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 مشكلة األريوسية قديماً وحديثاً 

 

 األريوسية القديمة والعودة إلى اليهودية:
أو   تجنيدددا  رى هددك نددا  ت ددداألريوسدديب باليدوةيددة  أثناسددديو   عنددد ا ا ددق ال دددي  

  قيددك أ  مت ددك وي دد  عنددا  هددك   ؟  أم أنددك نددا  عقدد   دد  تطرفددا  أو ي يراعددظ ال ددرو 
أمل يكددع عقيددك أ  يو دد   ؟دا  حتدد  أقدددام األريوسدديباإلميددا  ي دد يف الوقدد  الددرى يددرى فيددك

 احل ي ة ويكشف خقفية اهلرط ة األريوسية  وتقك ال قة اخلفية بب األريوسية واليدوةية؟
ا ا دددا  مل يكدددع لألريوسدددية باليدوةيدددة ك ا ا ددديتضددد  لندددا أ  و  أثناسدددي  دددع نتابدددا 

الوثي دة ال دقة  تتضد  لندا هدر  كنتاباتد رسال   بك قدم لنا  يثيا  هرا اي دام  وث دا   و دع  
 :ناآليت  بب اليدوةية واألريوسية

  ثناسددديو أواليددددوة  را دددرى   عدددداوة اليددددوة ال ددددا  أثناسددديو   يسدددجك أواًل:
يكتددددا ةفاعددددا  عددددع ةيونسدددديو    عنددددد ا بددددك " ق سددددي ل  ق"عددددداو  يسددددج ك  واألريوسدددديب
يا ندددا أ"اليددددوة يف  لدددك الا دددا  واليددددوة اجلددددة يف  أ  -بكدددك و دددو -يدددرنر   السدددكندرى

 (.177راجع ص  35ورثوا جنو  الرداوة لق سي  عع أبيدق الشيطا " )ف رة 
بددك يفضدد  أيضددا     ق لق سددي عددداو أثناسدديو   ال دددي  ي يكشددف ف دد و  ثانياااً:

 8: 1سدكندرية واألريوسديب  ردا " ) دد األريوسديب هدو  دا ع دع يددوة اإلو   "كل هقنكار إ"
بدددارا  وهدددو يدددرى نيدددف يقدددوى اليددددوة واألريوسددديب عنددد  ع-ويف امل الدددة الثانيدددة  .(310ص 

"هددءيال ي يررفددو  املسدديىية عقدد  اإلطددالا ألاددق لددو نددانوا  :األسددفار  يكتددا املرقددق قددا ال  
 1: 2ميدا  نداليدوة املرا دريع" )ملا أغق وا عق  أنفسدق يف عدم اإل  ريوسيو ( يررفواا)األ
الردددداوة لق سدددي  باادددا  دددءا رة أثناسددديو   ي دددفو . (10الرتمجدددة الرربيدددة ص  – 348ص 

ص  1دو   ددددقف اليدددددوة" )أةلفددددو    األريوسدددديب ي ق ددددأو   الشدددديطا   ددددد الددددر  نفسددددك
575.) 
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فددد     (8: 2 رندددو   1 – 24: 1 ندددور  1)وأل  امل ددقو  هدددو "ر  ا دددد"  ثالثااااً:
يفردددددك     يددددد ىل تريدددددري الدددددر إو بدددددك   إىل اخلدددددالص نفسدددددكلدددددي  ف ددددد  الردددددداوة ا تدددددد  

 .(40: 27"لدو نند  ابدع ال خقدس نفسدك" ) د   :األريوسيو   لك قا قب  ثك اليددوة
نكددار إولكددع   ة ال لقخددالص  قددو ن  رق  ف ددد اسددت    أل  امل ددقو  هددو   ددا  ابددع ال ؛ولكددع

بددك   لوهيددة الددر أ  نكددار إليسدد  دددرة   لوهيددة املخقددس رغددق اآليم الددا ا ت قدددا يف اجلسدددأ  
 (.3  2  1عوةة إىل اليدوةية )رسالة إىل  كسي يا  هظ 

 األريوسية في ثوبها الجديد:
عبددددارا  وإ ا ناندددد  الرالقددددة بددددب األريوسددددية ال دميددددة واليدوةيددددة تبدددددو يف   عندددد  

األسفار  ويف اعتبار املخقس ر  ا د خمقوقا  بال ألوهية   ي يدة  فددرا هدو  ا   دا تفرقدك 
األريوسدددية اجلديددددة أيضدددا  عندددد ا تقدددوى ن دددوص الرددددد اجلديدددد  وترق دددق بدددا  ال فدددرا  لدددي  
دانيدددا   بدددك  ددددفوو الدددث ع  وعندددد ا حت  دددر الدددر  وتسددد طك حتددد  جقددددا   ارقدددة وعدددرابا  

  ي ددبدا عقدد  ايبددع اسددتمداال  لددث ع اخلطايددا وطقبددا  لر دد  ي ي ر ددظ أ دددا   تت ددور أ  اآل
بدا  ايبدع هدو الكق دة اخلدال    و ء ني وا  ولي  إهلا   يف  ب أنك لو نانونا  ايبع خمقوا  

دددا أدددر أ هدددو ر   -ببسددداطة-عقددد  ال دددوا بدددا  ايبدددع يددددفع "كدددع اخلطايدددا"  و لدددك ألندددك  وال   
 سدددتجوبا  يدددرن رنا ال ددددي  أثناسددديو  ةدددر  احل ي دددة  و  ال ددددو .اخلقي دددة  وأ دددد الثدددالو  

 األريوسيب:
"إ  نددا  الكق ددة خمقوقددا   فكيددف ميكنددك أ  ي بط ددك  كددق ال وي ددف  عددع اخلطيددة  
وهددو أ ددر نتددا عنددك األنبيدداال أنددك خدداصه بددال؟ أل  " ددع هددو إلددك   ثقددك غددافر اإل  و ت ددا   

: 3قددداا: "إندددك تدددرا   وإىل الدددرتا  تردددوة" )تدددك  (  فددد   ال18: 7عدددع اخلطايدددا" ) يخدددا 
  ف ددددار البشددددر  ددددوت . إ    نيددددف يكددددو  يف إ كددددا  أى   ددددع املخقوقددددا  أ  ي بط ددددك (19

اخلطيددة؟ فدد   الددر  نفسددك هددو الددرى أبطقدددا  ن ددا قدداا هددو نفسددك: "إ   ددررنق ايبددع" )يددو 
بددال  وهدو يف ال هو الذي أصادر الككا ( ... الكق ة الرايت و ورة جدوهر اآل  36: 8

  فدد   احلريددة الددرى   ددف    عددع اخلطايددا. وإ ا قدداا الكق ددة: "أندد  تددرا  وإىل الددرتا  ترددوة"
: 2قدددد  دددار إبطددداا الدينوندددة" ) دددد األريوسددديب  بالكلماااة ن وااا  وفيااا  وبااا  تتى ددد  أيضدددا  
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67.) 
 :ثيءطونية ايثنبالسابرة  ع وترةة الكنيسة أ م الشدداال  ا  اإلميا  يف ال طرة 

 لبي  حلق ... الا ول د  فيدا املسي  آةم الثاينالسالم 
 لكظ يرة آةم اإلنسا  األوا الرتايب إىل الفرةو 

 ".ومك قضية املو : إنك يا آةم ترا  وإىل الرتا  تروة

األريوسية الجديدة بين االعتراف الل ظي، واإلنكار العملي أللوهية 
 المخلص

ا ال دميدددددة يف اعرتافددددددا القف دددددظ ي ختتقدددددف األريوسدددددية اجلديددددددة عدددددع سددددداب تدإ    
 لدددك أل  ددددرة الكدددالم عدددع ايبدددع ةفدددع كدددع ر قدددظ أل لوهيدددة املخقدددس  ال هددداوإنكار بدددايبع  

خطايدددا البشدددرية  وأ  ع دددا  اخلطيدددة وقدددع عقيدددك  دددع يدددد اآل   ينفدددظ عدددع ايبدددع أندددك أ دددد 
   و لك عق  التف يك اآليت:الثالو  ال دو  واملساوى لآل 

 ددددد األريوسدددديب   67دي  أثناسدددديو  يف امل الددددة الثانيددددة: إ   ددددا  نددددر  ال دددد أواًل:
يكفددددظ إل دددددار أ  الددددر  هددددو الددددرى أ دددددر احلكددددق " وتددددا   ددددو "  ددددع اآل  و ددددع الددددرو  

وعند ا حتوا األريوسية اجلديدة الر  إىل ددرة كدع ي ددف ع لدآل   فددظ تنكدر هدر  ال د . 
هدددرا  دددع نا يدددة  و دددع   احل ي دددة  وبدددرلك تنفدددظ اخلدددالص األبددددى  رغدددق اعرتافددددا القف دددظ

  ي دة ف   أبدية اخلالص  وإمنا يتردى  لدك إىل نفدظ ينفظ ي نا ية أخرى  هرا الكالم 
شدرنتنا يف  دو  املسدي  عقد  ال دقيا  أبدية أخرى هظ شدرنتنا يف  يداة املسدي   وبالتدا  

لكددع  ددو  الددر    فرددال   و" اا املددو  باجلسددد"   ددا   اق  الددر    دد  ي شددك أ .وقيا تددك
-لي   وتا  نيابيا   ومل يكع الدر  بدديال  ع ابيدا  ن دا ي دوا األريوسديو  اجلددة  ولكندك ندا  

 :أثناسيو  ن ا ي وا ال دي 
   " و  اجل يع قد مت يف جسد الر 

ό πάντων θάνατος εν τω κυριακώ σωματι επληρύ το". 
   (5: 20)أسد الكق ة 

 .(4: 8"اجل يع قد  اتوا فيك" )أسد الكق ة  :قبك  لك ي واو  
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" ددو  اجل يددع قددد مت يف جسددد الددر   وإ ا نددا  اجل يددع قددد  دداتوا فيددك"  فدد  ا نددا  
ال فدوإ ا ندا  األ در ندرلك    شركتنا في ماو  الار عع إ   ال دي  أثناسيو  يتكقق ف

إي  نتيجدددة    "عو دددا  عدددع اجل يدددع" الدددرى ي ددددر يف الرتمجدددة الرربيدددة :تربدددريميكدددع أ  يكدددو  
عبدارا   ي ميكدع أ  ينسدجق  دعأل  هدرا التربدري  ؛جنيقدظسيطرة الفكر ال دريب الالتيدو واإلل

 ي وا أثناسيو : ي    وهو  ا يتبب لنا  ع النس التا    اتك ال دي  أثناسيو 
  ك لآل ( عع اجل يع وقد  عوضاً "برا جسد  لق و  )

 ك  ع أجك حمبتك لقبشر.ق  ر  نك هرا فد  
  الجميع قد ماتوا في : لكظ إ  نا  أوي  
 بطك عع البشر شريرة املو  والفناالف نك ي  

 يف جسد الر  ر  نف  أل  سقطا  املو  قد است  
 فال يروة لق و  سقطا   عق  أجساة البشر.

    البشر الريع رجروا إىل الفساة باملر ية ثانيا : ف
 يريدهق إىل عدم الفساة ومييدق  ع املو  باجلسد

 الرى جرقك جسد  اخلاص
 (.4: 8أسد الكق ة " )ال ش   يبيد املو   ندق ن ا تبيد النار    وبنر ة ال يا ة

 ال ضدددية ن ددا تبدددو  ددع الدددنسبالتا ددك  قي ددا  يف عبددارا  هدددرا الددنس يتضدد  لنددا أ  
: نيف ميكع ألثناسيو  أ  ي وا عع الكق ة: إنك  دا  عو دا  عدع اجل يدع  )وهدو  دا هظ

نفددد  الوقددد  ي دددوا:  كدددق املدددو  مل يدددتق يف البشدددر  بين دددا يف أ   -احلالدددةيف هدددر  -يردددو 
أم أندددك  دددا  عو دددا  عدددع   لكدددظ إ  ندددا  اجل يدددع قدددد  ددداتوا فيدددك ... هدددك اجل يدددع  ددداتوا فيدددك

 ولكع اجلوا  هو  ع  ا  نق ا  أثناسيو : ؟اجل يع فيكاجل يع  وبالتا  مل مي  
( عدددع ق  دددع بددداقظ الربدددارة" ي تسدددت يعو دددا  وإ دددافة ""بدددرا جسدددد  لق دددو  ) -1

 اجل يع وقد  ك لآل 
 ."نك هرا فد ر ق ك  ع أجك حمبتك لقبشر

تقدك عبددارة  تءنددد حمبددة البشددر  ي املددو  النيددايب  أو البددديك الر ددايب الددرى جدداال  ددع 
 الر ر الوسي  األوريب  وساة يف أوساط  رنة اإل ال .
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 ".لكظ إ  نا  اجل يع قد  اتوا فيك" -2
تربري يءند  لي  ن ك  كدق املدو   دع اجل اعدة  )البشدر( إىل شدخس  وا دد هدو 

بك يءند أ  الوا د  ات  فيدك اجل اعدة   لدك أ   كدق املدو   الدرى  دك املسي  يسوو  
ن دا يت دور  -  وي يوجدد  دا يدحر  د  يف الرددا اإلهلدظ نفسدك الكدك ي ميكدع التنداعا عندك

يتق التنداعا عدع احلكدق إ ا ق ب دك  آخدر  ولكدع قدوة  دو  أ   -برض ةعاة األريوسية اجلديدة
الددر  يسددوو هددظ يف أنددك ميقددك احليدداة واملددو   فدددو الكق ددة اخلددال  الددرى يسددتطيع أ  مددك 

إ  الت دور الددقي  يك دع يف إةراو قدوة اخلدال   "قضية املو " ن ا ت وا نق ا  التسبىة.
قا  نك فدية   بك هو اإللدك اخلدال  الرى ي ماسبك أ د  وي يوجد إلك آخر ماسبك  أو يط

واملخقس. وعند ا أخدر الدر  املدو   ف دد فردك  لدك نخدال   وعندد ا مت  كدق املدو  يف 
ايبددع املتجسددد  ر ف ددع   كددق املددو  عددع الكددك  وحتددوا  كددق املددو  إىل خددالص  وهددو  ددا 

رسددوا : "إ  اجل يددع  دداتوا فيددك"  وهددو  ا   ددا ي د ددك العنددد ا ي ددوا املرقددق الرسددو  يءنددد 
بول  نفسك: "ن ا يف آةم ميو  اجل يع"  وهو هنا آةم الثداين الدرى قبدك املدو  لكدظ يدتق 

(  و دددد األريوسددديب 22: 15ندددور   1بددداقظ الر دددك: "هكدددرا يف املسدددي  سدددي ىيا اجل يدددع" )
 ."مبوتك قد  تنا مجيرا  يف املسي (   ي  ي وا أثناسيو : "41: 1)

   نا  اجل يع قد  اتوا فيك "إ -3
". )تقدددك الشدددريرة الدددا سددداة  عقددد  ي بطدددك عدددع البشدددر شدددريرة املدددو  والفندداال ف نددك

  والدددليك عقدد  أ  الددر  أبطددك شددريرة املددو  هددو عبددارة أثناسدديو  البشددر بسددبا التردددى(
 ".أل  سقطا  املو  قد است نف ر  يف جسد الر نفسك: "

إ ا نددددا  األ ددددر عقدددد  ،ددددو  ددددا أو ددددىنا  فدددددك ير ددددك أ  يكتددددا أثناسدددديو   -4
 ا "؟"عو 

إ  حتوا  كق املو  إىل  يداة  مل يدتق بداملو  عقد  ال دقيا و دد   ولكدع   -5
 ن ا مدة أثناسيو  نفسك:

 ف   البشر الريع رجروا إىل الفساة باملر ية "
 يريدهق إىل عدم الفساة ومييدق  ع املو  باجلسد

 الرى جرقك جسد  اخلاص
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املددو   ددندق ن ددا تبيددد النددار    يبيددد )قددوة األلوهددة الددا لق خقددس( وبنر ددة ال يا ددة
   وي شك أ  إباةة ال ش بالنار ترو ااية املو ."ال ش  

 عند ر  يكو  املو  الرى  اتك الر  عع اجل يع هو املو  احمليظ.
عو دددا  عدددع  دددا ا يردددو تربدددري "عدددع اجل يدددع"  وهدددك ميكدددع أ  يكدددو  تربدددري " ثانيااااً:

جداال  وليددة  ي؛ أل  الرتمجا  اإلجنقياية " ترمجة ةقي ة لقنس اليوناين؟ بكك تانيداجل يع
سددياةة فكددرة البددديك الر ددايب  أو البددديك الددا ترددوة إىل أنسددقق  تقددك الفكددرة الددا سدديطر  
عق  الرتمجا  الا ولد  يف بيمة  رنة اإل ال  و دارسدا. وهكرا أس   الفكدر السدا د 

راجدع ترمجدة ) "on behalf of all"التربدري فيددا  ددر اعت داة  الر يددى عقد  الرتمجدة  ف
Thomson  الرتمجدددددة ال ددددددىيىة يف  دددددب أ   (.اجنقيددددداى 153ص  –نددددداين و ي 152ص

ي توجددد يف  ؛ أل  نق ددة "ع و ددا "ةو  إ ددافة "عو ددا " ف دد  ""عددع الكددكعددا أ  تكددو : 
نددور   2. وعنددد ا ي دوا الرسددوا بدول  يف )αντί πάνωνاأل ددك اليونداين  سدا الدنس 

و،ددع ،سددا هددرا أ  وا دددا   ددا  ألجددك اجل يددع  فدداجل يع إ    دداتوا". إ   ي "( 15: 5
 دددو  لقج يدددع  إ ا ندددا  الوا دددد قدددد  دددا  ع و دددا . أ دددا  دددو  الوا دددد عدددع اجل يدددع الدددرى 

سا  رك أ  اجل يع قد  اتوا  فدو   و  الفداةى واملخقدس ابدع ال  الدرى ب وتدك اإلهليدة م 
سدك " وتدا   دو "  وجداال هدو نفسدك لكدظ يالشديك يف ق ب ك   كق املو  الرى أ ددر  هدو بنف

يف  و ددع -  وهددو  ددا يءنددد  أيضددا  14: 2 اتددك ويبيددد املددو  بدداملو   ن ددا جدداال يف عددا 
عندددا ي ددوا إ  هددرا املددو  هددو نر دة ال: "لكددظ يددروا بنر ددة ال املددو  ألجددك نددك  -آخدر

نية نقددا فيدك  وهدو (. ف د " اا املو  باجلسد"  وبالتا   ات  اإلنسا9: 2وا د" )عا 
 (.8 - 1: 6الرى ي وه ا سرا ريا  يف املر وةية امل دسة )رو  " و  اجل يع"

برددض نضددع الددا اقتبسددناها  ددع أثناسدديو   ميكننددا أ  ف ددرة ق سددا احملتددوى الدددقي  لو 
 :املال  ا 
 حمبة اآل  وايبع لقبشر. -1

أ  فدال عدوع أ  يكتدا أ دد بردد  لدك  " عو ا  عدع اجل يدعاملو  "إ ا نا   -2
 !"اجل يع  اتوا فيك"

يءنددد أ  تربددري "عددع الكددك" هددو الرتمجددة ال ددىيىة واألفضددك  ولددي  واأل در الددرى 
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ي  "عو دددا   م  د  ق ددد" دددا  ؛ أل تربدددري أثناسددديو : "اجل يدددع  ددداتوا فيدددك" هدددو "عو دددا  عدددع الكدددك"
ولكدع "إ  ندا   ."البديك" "  أوالرو "م ع قد  ملف   بك   لقككيكو  لق و  أ  يس   

(   لددددك أل  16: 3الكددددك قددددد  دددداتوا فيددددك"  فدددددرا اسددددترال   حملبددددة اآل  وايبددددع  رددددا  )يددددو 
 اإلجناع األبدى لق يا ة ي در بشكك  وا    وهو إعاةة احلياة لق وت   وهو أديد  أبدىه.

ي بطددك عددع البشددر شدددريرة    يدد  ي ددوا أثناسدديو : "شددريرة   املددو   وإ ا نددا   -3
بددددك هددددظ نر ددددة "وبنر ددددة ال يا ددددة"   شددددريرة فال يا ددددة ي ميكددددع أ  تكددددو   " و  والفندددداالاملدددد
 :بب تناغق وهار وين ةقي هناو  كو رلك يبو 

 فيك  وا"اجل يع  اتأ  

 ."بيد املو   ندقبنر ة ال يا ة ي  " كوأن
)رو نددراعة الرسددوا بددول  يف   هددظ حمددور شااركتنا فااي مااو  الاار  وقيامتاا ن إ -4

غددددري أ  واقددددع  دددداا يف تدددداريس املسدددديىية عددددع املر وةيددددة   أطددددوا نددددس  وهددددو (1)(1-8: 6
ق يا ددة  واعتبارهددا دددرة حم  ددقة  أو اايددة سددريدة  ل الترقدديق السددا د ي ددوا إنددك جددرى   دديش  

بين ددا " ددو  اجل يددع فيددك" يرددو أ   كددق املددو  ر ف ددع  ن ددا ي ددوا أثناسدديو : "وببرلددك هلددرا 
. وأيضدا: (1: 9فدورا  عدع مجيدع ن را دك  دع البشدر" ) املدو    ع  ف داجلسد نت د ة  ناسبة ف نك ر  

(. وأيضددا : "أبطدددك 4: 9)ا  لق ددو " "أبطددك فسدداة املددو  ... ابددع ال قددد جددداال ليضددع  ددد  
(. وأيضددا : "ألنددك بربيىددة جسددد  اخلدداص )أو الددرايت( و ددع اايددة  لشددريرة 1: 10املددو " )

برجدداال ال يا ددة ... وبالتددا  فددنىع اآل   لقىيدداة املدو "  ويك ددك: "و ددنع لنددا بدايددة  جديدددة  
(. وأيضددا : "نددا   ددع الال دد  أ  ياخددر جسدددا  قددابال  لق ددو  5: 10ي منددو  ن دددانب" )

 (.9: 13  وعدة خق ة البشر" )   ميكع أ  يبيد فيك )اجلسد( املو   
الددرى م ددر اخلددالص يف   "العقااابيأو المااو  النيااابي " الترقدديق بددد فددايع هددرا  ددع

ق  ال قيا  وي يدرى يف ال يا دة أديدد البشدرية ورة احليداة لقبشدر املدا تب؟ إ  هدرا املو  ع
                                                           

؟ أ ند بدْ    يف  اخْل ط ي  " (1) ا  ا ند   وا  أ ْم  ن ْيف  ن ر يش  بد ْرد  ف يد ا؟    اش ا! ، ْع  ال ر يع    تدْن ا ع ع  اخْل ط ي ة   ة  ل ك ْظ ت ْكثد ر  الند ْر  ة ؟ف   
ْوت ك . ف د ف ن ا   ر ك  ب اْل  ْر  وة ي ة   ي   اْعت   ْدن ا ل    ي     ع   أ ْد ق و   أ ند ن ا ن ك    ع  اْعت   د  ل ي س وو  اْل  س  ا أ ق يق  اْل  س  ل ْق  ْو        ن   

ا ن ْسق ك  ، ْع  أ ْيضا   ة  احلْ   األ ْ و ا   مب  ْجد  اآل   ه ك ر  د  ري  أ ْيضا   ي اة .يف  ج  ْبك    ْوت ك  ن    د يع    ر ك  ب ش  ْرن ا   ت ى   أل ن ك  إ ْ  ن ن ا ق ْد   
ْظ ي  ند ر   ا: أ    إ ْنس اند ن ا اْلر ت ي   ق ْد   ق ا    ر ك  ل ي ْبط ك  ج س د  اخْل ط ي ة  ن  ة . أل    ل ْقخ ط ي   وة  ن ْستد ْرب د  أ ْيضا  ب   ي ا  ت ك . ع ال   ب  ه ر 

ي   ند ْء  ع  أ ند ن ا س ن ْىي ا أ ْيضا   ن ا   ع  اْل  س   ."  ر ك   ال ر ى   ا   ق ْد تد بد ر أ    ع  اخْل ط ي ة . ف   ْ  ن ن ا ق ْد   تدْ
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والرايددة الددا ترفددر  عقدد  ترقدديق الددا  ي ددا املددرها اإلجنيقددظ  رال ددة الهددو يف   ي تددك الترقدديق 
الر ر الوسي  األوريب الرى  ا يااا يتبنا  برض اإلنقدريو  يف الكنيسدة ال بطيدة ويدد و  

املفدددرو  أ  تكدددو   دددو   الدددا  دددع دقدددة الكدددراعة -لألسدددف-ق الدددا تنشدددرها بدددك   ددداي 
 الترقيق يف ننيسة أثناسيو  الرسو  ونريل  الكبري!!!

تجود "في  وقيامت  شركتنا في مو  المويح لىعالقرائن المتعددة 
 :"الكلمة
لددع نكتفددظ مبددا أورةنددا   ددع عبددارا    ددرمة وقاطرددة ي ددرر فيدددا ال دددي  أثناسدديو   

  ي ة شرنتنا يف  دو  الدر  وقيا تدك  و ياتدك ع و دا   بدك ولكدظ نءندد أ  الترقديق الرسدو  
الدددرى  ددداغك أثناسددديو  يف "أسدددد الكق دددة" هدددو بنددداال  تكا دددك يسدددند برضدددك برضدددا   ندددورة 

بطددك  شددورة أخيتوفددك برضددا   ددع ال ددرا ع واألسدد  الددا ي ددوم عقيدددا هددرا ال ددر  الشددا س  فت
 اجلديد.

هدددظ هندددا  شدددورة األريوسددديب   لدددا نددداة  تدددءةى إىل قتدددك ةاوةخيتوفدددك اأ شدددورة و 
اخلطيددة عندددهق هددظ اعتبددار أ  ب -ي لقخطدداة-يرطددو  املكانددة األوىل لقخطيددة اجلدددة الددريع 

باعتبددددار  التجسددددد  دددددر  يف ولددددي  حمبددددة البشددددر الددددا   سددددبا ندددداوا ال الكق ددددة وأسددددد 
عقد  شدرنتنا يف  دو  وقيا دة  قدرا ع  دعأثناسديو   استرالنا  هلر  احملبة.  ا ا ي ددم ال ددي 

 :و ياة ربنا يسوو

 القرينة األولى:
وأل  اإلنسدا    دك عقد  وجدوة   دع   هو عدم" "والشر    اخلطية هظ شره مبا أ   

دددتردددو -إ  - فاخلطيدددة    ال رم البشدددر "إىل األبددددد  دددع الوجدددوة .. وب دددا دق يف املددددو   أ  م 
وباخلطيدة   (6: 4 دع الرددم" )    ق دطبيرتدك ألندك خ  ب أل  اإلنسدا  "فدا   و  ؛(5: 4والفساة" )

بسدددبا عجدددا   ع اجل يدددع"عددد"ظال تربدددري لدددرلك عددد (؛1: 5إىل فسددداة املدددو  ) ا البشدددر  حتدددو  
: 6وأل  املدو   دار  لدك سدياةة شدرعية عقيندا )    ددر  ف ددا  احليداة عجا  وهو اجل يع  

1.) 
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 القرينة الثانية:
  ف دددد  (4: 7"نر دددة لاثقدددة  دددورة ال" ) ف ددددا تسدددبب  يف نانددد  اخلطيدددة قدددد مل دددا   
ع  ا ولدرلك "  د  ع دايب غدري   أوندا   ي املدو  النيدايب ع دايبه   املطقو  هدو رة النر دةنا  

 نق ددة ال الددرى نسددا  تقددك النر ددة ويددرة  إىل  التددك األوىل إي  ريددد لإالددرى يسددتطيع أ  ي  
يف الف ددددك   ولددددرلك يددددتكقق أثناسدددديو  (1: 7" )؟يف البدددددال نددددك شددددظال  ددددع الردددددم    ق ددددخ  

الكق ددة هددو اخلددال  الددرى أل   ؛(5: 7) "رة اإلنسددا  إىل عدددم الفسدداةعددع "السددابع نفسددك 
 ي أ  ميو  عو ا .  ريد خق  نك شظال"ي  هو و د  ال اةر أ  "

 القرينة الثالثة:
 .بددا  ميددو   و لددك  نق ددة ال اخلددال إي    أ  ي ضددظ عقدد  املددو آلخددر ي ميكددع  

  و  الكق ة عق  هرا النىو: يف الف ك التاسعأثناسيو   ال دي  شر وي
أى أنددك يشددرتو  ددع   (1: 9+ "الكق ددة غددري  ا دد  ألنددك ابددع اآل  غددري املا دد  )

 هلية.اآل  يف  ياتك اإل
والربددارة التاليددة عددا أ   " اختددر لنفسددك جسدددا  قددابال  لق ددو "+ لكددظ يبيددد املددو  

أل   لدددك املدددو  عدددع اجل يدددع عردددك  ؛عدددع اجل يدددع أل  الكق دددة ي ميدددو  نيابدددة   ؛ت  دددرأ جيددددا  
" وتدددا  عبدددارة ال ددددي  أثناسددديو  يشدددر   رددد  أل   ؛الكق دددة حتددد   كدددق املدددو  إىل األبدددد

بددك الب دداال يف املددو    ي ترددو بددال طع دددرة املددو  ف دد  عقدد  أاددا سددفر التكددويع يف  ددو "
 (.15: 3إىل األبد )

ع هدو هدو  دو    د  انية الا اخترها الكق ة  دع ال ديسدة  درمنسإل+ لكع  و  ا
بدك "يب د  يف عدددم     يب د  حتد   كدق املدو  ميكدع لقجسدد أولدرلك ي  باجلسدد ىدد  ت     

 (.1: 9) "فساة بسبا احتاة الكق ة بك
: 9ألنددك "اختددر جسدددا  لدداثال  جلسددد مجيددع البشددر" ) ؛+ ل ددد احتددد ابددع ال بالبشددر

 ع ددديق ةخدددك  ديندددة   عدددع  قدددك   تشدددبيك  بت ددددم أثناسددديو  شدددر ك   بالكدددك حتددداة  . هدددرا اي(2
  عدددو    ددك أع ددق تكددرم  وي عددر  أى  نقدددا تكر    فدد   املدينددة    وسددكع يف أ ددد بيو ددا ع ي ددة  

ويطبدد  ال دددي  الر دديق هددرا التشددبيك عقدد   .(3: 9) "أ  تدددخك )هددر  املدينددة( أو ع ددابة  
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أبطددددك فسدددداة و ألجسدددداةنا ..  لاثددددك   ع يف جسددددد  "جدددداال إىل عاملنددددا وسددددك   في ددددوا:التجسددددد
 (.4: 9املو " )

 القرينة الرابعة:
املدددرها ن دددا سددداة يف أوسددداط -دفع ةيندددا  ي ددديردددو لدددي   "يفددداال ةيدددع اجل يدددعإ  "إ 

ألنددك "باختددا    ؛مبوتددك م فديددة  أ  الددر  قددد  يرددو "نفسددك أثناسدديو   بددك ن ددا مدددة  -جنيقددظاإل
نسدددانية الدددا )أل  لدددك  ا  اإلوي دددو "وباحتددداة  ةدددق"   جسددددا  لددداثال  جلسدددد مجيدددع البشدددر"

  اجل يع عدم الفساة بوعد ال يا دة  دع األ دوا " لب   أ      ابع ال عدم الفساة ف ( لقكك
 
 
أى الب دداال يف املددو  إىل )ومل يرددد الفسدداة الفرقددظ بدداملو  " :ق السددكندرىرق ددبددك ا ددا  امل

الكق دة الدرى جداال وسدكع بيدندق بواسدطة بسدبا  مل يرد لك أى سقطا  عق  البشدر (األبد
ويف نفددد  السدددياا ي ددددر أ  الفديدددة هدددظ "ابطددداا املدددو  الدددرى  .(2: 9)ف دددك  جسدددد "

  يكدرر نفد  الربدارة الدا ورة   .(1: 10" )بت دم جسد  اخلاص  د  نتيجة التردى
 .(2: 10) " دددددداتوا: " ددددددا  ألجددددددك اجل يددددددع فدددددداجل يع إ   (5: 20 – 4: 8) ا  يفسدددددداب 

وي ددددر  رددد   .(4: 10 دددع أ  الفديدددة هدددظ حتريدددر اإلنسدددانية ألادددا إبددداةة املدددو  )ونتاندددد 
"بربيىدددة جسدددد  الدددرايت و دددع اايدددة عندددد ا ي دددوا: "عدددع" يف هدددر  الربدددارة بدددانثر و دددو  

وهددو هنددا يشددر  (  5: 10)وخقدد  أو ن ددع لنددا بدايددة جديدددة لقىيدداة" ... لشددريرة املددو  
نددو 1اجل يددع هكددرا يف املسددي  سددي ىيا اجل يددع" )عبدارة الرسددوا بددول  "ن ددا يف آةم ميددو  

15 :21-22.) 

 القرينة الخاموة:
ع ينكدر هدرا  فددو و  د . دو  الدر  و دد    يوهظ احتاةنا يف  و  الر  وقيا تك 
  وي عدا األرثو نسدية لو نا   طرانا  بالكنيسدة ال بطيدةاملرها     نالفيو   -أريوسظ 

  عددددع ال ددددقا وال يا ددددةيكتددددا الر دددديق اسدددديو   لددددك أل  أثن. أ  ينخدددددو بكال ددددك أ ددددد
نددك عدددك قددوة نق ددة ال و ك تددك أفدددرا سدديبدو   ع ي يددء ع ب يا ددة جسددد الددر   دد" في ددوا:

ا  بطري ة ي  ة ليكو  جسد  اخلداص  ف دا الدرى ندا  سي دنرك .. اختر لنفسك جسدا  وهي  
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 "فيددك الكق ددة؟ ك  الددر  ةددرا اجلسددد؟ أو  ددا ا ميكددع أ  تكددو  اايددة هددرا اجلسددد برددد أ   دد
 ي  دد م  أو   لق دو  قابدك     هو جسد  إ  ميو "نا  يبد أ   :أثناسيو  ( وعيا4: 31)

  املخقس لنفسك  لكدع ندا   دع املسدتىيك أ  لق و  عع اجل يع  وألجك هر  ال اية أعد  
  وف ددك 9راجددع ف ددك   و 4: 31) "لقىيدداة هدديكال   ك  ر دديب دد  هددرا اجلسددد  يتددا  برددد أ  ج  

 "ندددك عددداة إىل احليددداة بسدددبا احليددداة الدددا فيدددك  ف  ا ددد    إ  قدددد  دددا  نجسدددد    وهلدددرا .(20
(31 :4). 

ولكدع ي دو قدوة   وقد يبدو لق ارئ أ  املرقق الكنسظ يدتكقق عدع املسدي  و دد 
 هر  الربارا :

إ  نددا  املددو  قددد أ بط ددك  ... وأ  اجل يددع قددد وطدداو  باقدددا دق ب ددوة املسددي  ... "
أ ا  املو  .. نيف نا  لكنا  إ ددار أ  املدو  قدد أبيدد  دا مل يكدع  املسي  قدوإ  نا  

بطددك .. أ  "املددو  قددد  :الترقدديق هنددا عددع البشدر. وا د   أ  (2: 30" )؟جسدد الددر  قددد قددام
وهدو احليداة احل ي يدة هلدق   ن قددا املسدي  خمقدس الكدكأتقدك   قيا ة اجلسد إىل عددم املدو 

املسددددي  قددددد أبطددددك املددددو  وأوقددددف " 6: 29يف  (. وي ددددوا أيضددددا  1: 30) "مجيرددددا   ()لقبشدددر
دد  املددو  قددد ها ددك املخقددس"ولددرلك  ".فسدداة املددو  وابدداة  بددك عقدد  ال ددقيا وربدد   ر  د  وش 

: 27اق يدوسدددونك" ) حو  عقيددك  فدددردددإ  ي  يديددك ورجقيدددك  فدد   مجيدددع الدددريع هددق يف املسدددي 
بيدددد ف دددد أ  " .(2: 27) "أل  مجيدددع الدددريع يء ندددو  باملسدددي  يدوسدددونك ناندددك ي شدددظال" .(4

بدددك ي دددو أ  الدددر  أقدددام جسدددد  يف اليدددوم  (.6: 26) "املدددو  يف اجلسدددد ب دددوة املخقدددس
الثالدد  " ددا ال  عدددم الفسدداة وعدددم التددامل القددريع   ددال جلسددد  نرال ددة لق فددر واينت ددار 

 (.1: 26عق  املو " )
"،دددع  :املطدددرا  هدددر  الكق دددا نيافدددة ك قدددرأ  دددا هدددو أنثدددر  دددع  لدددك  هدددهنددداو بدددك  
م جسدددد  لق دددو  عدددع اجل يدددع  هكدددرا ا يف جسدددد  اخلددداص )بدددك( ألندددك ن دددا قدددد  ن دددق  الدددريع     

(. وعندددد ا قدددام 6: 25الطريددد  لق دددروة إىل السددد وا " ) د  ع دددأ    يضدددا  أبدددنف  هدددرا اجلسدددد 
 (.4: 22) "الر  " ن  عدم الفساة ألجساة )املء نب(

   في دوا:بدقدةأثناسديو   يدرنرها  و درها ندالفعأثناسديو   الن طة الفا قة بب 
ق ددد جدداال التىريددر ف .(2: 22بددك  ددو  البشددر" )  لكددظ يددت ق  وتددك هددو "املخقددس مل يددا   
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ف نندا ،دع الدريع ندء ع باملسدي  لدع   " ا  املخقس عع اجل يدع : ع املو  مبو  املخقس
ألن هذا الكك  قاد  ؛الذي هو من تهديد الشريعةمنو  ) سا  كق املو  الساب ( 

ف نندا  ندر  لدك الوقد  )قيا دة الدر (   بيدد بنر دة ال يا دةبطدك وأ    ومبا أ  الفساة قد أ  لأُبط
 .(1: 21و سا طبيرة أجساةنا املا تة ننىك ..    ميكع أ  نناا قيا ة أفضك" )

 .(5: 20هكرا نفدق نيف مت " و  اجل يع يف جسد الر " )
"احتددداة الكق دددة  :أثناسددديو  وهدددظ  سدددا  ها دددة رسدددالة  هدددظ   "عدددع الكدددك" إ   
 (.4: 20 و  الر  نسا ر البشر ن را ك" )"وهظ   (6: 20باجلسد" )

 القرينة الوادسة واألخيرة:
املا دد  غدري  ا دد "  نسدا "وعرددك اإل  نسداينا نيانندا اإلل دد جداال الددر  لكدظ مددو   

ألنددك  ؛هلددظقنو ددك اإلأ    الددر  ن ددك نياننددا  ددع آةم إىل إأثناسدديو   وعنددد ا ي ددوا .(1: 20)
لكددظ  ظلكددظ ين ددك إىل نيانددك جنسددنا الرا دد  ددع ا ددرأة   د  ل ددوو    نددا يف نيانددك"تددان  لكددظ يءهل  

ن دا نتدا بطدر  املبدارو" )الرسدالة    هليدةسدا  وشدرناال الطبيردة اإلن ب  في ا برد جنسا    د  
  يتض  لندا مبدا ي يددو دداي  لقشدك (33: 3 د األريوسيب أيضا  وراجع   4إىل اةلفو  

وهدظ أ  "اخلدالص هدو    شكقة األريوسية اجلديدة هظ  ا   شدكقة األريوسدية ال دميدةأ  
قد  عجداال  األريوسدية اجلديددة لكدظ تسدري قدد و   خالقية ي ةخك ل فيدداأعالقة خارجية 

أ  و   نف  املنواا وتتنكر خقف ترقيق الفداال والكفارة با  الدر  يسدوو ةفدع الفديدة لدآل 
ة يف  يدداة الثددالو  أو بدددليك اهلجددوم الو شددظ الكددرا  عقدد  الشددرن  هددرا هددو اخلددالص نقددك

 عبدددارة  وا دددفا  يف  دددة ملطدددرا  الرال  لدددرلك ندددا  طبيريدددا   دددا ورة عقددد  لسدددا  او  .هليدددةالطبيردددة اإل
ايبدع يسدترطف اآل  وي دوا لدك    طقبة املسي  عق  ال قيا: "اغفر هلق ..."  بدا شا ة  

ثدورة غضدا الداو   امفردك األم املكسدورة اجلندا  أ د ا دا  ن دا ت  "ساحمدق عقشدا  خداطرى"
  يف   عقدد  الثددالو  الكا ددك احملبددةط  سدد   أ     ددورة اجت اعيددة سددافقة  نىطددة   وهددظاألسددد

   يددد   دددع أسدددد الكق دددة( 17رى التسدددقيق الكنسدددظ ال دددىي  يف )الف دددك نددد  دددب أنندددا
  ونددابع  ياالبين ددا نددا  يت ددر  ن نسددا  نددا  نكق ددة ال مددظ نددك األشدد" ي ددوا أثناسدديو :
ولدددرلك عندددد ا ولدتدددك الردددرراال .. مل يتددددن  لقولدددك يف اجلسدددد  بدددك   بيدددكندددا  نا ندددا   دددع أ
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ال تسددت د  نددك احليدداة وترت ددد عقيددك يف ايضددا  .. نددك األشدديأ  اجلسددد فدددو قددد قددد    بددالرك 
: 17الكق دددة "ميدددن  احليددداة لقكدددو " )ف .(6: 43 - 5: 17ف دددك ) "ب ا ددددا )يف الوجدددوة(

نيدف يرطدظ عع   املشدور ة سءاهلاجنيقياإلأ  تساا الشيع  خف   ع الس   نا   ولرلك  (2
يف نددك األشددياال .. وواهبددا    ا ددر  ألددي  "ألنددك  ؟جسددد  وهددو جددال   ددع تال يددر  يف الرقيددة

باسدددد فية الشددددبا   رددددوييتدددددور و لق طددددرا  أ  فكيددددف  ؟(1: 17احليدددداة لكددددك شددددظال .." )
 يرقدددق أندددك بدددرلك يكدددو  قدددد ة  دددر ؟ أيوي دددوا عبدددارة "سددداحمدق عقشدددا  خددداطرى"الشدددبا  

الشدددرنة وا دددىة يف   يف الوقددد  الدددرى فيدددك تكدددو  هدددر  الشدددرنة  ددد  يف ال دددقا وال يا دددة
( و ددددع شددددر  التسددددقيق 15-14: 2 ددددع الرحانيددددب )أثناسدددديو   د رددددا  عندددد اعبددددارتب و ددددرت

 الكنسظ:
عددع األجسدداة امل اثقددة )جلسددد (  "الكق ددة  اتددك اختددر لنفسددك جسدددا  لي د ددك  بيىددة  

يضددا  فيد ددا لكددظ يبيددد بدداملو  أ  قددد تشددارو األوية يف القىددق والدددم اشددرتو هددو إ" :ا ال  قدد
لشددريرة   او الدرى لدك سدقطا  املددو  .. ألندك بربيىدة جسدد  اخلدداص أو الدرايت و دع اايدة  

للكيااااة برجااااا القياماااة الاااذي  جديااادةً  بداياااةً املددو  الدددا نانددد  قا  دددة  ددددنا  و دددنع لندددا 
  ب نسددا  وا ددد قددد سدداة املددو  عقدد  البشددر  وهلددرا السددبا تددان     ألنددك أ  ندداعطااال لناااأ

: ن ا ي دوا يبد  املسدي  بدول    و   قيا ة احلياة  ف د  دث  إباةة لق و   نق ة ال
يضا  قيا ة األ وا  ألندك ن دا يف آةم ميدو  اجل يدع هكدرا أ   املو  ب نسا   ب نسا   "ف نك إ

وبالتدا  ،دع ي مندو  اآل  ن ددانب    (22-21: 15ندو 1) "يف املسي  سي ىيا اجل يدع
 .(5-4: 10ي و و   ع املو  ننت ر ال يا ة ..." ) ا نا   بك ن

 الخالصة
اخلالص وإباةة الفساة مت يف الر  نفسك  أى يف نياندك املتجسدد الدرى لدب   -1

سديب  اجلسد البشرى املخقوا  لكظ برد أ  عدة  نخال   ف نك يءهل ك يف نيانك ) د األريو 
2 :7.) 

ل دددددد مت اخلدددددالص يف املخقدددددس نفسدددددك  أى يف نياندددددك هدددددو  ومل يكدددددع ع دددددال   -2
خارجيدددا   ولدددرلك عندددد ا يكتدددا أثناسددديو  أ  جسدددد الكق دددة "ندددا  هدددو أوا )جسدددد( مت 
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؛ أل  هددرا اجلسددد هددو جسددد الكق ددة  اتددك  وهكددرا  إ   ددرنا خال ددك وحتريددر  ) ددع املددو (
: 2) ددد األريوسدديب  "و عقد   ثدداا جسدد  ت ىدديع  سددد   قدس ن ددا خقدس جسددد   أ

61.) 
وفددداال جسددد املخقددس  ددع املددو  وا دد  عنددد أثناسدديو   فدددو ي ددار  بددب  ددو  

(  والنتيجدددة هدددظ أ  "نق دددة ال حمدددا البشدددر 65: 2آةم األوا وعدددوةة البشدددر إىل الدددرتا  )
يددظ بدددم نفسددك هددرا اجلسددد الددرى أ اتددك  لددب  اجلسددد املخقددوا لسددا  شدديمة اآل  لكددظ م 

(. فددددددو الدددددرى مت فيدددددك "أديدددددد اخلقي دددددة والبدايدددددة 65: 2إلنسدددددا  األوا بسدددددبا ترديدددددك" )ا
  ف ار لرلك "رأ  اجلسد الكنيسة الرى هدو البدايدة  البكدر  دع بدب (65: 2اجلديدة" )

 (.18: 1األ وا  ..." )نولوسظ 
ت دددرى  هدددك سددد   قنددداو األريوسدددية اجلديددددة  دددع عقددد  وجدددك الدددريع ينكدددرو  أ لوهيدددة 

 د ا مو لونك إىل كع  ي دف ع  لآل   ن ا لو نا  اآل  و د  هو اخلال ؟الر   عن
-عدوةة هدءيال إىل األرثو نسدية؛ ألادق بكدك  ددا وحمبدة  ،ع نطقا  ع الر  

 ترنوا الطري  املست يق )األرثو نسظ(. - دك  
 

 ة. جور   بيا بباوى      




