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 هدف الحياة المسيحية

 
وهالو "هالايا   ،يهالوي"" يصف القديس أثناسيوس األريوسية القدمية بأهنا "ضالل    

 .يهوذا اخلائن"
أل  احلالالالالالد  ؛يف زماننالالالالالا هالالالالالة ذار خيانالالالالالة األريوسالالالالالية القدميالالالالالةخيانالالالالالة األرثوذ  الالالالالية و 

أثناسالاليوس ح الالع ارالالارار -واألريوسالالية القدميالالة واجلديالالدة هالالة  ،الفاصالالب بالالر األرثوذ  الالية
 وليس اطية قوة أو طاقة. ،هو اطية الروح القدس -ضد األريوسيةاألو  املناضب 

اآلب بالطري الالة  اطيالالة الالالروح القالالدس  الالع لنالالا "مالالا هالالو ل ) نالالة بالطري الالة  ألنالال  يف 
وسالرع  . 25: 3... وهو يريد أ  ي طيال  لنالا بواسالطة الالروح بالل ندامالة"  ضالد األريوسالير 

"هالالالالاا مالالالالا اراالالالال   :ثناسالالالاليوس يإالالالاليف را ال رالالالالارار ال الالالالابقة؛ أل  أهالالالالو االالالالي  ا رالالالالةذلالالالال  
 . 25: 3ضالد األريوسالير   " 35: 8ن سيفص نا االن برالة امل الير  رو م   :اقا  ،الرسو 

)الائنر  الوب رع س)ىن وح و  الروح القدس اينالا "الالروح هالو ال)الائن يف اس ول النا  الن  
رذ نصالري يف اببالن واآلب"  ؛ول)ن ألننا نصري أبناء وآهلة ب رع الا" اينالا ،يف اس بقدراتنا

  .372: 26جم د  25: 3 
األريوسالالية  روج لالالال تالالاو  أ  تالالمث نالالا ، أو قالالوة  الالن يف اس ول الالنا يف طاقالالةرذ ،  

 . 1 تت اسم القوة والطاقة يمياط و فر الشيخمطرا  اجلديدة اليت يترناها 
لالالالو  الالا  اببالالالن "ي الالالأ  أثناسالاليوس ال الالالما  احلاسالالم: ضالالالد أريالالوس املقالالالة الثانيالالة  يف 

هالو أ  اببالن املو الو  ذلال  وسالرع  . 69: 2خم وقاً لظب اإلن الا  مائتالاً  نالا  الا  قالرًل"  
الالال .بالالالاس" ابتالالالايم ملو الالالو  آخالالالر "ب يقالالالد   "ب ي الالالتطي   :ميالالالا ب هبالالالا  الالالرح اإلويف ارالالالارة ي)ن 

الال الال-ولالالال   ،ألنالال  ب مي الال  ؛ 69: 2د املو وقالالار مالال  اس"  خم الالو  أ  يوح   -ب الشالالرحي)ن 
أ" خم الو  هالو يف لالاا، اال    ، 69: 2ده بالاس "  رذ أن  هالو  املو الو   يف حا الة ملالن يوح ال

                                                           
 .2014الطري ة واجلوهر، والقوة األقنومية ألقانيم الثالوث الواحد، القاهرة،  را   يف ذل  بالتفصيب  تابنا:  1 
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 قدم  ملو و  آخر.حا ة را اخللص الا" ب ي تطي  أ  ي

 ما هو الخالص إذن؟
 .هو ما ي جز ان  أ" خم و و  ،"اخللص من ح)م املور"اخللص هو  

 .واخللص هو "ابتاي باس"
ل)الالن هالالاا م الالت يب أ  والالدث "لالالو  الالا   "،هالالو ذاتالال  "اخل يقالالة اجلديالالدة يف امل الالير

ة جيالالالالديه  أخالالالالا ال) نالالالالة "اجل الالالالد الرشالالالالر" املو الالالالو ، ل)الالالال لالالالالاا . 70: 2ال) نالالالالة خم وقالالالالاً"  
الال ، والالال  وه)الالاا يخالالدخ نا ًي الالاً را م )الالور ال الالنوار ا الال  مثالالا   ،  يف  يانالال ول)الالة يمهل 
أو لالالالو أ   ،  لالالو أنالالال  اتالالد  و الالو ألنالال   الالا  مالالالن امل الالت يب ا الال  اإلن الالالا  أ  يتأل الال ؛صالالورت 
الال   ل  و  ،هلالالاً حقيقيالالاً رمل ي)الالن  اببالالن اإلن الالا  أ  يقالالف يف حإالالرة اآلب لالالو مل ي)الالن الالالا"  ز  ج 

 . 70: 2 ضد األريوسير  "و بالطري ة   نت   اس  احلقيقةلرس اجل د ه
: 2  اإلن الالالا  بواسالالالطة اس ال) نالالالة  وهالالالو تأل الالال ،هالالالو دديالالالد اإلن الالالا  رذ  اخلالالاللصخ  

47 . 
أ  ي الر  ر ا ال  اإلن الا  لو  ا  اببن خم وقاً لت الا   ،ولال  ،واخللص هو الترين

ال ،وهة لي ت جمري م راالة ،اس اآلب  آب ن غالري امل التطاأ أ  يالتم الترالين بالالري اببالن بالب "م 
 " 27: 21بالالن"  مالال   ابرب   اآلب   "ب ي الالر  أحالالد   :وهالالو اببالالن احلقيقالالة القائالالب ،احلقيقالالة

أل  الالالالالاين  ؛الترالالالالين هالالالالو تأليالالالال  اإلن الالالالا  ،ولالالالالال  . 92: 26جم الالالالد  39: 1ضالالالالد أريالالالالوس  
بنالاء مالن خللال  .. هالو اببالن اجلنيال  صالاروا أ ... ر بواسالطة ال) نالة"نالوا الترين صار متأهل  

  .39: 1من  وهر اآلب"   ح  .. مولوي   ل   ح  من ر ل   روهو وحده  ،احلقيقة وحده

 نكار بنوة االبن الحقيقي؟إماذا يعني 
مالالن املقالالة األوا ضالالد  18ا ال  هالالاا ال الما  يف الفقالرة  سأثناسالاليو جييالع القالديس  
 ،هلالالاً وب هالالو ابنالالاً"روب هالالو  ،اهالالو لالاليس خم صالالاً  ،لالالو  الالا  اببالالن خم وقالالاً " ، ايقالالو :األريوسالالير
بالالالب  ،لالالاليس لالالال  القالالالة ا الالال  اإلطالالالل  مالالال  اس اآلب   الالالع اجلالالالوهر" ،مالالالن ذلالالال  واألخطالالالر
وهنالا نالدر   "،يف اببن احلقيقة أخالانا ن نالة الرنالوة" ناول)ن . 38: 1ناهلا"   اطية   ح ع  
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 نالالالدما ابنالالالاء اآلب. أوهالالالة ذار ال طيالالالة الالالاليت    تنالالالا  ،أ  اطيالالالة الرنالالالوة هالالالة تأليالالال  اإلن الالالا 
  .92: 26جم د  38: 1ن اناً"  ر  الرشر اندما صار هو ذات  ل  أد د اببن ل  اجملد "

 المتجسد: باالبنم لنا بسبب اتحادنا العبادة التي تُقد  
أل  اإللالالال  احلقيقالالالة  واب الالالام؛بالالالب  ،الق الالال  والتنالالالريتالالالدا  ال ريالالالد را  مثالالالرية     نالالالار   
منا يخ رد باسم ربنا ي وأ امل ير. ا)يالف يالرأ أثناساليوس ارالاية الالرب ر ،الا" يخ رد ،وحده
 ي وأ؟

 ،ب   ابن اس" باإلميا أوًب " -
 ،مث "م راة اآلب بواسطت " -
أ" هي)الالالب اس ولالالاليس هي)الالالب  ،وتالالالو  اإلن الالالا  ليصالالالرر هي)الالالب الالالالروح القالالالدس -

 .أو قوة طاقة
الالالدم  الالالالرب اينالالالا  ،بنالالالاء اسأ"هالالالاا الت الالالو  هالالالو الالالالا"    نالالالا  وذلالالال  حالالال  يخ رالالالد  بخ

 43: 1االالي)م"   ولالاليس طاقالالًة أو قالالوًة  اس باحلقيقالالة ر  ننا ي  نالالو  .. صالالرو والالالاين ير ،يإالالاً أ
الال"رمم الالداً: وي)نالالب ال)الاللم  . 101-100: 26جم الالد  د ب الالرع و الالوي الالالرب ال  الالة ننالالا منخج 
أل  الالالرب الالالا" مالالنر هالالاه الن نالالة قالالد  ،وأل  هالالاه الن نالالة قالالد أخاطيالالت لنالالا مالالن خللالال  ،اينالالا

  .43: 1صار رن اناً مث نا"  

 ه ناسوت الرب هو نعمة أنعم بها الرب على جنس البشر:تأل  
   يالالا  بالالب تالالو   ،لوهيتالال أخ ن الالاناً مل يفقالالد ا صالالار رومل الال ،مالالن ذار  الالوهر اآلب اببالالن 
أاظالالالم  مل ي)الالالن لالال  قرالالالب التج الالالد. لقالالد  الالالاء ل)الالالة ميالالنر ن نالالالةً  ونالالالا  الناسالالور جمالالالداً  ،الالالرب

ن الم هالو ، بب وأ ثر من ذل  اقد أ ا   اجل د الا" لر   قد تأل   ،"بب باحلر" ،لإلن انية
  .100: 26جم د  – 42: 1هباه الن نة ا   اجلنس الرشر""  

 ل الناسوت الذي أخذه المخلص من والدة اإلله:تحو  
الالال  االالالن آبم الالالالرب  33-32د القالالالديس أثناسالالاليوس لفقالالالرة هامالالالة يف املقالالالالة الثالثالالالة ميه 
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ليهالا بشالرياً  ألهنالا يالده ر د  أانالا  الالرب اإللال  يف اجل الد مثالب "م الايت) م االن  ،ي وأ باجل د
واألانالالالالا ، رذا  انالالالالت هالالالالة  . 14: 8هليالالالالاً  مالالالال  رول)نالالالال  أوقالالالالف املالالالالر   ،اليالالالالد اإلن الالالالانية 

 ،هالالة آبم الالالرب ،مثالالب بالالاقة األانالالا  ، اهالالةاآلبماً أانالالا  الالالرب يف اجل الالد، ه)الالاا أيإالال
الالالالأوهنالالالالا بالالالالالاار ب مي)الالالالن ملالالالالن يقالالالالرأ بدقالالالالة أ  يالالالالرأ أ   أل   ؛م انالالالالب امل الالالاليرثناسالالالاليوس يخق  

بالالب ت)الالو  ارايتنالالا س  ،االالل ن رالالد آخالالر ،لينالالا  الالن الن نالالةرخصوصالالية التالالدبري هالالة "أ  تصالالب 
 وقالالار ألنالال  لالاليس رن الالاناً ااييالالاً مالالن  املو حقالالاً، ألننالالا ب نالالداو خم وقالالاً  اكالال  ي الالوأ  واحالالد  
ن الالاناً هالالو ب واببالالن احلقيقالالة س الالالا" صالالار ر مث نالالا  بالالب نالالداو اببالالن الالالا" مالالن طري الالة اآل

 . 32: 3نف   الرب واملو ص واإلل  يف نفس الوقت"  
ثناسالالالاليوس را أهالالالالم ت  الالالاليم االالالالن الن نالالالالة واالالالالن التجديالالالالد والقيامالالالالة والترالالالالين أمث يصالالالالب 

الاللوهيالالة ال) نالالة مل تالالدث يف اجل الالد، ل  أخ "ألنالال  لالالو  انالالت أانالالا   :بقولالال  ا  الالا  اإلن الالا  قالالد ن 
الا  الالا  ل  "و ، 393: 26جم الد  33: 3  " تأل ال  ... اإلن الا  قالد تالالرر مالن ضال فار اجل الالدن 
  .33: 3ظ ت اخلطية وظب الف اي باقيا  يف اإلن ا "  و 

انالالب خالالار ة ب أوبً  ، وهالالوأريوسالالية األنرالالا بيشالالو" هالالة يف ياالال  الفديالالة س اآلب 
بالالالالر اآلب واببالالالالن اقالالالاله ومل تشالالال   ايالالالال  اإلن الالالالانية بواسالالالالطة ثانيالالالاً مث  ، يالالالالا  اإلن الالالالا ميالالالس  

وهنالالا يإالال   ،وهالالو اإللالال  ابالالن اآلب ،لينالالارأل  اببالالن  الالاء  ؛ 70: 2الوسالاليه  را الال  املقالالالة 
 ساس اإلميا :أاثناسيوس 

  .70: 2أ  ال) نة لرس   داً بشرياً   أوًب:
وح الالالع يقالالالة ال رالالالارة "لالالالو مل ي)الالالن اجل الالالد الالالالا" لر الالال  ال) نالالالة ملالالالا  نالالالا قالالالد  ثانيالالالاً:

 تررنا من اخلطية وال  نة".
وهالالو اببالالن الالالا" مالالن طري الالة  ،ل)الالن أل  ال) نالالة لالالرس   الالداً بشالالرياً " واخللصالالة:

 الالالد مالالالا هالالالو بشالالالر" بالطري الالالة  الالالن لالالال  طري الالالة أ  يت   ،اآلب "صالالالار ابتالالالاي ا الالال  هالالالاا الن الالالو
: 26جم الالد  70: 2خالاللص اإلن الالا  وتأليهالال  ثابتالالاً ومم الالداً"  انالالد ذلالال  يصالالرر  ،اللهالالور
296.  

 ،أي بداية التكوين اإلنساني إلى ذاتهه ،هو أن ينقل بدايتنا -إذن-الخالص 
 ذات الكلمة المتجسد.إلى أي 
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 وارارار امل  م ال )ندر"  ااية: ،ميا  ح ع األرثوذ  يةهاا هو يقر اإل 
 ر اخلاصة باجل د خاصة ب  ..صار ال) نة رن اناً و  ب األمو " -

 ... اهنزمت األو اأ
وأمواتالالالالاً   الالالالع  ب الالالالد خطالالالالاةً  ، مل يرالالالال  الرشالالالالرخ  منالالالالا ذلالالالال  احلالالالالر  د الالالالد ابالالالالن اس

  .33: 3بب قاموا بقوة ال) نة وصاروا غري مائتر وغري ااسدين"   ،أو ااهم
 مث ي)نب  رح التدبري:

نال  هالو رغالم أ د  ل  ن  قد وخ يقا  ر ، ا   ال) نة نف  اجل د من مرمي والدة اإلل  د  ل  "وخ 
 ،الا" ي طة بداية الو وي ل )ائنار املو وقة

 ،د  ل)ة ينقب بداية ت)ويننا را ذات ل   وخ 
 ،ول)ة ب نر   اينا ب د  نجري تراب

نالب را ال النوار  ،ول)ن بابرتراط الا" بيننا وال) نة الا" مالن ال الناء ا ننالا  خ
 بواسطت  ..

 ،ا األوا يف آيممل ن د منور   ع بدايتن
)الب ضال فار اجل الد قالد انتق الت را ال) نالة ا ،بب ب رع هالاه الردايالة  بالالاار 

 ... ان ن نقوم من األر 
 . 33: 3"  لعنة الخطية قد أُبطلت بسبب ذاك الذي هو كائن فينا

 :، ايقو ثناسيوس امل نوييةأوطر اً ب ين   
ل   الن نولالد مالن االو  مالن لالا ؛ويف آيم منالور ،ننا  الن ًي الاً مالن األر أ"و نا 

يالالالا ًي الالالاً. االالالل ي الالالوي اجل الالالد أرضالالالياً ب الالالد هليالالالاً  ، بالالالب يصالالالري راملالالالاء والالالالروح ألننالالالا يف امل الالالير  خ
  .33: 3 ال) نة ب رع   نة اس الا" أل  نا صار   داً"  

 وهي نعمة التبني: ،ه نعمة  التأل  
مث نالالا حاولالالت األريوسالالية القدميالالة أ  تنالالا  مالالن ن نالالة الترالالين، بابياالالاء بالالأ  امل الالير 
ابالالن اس هالالو مثالالب بالالاقة الرشالالر، ه)الالاا بالالالت األريوسالالية اجلديالالدة ذار ا اولالالة بابياالالاء بالالأ  
هالالالاه الرنالالالوة هالالالة بنالالالوة  الالالراية. غالالالري أ  الرسالالالون أثناسالالاليوس يم الالالد ا الالال  أننالالالا ا الالاللً أبنالالالاء اس، 
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  الالع ن نالالة ذا  "بنالالاء ،  الالن أو اببالالن الوحيالالد بالطري الالة وبالالاحل "لالاليس مثالالب مالالا هالال "ول)الالن
لالاليس مثالالب اإللالال   ،مالالن األر ، ومالال  ذلالال  نصالالري آهلالالةً  ننالالا بشالالر  "أمث يم الالد لنالالا  "،الالالا" ياانالالا

 بامل الالير  احلقيقالة أو   نتالال ، بالب ح الالع م الرة اس الالالا" وهرنالالا هالاه الن نالالة ... و الن بالال  
  .19: 3روح "  بناء بالترين وبالن نة مش  ر يف أنصري 

 ،لنالالا ح الالع الن نالالة اً وصالالار اآلب آبالال ،لالالدنا مالالن اسألننالالا وخ  ؛التج الالد أاطالال  الترالالين
: 4أيهالا اآلب  غالل  abbaا روح اببالن يف ق الوهبم صالارخاً أب ال ،اندما نا  الرشر املو وقر

6 "  2 :59 . 
اببالالن  الالوا روح اببالالن الالالا" هالالو تقر   ،قالالوا   أ  الالالاين خخ "ثناسالاليوس أووالالدي القالالديس 
 :ا)يف حدث هاا؟ جييع "،باحل  وح ع الطري ة

 59: 2صالار ال) نالالة   الالداً ل)الة جي الالب اإلن الالا  قالايراً ا الال  تقرالالب األلوهالالة"  " -
 . 273: 26جم د 

وألنالال  " الالائن اينالالا والالالا" بالال   ،وب الالرع د الالد اببالالن الالالا" هالالو اببالالن بالطري الالة -
 59: 2بنالالاء لالال "  أبنالال  االيهم يالداو أولكالال  الالالاين يالرأ ا  اآلب نالال   ا ،ا أيهالا اآلبنصالر  أب الال
  .273: 26جم د 

 عدوان على الرب نفسه
يت نالالد املطالالرا  استصالالالار الالالرب نف الال  واختالالزا  الالالرب نف الال  را طاقالالة أو قالالوة، اقالالد 
ن الالة الت الال يم ال)ن الالة ب الالرع  الالدة عالال  الالالدااأ االالن رأ" سالالقيم ب يالالد  امالالاً االالن التالالدبري، 
الالالالر  يف جم الالالالة مالالالالرقس يف  سالالالالر  أ  أ الالالالرنا رليالالالال  يف مقالالالالا   ب نالالالالوا : "ملالالالالاذا ااتنالالالالد ي الالالالوأ؟"، ونخش 

امل  م ال)ن الة سالرع م نوييالة الالرب، ايقالو : "ألنال   سر ينار القر  املاضة. حيث يشرح
أل  نالا قالد س ذاتالال ، وا الب ذلالال  انالدما صالالار رن الاناً. ومالالن الواضالر أ  نالالزو  الالروح ا يالال  يف 
األري   الالالالا  نالالالالزوبً ا ينالالالالا ألنالالالال   الالالالا  ي الالالالرس   الالالالدنا ... أل الالالالب تقدي الالالالنا ل)الالالالة نشالالالال   يف 

 . 16: 3 الالور   1م"  م الال ت ، ول)الالة يقالالا  انالالا: "أنالالتم هي)الالب اس وروح اس سالالا ن االالي)
. وانالدما ق ر الب  كنا نحن الهذين اتتسهلنا فيهه وبههواندما اغت ب الرب   ن ا  يف األري ، 

  .47: 1الروح  نا  ن الاين ق ر  نا الروح"  ضد أريوس 
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نف الالال ، اصالالالارر  رذ ، مل ميخ الالر الالالالرب مالالالن قريالالالب طاقالالالة  أو قالالوة ، بالالالب م الالال   الالالالروح
، بالب أو قالوةً  ي طيال  طاقالةً امل ي تصالر اآلب ابن  الوحيد أل  اآلب  م  ة الروح هة قوت ؛
 أاطاه الروح القدس ذات .

 ، ايقو :لال ، ي)نب القديس أثناسيوس  رح الت  يم ال)ن ة
"وحقالالاً قالالا  الالالرب نف الال : "الالالروح يأخالالا  الالا ن"، "وأنالالا أرسالال  "، ولتلميالالاه: "اقر الالوا 

 . 47 "  املر   ال اب : 22: 20الروح القد""  يو 
اس ال) نالالالة، و رسالالالة املن )الالالة األبالالالد" ... ألالالاليس هالالالو اجلالالالالس ا الالال   رسالالالة  "هالالالو

الالالر، والتقالالالديس الالالالا" حالالالدث ل الالالرب   أبيالالال ؟ ... ول)الالالن اجل الالالد الالالالا" أخالالالاه هالالالو الالالالا" مخ  
  املر   ال اب  . "  ن ا ، رمنا أل ب  ب الرشر، و يخ ط   من 

الالالرية االال ذا  الالا  هالالاا هالالو الت الال يم الرسالالون، ا  يالال  أ  تتأمالالب ازيالالز" القالالار  هالالاه 
األريوسية، وما تري أ اي  األريوساليو  اجلالدي: الالرب ميخ  الرخ بطاقالة  أو قالوة ، اننالا   الن قالوًة أو 
طاقالًة، وبالتالان ب ي)الو  لنالالا  الر ة يف امل الير، وب مال  الالالروح القالدس، وب  الن يف الثالالالوث، 

 وب ي)و  اببن اينا!!!
، االيتم بفدية  يدا ها خم ال ،خلص  ما يد اون  من  ورذا  ا  لص رذ ، لاليس اخلو  

؛ أل  اس ب مي)الالالن أ  يالالالدا  اديالالالًة، رذ ب يو الالالد رلالالال   آخالالالر انالالاللً رهليالالالاً مرا الالالراً مالالالن الثالالالالوث
 واسع اخلال .

ه)الاا ااتالالدوا ا ال  الالالرب ي الوأ، وه)الالاا ااتالدوا ا الال  خلصالنا الالالا"   ايال  وبالال ، 
 ومل يال  خد أمامهم سوأ ال يش يف الوهم.

 يعني في التدبير؟، وماذا ه ناسوت الرب يسوعتأل  
مالالا أ ثالالر   نالالار الالالالوحة الالاليت نزاهالالا األريوسالاليو  مالالالن م)اهنالالا الصالال ير واحلقيقالالالة  

 انالالت   نالالار الالالرب نالالزأ األريوسالاليو   ه)الالاا ل)الالة ترالالدو  نالالا لالالو  انالالت تميالالد هالالدم التالالدبري. 
أ  م هالالالا ترالالالدو االالالن سالالالياقها الطري الالالة  الالالث   32: 13االالالن م راالالالة اليالالالوم وال الالالااة  مالالالرقس 

لالالت األريوسالالية أ  أ" يالالوم الدينونالالة. وحاو  ،جيهالالب اليالالوم وال الالااةنالال  أو  ،م راالالة الالالرب ناقصالالة
 دمهيتالالالالال  انالالالالالأالتج الالالالالد حقيقتالالالالال  و فقالالالالالد وبالتالالالالالان ي ،لوهيالالالالالة الالالالالالرب نف الالالالال تن الالالالالع اجلهالالالالالب را أخ 
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ثناسالالاليوس أ  أ نالالالا انالالالد األريوسالالالير اجلالالالدي. ويشالالالرح م  ننالالالا احلقيقالالالة   القالالالدام  األريوسالالالير
الز  التلميالا ب ال  ابتال  ا ال  ال الما . ورمالا أ  جييالع ردم الرب املتج د  ا  ا يال  "رمالا أ  وخ

  .38: 3 بب ب ينف  ال)ني ة"  ،ان أمر ب ينف  التلميا
"ال) نالالالالة صالالالالار   الالالالداً  أل  "؛تالالالالدبري د الالالالد اببالالالالن الوحيالالالالد   الالالال  هالالالالو "أل  نالالالالار   
 "،وب اببالالن""لالالال  قالالا   :وهالالو غايالالة امل راالالة ،هنالالا يظهالالر انالال  التالالدبري . 48: 3أل  نالالا"  
نالالالال  مل ي الالالالنر ل تلميالالالالا أ  وهالالالالو مل ي)الالالالن غالالالالري صالالالالاي  بقولالالالال  هالالالالاا  ب أاالالالالر   أل ،أل  نالالالالا

يإالالطروه را ال)الاللم .. وقرالالب أ  يالالرأ التلميالالا صالال ويه سالالألوه مالالرة ثانيالالة مالال  ت)الالو  النهايالالة 
وم  تأيت أنت؟ اأ اب ا يهم بوضالوح أ ثالر "لاليس ل)الم أ  ت راالوا األزمنالة واألوقالار الاليت 

 نالالالالالا سالالالالالر  وأ الالالالالار   "،وب اببالالالالالن"وهنالالالالالا مل يالالالالالا ر  ، 7: 1   هالالالالالا اآلب يف سالالالالال طان "  أأ 
 . 48: 3"ليس ل)م أ  ت راوا"   :بب قا  ،سابقاً 

  اجل الالد اندئالالا  الالا  قالالد "أل :ثناسالاليوس أحالالد أر الالا  التالالدبريأقالالديس يإالال  الهنالالا و 
 ، ومل ي الد ي يال  بال  أ  جييالع ح الع اجل الد انالدما  الا  صالااداً قام وخ ال  انال  املالور وتأل ال

نال : "لاليس ل)الم أ  ت راالوا األزمنالة واألوقالار الاليت أهليالة رم بطريقة     بب  ا  يخ  ،را ال نوار
  وأية قوة هالة لال ب سالوأ 8-7: 1 أأ  "   ها اآلب يف س طان  ول)ن)م ستنالو  قوة
   را الال  الالالري ا الال  األريوسالالير 24: 1 الالو 1اببالالن؟ أل  اببالالن هالالو قالالوة اس وح)نالالة اس"  

3 :48.  
: 3 – 404: 26جم الد  38: 3ضالد األريوسالير اجل د، أ"   د الرب    تأل  و  

 :  هو يف ارارة واحدة436: 26جم د  53
 . 448: 25جم د  De Dec 14.5  اجل د "صار غري مائت"  ر -
 .خ   املور = تأل  -
 :  مي)ن أ  ت  م راA 396: 26 جم د : 33وآخر اقرة  -

 .λογωθείσης τής σαρκός هلياً  ال) نةر"صار اجل د 
أ"  λογος  نتالالالالالالالالالر: األوا:   مالالالالالالالالالنم)ونالالالالالالالالالة  λογωθείσηςال) نالالالالالالالالالة األوا و 

ا الال  أ  ولالال  حالالرص املال  م را ال الالة اإلة يزيالة ، أخلوهالةأ"  θειότηςال) نالة، والثانيالة 
هالالا   ، مالالن جم الالالد  تابالالار القالالالديس أثناسالالاليوس 412را الالال  ص   made Wordرا يً 
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الالالة و   :ت رالالالري ال يتور يالالالار األرثوذ  الالالالية وهالالال ،األقالالالرب را واقالالال  احليالالالالاة ال يتور يالالالةل)الالالن الً 
، حيالث 6 الرسالالة را اب)تيتالوس الفقالرة ثناسيوس نف ال  يفأوهو ما يميده  ،"اجل د ا ية"

 يقو :
وانالالدما  ."  نالالة اس غالالري املالالاي"   الالب خالالواص اجل الالد خالالواص   الالده اخلالالاص بالال 

وألنالالال   . 23: 18ضالالالرب  الالالالاين  الالالانوا ي ابونالالال  تالالالأمل ولالالالال  قالالالا : "ملالالالاذا تإالالالربين"  يوحنالالالا 
: 50اطيالالالت ظهالالالر" ل إالالالاربر ..."  ا  أ" :ال) نالالالة قالالالا   أ ، رب  بالطري الالالة غالالالري ب الالالوس

و الالر  را  ،يف اجل الالد ألنالال   الالا  حالالابً  ،  الالد ال) نالالة وهالالو يف اجل الالدبالال    أل  مالالا تالالأمل 6
ال)ائنالة  لوهية ال) نة .. أل  ال) نة أبالاي الإال فارأخ ذات  ل)ة ن تطي   ن أ  نش   يف 

  .1061-1060: 26يف اجل د .."  جم د 
وقالالد ب يرالالدو أ  هنالالا  القالالة بالالر آبم الالالرب يف اجل الالد وبالالر  الالر تنا يف الطري الالة  

مهلنالا يف ي"تالأنس ل)الة  :يف الرسالالة را أيلفالوس 6الفقالرة  أثناسيوس يقو  يف ول)ن ،هليةاإل
 اصالالة ل)الالة نصالالرر ..  الالر اء االالاراء ل)الالة والالو  را  يانالال   ن الالنا ال د مالالن امالالرأة  ل الالووخ  ،ذاتالال 

  .1077: 26الطري ة اإلهلية"  جم د 

 ألوهية النعمة:
أ ثالالر مالالن  : "لالالال  را  الال  اس" 10، 9: 2 انالالت ارالالارة الرسالالو  بالالولس يف  اي الال   

م  الانوا يقولالو  ألهنال ؛اسالتالل أاظال   -ان الرب نف ال -ال رارار اليت استال ها األريوسيو  
أ" حصالالب  ،د"جمخ الال :و الالانوا يقولالالو   1 اطالالاه اكالالاً االالو   الالب اسالالمده جمالالداً اائقالالاً وأ  اس "جم الالر

ألهنالا  ؛ الديرة بالدراسالة 41 – 37والفقالرار مالن  . 37: 1ا   ن نة"  ضالد األريوسالير 
ن)الار اطيالة روهالو  ، 39ت)شف ان  ار حر ة التهوي اليت أةرت األريوسية  را ال  اقالرة 

 الالب الالالاين " :ثناسالاليوسأولالالال  يقالالو   ،وهالالة ابسالالم اآلخالالر لتأليالال  الرشالالر يف امل الالير ،الترالالين
بنالالاء وآهلالالة سالالواء ا الال  األر  أم يف ال الالناء قالالد نالالالوا الترالالين وصالالاروا متالالأهلر بواسالالطة أوا اخالاليخ 

  .39: 1بناء بواسطت "  أال وغوس ... اجلني  قد صاروا 
  الالالالن يف  ةل)الالالالن يرقالالالال  "را الالالال 

خ
وجمالالالالد ي الالالالوأ" ب الالالالد أ  تنالالالالاز  را حقارتنالالالالا. مالالالالا هالالالالو امل

                                                           
 اكاً او   ب اسم هو يهوه يف ال هد القدمي.  1 
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 التدبري؟
 . 41: 1ا ة"  ي)و  التواض  ت)و  الر   "حيثنا -
 . 41: 1لقد متنا  ن ًي اً يف امل ير"  " -

، ةي الةاإلاملالاهع يقالو  يالر لنالا"  نالا ب ولالال  هالو مل ينالب الت ،واببن هو "بر اس"
 نالا لالو  الا  يف حا الة را الرا الة، بالب   ،ذ  اهالو مل يرتفال  ألنال  اببالنر ."اببن هالو الالب بب:

الالالال را الالالال  ارالالالالارة   . 41: 1  "أ" امل الالالالير ذاتالالالال  ،دنا  ب الالالالرع الالالالالب الالالالن الالالالالاين ارتف نالالالالا  و ج 
  .21: 5 و 2  "لنصري  ن بر اس اي "الرسو  بولس 

الالالالروانالالالدما يخقالالالالا     الالالالديد ا الالال  قالالالالوة  اهالالالالو تأ يالالالد   ، "د "رخا الالالنالالال  نالالالالا  أو أخالالالا أو  ج 
ذلال : "ل)الة تالدر نا وسالرع  .  لال "   أو يائنالاً  ا  مالا  الا  لال  أزليالاً اقد "نا    ن  ،التدبري
 ،وهالة ن نالالة تالو   يالالا  الالرب نف الال  ، 100: 26جم الالد  42: 1يإالاً هالالاه الن نالة"   الن أ

 ، بالالالب وأن الالالم جل الالالد الالالا" لر الالال  قالالالد تأل الال"ا :، حيالالث يقالالالو ثناسالالاليوس نف الالال أ هوهالالو مالالالا يم الالد
  .42: 1يإاً جلنس الرشر"  بال  أ

 لكي نأخذها نحن منه وفيه: أخذ النعمة لنا
بالب "أخالا هالاه  ،  ال) نة مل يأخا  يكاً مالن اآلب ألنال  ال) نالةرثناسيوس أيقو   

 .τό σώμα αύτοΰ σογένειαν ب رع   ده الن نة لنا  ن الاين لنا اي  ص ة  
ل الالالالالالرب  دخ يإالالالالالالاً يخ الالالالالالج  أاينالالالالالالا  بنالالالالالالاء اس حالالالالالال  أ   أو   نالالالالالالا  ،ألننالالالالالا صالالالالالالرنا هالالالالالالي)لً س 

  .101-100: 26جم د  43: 1او  بأ  اس باحلقيقة ايهم"  شاهدو  ي   وامل
هالاه ب ينهالا و  ."هة "الرا ة اليت مين ها اببن ل خرين من انالد اآلب هاه الن نة 

ذل  ابرتفاأ وهو ب ين  تأليهال "   نا اقد .... هبا اببن    ا  ن  "رخ ر انها يقا هة ت   اليت 
 1 :45 . 

 بال) نالالالة ذاتالالال ، رب   "ب يو الالالد ل ج الالالد  يالالالا    :ثناسالالاليوسأوقرالالالب هالالالاه ال رالالالارة يقالالالو  
 . 45: 1ولال  انن الإرور" أ   جيد ورا ة اجل د هة ل ج د"  

ا القيامالة م الأ" ؟ واجلواب من انالد أثناساليوس:ل)ن ملاذا ترق  هاه الن نة يائناً اينا
جل الالد  الالب لقالالد نالالا  ا . 45: 1  "هننالالا يالالدوما  اينالالا بالإالالرورة ب الالرع ال) نالالة ا ،والتنجيالالد
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ولالالالالال  هالالالالاه الن نالالالالة  ،يف ياخ الالالال  "،أ" ال) نالالالالة ،يف ال وغالالالالوس"أل  اإلن الالالالا   الالالالا   ؛هالالالالاا
  .45: 1  "تألي  اإلن ا "اإلهلية هة 

ت ال  الرا الة هالة الاليت تصالن  الفالر  بالر  يف امل الير ي الوأ،هة را ة اإلن الا  ت   
ايالالال  الت الالال يم انالالالا أب الالالد الشالالالقة بالالالر زمالالالن  سالالالاي الت الالال يم الرسالالالون، وبالالالر األريوسالالالية اجلديالالالدة، 

وا الال  رأسالالهم املطالالرا  ال لمالالة، تأ يالالد  ،زمالالن والالاو  ايالال  ب الال  اإل  الالريوسالرسالالون، وبالالر 
الثالالوث، بالب ينالا  طاقالة  ، ال  ر ة حقيقية ل  م  أقانيمالا"   استصالاره يونية اإلن ا 

أو قالالالوة ؛ أل  اس يروالالالب ا الالال  اإلن الالالا   يالالالاة ابنالالال ، وب جيالالالوي رب   الالالا هالالالو زائالالالد، ب مالالالا هالالالو 
 حقيقة، أ" حيات  هو، ت   اليت أخاناها يف امل ير ي وأ ربنا.


