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علينا حنن مستحيل " ، ملاذا؟ يقول أثناسيوس:ه برمحة اهلل اآلب مستحيلالتشبُّ 
حنن  .(19: 3ضد األريوسيني لقنا من العدم أن نصري مثل اآلب" )املخلوقني الذين ُخ
 ،"لكن ليس مثله بالطبيعة وباحلق )الوالدة من جوهر اآلب أزليًا( ،مثل االبن املتجسد

 ،ننا بشر من األرض، مع ذلك نصريري هلةريةً  . ورغم أليهاإعينا بل حبسب النعمة اليت ُد
اهلل الذي وهبنا هذه النعمة، هكريذا   ليس مثل اإلله احلقيقي أو كلمته، بل كما قد ُسرَّ

ا  مثل اهلل، ال بنن نصري مساويني هلل ) ي اوجوهر( وال بنن نصري اانعي أيضًا نصري رمح
 ،بالطبيعة واحلق، ألن عمل اخلري  ي ذاته ليس من ذواتنريا  (هذا من طبعنا )ألناخلريات 

ضد هبت لنا من اهلل بالنعمة" )ع على اآلخرين اخلريات اليت ُوألنه يوزِّ ؛بل هو من اهلل
 (.19: 3األريوسيني 

بل باحلياة حسب  ،املماثلة ال تسمح بنن نكون مثل جوهر اهلل .واضٌح ُحالشر 
املرجريع  النعمة، حنن )باملسيح( نصري أبنا  بالتبين وبالنعمة، مشتركني  ي روحريه .." ) 

 ،ولكن لسنا مثريل اآلب  ،فاالبن مثل االب ،الوحدةإىل  هو عودتنا .(19: 3السابق 
ن تكريون  أالعالقة اوجوهرية ال ميكن  .(20: 3املرجع السابق ولسنا هلةة مثل االبن" )
لنا بدون  وجودألن االبن من ذات جوهر اآلب، أما حنن فال  ؛مثل عالقتنا حنن باآلب

 (.21: 3املرجع السابق جتسد االبن )
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مريا  أن و ،ن االبن واآلب واحد بالطبيعةأبعد ذلك القديس أثناسيوس ويؤكد  
( 22: 3ألنه لبس جسدنا ) ؛كون االبن فينا( هو أن ي23: 17جنيل يوحنا إطلبه  ي )

ن أسرينل  ، لذلك أيتحقق خالص البشر  يَّ (فهو فينا "بسبب اوجسد ومنك )أيها اآلب
لكي يصريريوا هريم    ،وحبسب كماله ،يضًا واحدًا بسبب اوجسد الذي  يَّأيصريوا هم 

سد .." مع اوجسد، وألهنم ااروا واحدًا  ي هذا اوج ةوحد مإذ يكون ة ،يضًا كاملنيأ
بريل يؤكريد    ،هو جتسد االبن ،الذي جعل شركتنا حقيقة .(22: 3املرجع السابق )
ولن نكون مساويني له، ألن االبن وحنن موضريوعان   ،"لن نصري مثل االبن :ثناسيوسأ

هريو  الذي يقصده هنا القديس أثناسيوس التوازي  .(23: 3املرجع السابق ) "متوازيان
ه اإلنسريان  تنلُّ وألن الفدا  من اخلطية ه ؛احلياة األبديةنسانية املسيح والبقا   ي ل إكما

( وهذا 23: 3املرجع السابق ننا نصبح "حاملني اهلل" )أ و( وه23: 3املرجع السابق )
يعين اننا بالتجسد وبنعمة الروح الذي اعطى لنا نصري حنن فيه وهو فينا .. هكذا يكون 

 (.24: 3املرجع السابق اهلل فينا" )

بريدًا،  أليست ألننا "نصري مثل الكلمة  ،(24: 3بطريقة أخرى ) باآلحنن  ي  
وألن  ،ولكن عندما نصري بالروح القدس  ي االبن ،(24: 3وال الكلمة سيصري مثلنا" )

بنريا   أالروح كائن  ي اهلل بينما حنن لسنا كذلك، ولكن الكلمة جا  وجتسد وجعلنريا  
ة عطية الروح القدس لنريا عنريد   فصرنا  ي اآلب بواسطة الكلمة وبواسط ،وسكن فينا

 (.25: 3بنا  وهلةة" )أننا ارنا إذلك ميكن أن نقول "

ولكن عندما جا  االبرين   ،على اهلل وال هو استيالٌ  ،نسانيًةإ ه ليس قدرًةالتنلُّ 
وكل  ،(31: 3فات اإلنسان لكي يالشيها وتنمل ومات وقام )ضعلينا متجسدًا ومحل إ

( على كل 31: 3د ذاك الذي له االنتصار والغلبة" )ت  ي اوجسد "جسهذه األعمال مت
لوهيته من شريفا   ُأضعفات اوجسد. هذه األمور هي أعمال الكلمة اإلةية واليت تؤكد 

ه اإلنسان "لو ولكي يؤلِّ ،هذه لكي يشفي اإلنسان الكلمُة َلِبقامة املوتى. وَقإاملرضى و
ت ه، وظلَّري قد تنلَّري  كان اإلنساُنا َمدث باوجسد، َللوهية الكلمة مل حتُأعمال أكانت 

 م القديس أثناسيوس منريوذجي ويقدِّ .(33: 3الفساد باقيان  ي اإلنسان" ) اخلطية وظلَّ
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 وتطهرا من كل خطية .. ومع ذلك .. ظريلَّ  اأرميا ويوحنا املعمدان، هذين قد تقدس
قد جا  أما و ،(33: 3ضني لألوجاع" )ومعرَّ ،البشر مائتني وقابلني للفساد كما كانوا

)الفساد به، فلم تعد تلك األمور  الكلمة وجتسد "وجعل األمور اخلااة باوجسد خااًة
فقد اهنزمريت األوجرياع    ،تستعبد اوجسد بسبب الكلمة الذي جا   ي اوجسد واملوت(

 (.33: 3بواسطته .. بل قاموا بقوة الكلمة وااروا غري مائتني وغري فاسدين" )

كيانه اإلةي املتجسد، جتسد "لكريي  إىل  جا  الرب لكي ينقل بدايتنا من هلدم 
تراب، ولكن إىل  نفسه، ولكي ال نرجع فيما بعد كمجرد ترابإىل  ينقل بداية تكويننا

السما  بواسطته .. ألننا مل نعريد  إىل  لحَمُن فإننابارتباطنا بالكلمة الذي من السما ، 
إىل  منوت حسب بدايتنا األوىل  ي هلدم، بل ألن بدايتنا وكل ضعفات اوجسد قد انتقلت

ت بسبب ذاك الريذي هريو   َلبِطُأن لعنة اخلطية قد أذ إالكلمة فنحن نقوم من األرض، 
دم ننا حنن مجيعريًا مرين األرض و ي هل  أألجلنا، وكما  والذي قد اار لعنًة ،فينا كائٌن
حيا مجيعًا، فال ننا  ي املسيح سُن، فإولد من فوق من املا  والروحذ ُن، هكذا حنن إمنوت

وذلك بسبب اهلل الذي ألجلنريا   ،ةيًا كالكلمةإيصري  ، بليعود اوجسد فيما بعد أرضيًا
 (.33: 3اار جسدًا" )

 يشرح اإلميان، هكذا: 4أدلفوس الفقرة إىل  و ي الرسالة

فهذه احلقيقرية ال تسريبب لنريا     ،سل ابنه مولودًا من امرأة"إذا كان اهلل قد أر
هنا  ي ألنه تننس لكي يؤلِّ ؛م النعمةَظتبعث فينا اجملد بسبب ِع ،بل على العكس ،خجاًل

ولكي نصبح جنسريًا   ،كيانه جنسنا العاايإىل  وولد من امرأة عذرا  لكي ينقل ،ذاته
(. هريذه هريي   4: 1بط 2مقدسًا وشركا  الطبيعة اإلةية .. كما قال بطرس املبارك )

راجريع  بل هي ما حيدث  ي سر املعموديرية )  ،وهي ليست فكرة ،مماثلة جسد الكلمة
ال اإلنسان أوانتقال  ،وأساس ذلك هو جتسد ابن اهلل ،(33: 3أيضا ضد األريوسيني 
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 .(1)املسيحإىل  من هلدم

لوهيرية  ُأثناسيوس عن أمن املقالة الثالثة ضد األريوسيني يدافع  39 ي الفقرة  
ن البشر نن الكلمة كان حيتاج وجيهل، يعين أن زعم األريوسيني بأدًا الرب يسوع مؤكِّ

ولكن اوجسد هو الذي  ،(39: 3ومائتني" )"كانوا سيظلون كما كانوا عرايا وتعسا  
 ،(39: 3فقد جا  الكلمة بيننا لكي يفدي البشر ويؤةهم" ) ،وليس الكلمة ،نال رفعًة

والنعمة والقوة ليسريت   .(40: 3ذلك هو الذي جعل البشر "شركا  للطبيعة اإلةية" )
 .(41: 3بل هي خااة بالكلمة ) ،من اوجسد

محاولة الرد . فبالردة عن األرثوذكسية املسيحية غريبًا نا ةؤال ومل يكن اهتام
على تنمل األب مىت املسكني عن "مسقط رأس البشرية املفتداة" والتهكم بنننا مل نولد 

عرين  كشف ت ،(23-22: 5)أفسس إىل نص بصورة أخرى ، والذي امتد من العذرا 
لنا بريالروح   َبِهوالذي ُو ،ن  ي ربنا يسوع املسيحمقدار اوجهل بالتدبري اإلةي املستعَل

"السالم لك يا بيت حلم مدينة األنبيا   نا:قولألن األمر لو كان كذلك، لكان القدس. 
لريه مكانريه   بيت حلم )بيت القربان( ،  ي حني أن عابثًااليت ولد فيها هلدم الثاين" قواًل 

األردن )جريرن   ،أضافت نفريس الطبوغرافيرية  قد و ، ي طبوغرافية كل كنيسةالثابت 
 ،مجاعة الرب الكنيسةإىل  قلت اآلنألن أحداث واستعالنات اخلالص قد ُن ؛املعمودية(

                                                           
وهو ما نراه  ،القصد ظاهر ن، فإن "بيت حلم هو مسقط رأس االنسانية املفتداة"إعندما قال األب مىت املسكني  (1)

فينا  َدِل"السالم لبيت حلم مدينة األنبيا  اليت ُو :ر عنه ثيئوطوكية االثننيوهو ما تعبِّ ،هنا عند القديس أثناسيوس
. هنا نسمع اوت الفردوس وحيل قضية املوت .."إىل  املسيح هلدم الثاين. لكي يرد هلدم اإلنسان األول الترايب

( وكلمات 25افرام )قصيدة رقم  سمع نفس تعليم الكنيسة يقال  ي قصيدة البشارة ملارثناسيوس نفسه، وهنا نأ
ن أوال جيب  ،( عن الرجل واملرأة وعن الزواج ال عن ميالد الرب باوجسد23-22: 5رسول الرب  ي )أفسس 

رة البد   ي هلدم رغم تداخل الصورتني: او ،وبني تكوين الكنيسة واحتادها بالرب ،خنلط بني بد  اخللقة اوجديدة
 ،الدينونة –املوت  –موانع اخلطية  َرَبوهو االحتاد الذي بدأ  ي بيت حلم وَع ،واورة احتاد الكنيسة بالرب ،الثاين
 احلرية واحلياة والقيامة.إىل 
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 .حيث يسكن الثالوث  ي وسط اوجماعة

الريرب ال   نلرد على األريوسيني الذين قالوا إ(  ي ا48: 3و ي نفس املقالة ) 
"مرين   :(32: 13ا ُذكر  ي اجنيل مرقس )ثناسيوس مأيشرح  ،يعرف اليوم وال الساعة

 "أعرف"وال  ،ةيةد أن يقول "أعرف" حبسب طبيعته اإلِرفهو مل ُي ،جهة اليوم والساعة
لئال يسنلوه ، كما قلت سابقًا –حبسب اوجسد، وذلك بسبب اوجسد الذي كان جيهل 

ن خيربهم مبا هريو  أجابته ةم، أو إوعندئذ إما أن حيزن التالميذ بعدم  ،)التالميذ أكثر(
؛ ألن الكلمة اار منا يعمله ألجلناإغري نافع ةم وغري نافع لنا حنن، ألن كل ما يعمله، 

السما  اوجسد الذي لبسه إىل  هلل َعَفالسما  كإنسان وَرإىل  يضًا "اعدجسدًا ألجلنا. أ
 ه"... ألن اوجسد عندئذ كان قد قام وخلع عنه املوت وتنلَّ

ولكنه "ختلى )أنقص( نفسه ألجلنا، لكريي   ،(52: 3ب ) ي اآل كامٌل االبُن 
سد الرب "التقدم ليس ه جذلك التقدم هو تنلُّ ،ن نتقدم وننمو"أبتواضعه نستطيع حنن 

ن اوجسد مل يكن هو احلكمة، ولكن اوجسد اريار جسريد احلكمرية ..    للكلمة كما أ
: 3ه" )ة وتنلَّالناسوت هو الذي تقدم  ي احلكمة وهو الذي ارتفع فوق الطبيعة البشري

 (.53: 3ولكن ذلك التقدم مل يكن من أجل الكلمة بل هو "للطبيعة البشرية" ) ،(53

بيريد  من املوت قريد أُ  بل اخلوُف ،(56: 3ه هو حترير اوجسد من املوت )التنلُّ 
املخلص "خوفنا وأباد املوت  لقد نزع .(57: 3أمام املوت ) وأعطى الرب لنا شجاعًة

 (.57: 3خيافون املوت" ) واال يعودن .. وأعطى البشر أ

ألن أعمال الكلمة  ي اوجسد هريي   ؛هذه النقطة اةامة جدًاإىل  نعود مرة ثانية 
ولكن ما هي أو باحلري  ،ن القوة اليت سوف تعطي لنا هي قوة االبنأو ،استعالن االبن
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 من هو؟

وحىت عرين   .(48: 3" )والكلمة اهلل ،"املسيح هو قوة اهللأثناسيوس: وجييب 
ن أع نفسريه و أن يضري ن له السلطان ، ذلك املوت الذي قال الرب إموت الرب احمليي

ن هذا ليس إم السكندري ويقول ق املعلِّيعلِّ ،(18: 10ينخذ حياته اليت قدمها )يوحنا 
"خااًا بطبيعة البشر، بل بقوة الكلمة ألن اإلنسان ال ميوت بسلطانه الذايت )حسريب  

رادتريه، أمريا   إباضطرار الطبيعة رغم بل  ،بل حسب )تسلط الطبيعة( ،ادة(حرية اإلر
فألنه هو ذاته غري مائت، ولكن ألنه أخذ جسدًا مائتًا، فله السلطان كإلريه أن   ،الرب

( 10: 15س  10: 16ن يعيد نفسه حينما يريد )مزمريور  أيفصل نفسه عن جسده و
الرب هريو   .(58: 3لقد أباد املوت وجعل جسده غري متنمل وغري مائت ) .(57: 3)

فال يكون غريبًا عن جريوهر   ،حيا  اوجميعإه وهة واملنرية اليت هبا يتم تنلُّ"قوة اآلب املؤلِّ
 (.51بل من ذات جوهره" )اجملامع  ،اآلب

نبريا  خملوقرية؟ أم أن األ قريوة أو إرادة  ه هي هل إرادة وقوة اآلب املؤلِّ ،وبعد 
 فسقط  ي األريوسية دون أن يدري. ،وقد خضع حلمى رفض تنله اإلنسان ،بيشوي

 يتبع

 د. جورج حبيب بباوي      


