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 2-األريوسية اجلديدة، وأبدية التدبري 
 

 التعليم الذي نسيناه :ر الكوناللوغوس خالق ومدب  
  ،يف كتابهههه  لههههد الههههو  ين 

م
كيهههه  أن ال  هههها    ،م السههههي درن أ  اسههههيو عل ههههيشههههل  ا 

يسههتدعو ودههوا سهههيد  ،وعههد  ودههوا ا ههها ل ،واخهههتال الئعهها   ،ب الفصههو اليههوو واعا مهه
مهها اللسههالة لههد الههو  ين رادهه  ال ههة ا   38 – 35للخليقههة كههل  كهه) لههول  الفصههو  

 ( 107 -99دوزي   لتس ص 
 ل  االالت دديلة باالهتما ، حيث يقو  أ  اسيو : 40ص) الف أن غري

ليههها  لهههس ال ي سهههع    "بقهههوة عا لهههة  م ئهههق( وحيمهههة وم هههارة ق  ل ههه"كههه) لهههول خم  
عهها  يف الاقا ههة اليوةاةيههة  اههلا   يقههو  ع  هها  ،  اسههيو   ق  ههدرة ةعيعههة مواعههة يف اليا  ههاتأ
 والهيت عل  ها الشه يد يوسهتي و  باسهم   ،عئاهها اللوغهو  ليه) كها اأ وة اللوغو  اليت  اهن 

وههههههو "بههههه"رة اليلمهههههة"  ،يف الهههههس امقعهههههة مههههها  قا هههههة عا يهههههة غابههههه  بعهههههد  لهههههس معهههههلول  
Σπερματικός Λόγος ا حسهب اببهال أم ه ،وهو حسب الفلسفة اليوةاةية  وة ةعيعيهة

  اسهههيو  ي كهههد أن حيهههاة أألن اععهههري  ؛  هههو ليسههه  ذهههلا "بههه"رة" ،الههه"يا  علهههوا هههه"  الل يههها
ألن أن ةعيعة خملو هة غهري  هاارة علهب العقهال بهدون  ؛ما "ب"رة اللوغو " اليا  ات ال اأيت

ألةه  كلمهة اهلل  ؛ اعه)   ألن كلمة اهلل ال"ايت "حهو   -دوا  ايتليس هلا حياة أو و -اللوغو  
 ( 4: 40 الو  ين الصاحل    ال"ن ي  م اليون وي ري  حسب ادبري " 

وبهن  ،ب) مدار  الفلسفة اليوةاةية ،ه ا بن الفلسفة اللوا ية مبدأ التمييزيتجلو  
ألن به"رة اللوغهو  غهري  هاارة به"اوا كقهوة  ؛أة  ال يودد ودوا  ايت للمخلو اتاببال، يف 

ههل  غم  ألن اليلمههة  ؛الذذذي يظ ذذك الكذذون قذذو خال ذذ بهه)  ،  يف الئعيعههة أن ظفههك اليههونس 
( و ق  واةي  ا اخلاصهة االحنا للة للزوا   وعم  ،لق  زا لةاللوغو  "رأى أن ك) ةعيعة خم 

 ي ح)( اليهون ويعهوا  ق ويزو   ،  م  (ق  ل  هبا، وليا ليو ال ا ت و  ق العد   ال"ن خم 
ن اليلمههههة اللوغههههو  خ يههههت  ا خلو ههههات ا سههههاأ ب ههههع  ةعيعت هههها خشههههية أن إ هههه ،العههههد 
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  كههه) اخلليقهههة   هههو كيهههم وياع ههه -ة هههلاص لصهههاح -تعهههلط خلئهههل العهههواة  ق العهههد ، لي ههه  ا
وهههههو اسههههت ري بلعايههههة واههههدبري وا  ههههيم  ،هنههههاأبواسههههئة كلمتهههه  الهههه"ن هههههو اهلل يف  ااهههه ، حهههه  

  (3: 41  "مياةية االستقلار  العقال يف الودوا( ييون هلا  ،اليلمة
وهو أن اللوغهو  ألهل   ،اهلا  ال"ن ال جيب أن ة سا  المبدأ الثانيوليا يعقب 

ههههو أن اشهههت  اليا  هههات يف لههه"لس والسهههعب امقيقهههو  έπιβέβηκεν با خلو هههات  ااههه 
والهه"ن م هه  اسههتمد ودواههها حهه  ال يصههيع ا مهها   ،اللوغههو  "اليهها ا امقيقههو كلمههة اب 

كههان ني ههاص أن كهه) هبهها، أن خشههية أن القههب مصههري الف ههال لههوال بقالههها يف الودههوا بواسههئة 
 ( 3 - 2: 41اليلمة      إة  ب  و ي  ك) األليال كا  ة"  

بهه)  ،لههيس  ههدرة  اايههة يف ا خلو ههاتالودههوا والعقههال وعههد  العههواة  ق العههد    ن،  
ألهنهها كا  ههة واعقههب يف العقههال بالقههدرة العا لههة  شذذركت ا  ذذي الكلمذذةبشههي) أساسههو  ق اعههوا 

λόγω και σοφια και επιστήμη يه) كها ا الهيت واميمهة واخلصها ا اخلاصهة ب
 عئي  بواسئة اللوغو  أم 

ليسه   ،  بالشهلكة يف القهوة العا لهة لليلمهة  هف    وحم ق هل  اليي وةهة الهيت خم علب أن  
ه ها يف اللسهالة  ق الهو  ين ةلمهك بهاكورة التحديهد الهه"ن و اب  واالبها  ماه) وحهدة دهوهل 
 ةهلى أهنهاهامهة    قد دال التمييز الد يق يف ععارة   Homoousionأن  ،سد  م األريوسية

ز    ميي ههه ،ال جيهههب أن ا يهههب عههها وعهههو الههه"يا كهههاربون الشهههلكة يف اميهههاة األبديهههة للاهههالو 
 ا خلو ات يف اللوغو  ووحدة اب  واالبا بأن:  اسيو  بن للكة أالقديس 

لعه) هه"  الععهارة و   (8: 46+ "االبا امقيقو هو  هوة اب  وحيمته  وكلمته "  
ألةه  يههدا    ؛يهت  الفصهه) بهن القهوة واأل  ههو  ليعهوا  ق األر و كسههيةاهدعو ا ئهلان ةفسهه ، و 

  بعد عا سقئة كربى خ يدر  أبعااها
كهأن هه"   ού κατά  μετοχήν ταύ τα ώνلهيس عها ةليهق ا شهاركة "+ 

كمها   ούδέ εξωθεν έπιγινομένωνاخلصا ا أو الصفات  د اكتسع ا ما اخلهار  
: 46  "هو اما  م  ما يشتكون يف ةعيعت  ويصريون حيمال ب  وي الون م ه   هوة واعقهاص 

8 ) 
 هد و   + ليا اللوغو  هو "اميمة  اوا واليلمة  اا  والقدرة  اوا الهيت له" "
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وي ههه    أن مههها هههو يف الييهههان أو الههه"ات أو اليي وةهههة αυτο  اسهههيو  اليلمهههة أاسههتخد  
وههو  "، ااه " ،الرب –امق  –ال ور  :م  خصا ا أو صفات اليلمة األخلىه"  اليلمة 

مث   ، مها ده"ر خيل  ك) ما يقا  عا عقا  اب  لابا ليو يعئهو التربيهل للخئهاةاععري 
وهههو وحههد  االبهها الهه"ن هههو صههورة  ،"وباإل هها  هههو  ههوة اب  الفهها ق اليمهها  : هها اص  خيههتم

  (151-150راد  ا  دوزي   لتس ص  8: 46اب  غري ا ت ري"  
اشهههل  عا هههة اللوغهههو   Simileاشهههعي ات  ة  ا علهههم الع هههيم  ا ههه عههه)  لهههس  هههد  

القا هد   وبه"لس يعهزل كه) كها ا حسهب  يهااة ،ال"ن يقوا   ا د واحد الخورس باليون:
الهههيت كيم ههها لهههخا واحهههد  المدينذذذة الواحذذذدة  ةسهههاةيةالهههيت اهههديلها الههه فس اإل الظذذذواس
 ( 3-1: 43، 4: 38 راد  

ا ل  يف كياة  القهوة واميمهة وال هور      ا  بن م   مبدأ التمييزوي   أ  اسيو   
له   ،اهلل غهري ملكهب :اهوايةالد ة الحسب   يقو ، ،ما العد  ق  ل  ا يشت   ي ا ألة  خم وم  

ي ههاص أاليلمهة  ،وله"لس ،غهري ا لكهب مها أدهزال ών ότιودهوا  أو بهاملن كياةه  امقيقهو 
ألة  "ههو اهلل الواحهد الوحيهد اجله س الصهاحل اله"ن  ؛هو كا ا حقيقو غري ملكب ما أدزال

رادهههه  ال ههههة ا  دوزيهههه   لههههتس ص  1: 41مهههها اب  كمهههها مهههها ي عههههو  الصهههها "   د  ل ههههوم 
 أليف  بعض كلمات للتوليك ( و د 131

 αύτοδύναμις ίδια τού πατρός ولع) أ هوى اععهري ههو  هوة اب  ال"اايهة 
مهههها   ا كههههان  ،ولسهههه  أارن    ع هههه وهههههو مهههها ي فههههو كهههه) الهههههات املههههو  ا ههههواه  ومهههها افههههل  

ألن صهاة الصهلك للعئليهل   أصحا  ه"  التهات  د اسهتلموا الئقهس خلهو اص مها اإلميهان؛
هل ا القوة ا خو ة ال ري ا ف ومة الهيت هلل اب ، اجلهالس  أي ا ا سيك ": اقو   األةعا ساويل 
آكلههة كإلهه ، مهها أدهه) ا ازلههس ال ههري ا وصههول و عتههس للعشههل خ  وأةهه  ةههار       ههوأ العههل 

  (1 ظلأ الدا   ال ا   ي و ا( ع دما اةا م س   "
 ةتهههها  لقههههد دههههالت األريوسههههية اجلديههههدة لولهههه  اهلل الاههههالو  ظهههه  ة ليههههات كل هههها  

 شلوط الوادب أن يتعع ا اهلل ةفس :   ولع  ه"  ال  ليات ال ،ريوسوأ
                                                           

ل القلال بالاما ال ايل ال"ن ا ع  ا  ذدن وهعة  القس صمو ي) وهعة(؛ ألة  أعاا ما  (1  وه ا جيب أن ةت"كل، وة"ك 
 استقل يف الا  ا، وهو ا او  ي و ا م  اللس) 
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، ا يف األسهفارر غهري معل هظه  اصهو  ولع  األريوسية اجلديدة اهلل الاالو   أواًل:
د    ليها يمه هنها نها  " علهب أ ديهة" افسري كلمة متحيث  ،يف التسليم الي سو وال ودوا ل 

 ،بشهههلكة يف اللوغهههو ، ورغهههم مههها  ي هههاومسهههتملة يف العقهههال جنهههد أن اخلليقهههة كا  هههة  ،ا سهههعقنههه
سهوال ك ها ةه ما أو  ،ول ها بقهال ،ألة ها بعهد سهقوط آا  الزل ها يف الودهوا ؛  ما العهد    ف  حم 

 بعد  لس  ىفتدل ا العقال، ليو ةم  ك  ف  ألن اهلل ح   ؛ال ة ما
 ،بديهة ليهو يعقهب، ليها بهإرااة أمها العهد  ق  ل ه قد خم  ،االةسان ق  ل  ع دما خم  اً:ثاني

 ،"أةها" :علهب أن يقهو  ألن اإلةسان  هاار   ؛بقال اإلةسان هو سل   -ن ه"  اإلرااةأ-وهو 
أو حسههب اععههري  ،"أةهها" :عئههو ك عههة مهها اخلههالق الهه"ن يقههو وهههو الههوعو بههالودوا الهه"ن أم 

هههأالقهههديس  "يف عهههد   سهههاا  اخللهههوا حسهههب  ق  ل هههن االةسهههان خم  د اليلمهههة   اسهههيو  يف  س 
  as God - ώσ θεόςهليههة( كههان ني ههاص أن يعههيك م هه"  لههس امهن ماهه) اهلل الصهورة اإل

ةيم آهلة وب هو العلهو كليهم،  "أةا  ل   :كما يشري اليتا  ا قد   ق  لس حي ما يقو 
  (4  ص)  "(7-1: 82ليا ما) ال ا  متواون"  مزمور 

  (1: 5  سد اليلمة  هليةص   أن حنيا حياةص  ،  ةعمة اللوغو ه"
عامههههاص بههههأن ا خلههههها جيههههب أن ييهههههون  40وليهههها ع ههههدما اسهههههتمل الههههدعوة ةهههههوا  

،  قهط اص ةسهاة ألة  ال ييفو أن ييون ا خلها  ؛ت م  ط اخلاص بلم سق  يم  إن  لس  ،ةساةاص" "
ه ها  والودهو م  ،  اسهيو  ةفسه    لس ما ي كهد  القهديس أداص هلاص متجس  ب) جيب أن ييون  

ب) "ألة  بسعب صها  أبيه  و عته  للعشهل،  ،ليس للةاص ولع ا  حنا ما عقول ا واصوراا ا
"وهيهه"ا  :مث ي ههي   (4: 1  سههد اليلمههة  "ظ ههل ل هها يف دسههد بشههلن ألدهه) خاصهه ا

ة الههه"ن ههههو خهههالق اخلليقهههة يف يسهههتئي  ا هههلل أن يهههدر  أن  ديهههد اخلليقهههة مت بواسهههئة اليلمههه
 :ي هههاص أو   (4: 1ألن اب  أمت خهههاص العهههاخ باليلمهههة الههه"ن بههه  خلهههق العهههاخ"   لعهههدل   ا

  اليلمهههة ليهههو يهههأيت الهههل  مسهههلعاص ن اعهههدي ا اسهههتدعب اعئ هههأو  ،لي ههها كهههان بسهههعع ا "ةزولههه  
 ( 2: 4 عوةت ا وي  ل بن العشل"  

 اناعشهههل األريوسههية القدميهههة واجلديههدة معههاص ال وه هها جيههب أن ةلتفههه  وبشههدة  ق أن  
بي مههها األر و كسهههية اهههلى أن اللوغهههو  ههههو وحهههد   ،أخا هههو بههه) بتحهههو    ،بتجديهههد الييهههان

ن يهههأيت بالفاسهههد  ق عهههد  الفسهههاا   سهههد أو  ،الهه"ن يهههلا اإلةسهههان  ق حالهههة الودهههوا اإلهلههو
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ومهههه  اب   ،ألةهههه  اخلهههالق الهههه"ن خلهههق مهههه  اب  ؛، هههههو وحهههد  القههههاار(5-4: 7اليلمهههة 
 يفتدن اخلليقة ما ا وت 

 عبودية اإلنسان لل ساد والموت: وضوع أخ
 ها   ،ا ا   نا وموت ةيايب عا اخلئهاةمم  األريوسية اجلديدة ةدهك  ا اقد  أخ  
: 8  رسههل  االبهها و سههدأ  اسههيو  الع ههيم يههلى أن  عههة اب  للعشههل ، بي مهها أبهه  ا سههيك

) عهها عئ ههيم إةهه  أ  اسههيو  عهها مههوت الههل : " ن اجلميهه  مههااوا  يهه   ا سههيك(،   (  ويقههو 4
 ( 4: 8يف دسد الل "   " ف  ألن سلئان ا وت  د استم  ؛العشل لليعة ا وت والف ال

بسعب اسلط  يلة الفدية ا د وعهة هلل  ،ة ا منوت م  ا سيكأع دما ي يل ا ئلان  
  ههو ي يههل كهه) مهها ورا يف  رو وحبجههة أة هها خ ةيهها مودههوايا ع ههدما صمههل ب  الههل ،  ،اب 

"صهههلةا متحهههديا معههه  بشهههع  مواههه   ،"اعتمهههدةا ليسهههو ، اعتمهههدةا  واههه " :ماههه) :(1-14: 6
ههه "،   أن ق علهههب صهههلعان، بهههه) ةعل ههههأن ال و يف أدسهههااةا، دأ ا سهههامري ع  يعهههن أن ال امههههوالش 

وهههههههو اختعههههههار بههههههولس ةفسهههههه ، أن اختعههههههار   ،ي ههههههاص بقيامتهههههه "أةصههههههري و" ،ةقعهههههه) مواهههههه   ي هههههها
كههه)   (20: 3) ا سهههيك كيههها يف"  غههها بههه ، أحيههها ال أةهههاع م ل  "مههه  ا سهههيك صمههه:الشخصهههو

ألةهه  اعت ههق عقيهدة الي يسههة ا شههيخية الههيت أخهه"ت  ؛  هبهها ا ئههلان يف بإلهل اإلةيههارئههو  هه"  يم 
ألن  ؛هلل اب  ويف مقههدمت ا الي  ههوت بعقيههدة اليفههارة وا هه  الههاما اللههيةص  ،ازيهه) األسههلار
ميهان اها حهد   اإلسهار  ال  وما علب ال"يا يسمعون ه"ا اخلرب ال ،علب الصليب اخلاص مت  
يقئهه  ههه"ا التعلههيم الفاسهههد كهه) ح ههور سههلا لن للههل  يسههو  ا سهههيك    وهيهه"ايف ا الههو

ال  ،شهال اللبههاو ههو  كهلى  ها حههد العأن و  ،عئهب له" أم أن الهد  واجلسههد  ، حبجهةةفسه 
 وبالتهههايل ي ههه) كيهههان اإلةسهههان خالههه    بهههاللو  القهههد   اص  مسهههتعل   اص سهههلا لي ياص لخصههه اص ختعهههار ا

وليهها دسههد  وكياةهه  اإلةسههاو ظهه) بهها  ، عقلهه  أو  يههل ا ههري  حهه  و ن   ،للفسههاا وا ههوت
، ميهاناعتا ه  ههو باإل، أن ميهانألن اخلدعة اليربى هو أن ال"ن يه ما يعتهرب أن اإل ؛ ديد
ا ع  ما  ات  Self – bornأن هو ما يعن أة ا أما  والاة  ااية، و  ،ا ياا ما  وأ هو

 وليس ما اهلل اب  يف يسو  ا سيك  ،   ما  اا  ا ي ما  اا  م   ك)  لد  ا  ما، حيث ي
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 مع األريوسية ال ديمةاألريوسية الجديدة عالقة 
م ها بعهد أن خدعه  -لى ه) ابتعدةا عها ال قئهة األصهلية الهيت سهقط  ي ها ا مه  ام  

مهها  عهها سههيا  ا و ههلأ ععههارات مقئوعههة  -أ  كههان غههري  ،األةعهها بيشههونخدعهه ، سههوال أكههان 
 بوةا  ليمون؟أكتا  رسا ) 

 العا ههة بههن األريوسههية اجلديههدة، واألريوسههية القدميههة هههو عا ههة نتههدة بههن  بههدأ أ
 القصة القدميهةما زالوا يعياون  ساااص يف التعليم   -لألس -أريو  واامي" مدرست  ال"يا 

كلمههات ا يههد  يههل  حاههاص عهها ةصههوص و اجيههو  يف األسههفار ا قدسههة بكههان أريههو   اقههو   ن 
"الههل  خلقههن أو   22: 8يف ةهها السههععي ية لسههفل األماهها  لههالت  وودههد  ،ا لتههون الههو ن

وألةهه  يسههعب خههار  التسههليم الي سههو،   كهه) اإلصههحا   يفوهههو حههديث اميمههة  ،ةليقهه "
هههم  أ ةههه  كهههان ه ههها  "أو ،يف الزمهههان" ق  ل هههاب  خم  ن االبههها "حيمهههةم  و  ، ق هههل  ن اميمهههة خم     
مهههها  لههههس  ق آخههههل     "قل ههههأو "خ ييهههها مودههههوااص حهههه  خم  ،خ ييهههها لابهههها كيههههان" زمههههان  

ههي    ،ععههارات مسههجعة يف األصهه) اليوةههاو   باسههم "ا أابههة" أو   ههل  لههععية عم  يف ألههعار  ص 
  اليا"ا"ال

،  ق األصههه) العهههرباو، الههه"ن ههههو "الهههل    هههاو"كههان مييههها أل  اسهههيو  أن يعهههوا و 
شهعب الي يسهة    لل هدل  لس ليا   يف ألن  ؛ لس د يف أو د ،أن و      خ يم   لي 

ن الل ههة السهها دة  أ ال   ،ةهه  كههان يسههيا يف وسههط أكههرب داليههة ي وايههة، رغههم أسههي دريةيف اإل
  اسههههيو  الشههههل  أكتههههب لهههه"لس  و  ،(1 اليوةاةيههههةهههههو كاةهههه    ،سههههي دريةحهههه  بههههن ي ههههوا اإل

أال اودهههد يف  :ولي ههه  يسهههأ   وههههو "الهههل  خلقهههن" ،الاههههويت علهههب أسههها  الههه ا اليوةهههاو
كهو 2وخليقهة دديهدة دهال هبها التهدبري يف   ،ت يف سهفل التيهويال  ك هاألسفار خليقة  دمية  م 

ليهههها مهههه  بههههدأت اخلليقههههة  "؟  ههههو خليقههههة دديههههدة ،يف ا سههههيك ن كههههان أحههههد  "  :(17: 5
 ،بعهد (مها و  46-45: 15كهو 1ألخري  آا  اأو  ،  يف آا  اجلديد   عل  استم  لقداجلديدة؟ 

ههو اجلديهدة رأ  اخلليقهة  ؛ ألن أن األصه) ههو مها  عه) الزمهان ال   أةه  ظ هل يف زماة ها،ورغم 
وله"لس ال  ،وههو صهوا  ، هدا  عهاص  ههو موعهدحسهب الزمهان  "،العدل"اليلمة اللوغو   

                                                           
  ول"لس كتب  يلو االسي درن ك) م لفاا  بالل ة اليوةاةية (1 
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 زمهاو   ألةه  بهدل   ؛جنيليهنوله وا ي هو  ومه"اهب اإل نه ا م لقاص أمها  األريوسهي "العدلم "يزا  
؛ ألن يوح ها: "يف العهدل كهان اليلمهة"  يقولههو أمل خمتله  عمها و  ،علي   ةار الزمانغلقوا أ
ألهنهها ال  ؛هههو "األصهه)" والعدايههة الههيت لههيس هلهها بدايههة "العههدل"و ،هههو "األلهه "ه هها  "العههدل"

 األيا  الستة األوق  يف ق  ل  ا تمو  ق ما خم 

 غير المصنوع بيد
( ختهههان 11: 2 كولوسههو ا سههيك"      خبتههان غيذذر مصذذنوعد بيذذذد"خت ههتم ختاةههاص 

"ههو هعهة اهلل اب  يف : ههو ا عموايهة (بعهد مها و  11: 2وهو حسب  كولوسو  ،ا سيك
هأن خ ام  ،بيهد ههو خ ايها مصه وعةص و ا سيك باللو  القد     ههوبه)  ،ب بواسهئة بشهليةوه 

رغهم أهنها و   ةسهانخ خيلق ها اإل ال  أن حه  هه"   ،خملو هة هنا اتم يف ميا أرغم و  ،"ما  وأ"
: 1جنيه)"  مهل س خبهرب اإل الزمهانم  )  ممهألةه   هد "ك   ؛ أن الزمان اةت ب اور  ال   ،زمانيف الاتم 
15)  

"ا سههههيا األع ههههم و ق دههههوار هعههههة ا عموايههههة غههههري ا صهههه وعة بيههههد، ه هههها  أي ههههاص 
وا سهههيا  ( 11: 8الههه"ن لهههيس مههها هههه"  اخلليقهههة"  عهههب  غيذذذر المصذذذنوع بيذذذدواألكمههه) 

حشهههال الهههلو  القهههد  ليهههو ييهههو ن يف أ حيهههث حههه)   ،مههه) ههههو ةاسهههوت الهههل األع هههم واألك
ةسههاو امقيقههو ا ولههوا "مهها الههلو  القههد  ومهها العهه"رال القديسههة ،  لههس اجلسههد اإلالعتههو 
 ة  اللو  القد  ب) كو   ،ألة  غري مص و  بيد ؛هو ليس نلة زوا  ،ملمي"

حلو  أ  هو  الهلو  القهد   بإةيارائ) علي ا األريوسية اجلديدة ما  لس باللغم و  
هليهههة لشهههعب واخلعهههز واخلمهههل يف اخلدمهههة اإلملهههو  الهههلو  القهههد  علهههب ا ةيهههار   وههههو  ،علي ههها

سهلئان األسهق  بيف الزمهان،  يهتم -حسب األريوسية اجلديدة-ألن ك) لول  ؛ القدا (
علهههب القديسهههة  واحهههدةص  مهههلةص  والهههلو  حههه)    القهههد   ولهههيس الهههلو    هههو الههه"ن يقهههد   ،الزمهههاو

 ؛ ألن اله"ن حه)  علهي م ههو ةا هة أو  هوة ال األ  هو ،وخ ك) علب اللسه) يف الع صهلة ،لميم
يف  بعئهههليههة ام ت وال يف ا عموايههة وال هههو مسههحة  ال كهه) يف القداسهها ياسههاص علههب  لههس و 

  ا ريون
 ، السههلئان الي  ههويت ا زي ههالزمههان، ومهها خهها  متهه   اصههلة التههدبري يف وهيهه"ا، 
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هههو سههلئان زمههاو ولههيس سههلئان الههلو  القههد  الهه"ن   ولههيس الاههالو   ههو الهه"ن يعئههو 
 م  مه     عامهاص بتخليهب   40ساسات السهلا ل ةهوا  مت ادمري ك) أ ول"لس ،يعلا أبدية التدبري

 ،الاههههوت علمههال وصههار الصههلا  لههد التعلههيم األر و كسههو يقههوا  صههحا يون ال ،للعقيههدة
لقهههات اإلعههها  ال يف دلسهههات ظقيهههق  مههه  يف ح  معلكهههة اإلميهههان امهههدار  عاميهههاص أصهههعحو 

أمههوا  األيتهها  لههاع  و   ميههانمهها أدهه) حشههد لههع  ال مهها أدهه) اإل، و العههار ن والدارسههن
وال حهههههه  علههههههب ائههههههويل  ،ال علههههههب ةشههههههل الهههههتا   ،واألرامههههه) علههههههب اإلعهههههها  بيههههه) وسهههههها ل

 هلا   ما م هازهلم يف بعهض  هلى صهعيد مصهل ليهو يهتم  ةملاواالعشوا يات اليت  م  ال"يا 
 الصعيد ما األ عاط 

يقتصل األمهل وخ كما أولح ا،  ،هلواختفب الععد األبدن واألسا  اإل  ن،  قد  
اههههدمري عمهههه) الههههلو  القههههد  يف الهههه فس امتههههد  لههههس  ق بهههه)  ،يههههدة الفههههدال وحههههدهاعلههههب عق

 هجهو  األريوسههية هليههة  ال  اهلجهو  علههب الشهلكة يف الئعيعهة اإلواجلسهد ويف السهلا ل  وخ ييهها 
 علب للكت ا يف اهلل معاص قدمية واجلديدة ال

مههههدى اسههههتفحا  الفسههههاا الهههه"ن ا  يف دسههههم  -عزيههههزن القههههار -وحهههه  اههههدر   
التعلهههيم، ومهههدى اةتشهههار واشهههع ب األريوسهههية اجلديهههدة، وأن األمهههل ال يقتصهههل علهههب أسههها فة 

مههها ام  هههور  تأمههه) مههها ةشهههل   هههس  ا مهه ، بههه) امتهههد  ق ةهههو  الهههعاا وعللههه ا، أاعههو  أن ا
يشهه ) م صههب وكيهه) اليليههة اإلكلرييييههة  ههل  ام  ههور علههب  حههدى صههفحات الفيسههعو ، 

مهها ، ال مهها كتع هها  حنهها عهها  ههلارات ا مهه ، بهه) بههاألكال، ي ههادم ي ههادم  ي هها بيهه) لههلاوة  
مهها عههدا مهها  كههل  مهها لههتا م ، ععارااهه  كاملههة غههري معتههورةوههها هههو كهه) يههو  أحههد  هههو  خيدمهه  

مهههه"بك ر  القههههوات يئلههههب اللعههههة ل فسهههه  ولشههههعب  ععههههارات ال اليههههق خبههههاا  يقهههه  علههههبو 
 :الي يسة
"الاهوت يا سااة رو  واللو  غري مااية وةا ا أن الهلو  غهري مهاان   هو يقو :  

  "ال يتأ ل بي) ما هو ماان
 ذذذنظأ ن كذذذز الخبذذذز ون ذذذر  " ،  يقهههو :  كههها  ةسهههئور الميههه" أريهههو مث يقهههد  

  ههو والشههل  هههو اجلسههد والههد  وبعههد  الهه"ن يتههأ ل باألكهه) ا ،الخمذذر المتظذذد بذذالالقوت
 ن حنهها ةأكه) دسههد وا     ه) الاهههوت كتها   ق أكهه) وم هو     ،ا  اولهة ةصهل   با ههال
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 " حد بالاهوت اون أن يتأ ل الاهوت باألك) أو الشل ا سيك ا ت  
ي هل ها وجيعل ها  اإل خارسهتيا" هإن كهان  :وي ت و  ق  ات كا  أريو  وةسئور معاص 

ط أن اتحههو  ةعيعت هها لئعيعههة معصههومة ال ت  مهها ا فهه ،بعههد الت ههاو  خنئهه   لمهها ا ماهه) اهلل
  بداص"أختئ  

  هههههه) ي لههههه  ال ههههههري  ،ن كهههههان ي لهههههه  مههههها يت ههههههاو  م ههههه  "و  ،  قهههههها :ل أكاهههههلمث ائهههههل  
 "؟مستحقن

 كيف تعب ر الصلوات عأ السر المجيد؟
وحنهههها لهههها ةت ههههاو  كهههه) ههههه"  الععههههارات بههههاللا،  قههههد سههههعق ل هههها أن أولههههح ا عههههد  

 ذنظأ ن كذز ع هدما يسهتخد  هه"ا اليهاها ععهارة: "أر و كسهيت ا يف أكاهل مها ذها   ليها 
"، وهو ععارة غري مودواة يف ةصهوص صهلوات الخبز ون ر  الخمر المتظد بالالقوت

 التسههليم الي سهو ا ههوا  يف صههلوات ل اهه،   ه"ا يعههن أةه  القهدا  الههيت يصهلي ا علههب ا هه"بك
يعدو أةه  خ يتسهلم م ه  لهيإلاص سهوى ليا و وكان أوق ب  أن يتمسس اا دال  ي ،  ،الي يسة

لخبذذز كههل ال يودههد    يف صههلوات القههدا  أةهه  علههب  لههس والههدلي)  ،حلكههات الئقههس  قههط
ا ةشهل  ا هال وحنه  هلية غهري ا ا تهة السهما ية"ب) "ال"بيحة اإل ،متظد بالقوت اهلل الكلمة

ال ليههو  ،بديههة والقيامههة مهها األمههوات حسههب كلمههات الههل و ههاراص تعت هها يف عئيههة اميههاة األ
ألن الههل  الهه"ن غلهههب  ؛األسهه انبهههن مهها م هه  ل الت ههاو " خو ههاص مهها و هههو  دههوهلة "ةصههل  

 :بهه) يقههيم ا ههواب حسههب  ولهه  هههو لخصههياص  ،ا ههوت ال يقهه  ظهه  ةا لههة ا ههوت بعههد  يامتهه 
: 6بديهة وأةها أ يمه  يف اليهو  األخهري"  يوح هها أا يأكه) دسهدن ويشهل  امهو  له  حيهاة "م ه
54)  

يسهههري علهههب  ات مههه     ،صهههاحب هههه"  الععهههارات يعهههدو أن هههه"ا األ  اليهههاهاو 
ظههو  ألن ا  ا سههيك ، صههاحب  تههوى عههد  اههرب  األ عههاط بههد  للمسههلمن ،ا ئههلان بيشههون

، و هههد ةسهههب أو ميههان رااة وبههها معل ههة وبههها    يههة اعمههه) بقههوة سهههحلية بههاة و ع ق سهههل لديهه 
 لها يفيهد  ،با سهيك ال يه ماكهان و  ،يف حبهرية مها ا  ا سهيك اص سوا مسهلمغئ  لو  ا اسو أهنم
ودحهههد الههه"ات وعههه) الصهههليب  عههه) الت هههاو  مههها  ،ميهههاناإل ب  ل هههألن ا سهههيك ة   ؛ولههها يتهههأ ل
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 دسد  وام  
تسهليم الي سهو ال :  نوأ هو  له  روكي) اليلية اإلكلريييية بهدم  و  أعوا  ق القس 

هل هها  ههه"ا هههو  "دسههد وا  عماةو يهه)  أن اقههو : ق للمت ههاولن  ةهه  اعئههو السههلأو   ع ههسي
"ودعله  واحهداص مه  الهواه  ب هري اخهتاط  :ة  متسس باألسلار اقهو أب) و  "،بامقيقة آمن

 :لسهههان الهههل  علهههبالهههوارا  لههه  ا عهههو الاههههويته ههها األكههه) والشهههل   " وال امتهههزا  وال ا يهههري
: يف عيهد ا  ها  للي هواالهل  به) يقهو   ،حسب ال ا القعئهو ،وأةا أكون  ي " "ييون يف  

ويشهههل      ههها  هههه"ا عههها الهههلو   قعههه)  يل  ن عئهههك أحهههد  ليم "و ههه  يسهههو  وةهههااى  ههها اص  
) يف القئعهههههة اخلامسهههههة مههههها  ي ةوكيهههههة يهههههو  ولههههه"لس ةلا ههههه ،(38-37: 7القهههههد "  يوح ههههها 

 اجلمعة:
 "رال ملمي والدة اإلل يت ا العأ -

 بستان العئل
 " ي عو  مال امياة ا قد 

 ، ةقو :ويف الشريات الااةية
 السا  لإلةال ال ري الفاسد ال"ن لاهوت -

 " ا عئو الشفال لي) ما يشل  م  
 قهههد غههها  مههها وعهههو ا صهههابن  ،أعئهههو" أنذذذا"اخلعهههز الههه"ن  :وع هههدما  ههها  الهههل  

 هد ظها و   ههو دسهدن اله"ن أب"له  عها حيهاة العهاخ"    أعئهو أنذا وة كلمة " ،األريوسيةب
ههم و  ،وبدون حليهة ،بدون  عةو  ه الل األريوسيون أي اص أهنم ميي  م أن يتأهلوا بدون  رااة

  ي الون م  ا مها يليهدون ي جمون علي ا  ،بص   ت  ام  املأة  م ا ل  ما) دعلوا اهلل يف ظ  م ه"ا 
وبالتههايل يسهه )  ،رااة وبهها متييههز، بهها  ة بهها أ ههاةيمم يععههدون ةعيعههومهها ظهه  م ههه"ا  ال  ألهنهه
هه ،هلههاص عليهه  الههلو  القههد  يصههعك   ا كهه)م ههعلههي م أن يعتقههدوا أن  اهلل ةفسهه  مهها  واا  ل   قههد د 

  مدوع  ون  ليو يقتلوةيأكل ةعا   اهلل ما)  واودعل ،حلية اإلرااة
األةعههها  بههه ةئهههق اليههها  ال سهههئورن الههه"ن  ات   هههو  ،ا بقيهههة اليههها  السهههخي أم ههه

وههو  ،431وكم علي ها يف ذمه  أ سهس ععارات ةسئور اليت حمه  اتالاالث، وهو  ل واة
بهن  )  ص هو   ، وخ يق) خ"وا كلوا ه"ا الهويت" ،"خ"وا كلوا ه"ا هو دسدن :ن الل   ا  
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 الاهوت وال اسوت 
، مها آله   ليه  حالهة التعلهيم يف الي يسهة القعئيهةلقد سق ا ه"ا ا ا) للتهدلي) علهب 

وأوصههلت ا يف ال  ايههة ، الههعئك والقئهه   ل هها عامههاص غابهه   ي هها امليههة واتعههة وحهه)   40بعههد 
ههه م  الههه"يا ال   ق بلكهههة الوحههه) الشهههيئاو الهههيت يهههتم  ي ههها  اكمهههة الاههههوت  عاميهههاص،  قهههد د 

مواد هههههة األ  مههههه  ا سهههههين وعههههها عههههها  و اراسهههههةص أ معل هههههةص ميليهههههون لهههههجاعة لهههههدي م، وال 
  ،  زااوا الئن ب لةص يتعوهنمستيال علم هلم، استأدلوا صحا ين ن ،  يان أمواد يت
 قهههد دهههال مههه متل  ،عههها ظهههديث اخلئههها  الهههدين يف الي يسهههة حههها ل   ويعقهههب ةلهههب   

ى وعههل   ،التعلههيم الاهههويت الهه"ن أاار   داسههة العابهها اوالههلو  الاههاو برباعههة يف ملكههز اةهها ورا
ةفهههاأ الهههدار قهههلارات والتوصهههيات اصهههار  يف أا  الولههه"لس ال اهههز  ،وكشههه  ا سهههتور ،امقههها ق

 العابوية لعل ا الى ال ور يف يو  ما األيا  

 ال رط ات تلغي اتظادنا بالثالوث:
ةسهان اإلع د ه"  يصهعك ةسهان، ةساو حنو اإلاهللةقات كل ا اديل الييان اإل أواًل:

 يفكلهههريو  ، وههههو مههها ي  هههل يف عههها  بعهههض اإل بههها عا هههة سهههوى مههها دهههالت بههه  الشهههليعة
يف سههعع  األو  واألخههري    ههه"ا اممهها  جيههد ههلط لههليعة التئ ههريات علههب ةسههال الي يسههة

 ؛ميههان اهها دههال بهه  الوسههيط رأ  الي يسههة الهه"ن ال مييهها  صههل  عهها بهها و األع ههالعههد  اإل
 ليال  ، هدم  االةفصا  بي) أأن  يامة الل  ،ألن القيامة

   فة أن الي يسهة دسهد ا سهيك) بعد يف  يل واعتقاا بعهض األسهاخ يتأص   ثانياً:
ن ال سهههال ال كهههق هلههها  هههس أدسهههاا أسهههق  يف لهههعية ا علومهههات ليقهههو   وع هههدما ي  هههل 

ع هههال يف دسهههد ا سهههيك أبهههأن ال سهههال أصهههاص ال يههه ما ييشههه  عههها أةههه    هههو  ،القديسهههن
 ( 28: 3ةاب  غا وال أ اص ال ي ما أة  يف يسو  ا سيك ليس  كل و  ،الي يسة

 ،ال حلهههو  األ  هههو  ، هههوة   عك حلهههو  الهههلو  القهههد  ههههو حلهههو م وع هههدما يصههه ثالثذذذاً:
 ،والقهوة عها األ  ههو  ،والعئيهة عها العهاةو ،ريوسهية افصه) اهلعهة عها الواهههبأوختهل   تهاوى 

وال  ، ههإن كههه) مههها يقولههه  األسههها فة أصهههحا  هههه"  الفتهههاوى الهههيت ال يعل  ههها التهههاري  الي سهههو
ن أو  ،ةفسههه م بهها لهههلكة يف حيهههاة الاهههالو أهنهههم ههههم أ كههد ي ،اميههاة الليتورديهههة األر و كسهههية
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، اعوةهها ةلفهه  ولهه"لس  شههلكة ميههان بال  ، كههل لفههكذههلا هههو  ،كههل الاههالو  علههب األلسهه ة   
ههه"  ال تهها   ا ههدملة الههيت ظتهها   مهه  خههاص مهها األسهها فة األر و كسههين ليههو ال  ههل  ق 

االعههتال اللف ههو ألن ؛   الشهه دال ةقيههاص بهها خلا ههات و تههاوى العصههل الوسههيطأم ميههان  يعل ههوا 
 يعن:خلوا ما اإلميان بالشلكة، 

 ، وههو مهالوهية الل  وا خلا رغم االعتال اللف و وخدمة الشهفا أم ةيار   -1
صههل ههه"ا التحههو  اليعههري علههب مهها و    ،ي  ههل والههحاص احاصههلة مهها  علهه  الههل  يسههو  ألدل هها

ماه) عئيهة الع هوة والقيامهة مها اهاركن مها يفعله  وخيدمه   ي ها عليه  ههو،  ،ل"  ألدل ها م  د  
عئيهة الهلو  القهد  اله"ن وحهد  يفهتك ل ها ي عهو  اميهاة  ،واألههم ،األمهوات وغفهلان اخلئايها
 اإلهلية للاالو  القدو  

صههل ههه"     أن و  ،ال سههيما يف السههل ا يههد ،لوهيههة ا خلهها ةيههار لههلكت ا يف أم  -2
ةه  أاعهن  ،ا خلها ورأ  اجلسهدوال ال االظهاا بهالل  يسهو   ،الشلكة علب ال اسوت وحد 

  كما  ا  الل  ةفس   ،ألن اجلسد ال يفيد ليإلاص  ؛بديةأوال حياة  ،ال اودد  يامة ل ا
 )  ص هههلةقههة ةسههئور الهه"ن     –ومهها ال ههلورن أن ةعههوا وةفههتك ملهه  ال سههئورية 

بهامل  وكي) اليليهة اإلكلرييييهة بهدم  ور كل األ  ا و ل ة"  ه ا و   بن يسو  واالبا اليلمة
 ، ال"ن يقو :اماان عشل ما حلو  القديس كريلس السي درن

وهههو خيهها اليلمههة الهه"ن مهها  ،ا ال يعههتل أن دسههد الههل  هههو معئههو اميههاة"م هه
ب اليلامهههة، أن ةههه  مهههلاعط بههه  حبسهههآخهههل غهههري ، وأ لواحهههد   ةههه  دسهههد   اهلل اب ، بههه) يقهههو  

كمههها  ل ههها -يهههاة هلهههو، وال يعهههتل بهههاملن أن دسهههد  معئهههو امحصههه)  قهههط علهههب حلهههو   
ألة  صهار دسهد اليلمهة اخلهاص به  اله"ن يسهتئي  أن ي هب اميهاة ليه) األلهيال،  -سابقاص 

  " لييا  لوماص 
هه ،وخنههتم بههامل  الاههاو عشههل -3 ا ال يعههتل أن  م هه"د القههديس كههريلس: حيههث ي ك 

 و اأ ا وت باجلسد، وصار العيل مها األمهوات، ،ب باجلسدل  وصم  ،كلمة اهلل اأخ باجلسد
  لييا  لوماص  ،ومعطي الظياة كإل ة  امياة أحيث 

، اون أن ييههون باليلمههات ههه"  امههلو  ال يصههلك مع هها أن ييههون ه هها  اعههتال   
بهه)  ،ا يأكهه) دسههدن  قههطخ يقهه) م هه؛ ألةهه  عئاةهها حيااهه والههك بههأن الههل  أميههان ه هها   
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يههههال ا خاةعههههة يف كلمههههة "يههههأكلن"، اعههههن و  ،(57: 6ا يههههأكلن كيهههها يب"  يوح هههها "م هههه : هههها 
 :به) علهب الهل  اله"ن  ها  ،ا علب ال اسهوت أو الاههوتو عي لمري اليأكلن "أةا"، وهو 

 "أةا هو القيامة وامياة" 
 ا  دور  حعيب بعاون 


