطأ

الآبوقبضةاليمنىاليدهوالابن

فيزاجمي،!قخلضثغاصد،تكنتئمإدؤتخئرتمجين،تكنؤلئماقتطرت1أ-38

الأزفيغقىؤأخرئتلع!طى،ؤأمئكرتهئميغفتييشمعوباقاسئت.غفتذييؤغئطي

.(6-36:5يقأ)"فئمغمي!ر

1(.53:)أشا؟االرثدزاغاعثتغيتحتؤلمنخترتا،ضذقاقن1-أ93

ؤخقيتخربخ،جمثديينشتريغةلأن:إلياصئييافييؤتا،ثتغيىتاإلىأئمئئوا11أ-04

ترخوإئاقي.يلشمعوبتقصيالبؤفيزاغاقي،خلآصيترزقذ.يرىقريب.يلشتعولبنورااثتته

5(.-51:4)ألقا؟زاجممااؤتثتطراثخرائر

م!كالبتجميعيذوب.الرخفةتاخذهمموآقيأقوتاء.أدوتماقراءتئذهىاجيتئذ1-ا14

تاشتعبذيفبرخئىكانخخرتمنمنونفيزاجمذبغطضيما.ؤالرغتأ!نتةاغقيهيمتقغ.كتغان

16(.-أأ؟ه5)خراقتتثتة"ائذيالثثغثتعبرخثى.زلث

ؤقذوشهذاقغقتالرتثتذأنقعاؤتتأئلواؤتتتثهواؤتغرفواتئظرواايكيئا-ا42

2(،،41:)ألقأئذغة"إسئرائيل

قلآنةؤهيئائبقغيماؤسثطييؤأئرليىالرلثيروعقأخرتجنيالربئ،ياغقىكاتث11أ-43

.(37:1)حزاايمطاما

ائمضرتينإسئرإئيلؤتطر.ائممئريينتدينإسئرائيلائتؤيمذلذيىالرلثاقخلمن1أ-44

لحافت،يائمضرثينالرلثصتتغهالذياثغطيتمالمغلإشرائيلؤزأىائتخر.شتاطنغقىأثؤاتا

31(.-،41:3)خرموستى"ؤيغئلإ؟يالرثؤآقنواالرتالمثئذب

خطؤافيئؤسئغ.ئغظمييؤلطفك،تغضذفيؤتميئكخلآصيكئرمنيىؤتخغل11-أ54

36(!-:1835)مزغمتاقي"تتقفقلققئمتخيى،

:16(.ا5)خراائغاؤالحطمزلثتايمينذ.ياثقذزهمغترةزلثيايمينذ11ا-46

21:8(.)مزئئيفييك"كلئصيثيميئذأغذايذ.تجميغيذكائصيثاأ-47

1(..77:)مزائغييئ(("يمينتغتر:ييقيىتا"هذااققفت:اا-48
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ثافىلثل؟االغاملللةا!قالة-اللالانا!!ناؤا

ؤفيزاغذتميئذليهنخفضتفئم،دزاغهئمؤلآالأزضن،ائتقكواي!متئمهئملينالأثه1ا-94

44:3(.)مزغئهئم"زصيمتلآنذؤخهك،ؤئوز

يتار،تخروقةهيئيتفسيك.اخترتةائذيؤالائنتميئذ،غرستئةائذيؤائغرش11ا-05

16(.-ا08:ه)مزييياون"ؤخهكاثيقاليين.ققطوغة

إلةالرئثيقولهكذاتة:ؤفليرغؤنإتى"اذخل:يفوستىالرلثقالائئماا-51

ققاتغا،تفسيكهئمؤكئمتتطيقهئمأنتا!قيكئمتإنقإئه.ييعبدوفيثتغييأطلقائيئرايثين:

ؤاثغتيم،ؤاثتقرؤائجقاليؤالخميرالخيلغقىالخقل،!ىاليىتؤالثييكغقىتكونالرئتيذ

3(.-ا:9)خرااجذأتعيلأؤتأ

)مزقذسييما"ؤفيزاعتمينهخلضئه.غخائحتصتتغلاع!نه،تجديذةترييقةيلرثثزثموا11أ-52

.)89:1

:16(.ا18)مزيتال!"صتايغةالرلتيمين.مرتمغةالرتثايمين1أ-53

قرغاةلثتغحبؤتخنإفتا،هؤلآقيلةخايعتا،الرث"أقاتمؤتخئوؤتركغتسئحذاقفتماأ-54

7(.-59:6)مزصتوتة"شمفتنمإنانيؤتم.يدهؤغتنم

قذؤأئتؤستلإ،يىآناالذيالشئغمبهؤقاش!أل!جمئيما"شت:موستىاققالاأ-55

تهئميخقعأئمييكميهثم؟ؤتقرغتمتهثمآيذتح.الزقالبينشتفرايياكلواتخمآاغطيهئم:قفحت

آيوايخيكترىالآنالرلث؟يدتفم!ر"قل:يموستىالرثتققالييكميهئم؟"ائتخرستضلبكل

23(.-2ا:اأ)عددلآ"أئمكلآيي

الآبالةقوةهوالابن

فؤييما"شيذ؟غملخ!تائمؤييين،تخنتحئؤتااثقائقةفذزييماغطقةهيؤتا11أ-56

ا:91(.)أفسسي

الروحيبرقالبتلاثمقيع،الإئستايئيماائجكقيمايكلآيميكوتاتثمؤيهرازيىؤكلآيى11-أ57

4(،:2كو111ؤائفؤه

2(.4:ااكو)"اللهؤجكمهاللهقؤهفيائضمييحؤيوتاييين،يهودآ:يفقذعؤينؤأئا11أ-58
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)؟"سلناثيدلال!ب!أقاا

قذؤهئمتجالسيينيلتاموليىؤمغلمونقري!يتونؤكانيغلم،كانالاع!لايمأخدؤيى11أ-95

الريشيقائهئم"الرثفؤةؤكاتت.ؤاوزشتييتمؤائتهوبثيماالخييلينقريبماكلينآتؤا

.)5:17

اسئقغائحنود،إلةزلثتا.صيفيؤنييالئ!قذاتميرؤن.قؤهإتىقؤةيناتذقموناأ-06

8(.-84:7)مز"سيلآة.تغقوقيإلةتاؤاصئغ،صتلآيتي

ينفؤةئفت!ئواأنإتىاوزثتييتمقلإيتيماييقأ!يموا.أيىقؤجمذإتئكئمآزسيلأتاؤقا11ا-61

.(42:94الو"الأغايى

)متالئيما"فؤةؤلآائكئتتغرفونلآإد:"تضيفونتفثمؤقالتسئوغقأتجاقي11أ-62

.)22:92

34(.68:إمزائغضايم"يىؤقويده،تجلآلهإشرائيلغقى.جمراصلتهأغطوااا-أ63

.(45:1)مز"يىاخكثمؤيفؤيك،خلمثيىياسئمذاآلففثم،ا-أ64

اثغخائت.المثايغالإلةأئت؟اللهجمتلكطيمإلبماأى.قييفكاثفذسفيآئلفئم،اا-أ65

1(.4-77:13)مزقؤتذ"الشتعولبتئينغرئت

ينأقفتلزخقتكلأ!.فذسيك!يزأثتكقذكقا.ؤقخذكفؤتكأنجميرايكيئاا-66

3(.-63:2)مزئ!تمخايك"شقتاقي.ائخياه

1(.21:)مزااإحذأيثتهبئلآكي!ؤيخلآصكالقيأ،بفرخيفؤيك،زلثايا1أ-67

21:13(.)مزخترويك"ؤئتغئرثئم.!ؤيكزدثياازتمغ11-أ68

)أرالسئقاؤاب"ت!طؤيقفميمايجكقييما،ائض!ئكوتيمائؤسئسنيفؤيه،الأزض!امتايغ1أ-96

ى!جمفافاضوزةقثخوتآيضتالألكتضتغلآ.أقايىاخرىآيقةلكتكنالآ1ا-07

لهنت!ثجذلآالأزفي.تخمبينائضاءييؤتاأسئف!!ينالأزفي!يؤتاقؤقينالستضاء

الئاببالجبلؤنرالأنتاءبىالآباءدتوفيأقنمذغنوز،إلةإفكالرئتآنالاصنىنفبذفن،ؤلآ

لآؤضاتاقي.ؤخالمحطىمجتىينالولبإتىإخستاناؤأضتع،يئجفموتيىالذينينؤالرأيع
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ثا!لثلا!العامسةا!قالة-لثالانا؟أ!ناا

ال!ئئبيؤتمإخقط.تافيياسئميماتطققنئئرئلآالرلثلأ!تايئ،إلهذالرلثياسئيمتئطق

السئابغائيؤئمؤأقاأغضالك،تجميغؤتغقلتشثتيلأيابمسيئةإفذ.الر!ثآؤضاككقايئقذستة

ؤتؤزكؤأتئذؤغئذكؤاثئئكؤابنكأئتثاغقلأيييماتغقللآ،إلهكللرلثقستئت

جمتقلث.ؤأشتكغئاكت!ئتريخ،لكيأئؤايكيىالذيؤتزيلكتقائمذ،ؤكلؤجضارك

ؤفيزا!شديذ؟ييدفتاكينإفكالرلثقأخرتجلثجمضر،أزفيييغئدأكئتأنذؤادكر

15(.-5:7)تثال!ئب"يؤتمتخقطأنإفكالرثثأؤضاكذلكلأخلقفذوذ؟.

الفةوهواللهئدعىالابن

)تكخققفئم"ؤائتىدكرأ.خققةالئ!صئوز؟غقىصخوزيه.غقىالإئ!تاناللهافخقق1ا-71

ا:27(*

،يخفضونالئاستجميغأنئريذائذيالئيما،ئخلصتاتذىؤضفئولخ!نهذاالأ!1ا-72

4(!-2:3تيمو)1"يقيلونالخققغرقيماؤإتى

مفيهك.قصيباسئيقاقةقصيبالذهور.ذفرإتىألثهياالائن:"كرسيثكغناؤأفااا-73

جمنأكترالائيقاجيرثبإفكاللهت!تخكذلكأخلينالإتتم.ؤأئغفئمتائيرأخئئت

9(.-ا:8)عب"شركائك

)عباااللهتلآئكيماكلتة"ؤئت!ئخذتفول:ائغاتيمإتىائيكرأذخلتتىؤأئضأ11ا-74

ا:6(.

تجثيي،!يؤضغقاتذكؤقاتيذك!،ؤأئصرهتاإتىإضيغكيئوتا:"قابقالائئماأ-75

28(.-:0227)يو!"ؤإلهى"زقي:تةؤقالئوتاأتجاقيئؤجمنآ((.تلئؤينغيرتكنؤلآ

يىكانهذا.اللهائكيضةؤكانالئإ،جمئذكانؤائكيضةائكيقة،كانائتذيمايي1أ-76

.(2-أ:ا)يواااللةجمئذائتذء

تفبرونإتنلبانقاقيمادؤوؤالسنتئئونكوثيىؤيخازةجمضر"تغت:الرلتقالاهكذا1أ-77

قائلين:لمصرعونإتئلث.ي!ئحاونؤتلثتمرونيائقيوب.يضثمونخفقلثتكونو!.ؤتلث
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"نط!نا؟لال!هـلييبالدلقاا

المخلمن"إسئرائيلإلةيامختجبإلهآثتخفاإله((.ليسنآخر.ؤلئسناللهؤخذفيييلث

15(.-45:41)أش

ئتشثرةيا،يفؤه!خوتلثازقيي.ميقيؤنفتشئرةتااضغدي،غالتجتلاغقى1أ-78

تايييقؤهالرثالسئمذفؤدا.إلهلث"هؤدايهودا:يمددبقويى.تخاييلآازقيى.اورشتييتم

تخضعبذزاجميما.قطغهترغىكرا!.قذاقهؤعضقئهقغهاخرتههؤدا.تهتخكمؤفيزاعه

.(11-04:9)أيقائفرجمغاب"ؤيفوذتخمفقا،جفئيهؤ!ي،ائخفلآن

ائقلوب:يخائميقولوات!توقا.ائمرتيشتةؤالركتائم!ئتريخية،الأتادقياشتذدوا1أ-97

)أ!قؤئخفمئكئم"ياييفؤ.اللهحراغ.يا!يىالائيقائمإفكئم.فؤداتخافوا.لآ"تشتذذوا

.)35:3-4

اتتطرناة.الرفيهؤهذاقخلمتتا.ائتطرتاةإلهتا.هذا"هؤدا:ائيؤيمذلكيىؤيقال11ا-85

قكاييماييموآلبؤيذاسالختل،هذاغقىتسئتمرالرلثيذلأنبخلآجميما".ؤتفرحتئتهج

1(.0-25:9)ألقاائقزبقةاتاءفيالئئنئذاسكقا

اسئقهؤتذعوائنآؤتيذتختلائغذزاءقا:آيةتف!هالسثثايغطكمؤليهن11ا-81

-7:41)ألقاائخيراؤتختازال!ثثرترففنأنغرتتتىتاكلؤغ!تلأزئدأ"جمفائوئيل".

.)15

ضيبغتجازالأزفي.ذثانياازتمغ.أشثرقالثققات،إلةتازلث،ياالئققابإلةيا11أ-82

.(2-ا:49)مزااينئضئتكيرا

ياائظريخثتاتاسيلآة..يغقوتإلةياؤاضغصتلإتى،اسثقغائحنوب،إلةزلتاتااأ-83

9(.-84:8)مزش!ييجلث"ؤخيماإتىؤائتمتآلثه،

.(74:6)مز"اتموز،يضييهتاتمواز.زئموا،لثهاصزئمو481-11

أكثرالائيقاجيذفنإفكاللهتستخكذلكأخلينالإثتم،ؤأئغضتائيرأخئئتاا-أ85

:7(.45)مززققائك"ين
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اللاث!15الطامل!لةا!قالة-االلالان؟أاثلا

اسئمي؟"غنتسئأل"يقادا:ققالياشمذ"."أخيرفي:ؤقاليغفولثؤستأذ11-ا86

يؤخبما،ؤخهآاللهتطرث"لاتىقائلأ:"قييييل"ائضكالباشتمتغفوفيقذغا.فتاكؤتازكة

3292:)تكاالحدهغقىيخقعؤهؤقنوئيلغترإدال!ثئف!تهؤأشئرقثتفسيي".ؤنخيحث

.)31-

الإئ!تان"غيئمئوزي!غقىاللهلأن.ذئهي!ئقلثيالإئستال!الإئ!تالبذيماستايأ1ا-87

9:6(.)تك

الربهوالابن

قالهذا،أفغليؤتمأفذاجمكئمئطولبتختزتادآتكوئونلآتفئمالأشئرازؤتذوسئون11-ا88

إشرائيل.كلغقىخولييتيخيبقاأترثةائييغندينوستىشتريغة"أدكروا.انختوبزلت

الغطييمائيؤيم،الرئتيؤيمقجيءقثلالئييإييثاإلئكئمازسيل"هآنذا.ؤالأخكاتمائقرائفن

ؤأضرقيآيىيئلاآبايمهئم.غقىالأئتاءؤقفتالأتتاء،غقىالآباءقفحتقيرذؤائضخوفي،

6(+-:43)ملايقغن"الأزضن

تفوذؤشطلث،فيؤأسئكنآييهأتذالا:ليصفيؤن،بئستتاؤافرجي11"ترئيىا-98

ؤستطلث،فيقأشكنشغبأيىؤيكوئونائيؤيم،ذلكيييالرثثكيترةأئمقيثيئ.الرئث

1(.1-201:)زصإلئلث"أزستقييقذائخئودزلثأنقتغقمين

الرئثالسئتذؤليكنؤجمفؤقا.الأزضن%شقاأضيي.تجميغكئمالشئغودثأيقاإسئقغوااا-ا09

ؤتضثيىؤيثزلقكاي!ينيخرجالرلثهؤداقإتهقذسييما.قئكلينالسئتاغقيكم،شتاهدآ

3(.-2:أ)ميخااالأزفياشتؤايخغقى

22(.0:6)أشييما"اشرغؤفييمافيالرتثآنا.قوئةائةؤالخميرأئفآتصيراآلضييرا-ا19

لأغصتأزشقيىائم!ايهين،لاتشئرق!تخييالرلتلأ!غقى،الرئثالسئئدزوخ11ا-29

ققئوتبماي!تتبمالالمنا؟قي.يالإطلآقؤيفقاشوليينياليئق،لفض!ئبتينلاتادقي،ائقفبئئكسيري

2(.-أ61:)أيقالئائجين"كللاغرقيلإتهتا.ائيقابمؤييؤيميلرثث،
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لامللق؟هـلبرلال!بالدأالقا

الطفقةهيئقالآع!نةغقيلث.أشئرقالرئثؤقخانورفي،تجاغقذلاىسنها!ئتييرياقويي1أ-39

)أشيرى"غقئلثؤقخدةالرلب،قيثثرقغقثلثأئاالاقتم.الذاجمس!ؤالظلآمالأزضنتغطى

2(.-ا0:6

كللإتهتا.ستييلأائقفرفيقؤموا.الرلثقييق"أجمذواائترييما:فيضاليغاصتؤت1-ا49

قمغقنشفلأ.ؤائغراييبم!ثتميمآ،ائمغؤجؤيصيرتئخمف!،ؤآكضيماتجتلؤكلترتمع،ؤطاء

5(.-:043)أيقتكفتم"الرلثقتملأنتجميعآ،تثتركلؤتراةالرلتقخا

إزقارأيرهركالئرح!يى.ؤيرهرائقفر!تثتهجائيابستة،ؤالأزم!اثتريةاتفرحاا-59

الرقي،قخذيرؤنفئم.ؤشازونكرتلتقاغ.ئثتانقخذإتييمائذقغ.ؤيرتئمائيقاجأؤتئتهج

2(.-ا35:)أيقااإلهتاتقاغ

تئبينتازكتاكثم.الربلمياسئيمالآيىئتازكأثمذ!زتياآ؟خلمن!زلثتاآه11ا-69

.(62-811:52)مزاالردثا

69:4(.)مزاالآيقيمااكلغقىهؤقهولبجدا،ؤخمياغطمالرتثالأن1-ا79

تدبنتترغرع.قلآاثض!ثكوتةتتئتبأئضامقك.قذ"الرلتأقيم:اتئيناقولواا-89

.(69:01)مزيالاشيقاقيما"الثئعوقي

5(.68:)مزفذيييما"تثيهنيىآلئهالأزايل،ؤقافيائيتاتىآبواا-991

54:6(.)مزااصتايحلآتنةزلثتااسثقكأخقذئثتلإبأ.تكأدتخاا00-2

)مزائمتالي"!يائختازالرتثائخثاز،ائقديرالرلثائضخد؟تيذهذاهزاتنا10-2

.)24:8

5(.:42)مز!ولصييما"إليماينؤيرا،الرتثيمئدينتركةايخمل25-21

ستدوتمغقىالرثقأمطرصموغر،إتىلوطذخلالآزفيغلىالشتضرأشئرقباؤإدا53-2

ؤتجميغالذائره،ؤكلائمدن،يفكؤققتالستماء.جمنالرلثجمثدينؤتارايهئريتاؤغموزة

25(.-:9123)تكالأزفي"ؤتتاتآ،ائمالبسئكاني
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لثلثث!ا5الطاملللةا!قالة-االلال!ن!ا!ناؤ

ملكهوالفةابن

آفؤات،ؤاالأخياغتلإينأنائغييل!ائضييح،تسئوغؤالرقيالتيماأتاتمإذأاتاشيذكآنااا45-2

.(4:1تيمو)2ؤتقكويإ"؟طفوليجمثذ

لصمركئاإن.قغهأئضآقستتخياقغهمثئاقذكئاإنآنه:ائكيضةهيئاصخابقةا55-2

12(.-اأ2:تيمو)2ست!ئيهرلا"أئضأقهؤنئيهرةكتاإنقغه.أيضاقستتضيك

11ضفيهكقفييمثاسئيقاقبماقصيثالذفور.ذفرإتىألئهيا:"كرسيئكالاثنغنؤأئا65-211

)عبا:8(.

يييماتتاالذيقخثييما،ائنضقكوبإتىؤتققتاالطفقيما،سحفطالبينأثقذتااتذي57-211

إكوخييقبما"كليكرالضئطولي،غئراللهضوزةفؤاثذيائخطايا.غفرانيذييما2،ائمذا

15(.-أ:13

يلأؤتالب-غايدفؤائذيطفا!-تجسبىؤأؤزاييكلأنهذاتغقمونقإتكئم"85-2

:5(.5)أفسساؤاللهاائض!ييحمقكوبفيييراثتهليس

هذاينتفقكييكاتثتؤاثغاتيم.هذاينتي!ث"شفقكييتسموع:أتجاقي95-211

ينشضقكيىتيصتثالآنؤليهن.ائيهوبإتىاستلتملآيكيئيخاهاونخذايىتكانائغاتيم،

:36(.أ8)يوهتا"

صجفيؤن.ا!بنةياتخايي"لآتكئولب:هؤكقاغقئيماقخقسنتجخشأي!وغؤؤتجذ0-2111

15(.-أ:214)يوأتالز"تجخشغقىتجايسآيا!ييشيكلثفؤدا

)يوإسئرائيل!"قيكأئتالئإ!اثنأثتمغلم،:"تاتهؤقالتتتائيلأتجابئاا1-21

ا:94(.

23:42(.الوققكويذ"ييحئتقتىز!ثيا:"ادكرفيييسموغقالتتما212-

أئبؤقاالثيما.جمئذيغقةؤتجذبقذلآ"!للثقرتم،تاتخايى:"لآائقلآكتقااققال2131-

الرثتؤيغطييمايذغى،اثغلىؤائنغطيمأ،يكونهذاي!وغ.ؤتتضيتهائناؤتلإينستتختيين
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"سلنا؟ثبهـلال!القابدأ

الويقاتة((يمفيهيمايكونؤلآالأتد،إتىتغقوقيتئمبغقى!يضيأأيييما،ذاوذكرسيىالإله

33(!-3":أ

قجيتيذتغه،اثمذيميينائقلآئكيماؤتجميعضخد؟لمحىالإئ!البائنتجاغ11"ؤتتى4-21

كماتغفبىجمنتغضفئمقئقترال!ثئغولب،تجميغأقاقهؤتختيئ.قخدهكرسييئغقىيخيسن

تقولتئمائي!تالي.غنؤائجذاغتميييماغنائجرالتق!ميمائجذاء،ينائجرألتالرأجمييقمز

تاأسييميىمئذتكئماثمغذاثققكوتليئوا،أيىئتازيهيتاتغاتؤاتميييما:غنيلذينالقيذ

34(.-3ا25:)متاثغاليم"

ققالشيئآ.يثةؤطقتثؤستخذتاثنئقا،قغزثديائتيئائمإتثيماتقذقتاجيتئذ2151-

غنؤالآخرتمييكغنؤاجدهذالبائتاقييخي!نأن:"قلتهقاتت؟"تريدينتقا:"قادا

21(.-0:202)متشقكويك"يىائيستالي

الحقوإله.الآبدينأبدإلىوالعظمةوالسلطانائملكلهواعطيالقوةشديدالحق21611-

.(4:04)عزرأاكرمبا

إتىؤخاغأتىإئستالبائنجمثلالسئضاءسئخبقغؤإداالليلزؤىفيأزى11"كئمث217-

ؤالاقيمالشتعولبكلتهيتتغثذؤققكوتاؤقخدآس!فطانآقالمغطى.قذاقهققربوةالاىثايم،اثقديم

1(.4-7:13)دايئقرضن"لآتاؤتقكوئة،تروللنتاأتدفيسئفطانسئفطائة.ؤالأثسيتة

ؤيخريؤتئخح،قيأقتضيكير،غمخنيذاوذؤاييم،الرلثتقول،تاييآيام11"قا18-2

23:5(.)أرالأزفي"يىؤغذلأخفآ

22(.33:)أشيخلصتا"هؤقيكتاالرلثغتا.شتاليالرثقاضييتا.الرلثاقإنا-912

أئن":الرعتيتذكرقفئك.تييذةأزضآتريال!.غيتاكتئطريتقاجميماآئضيلثاا02-2

.(18-33:17)أشالأثرابخ؟"غذالذيأئناثخايي؟أئنائكايث؟

تارتهالذيالرلثيقو،،رؤستاؤةترتيبالراتيماؤين،يزولاثخؤفيمنؤضخرة1-2211

تترآسمون"يالخقؤرؤشاءتيك،تفيكيائغذليهؤدا.اورشتييتمفيتئورؤته،صهيؤنيي

32:1(.-31:9)أش
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الللأث!فى15الطامسةا!فالة-االلالان؟أا!نا

ؤيخيصفيؤنتجتل!يققكقذائحئودز!ثلأنالشئضح!،ؤئخرىاثصرؤتختئ22211-

.(42:32)أيقاشخداثئئويخيمازفذاتم،اوزشتليتم

ويدينونالقصببينالضمرارسعىويسحونيتلألأونإفتقادهموقتفيفهم22311-

8(.-3:7)حكالأبد"إلىربهمويملكالشعوبعلىويتسلطونالأمم

إلئلث.تا!يىقيكلئيفؤدااوزشتييتم.بئ!تتاافيمي،صفيؤنائتةياجذأإثتهجىاا224-

9(.:9)زكرأتايي"ائنتجخ!ثبىؤغقئجقاليغقىؤزايهبؤبيع،ؤقثمئورغادلفؤ

ؤيلآدييخة،ؤيلآزئيمبى،ؤيلآقيلص،يلآكيإزةآياماستيقعاونإشرائيلتيىالأن2251-

تيكفئم،ؤذاؤذإلهفئمالرلثؤيطفئو!إشرائيلتئويعوذذيكتغذؤتراييتم.أفودؤيلآ،يفتال

5(.-34:)هوشعالإلايم"آيخريخىخوب؟ؤإتىالرثإتىؤيفرغون

)مزالأزض!"تترئرلاثكرويييم.غقىتجالسهؤ.ال!ثئعولبترتياتقذ.قذآلرلثاا226-

.)99:1

ؤفذوشجمخنتا،الرئثلأنقرثتا.يتتصتؤيرضاكفؤيهنم،قخرأتتالائك2271-

مختارازقغتقوممب.غقىغؤنآ"تجغفت:ؤقفتتمئذيرؤ!ياكقفتجيتئذقيكتا.إشرائيل

1(.9-81:17)مزقستحته"قذسيييافن.غئديذاوذؤتجذت.العثئغبتينين

،(721:)مزائقيلث"لائنؤيركيفميلب،أخ!شاتكآغطآللهغآ،اا28-2

تغتا.اثحنوبز!بالأزض!.داتب،صخوتهأغطىائقضالأ.ترغرغب.الاتماغخب9221-

متكنالأزفي.لمحيجربأتجغلكثص،اللهأغقالائطرواقففوا.سيلآة.تغقولتإلةقفخاتا

)مزيالتايى"يخرققاائقركتاتالرئخ.ؤيقطعاثقؤشيك!يرالأزفي.أقضىإتىائحرولب

46:6-.)9

قي!ثئتهيأييلث،ؤتيتشتغئلثؤاثستيئاذتلث،ؤأجميليؤائظري،بثتياإشقيىاا235-

ؤخقلبتترضتىالشئعولبأغتىصحوليؤيئت.تهقاسئحديستئافيهؤلآعشنهحسئتلث،ائقيذ

.(21-54:01)مزااثهيقلإ
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وللا!ل!ناثليل!دي!لأالقا

أكثرالائيقاجيذفنإفذاللهقستخذذلذأخلمنالإئتم،ؤأئغفئتائيرآخئضتاا231-

7(.:54)مزازققائكاين

قيأقتذخل،الذفرتاثالآئؤافي%شقاؤارتمغنزؤوستكن،الأزتابختجشقاإزقغناا232-

إلتقاازتغن.ائمئالييىائخثارالرلثاثخئار،ائقديرالرثثائقخد؟قيأهذاهؤتنائقخد.

-24:7)مزائقخد"تيذقيذخلالذفرئاث،الأئؤالبقيشقاؤازقغئقازؤوستكن،الأرصتابخ

.)9

)مزاالأتداإتىؤت!ئل!يذاوديض!ييجيما،زخضةؤالمئايعيقييي،خلآصبىابرج2331-

51(.-05ا:8

الطبيعةبحسبابةهوالفةابن

يي"إلأالآبإتىتا!ييأخالئسن.ؤائخياةؤالخقالطريقفؤ"أتات!ئوغ:تةاقال2341-

14؟6(.)يو

الطفضيمايىيضثيىقلآتثئغييقن.اثغاتيمئورهؤقائلأ:"أتاأئضأت!وعكلضفئمائتما235-

12(.8:)يوائخياه((ئوزتةيكونتل

هؤبيمااكلمكئمالذيآثكلآمشتئئآ.يمياقلآائختاأئا.يخيىالذيهؤآلروحاا236-

6:63(+)براؤخباةزوخ

قنؤكلقحتيخيا،قاتؤتؤيىآقنتن.ؤاثخياةائمياقةفؤت!ئوغ:"أتاتقااقالا237-

26(.-2:هاا)يويهذا؟"قئلؤميينالأتد.إتىيفوتققنيىؤآتنخئأكان

6:33(.)يويفغاتيم"ختاةائؤاهبالحمئضاءين4الثافيفؤاللهخثرالأن2381-

إتىيخياائخئزهذاينأخاأكلإنالستقاء.ينترلالذيائخيائخئزهؤآنااا923-

قخاضتمائغاتيم".خياهأخلينأثذئةاثذيتج!تلإيفؤاغطىأتاائذممبؤائخئرالأتلإ.

-51ا*:)يويتاكل؟"تجستذةئغطيتاأنهذاتقدزقائل!ن:"كئ!تغضأتغفئفئمائيفوذ

.)52

6؟48(.)يوائخيا؟"خئرفؤ"أتا024-
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ث!دالثل5الطامسةا!قالة-الثاإن؟أا!نا

)يوي!ثتاغ"تنئخيسأئضآالائنكذلكؤئخيى،آئؤاتايميئمالآقيأنكضاالآعشنه1-241

.)5:21

4(.:اإيوالئاس"نوزكاتاؤائخياةائخياة،كاتبايييماا24-2

روحآالأيخيرؤآذمخمة،تفسأ،الأؤلالإث!تانآدم،أثضآ:"ضازقكتولباهكذا2431-

4(.أ:ه5كو11ئخييأ"

ائخقيماتائوسينأغنقييتذي!وغائضمييحفيائخياهزوعتائوشالأن4-241

.(8:2رو)اابئقؤاؤ

ؤاجدييرهكذايلذينوتإ،الئاستجميعإتىائحكمضازؤاجذةيخطةكقااقإذأ2451-

5:18(.)ربراائخياهيتئريرالثاس،تجميعإتىائهتةصتازب

ؤتض!تئة،شتاقذتاةالذييغئويتا،زأيتاةائذيستمغتاة،ائذيائتذء،ينكانآئذياا46-2

باثخياهؤنخيركئمؤتشئقازأثتاؤقذ،اطهرثائخياةقإن.ائخياهكيقيماجقيماينأئلإيتا،

2(.-أ:أيو)1تتا"ؤآطهرثالآلبجمئذكاتتاليىالأتلإثيما

اثيهيىالخقفيؤتخنالخق.يتغردتتمييرةؤأغطاتاتجاغقذالئ!ائنأنؤتغقم24711-

2(.50:يو1)ااالآتلإثةؤائخياةالخقالإلةفؤهذا.ائقمييحي!وغ

5:12(.يو)1ائخياة"تةققي!تاللةائنتةلئسنؤقنائخياة،ققةالائنتةاقنا48-2

يفوا"ادقموا:ؤقالؤأخرتجهثمالئخنأئؤالتقتخالقئل!يالرلتقلآكؤليهن92411-

2(.0-5:91)أعائختاه(("هذ؟كلآيميخميعالقيكلييال!ثثغتؤكلفوا

3:18(.)أمنالقفبوط"يقاؤالفتضستأيفضييهيقا،ختاهشخرةاجميئ5-251

.(36:01)مز"ائقفبلفضمثتمييمؤغذلك،تغرفوتكيلذينزخقتكآليئماا-152

3:9(.)باروخالفطة"وتعلموااصغواالحياةوصايااسرائيليااسمع25211-
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لاسلنا؟هـلبرلالدالفابالد

الآباللة)مضورة(إرادةهوالابن

زوغ،ؤاثفؤهائضضئوزهزوخؤائقفيم،ائجكضيمازوخ،الرتزوخغقئيماؤتخل25311-

2(.:11)أشااالرلبؤتخاقةائضغرتيما

1(.9:0)أمثالقفما"ائفذوسؤقغرقةالرلث،قخاقةائجكضيمااتذغا254-

الربلأنا.اخؤيلثينؤخفلتزلب،توك!،؟جمثلكتناثحنوب،إلةزسثاتاا255-

98:8(!)مز:4(.17)يو"الأرضعلىمجدتك"أناكلامهوفق"،المسيحبواسطةيمخد

اللةمنالطبيعةبحسبيأقيالقدلرالروح

2(.4:4)يويسئحدوا"أنتئتييؤالخققيالروعتهتسئحاونؤالذين.روحآلئهأا256-

)متائفذلعيى"ؤالروعؤالاثنالآبياسئيمؤغضذوفئمالاتيمخميغؤتفمذوااقادقئواا257-

.28:911

ائفذسيىالروعغقىيتكذقيقفتكال!ثئئطانقلأيقادا"ياختايثا،:ئطرسناققالا258-

س!فطايك؟يخيتكنأتثمييغ،ؤتمالك؟يئقىكانتاقؤهؤألئنالخقل؟تقنينؤتختي!ن

5:3)أعالثإ"غقىتلالئاسغقىتكذبئتئمآثتالآئر؟هذاقفيكيىؤضتذتتالذققا

.)4-

ؤليهنتؤجوذة،يخذبمؤأئؤاعؤاجد.الروخؤليهن،تؤجوذةتؤاهتاقأئؤاعا925-

ؤليهثه.الكلفيالكلتغقلالذيؤاجد،اللهؤليهنتؤجوذة،أغقالؤأثؤاعؤاجا.الرلث

ؤلآخرجكقة،كلآميالروعيغطىيؤاجل!قإئهيفقئقغيما.الروعإطقاريغطىؤاجل!لكل

شيقاءتؤاهبؤلآخرائؤاجد،يالروعإتمانؤلآخرائؤاجد،الروحيخبجمفمكلآم

أئؤاعؤلآخرالأزؤاع،تضييزؤلآخر،ن!ؤةؤلآخر،قؤاتغضلؤلآخرائؤاجد.يالروع

لكلقاسيمآيغيييما،ائؤاجذالروختغضفقاكلقاهذ؟ؤليهنأئ!يتيما.ترتجضةؤلآخرأئسيتبما،

+(11-21:4كو1)"تثتاغكقا،هيففربؤاجد

616



فياللل11الطامسةا!قالة-اللال!نا؟أثلوا

لأنالئيما.أغقاقخثىشتيئءكليفخمنالروخلأنيروجيما.تخنتتااللهاقآغقتة5-261

لآالئ!امورأيضآهكذا!ييما؟الذيالإثستالبروحإلاالإئمتالباموزتغرفىالئاسيىمنقن

11(!-ا.2:كو)1الثيما"روحإلاأخدتغرفقا

الروعغقىالتخلإيفؤأفايلناسيى،يغقرؤتخلإيؤخطخيماكلتكثم:أقولايذإطثا261-

31(.:ا2)متيلتاس"يغقرققن

4(.33:)أيوبأخيئيى"ائقلإيرؤتتقةصتتغيياللةروخ26211-

3(.401:0)مزآزضيى"اؤخةؤتخذدقتخقق،روخكاترسيل63-21

كليييماؤيتستقيما،ال!قاؤاثضيدتيالرثثايكيقيماا:الآتييفولالقدسالروح264-

.(33:6)مزااقاجنوب

إتىإشرايميلتئويئطرلآلكىؤخهيماغقىئرفعأيفتغفوستىكانكضاؤلئسن26511-

الغييقائغفديراغهجمئذتف!ئةائئرفعذلكاثيؤيمخئىلأثةأدقائفئم،اغيطتتل.الرائليقاتيما

اثمرقعموستى،يقراجينائيؤيم،خثىليهن.ائقسييحيىيئطلالذيمئكشيني،غيرتاق

،الروحقهؤالرلتؤأئاائبرقع.يرقعالرلتإتىيرجعجمئذقاؤليهن.قفيهئمغقىقؤض!وع

17(.-3:13كو)2احرتدةافتاكالردتزوخؤخئث

3:16(.كو1)ايي!شئم؟ايسئكناللهؤزوخاللة،قيكللأنكثمتغقفو!أتااا266-

أثئئمؤأثاتغرفة،ؤلآيراةلآلآنهتفتقه،أنائغالأتسئتطغلآائذيالخقزوخ26711-

:17(.أ4)يو!يكئم"ؤيكونقغكئمتايهثلآ"!لةقتغرفوتة

:13(.4يو)1روجيما"ينأكطاتاقذأنه!يتا:ؤهؤيخييماتتبتآنتاتغرف!ايهذاا268-

2(.0:أ.)متييكنم"يتكفنمائذيأييكنمزو!تلالفتكفمينأثتنمتسمتنمالأن9261-

تتاائقؤفوتةالأشثياغيتغرت،اللهجمنائذيالروختلائغاتيم،زوختا!خذتئمؤتخن5-2711

1(.2:2كو1)اااللهجمن

ؤتتاتكئم،تنوكئمقيتتثاتثتر،كلغقىروجىأشكبآتيذلكتغذؤيكون27111-

2:28(.)يؤرؤى"شتتابكئمؤترىأخلآمأ،ش!وخكثمؤيخقم
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لاشلنا؟ثبهـد!ب!ألفاا

الروغئغلفةيضاتلإئ!تايثة،جكقةئغلفقايأقؤاللآآئضأ،يقاتتكفئماليى27211-

لاتهاللةيروعقاتفتللآالطيجيئالإئ!متانؤليهن.يالروجثابالروجئابيينقاليائقدير،

كل!يقيخكمالروجيئؤآفاروجثا.يخييمايخكمإئضالأئهيغرقهأنيفلإرؤلآتجقاتة،جمئذة

15(.-2:13كو)1اأخلإاينيخييمائخكئملآؤفؤلثتيئء،

الرثثياسئيمتتررتئمتلتقذس!تئم،تلاغت!فئئم،ليهن.يئكئمألاسكانؤهكذا27311-

1(.61:كو)1ااإلهتاؤيروعي!وغ

لمكلمواأنائقاسالروحتتغهمغلآطئة،ؤكوز؟يخريجئةيياختازواتاؤتغذ27411-

)أعالروخ"يذغفئمققئمييبيئة،إتىتذقئواأنخاؤئواجميسيثاإتىأتؤاققضاأسيئا.!ىباثكيقيما

7(.-:6ا6

ؤليهن.ييكنمستايهنآاللهزوخكانإن،الروع!يتلانخ!ل!يخيقق!شنمأثتنمؤأئا27511-

قثتقائخستايخيكئم،ائضييحكانؤإن.تهلي!سقذلكائقييح،روحتهلئسنأخدكانإن

منتسئوغأقاتمائذيزوخكانؤإناثير.يستتبقختاةالروخؤأئاائخفيما،ي!تتمب

أئضأائضائتةأخستاذكمش!خييالأثؤابينائضييغأقاتمقالذيييكثم،ستايهناالأفؤاب

1(،1-89:)روييكئم"السثايهنيروجيما

3:16(.كو1)اييكئم؟ات!ئكنالئيماؤزوحاللة،قيكللأنكئمتغقفونأقااا276-

تكئمالذي!يكم،الذيائقدسيلروعقيكلهؤتجستذكئمأنتغقمونتسحتئمآثماا277-

ؤييأخصتابكئميياللهدمحدوا.يتقناشمنريئئمقل!لاةلكثملأئف!يكئم؟لس!تثمؤآنكئماللإ،ين

2(.0-6:91كر)1الئهاهزائييأزؤاجكئم

ائفذصيىالروعغقىيتكذقيقفتكالثئيطانتلأيقاداختايئا،"يائطرش:اققالا278-

سئفطايك؟!يتكنأتئمييغ،ؤتضالك؟يئقىكانتاقؤفؤآلي!نالخقل؟تقنمنؤتختيممن

5:3)أعالتيما"غقىتلالتايرغقىتكذلثتثمأثحتالأئر؟هذاقفيكيخيؤضتذتتالكقضا

.)4-
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ثابىااللل5الطامسةا!قالة-اللالاثاا؟أال!ن!

!11اللهققكوثغقئكئمأقتلققذالشئتاطين،اخلإبخاللهيروعأتاكئثإن"ؤليهن

12:28(.)مت

ؤتكونت!ثتر.فؤيرتغايه،الأتد،إتىالإئ!تالبفيروجييدين"لآ:الرتثاققال2851-

6:3(،)تكشتة"ؤجمشئرينيئةآيافة

المغطىائفذسيالروحففويتايىائستكتحثقداللةقخثةلأن،يخزيلآؤالرخاغ28111-

5(.:5)روااتتا

ؤيسئك!ونجمئي،ؤلئسنزايأيخرونأنهئمخئى،الرثثيقولائمتقردين،لفتيينؤئل28211-

.(0:31)أيقااخطيئةغقىخطئةيتزيدوا،يروجيؤلئمنستيهيبأ

ائكاهنيفوضابنئنيفوشتعياؤت!ثتذذ.الرئثيفولززئايل،يات!ثتذذاقالآن2831-

زلثتفوذقغكئم،قإثىؤاغملوا.الرلثيفوذالأزفي،ثتغبتجميغتاؤتشتذذواائغطيئم،

ييقائمؤروجىجممئر،ينخروحكئمجمئذييماغاقتمالكثمالذيائكلآيمخ!تاثحنود.

5(.-2:4)حجيتخافوا"لآ.ؤستطكثم

التإ"ينتلزخل،شثييئيماينؤلآتج!تلإ،ت!ثييئيماينؤلآدبم،ينلئنؤيذواآئذيناا284-

أ:13(.)يو
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الكآبيةالآياتلشواهدفهرس

الفقرةرقمثملأأشاسةالمقابرقمالفهرسعملفضلنا
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ف!اللللأ.االطلونفيا!نوز

بؤنيل:سفر

23:ه...+000000000000000000000035:218إر

2+23:16.7..............................إر

23:23+24000000000000000000032:53،إر

،32:7634:11

27:18................+00000000035:14إر

15031+48:.ا..........................إر

01:12)س(000000000000000000000027:هإر

حزفيال:سفر

3:12000000000000000000000000035:124حز

1:3ء4............+000000000035:128حز

3311000000000000000000000000091:16:حز

37:1000000000000000000000000035:431حز

37:27-28000000000000000000000034:9حز

:دانيالسفر

21:02+23...+000000000000000000035:93د

71:13+،1.............+000000035:217د

19:24+25.+000000000000000000035:301د

131:42000000000000000000000000022:02د

هوشع:سفر

3:4+500000000000000000000000035:225هو

ف21

2:2500000000000000000000000000000016:6بو

2:280000000000000000000000000035:71؟يؤ

:عاموسسفر

5:700000000000000000000000000035:201ط

سفرمبخا:

01:2+3000000000000000000000035:091

035:9+........................05:2+4

07:18000000000000000000000000015:57

سفرحبفويأ:

2:ا+000000000000000000000015:92حبفوق

سفرحجي:

35:283

زكريا:سفر

210000000000000051:92،34:62:ازك

10000000000000000000035:918ا-ا.2:زك

9:900000000000000000000000000035:224زك

سفرملاخي:

4:200000000000000000000000000035:101ملا

4:3+600000000000000000000000035:188ملا

الثانية8أسفارالقانونلةأثانل!ا،

:باروخسفر

3:300000000000000000000000000031:9باروغ



لائللكلا؟هـلبرلالدالقابالد

52؟:3:90000000000000000000000053غبارو

3:2100000000000000000000000004:42غبارو

:سليمانحكمةسفر

3:7+8................+.0035:223حكمة

6:270000000000000000000000035:98حكمة

الجديد؟الع!د4ثالئا

مئي:إنجيل

:18...امت

22+ا:.امت

أ:22.....مث

3:2...مت

3:3..مث

3:11-12مت

00000000034:96

00032:001

000000032:101

0011:92

11092

11027

3:!اامث

11:92

0011،26:،11:28

ا:92أأ.................+.......3:همت

3:17000000000000000018:132:91،مت

4:0،100000000000000000032:127مت

4:1،10000000000000002:3632:07مث

5:60000000000000000000000000035:001مت

5:16000000000000000000000000000032:همت

5:21-22000000000000000000032:201مث

ف22

أ:27:53+2800000000000000000000005همت

5:270000000000000000000000000032:96مت

أ:28000000000000000000000000005:32همث

:68ا2340000000000000000000000005:مثه

1000000000000000000032:301ا+ه6:!امث

6:33...............++00000000035:89مت

7:180000000000000000000000003201:!امث

ا8:2+400000000000000000000000032:6"مث

8:311-320000000000000000000032:70مت

9:232:301......+000000002:28،مت

0،1:1600000000000012:0312:32مت

01:280000000000000000000000000024:أمت

01:92+030000000000000000000015:12مت

01:92000000000000000000000032:701هت

92:ا4000000000000000000000000001:اامت

92:ا80000005000000000000000000:1اامت

...الخ....................مقدمة11:اأمت



دا،:4مفدمة،:1127مت

ا،23:اا:5،8أ:3،35ا:3،18

35:3ا،32:.ه26:4،

32:86ا:28.......+..0032:27،امث

28:011+920000000000000000032:اامت

3ا:اا:92...........،.+.0000000002امت

01:02000000000000000000000035:926مث

11ا:ه+6...............+..00032:أ2مث

12:7؟-2800000000000000000000،3:07مت

12:28000000000000000000000035:927مت

12:31000000000000000000000035:261مث

12:331....................+032:12مث

12:3500000000000000000000000000006:8مت

13:5!ا+460000000000000000000032:26مت

14:24-26+000000000000000032:113مث

22:15مفلمة،16:13مت

ااا-170000000000000000032:ها:63مث

16:16+170000000000000000000022:15مث

16:23000000000000000000000032:113مت

16:27000000000000000000000032:116مث

17:500000000000000000000000032:117مت

ف23

فطس!.ناللالوا؟ةثن!ا

91:16-17.....مفدمة،مث

،32:11834:02

،9:8

91:270000000000500000000000000026:6مت

91:28000000000000000026:326:6،مت

02:210000000000000000000000000026:6مث

02:23.................+0000000026:أمت

02:02+2100000000000000000035:215مث

02:25-270000000000000000000026:6مث

02:280000000000000000000000000026:6مت

21:3200000000000000000000000035:79مت

22:9200000000000092:2،32:136،مت

35:162

24:30000000000000000000000000002:18مت

24:14....+00000000000000000000022:2مث

..مقدمة...............2:36....دامت

24:381+930000000000000000000022:1مت

24:400000000000000000000000022:11!امت

2:1100000000000000000000000051:93همت

25:2300000000000000000000000032:93مت

25:34..............مت

،32:77،:3521

،32:7،3:15

25:410000000000000032:732:46،مث

26:24..+0،0000000000000000000،2:11مث

241.مفلمة،26:38مث



"ش!نا؟لالدهـلبيباللأالقا

..........62:93مت

42:8،،2:11

24:ا،مفدمة،

26:ا!ا+000000000000000000000000024:8مث

26:63-،600000000000000000032:911مت

27:6،0000000000000001:624:11،مث

8؟:110000000000000000000000000000956مت

28:180000000000000023:823:11،مت

28:910000000000005:2235:257،مت

مرقس:إنجيل

أ..............-.............+..4:8مرأ:ا

3:17.........+.................+091:2مر

6:3800000000000000000000000000022:18مر

8:331..........................+23:1مر

01:180000000000000000000009:1،9:8مر

01:.4...................+.......مقدمةمر

13:3200000000000000000000000000022:امر

18:01+21000000000000000000000001:2مر

لوقا:إنجيل

312-03300000000000000000000035:3أ:لو

ا:32+330000000000000000000000032:82لو

ا:38لوا:7600000000000000000000000000001

28:ا2:52....................مفدمة،لو

3:400000000000000000000000000000011:38لو

:170000000000000000000000000035:915لوه

ف24

5:2400000000000000000000000000000012:9لو

6:92-030000000000000000000000015:54لو

6:36.....+0000000000000000000012:03،لو

،15:5402:38

7:27..........+0000000000000000011:22لو

7:28000000000000000000000000000011:38لو

01:200000000000032:00،132:131لو

01:220000000000000000023:123:2،لو

2...........+170000000000000011:93:الو

4،........+..................مقدمة91:الو

24:93000000000000000000000000000013:9لو

24:9400000000000000000000000035:161لو

33:221،...+...+000000000000000035:2لو

يوحنا:إنجيل

ا:100000000004:1،4:2،7:2،7:6،يو

أ:9،2أ:35،43.:ها5ا:5،27

،13:0،2:18:32.12،ا9

21،32:122ا32:

35:176ا:ا-200000000000000002:4،يو

ا:2..............+000000000000032:123يو

ا:3000000000000000001:28،يو

،15:06،4:2132:124

،15:95

ا:ا-30000000000000000000000000000035:4بو

ا:،.......................+000035:242يو

ا:4-035:53،،5000000000000000000000000يو



أ:500000000000000000000000000000032:48يو

ا:6،90000000000000000000000000035:52بو

ا:36بوا:6+.أ........+...........+.0001

أ:9000000000000000000000000000032:127بو

أ:120000000000000000000000000032:128يو

ا:120130000000000000000000000034:71يو

ا:130000000000000000000000000035:284يو

أ:14000000000000000015:33،-

21:15،25:3،35:7

أ:أ-2،1400000000000000000000035:25يو

أ:17...................+0000000034:38يو

ا:18......................+.+00013:34يو

ا:92...+000000000000000000000032:148يو

أ:92.........++...يو

32:013

أ:93،اأ:28،ا

ا:33........+0000000000000000032:148بو

000000000000000000032:131ا:4300000

أ:47+48...............+0000032:135يو

3521:أ13،يوا:9400000000000032:ه

أ.........................+20،2:4:ا+ايو

-2:300000000000000000000000000000023:13

2:16........+0000000000000000032:132يو

2:910000000000000000000000000032:133يو

2.........................+232:133:ا-

ف25

ف!اسلأ.ناللالوا؟أثناا

2:23+2500000000000000000000032:134بو

9207 .301

3:800000000000000000000000000000034:71يو

3:181600000000000000000000000032:9،يو

3:160000000000000000000000000032:137يو

3:17000000000000015:4332:138،يو

3:91.......+...........+0000000035:05يو

3:02000000000000000000000000000035:51-

3:030000000000000000000000000032:913يو

3:31000000000000001،1:3332:041يو

3:330000000000000000000000000032:142يو

3:35يو

7:24

23:ا،مفدمة،..................

4:22000000000000000000009:1212:9،بو

4:240000000000000000000000000035:256يو

5:1700000000000000006:91،يو

32:144

،15:02

أ:2ا..+..00000000000000000000000001يوه:8

2...+0000000000000000032:39ا-ا:7ايوه

5:02+270000000000000000000000023:16بو

2............+50،3:52،35:241:ايو

5:23522.....................؟3:146بو

-،1،:5:220000000000000000002132:7

أ:291ا:37،:23+34000000000001بوه



"نلللنا؟هـلبهـلالدالقاباللأ

...........5:62يو

،1:01،41:52

5:03...........يو

5:31+35......يو

5:36.......،...يو

........مفدمة،14:2،

،،23:632:147

23:ا.........مقدمة،

00000000000000032:8،1

،00015:5632:914

5:37-38......يو

5:43،0032:01535:81...........يو

5:44...+000000000،00000000000035:913يو

6:400000000000000000000000000000032:18يو

.................................6:622018

6:1441:27..........+......+004:8،يو

6:3300000000000000،0000000000035:238يو

6:38بو

27:2

،0000000000000001:1،15:43

6:.4...+.....................+0032:01يو

6:،4000000000000000000000000000032:23يو

6:4500000000000000000000000034:66

6:4700000000000000000014:735:75،يو

6:480000000000000000000000000035:024بو

1408 ..6051

6:51-5200000000000000000000035:923بو

ا6:57..................+.......؟3:اهيو

6:630000000000000034:1235:236،يو

8:12................+00004:8،يو

،15:43،02:36،32:48

،12:9

،،35:9

ف26

35:235

8:910،000000000032:15232:153،يو

8:23بو

15:05

،0000000001:23،11035

8:36000000000000000015:5734:95،يو

8:41-4200000000000000000000032:154يو

-8:44000000000000000000000000000035:07

8:58......................"أ:1،4:8يو

9001000000000000000000000404

9:93000000000000000000000000000015:43يو

01:900000000000000000015:54،25:7بو

01:140000000000000000000،00000032:35يو

01:150000000000000000000000000013:35يو

01:18000000000000000024:124:12،بو

اها:92-.3000000000000000000032:ه.يو

،11،مقدمةيو.ا:03

13:ه،أ:12،24،أ:ا2

02:36،أ:9،1ا:6،3

24:7،03:7،32:118

،12:01

،15:43

،24:4

1:32-033000000000000000000032:156يو

1:33-0930000000000000000000000091:8يو

1:34+0،3600000000000000000000091:8يو

،91:91،24:1332:157

01:370000000000000000000000000021:91يو

01:38يو

32:158



1101100000000000000000022014

ا:.2..................+00000000034:4يوا

2+26000000000000000000035:237أ:هيوا

2أ:هيوأ

ا:ه،2

32:915

00000000000000011:9؟،12:2،

،02:3632:0،1،32:18

3000000000000000000000000000024:أا:هيوأ

،0000000000000000000000000002؟:،ا11034

12:14015000000000000000000035:"21يو

241مفدمة،12:27بو

12:2800000000000000000091:503:3،يو

12:.3.............+0000000000000091:6يو

12:35.،...............+0000000035:55يو

21:360000000000000000000000000035:54بو

12:4400000000000000000000000032:016يو

12:460000000000000035:4335:48،بو

12:94000000000000000000000000000091:7يو

13:13........................+015:01بو

14:6000000000000000000008:1،12:2،يو

ا:5،4ا:4،26ا:4،23ا،ا:ا3

24:أ،02،1:.ا:9،91أ:5،43

32،6:ا32،1،32:22،32:27:.

328:ه

14:800000000000000000000004:4،5:22يو

1:835:88-9+..-...+4،000000013:8يو

،000000000000001:2،4:4+........14:9-

ف27

فطدل!.الطلونا!ماا!نوؤ

01:ه،4:18،4:28،5:22،8:9،

"ا:21،12:01،13:5،13:35،

،14:17،14:18،15:43،16:3

،91:21،02:36،21:4،35:6

،32:22،32:23،32:6932:00،1

؟3:118

14:.أ.مقدمة،7:91،يو

21:18

14:110،000000000000012:أ،يو

،12:11،12:24،14:25

،16:3،22:832:001

،12:01

،15:34

14:16+17.+000000000000000000035:64يو

14:1700000000000000000000000035:267بو

14:260000000000000000000000000034:13يو

14:2300000000000000008:0،134:13يو

14:27بو

32:55

14:28يو

11:21

،00000000000000032:3،32:54

...................مفدمة،9:أ،

64:ا00000000000000000000000000005:هأيوه

:26أيوه

34:72

،0000000034:13+....،34:24

16:625:7.........+0000000015:32،يو

22:ه16:14000000000000000011:34،يو

16:13يو

35:68

000000000،034:16،35065

أ:000000000000001،23اا:ه6بو

02:36،أ:21:62،9،

3216:ا23:2،34:32،

،16:9

،22:7



"نلللنا؟ثيرلال!لقايطأا

...........61:52يو

...........61:82يو

16:28-35......يو

16:41...........يو

17:أ..+..........يو

،23:1132:912

17:3.............يو

32:163

000000000015:03

000000000015:05

0000000032:162

00000004018

،،:022،23:8

27:ا،.مفدمة،

17:3+ه.............+0000000000035:13يو

2ه35:هأ:56.ا:74000000000000005بو

مقدمة،17:5يو

،23:11،03:103:4

،13:16

17:60000000000000،32:5632:164يو

17:01000000000000009:11،يو

،14:1532:45

،13:35

أ.....+..+0000012:6؟،1712:31:ابو

17:17يو

35:76

،0000000000000034:9،35:26

17:9100000000000002:01،02:13،يو

،35:6635:96

مفدمة............17:2132،بو

17:02+2300000000000000000000012:26يو

17:210000000000000000000000000012:28بو

17:23..................+000000012:34يو

18:600000000000000000000000000000024:ايو

18:3600000000000000000000000035:902بو

ف28

18:370000000000000015:4335:63،بو

02:1700000000000000005:23،بو

0،1:6،15:4132:165

،9:12

02:18.....................+000000009:أيو

02:21+22بو

34:18

،32:166+................

02:22يو

،13:38

،00000000000011:34

02:12

،13:31

02:2500000000000000000000000032:167يو

02:28.....+......+......+..+00015:01يو

02:27+28.............+0000035:175يو

02:03+31000000000000000000032:916يو

21:5000000000000000000000000000014:02يو

25:2100000000000000000000000032:51،بو

28:0200000000000000000000000032:167يو

الرسلأعملسفر

2:36.21017............................أع

3:232078...............................أع

3:121204...............................أع

3-4:هأع

53:278

،00000000000000،3:6،35:258



350924 .............2.0000005.-91:هاع

000000001:22...+.........+.......92:هأع

02000000000000000000000000000091:61:أس!8

18+302............................8:4أع

23:87+7000000000000000000000000000أ:9أع

أ،:31:2000000000000000000000000000043أع

4000000000000000000000000023:87+ه:31أع

61:7000000000000000000000000000011:43أع

23098،530472 .6-7...........:61اع

61:5206200000000000000000000023:09أع

2300000000000000000000023:09+61:74أع

53069........ء.................3ا:71أع

71:82000000000000000021:1،43:21أع

43:8....+...02:8200000000000000000000أع

02:230000000000000000000000000053:73أع

رومية:أهلإليالرسالة

،3221:،321:..............+..ا:ارو

:3341

4000000000000000000023:1،43:93:ارو

700000000000000000002:1:91،23:2أرو

100000000000000000000000023:4ء9ا8:ارو

4:3،.مفدمة....................2.:أرو

6......................+.22:32+56:ارو

ف92

ف!ا)سأ.االلالونفيأاثنا

2:5-6000000000000000000000000000032:7رو

2:6.........+...................؟3:77رو

2:8..........+...+0000000000000034:42رو

:43أ4-38000000000000000000000000005:رو

3:02+2200000000000000000000000032:8رو

3:21+22000000000000000000000035:59رو

3:28+0300000000000000000000000032:9رو

4:17.....+00000000000000000000032:01رو

5:500000000000000043:14،53:182رو

4100000000000000000000000000002:43:هرو

5:81000000000000000000000000053:542رو

6:0121:16...........................رو

6:1800000000000000000000000000035:49رو

7:1400000000000000000000000000034:42رو

7:22.........+0000000000000000034:42رو

7:2500000000000000000000000000034:43رو

8:200000000000000000000000000035:4،2رو

8:30000000000000000000000000000002:35رو

8:9..............+0000000000000002:35رو

8:910000000000000000000000000033:6-0رو

أ......+...0000000000000000033:هأأ8:رو

27أ.................+.00035:ه8:9-ارو

100000000000000000000000033:8ا+ه8:4رو



ثللنا؟2لال!ردييبالدلفاا

:93،أ85100000000001:هرو

344:ه

،32:117

1.....+8:60000000000000000000000033:9رو

8:0200000000000000000000000000034:43رو

:62ا8:22+23.................ء.0005رو

67:25:3.ا8:92000000000000000005رو

94:3:ه..........................+......رو

1:2+0300000000000000000000000035:39رو

11ت:8+9..........+.00000000000032أ.رو

12:3............+0000000000000034:47رو

1000000000000000000003212:ا+6ه:اروه

71000000000000000000000000034:48:اروه

ا:1000000000000000000000034أ+8:9اروه

أ:0300000000000000000000000000034:اروه

الأولي:كورنثوسرسالة

34014 .:ا............*..............أكوا

12002 .:4...........................أكوا

أ:2000000000000000007،413:ه:أأكوا

:900000000000000000000000000021:16أكوا

:03000000000000000000000000035:39أكوا

،24000000000000004،3:35:158:اكوا

6:ا926،:ا28:1،ا74،0:

2:؟00000000000000000000000000032:67اكو

ف03

2:3+ه...................،...+034:94اكو

2:4000000000000000000000000035:157أكو

2:800000000000000023،132:13:ااكو

2:0،10000000000000000022:533:4اكو

00000000000000000000000000033:3ا2:ااكو

000000000000000000035:.26اأ+ا2:.اكو

2:2،1000000000000033:335:027أكو

3:272ا...........+.......هأ+ه2:3أكو

2:1634:17...........+00034:2،أكو

ا..................+..3000015:64:أاكو

مفدمة..........................321:اكو

3:1600000000035:6635:276؟،أكو

3:17000000000000000000000000033؟13أكو

ا....+......000000000000000032:ه4:هاكو

4:7+........+......اكو

32:127

0،2:8،،32:9

4:9...............+0000000000032:16أكو

:43أ33:5،أ200000000000005ا:اكوه

000000000003435:273:"5.ا6:ااكو

6:17.........+0000000000000000034:أأكو

6:16-1700000000000000000000034:05اكو

34:اه6:9100000000000000034:ا،اكو

2.......+..++6:91000000035:277-.اكو

7:93+0400000000000000000000034:23اكو



8:60000000000000000004:26،اكو

؟12:.3،33:7؟:13،

،9:01

000000000000000000000000034؟4؟ا9:اأكو

2...+900000000000000000000032:17:ااكو

،700000000000000007:2:ااكوا

:3491

،15:22

:22ا:7+9000000000000000000000005ااكوا

12:3000000000000000000000000034:ا؟أكو

3:925ا.................+.ها:4-ا2اكو

3:47لم12:8000000000000034:22،اكو

أ:3ا:8+2900000000000000000000000001اكو

00000000000000000000034:22اأ:8-ا2اكو

3:34:47،اأأ......+......أ:ا2اكو

ا:3أ........+.0000000000000001ا:أ2اكو

ا:33....+.00000000000000000001اكو؟ا:ا

1:21......................+40033:2أكو

اا:24-2500000000000000000033:أ4اكو

14:32000000000000000000000000092:هاكو

:67ا02000000000000000000000005:أأكوه

61:أ:26+2700000000000000000005أاكوه

:28..............اأكوه

1،92:8:؟99،:92

92:7،مقدمة،

.+........+..40000000035:243:هااكوه

9:400000000000322،6:3301:أاكوه

ف31

فعاس!.الثالانفيأا!نا

الثانيةكورنثوسرسالة

أ:8+9000000000000000000000000032:18كو2

ا:18-9100000000000000000000032:91كو2

أ..............+2.00000000000033:2:؟كو

1+15..........+000000000032:02كو؟:24

2:17000000000000000000000000032:21كو2

3:600000000000000033:4،134:52كو2

3:13+1700000000000000000035:265كو2

3:14+170000000000000000000000034:اكو2

3:18000000000000000000000000000،3:اكو2

4:200000000000000000000000000035:56كو2

4:5+6.........+00000000000000032:23كو2

5:4+ه..+..................+00034:52كو2

5،100000000000000032:732:25:"كو2

5:12+13................+000032:26كو2

ا.....................؟3:33ا+ه:4كوه2

5:17...++0000000000000000000034:54كو2

5:17-9100000000000000000000032:27كو2

5:02000000000000000000000000032:83كو2

4ا:ه200000000000000000000000005ا:كوه2

5:.؟+2100000000000000000000032:28كو2

6:16000000000000033:1332:74،كو2

01:500000000000000000000000000022:3كو2



لاس!نا؟ثبرلالدالقابطلأ

100000000000000000035:29ا+ه:4ااكو2

:22..........+....0000000032:26أاكو2

12:9.......+0000000000000000034:55كو2

13:5-60000000000000000000000034:56كو2

13:14.......+000000000000000،3:57؟كو

كو"22:50000000000000000000000032:131

غلأطية:أهلإلىالرسالة

أ:9+0100000000000000000000000032:92غل

غلا:12.........+0000000000000000032:14

ا.+.......+...........+32:32ا+2طا:أ

ا.......+.000000000000032:12ا-6ا:هض

2:9!.+1000000000032:33+...........2

3:8...+..........+0000000000000032:34غل

3:13..+00000000000000000000000015:45غل

ا:000000000000000000000000000533ا3:هغل

3:23+27..................ء00032:03غل

4:أ+ه.......+00000000000000000032:31غل

4:8+9.....................+..+032:35ط

0032:8+.............+..............4:9!

4:13-14000000000000000000000032:36غل

4:91ط

34:58

،00000000000000032:62،34:7

3.............+..+000000000032:37!4:أ

5:7...+000000000000000000000000035:57ط

ف32

5:1700000000000000000000000000034:43!

5:16-18000000000000000000000034:95غل

6:1400000000000000000000000000032:26ط

أفسس:أهلإليالرسالة

.......+......00000000000000032:38أ:اأف

:5168.....،......،........،...،:3-هاأف

10000000000000000000000000003595::3اأف

100000000000000000000003406::130،أأف

13ه...........+......000000035::17اأف

35651:.........................91:اأف

2:0115:46...........................أف

3293:،11........+.32:أأ+2ا:2أف

44:3204،:أا-241500000000005:أف

31:...+.000000000000000000000015ا:ه2أف

2:17+91000000000000000000000034:61أف

2:9132041............................أف

2:913:62+22......................!اأف

3:14.+..................+00000032:2!اأف

3:1634:28-17000000000032:74،أف

اف!ا:ه..........................،...28012

4:5+60000000000000000000000000032:43أف

ا:4:23000000000000000000000000000531أف

3.1.+4000000000000000000000000033:3:أف



0000000000000000000000000023:44-2ا:هأف

50000000000000023:54،53:802:هأف

53:14...........+00000........+...8:هأف

!ا2000000000000000000000023:9-526:هأف

7200000000000000000000000000051:65:هأف

6:ه.........................+00032:46أف

1432:47:ه...........................أف

فيلبي:أهلإلىالرسالة

2:5-6........+.....+0000000000035:87في

.....000000000005+...........02:5-90201

2:6.......+0000000000005:02،11:2،في

ا:.ا2،2أ:اا:،،أا

13:14،ا:2:6،91+700000000000001في

24:7

2:9فى

02:ه

،000000000000000013:12،13:14

2:.أ...............+0000000000015:61فى

4:5-60000000000000000000000000032:54فى

4:91000000000000000000000000035:134فى

9:2+.....+.........................مقدمةفى

كولوسى:أهلإليالرسالة

أ................+000000000032:56أ:.كو

000000000000000000000000035:136اكوأ:أ

ا:12.......+......+00000000000035:42كو

ف33

ف!ا)سأ.ناللالوا؟أ!ناا

10000000000000000000000032:57ا:12-4كو

000000000000000000000035:86اأ+هكوا:2

0000000000000000000035:702اا+هكوا:3

اكوا:ه

25:26

25:ا،22:9،..........مقدمة،

ا................+..000035:.أأ+7كوأ:ه

ا:16كو

32:72

،000000000000000025:12،3:58

ا:180000000000000000000000000000025:3كو

2:ا+300000000000000000000000000032:95كو

2:3-400000000000000000000000000032:61كو

6:80000000000000000000000000000025:61كو

3:10000000000000000000000000000032:06كو

3:9-01000000000000000000000000032:62كو

16:100000000000000000000000000000005:8كو

الأولي:ئسالونيكىرسالة

:8....+........000000000000032:63ااتس

2:ا+2....++000000000000000000032:65اتس

2:80000000000000000000000000032:66انس

2:90000000000000000000000000032:66أتس

2:1300000000000000000000000032:67ائس

61:؟1..............+..420000000:هأتس

اس!9:10000000000000000000000000032:64



،شكلا؟ثبهـلال!بصأالفا

الثانبة:نسالونيكيرسالة

2:0100000000000000000000000035:08تس2

2:1300000000000000000000000035:61نس2

ش!23:30000000000000000000000000032:68

الأولى:ئيموثاوسرسالة

32:78ا:ا.2.......++.............ائيمو

32:97

ا.........+..........32:97أ:9+.اتبمو

1100000000000000000000035:137:اأنيمو

أ+1300000000000000000032:97أ:2اتبمو

08ا-1600000000000000000032::هاائيمو

3281:أ:13،ا:1700000000000،انبمو

2:335:172-40000000032:82،ائيمو

2:4000000000000000000000000035:06أتيمو

4:4-5000000000000000000000035:24اتيمو

4:910000000000000000000032:84-0أتيمو

2000000000000000000000000032:83:اتيموه

6:13-1600000000000000000032:85اليمو

6:16.....................+أنبمو

،14:26،14:2735:04

الثانية:تيموثاوسرسالة

،14:11

ا:8+9000000000000000000000032:86تيمو2

ف34

ا:67ا......+...+..00000005أ:8-.نيمو2

ا:14...............+..+00000034:أتيمو2

2:11-12...........+000035:502ثيمو2

2:13.........+000000000000021:16ثيمو2

4:10000000000000000000000035:4.؟تبمو2

تيطس:إلىالرسالة

"2:11013000000000000000000000032:87

جمرانبن:أهلإلىالرسالة

ا35:اأ:أ+2000000000000032:96،عب

7:22،عبا:30000000000000000000004:6،

32:38ا:5،43ا:92،أأ:5،.

!ا:ا+3......+00000002:18،35:85

000000000000000002:02،02:03ا:!اعا

13....................+،32:36عبا:5،

!أ:600000000000000000000000000001:17،

1،1:92،02:02،32:36،32:125

35:174

عبا:90000000000000000000000035:173-8



فط)سأ.اللالانا؟ؤ!ناا

بفوب:رسالة

000000032:07+.+...............2:2+3!

2:6-8..........+....+...+...+032:71عب

مفدمة،02:أ122عا

2:130000000000000000000000000032:05!

ا:3!ا000000000000000000000000005ا2:!اعب

!3:ا

21:15

4:27،...................مفدمة،

3:أ+ه.......................+032:72عب

3:5+6...........+000000000000032:73عب

3:120000000000000000000000000032:75عب

4:12000000000000000016:535:23،عا

4:1232:76-1300000000015:61،عب

7:13-(100000000000000000000002:18عب

8:13000000000000000000000000000013:9!

2000000000000000000000000000002:ه9:!اعب

000000002:31+...........01:28-92!

13:10000000000000002:2532:06،عب

13:80000000000000021:1632:32،عب

16:1300000000000000000000000032:77عب

ف35

ا:100000000000000000000000000000032:19بع

ا:200000000000000000000000000000032:29يع

ءا:17+16.......+00000000000000034:64

ا:18000000000000000000000000000035:28يع

2:ا..................+00000000035:131يع

الأولي:بطرسرسالة

:22أابط

،35:92

......................؟3:2.

35:58

أ،

2:9..+...........+00000000000035:43أبط

4أ:ه2200000000000000000000000005:اأبط

ا2:22ء....+........+.00000000021:هأبط

،:7+.ا................+..+0034:65ابط

4:،1..................+000035:132أبط

4:91000000000000000000000000021:16ابط

1000000000000000000000000035031::ابطه

ا+2.......+..0000000000000032:39:بطها

200000000000000000000000000023:39:أبطه

الثانبةبطرسرسالة

بطا:2400000000000000000000000000034:91

:3*000000000000000000000000035:133بطا2

بطأ:291000000000000000000000000035:44



لإشلنا؟هـلييلالدب!ل!القا

الأولى:يوحنارسالة

100000000000000000000000000003503::ابوا

:2.....................+.0000032:79أيوا

246ا+20000000000000000000000035::أايو

أ+300000000000000000000000000035:هأبوا:

7:4..............+..0000000000035:هايوا

:8000000000000000000000000000035:97أأيو

2:4.................+000000000035:77أيو

2:8000000000000000000000000000035:46ابو

2:.ا.+.......................+35:47أيو

2:14.......................+0035:32ايو

2:130000000000000000000000000032:59ايو

2:210000000000000000000000000035:78ايو

2:230000000000000000000000000032:69ايو

2:26-2700000000000000000000034:66ايو

3:1000000000000000000000000000024:13ايو

3:240000000000000013:3134:67،أيو

4:1334:3......+00000000012:35،أيو

أ:400000000000000000000000000236:هاابو

60000000000000000000000000000342:ه:ايوه

:509000000000000000000000000034:68ايوه

3:248.......................+هأ2:ابوه

0،200000000000032:8935:247:أيوه

ف36

01:10000000000000000000000000035:31أيو

يهوذارسالة

يوحنا:رؤيا

4:812:9...............................رو
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