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 قناة لوغوس بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة
 إيبارشيَّة لوس أجنلوس

 م1015 نوفمرب 11لقاء على اهلواء. السَّبت 
 الرَّاهب القس أثناسيوس املقاري

 م11/11/1015يف أثناء احلديث عن سّر املعموديَّة يف يوم السَّبت  وذلك اإلنسانإجابة سؤال ورد على اهلواء مباشرة عن تأليه 

 «شركاء الطَّبيعة اإلهليَّة» نصري نناأمعىن قول بطرس الرَّسول أوَّاًل: 
املولودين ليس من دم وال من مشيئة جسد، وال من مشيئة َرُجل، بلل  »يف سّر املعموديَّة املقدَّس، نولد بنينًا هلل. 

ألنَّ ». «أنتم هيكل اهلل وروح اهلل يسكن فيكم»يف سّر املريون املقدَّس، يسكن فينا الرُّوح الُقُدس. . و«اهلل ولدوامن 
من يأكل جسدي، ويشلر   ». ويف سّر اإلفخارستيَّا، نتَّحد باملسيح، ونثُبت فيه. «هيكل اهلل مقدَّس الذي أنتم هو

. فُسكين املسيح والرُّوح الُقُدس فينا، هو الذي جيعلنا شركاء الطَّبيعلة  «ا يبمن يأكلين حيي». «دمي، يثُبت يفَّ وأنا فيه
 .«والكلمة صار جسدًا وحلَّ فينا»اإلهليَّة. ومل يكن هذا ممكنًا أبدًا، لوال أنَّ الرَّ  صار جسدًا. 

 : م(878-813سويل )أثناسيوس الرَّيقول البابا 
 .(1)[قادرًا على تقبُّل الالَّهوتلكي جيعل اإلنسان ]الكلمة صار جسدًا، 

ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο(2)͵ ἵνα τὸν ἄνθρωπον δεκτικὸν(3) θεότητος ποιήσῃ. 

 أيضًا: يقولو
بط 1)كما يقول بطرس  «اإلهليَّة الطَّبيعة شركاَء»أن نصري  فمن الطَّبيعيإذ ُنختم )بالرُّوح الُقُدس( ]
 .(4)الكلمة بالرُّوح ...[، وهكذا فكلُّ اخلليقة تشترك يف (4:  1

 ويقول القدِّيس كريلُّس الكبري:
كم من خاليل باهلل اآل ، الذي هلو  بيعة، قد ربطُتبسبب كوين أنا احلياة بالطَّ”... ])املسيح( يقول: 

قدد ععلدتكم   بيعة. وهبذا جعلتكم كشركاء ومشتركني يف صفة عدم الفساد اليت له ... نفسه احلياة بالطَّ
، وقد استرجع ما الُقُدس الرُّوحاملسيح فينا بواسطة  فإنَّ“. روحي فيكم ا وضعُتة، ملَّعة اإلهليَّبيشركاء الطَّ

 ه وععلنا شركاَءحينما أرسل اهلل روَحهو فاسد إىل عدم فساد، وغيَّره من املوت إىل عدم موت ... ألنه 
ابع من اخلطيئة، النَّ احلياة، ناقضني الفساَدفقد تغيَّرنا إىل عدَّة ؛ (80: 104)مز األرض طبيعته، وبه عدَّد وعه

 .(10:14)تفسري إجنيل يوحنَّا [ ته للبشرة، بنعمة ربِّنا يسوع املسيح ومبحبَّومتقبِّلني فيما بعد احلياة األبديَّ
 أيضًا: القدِّيس كريلُّس الكبري ويقول
 إالَّ -هذا مستحيل  ألنَّ -خلاص فمع أنَّ االبن ال حيوِّل أحدًا قط من املخلوقني إىل طبيعة الهوته ا]
 . وهبلاء  الُقُدس الرُّوحصاروا شركاء طبيعته اإلهليَّة بقبول يف الذين  ترتسم بنوٍع ما ،ه الرُّوحيَّةمساَتأنَّ 

                                                                            
 1::5ضد األريوسييِّن  -1
 أي يصري. γένομαιمن الفعل  -1
 capaple of recieving فهي هنا مفعول به مبعين:  δεκτικὸςوأصلها  δεκτικὸνوأمَّا كلمة .  to recieve= أي يتقبَّل  δέχομαιمن الفعل  -8
 .“قادرًا على تقبُّل”أي: 

Cf.  Liddell and Scott, s.v.  

 18:1 رسائل القدِّيس أثناسيوس عن الرُّوح الُقُدس، -4
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 .(1: 8نسطور  )ضدَّ[ (5)الربق يف نفوس القدِّيسني ضيء مثَل، ُياملفحوص غرِيالهوته 
 :أيضًا يقول القدِّيس كريلُّس الكبريو

ه ُولد ]صار الكلمة جسدًا بدون أن يتحوَّل إىل ما مل يكن من قبل، وبدون أن يفقد كيانه ككلمة اهلل، ولكنَّ
...  وذلك لكي يغرس نفسه فينا باحتاد غري مفتدر  باجلسد من امرأة واقتىن لنفسه ذلك اجلسد املأخوذ منها، 

فلكونه هو نفسه اإلله واحلياة ا وحَّد بنفسه ذلك اجلسد الذي كان فيما سبق خاضعًا للموت، س ملَّ، فاللُّوُغإذًا
فحينما نأكل جسد املسيح خملِّصنا كلِّنا  إذًا...  قد أعتق هذا اجلسد من الفساد، بل وععله أيضًا عسدًا حمييًا

. بل ونسكن فيه ونقتنيه هو أيضدًا  معهونصري بنوٍع ما واحدًا فإننا نقتين احلياة داخلنا ونشر  دمه الكرمي، 
 .(11::1)تفسري لوقا [ داخلنا

علن  هو خروُجنلا   «شركاء  الطَّبيعة اإلهليَّة»اآلباء يف شرحهم لقول الكتا  املقدَّس بأننا  ال يقصدومن مثَّ، ف •
ُدس الذي سكن فينا باملعموديَّة، ننال بالرُّوح الُق طبيعة اهلل، حاشا. ولكنَّناإىل ل نتحوَّف حدود طبيعتنا البشريَّة املخلوقة،

ألنَّ حمبَّة »وأيضًا:  ،«أنا فيهم»كقول املسيح له اجملد خماطبًا اهلل اآل :  داخلنا، يف انسكابًا حقيقيًا من حياة اهلل نفسه
، كقلول بلولس   جتديد خلقتنلا وذلك من أجل  (.5:5رومية ) «اهلل قد انسكبت يف قلوبنا بالرُّوح الُقُدس املعطى لنا

هي الغاية النِّهائيَّة اليت ملن  و (.11:8فيليب « )ليكون على صورة عسد جمدهر شكل جسد تواضعنا، سيغيِّ»الرَّسول: 
 .على األرض اهلل إلينا أجلها جاء ابُن

 يف الكتاب املقدَّس وعند آباء الكنيسة “تأليه اإلنسان”ثانيا ًَ: معىن 
 نوضِّح ما كان يعنيه السيِّد املسيح نفسه، وآباء الكنيسة أيضًا، بتأليه اإلنسان.وهذا األمر يقودنا بالضَّرورة لكي 

 :(6)وهو آلساف (بريوتيَّة31سبعينيَّة/ 31)يقول املزمور 
احكملوا  8 ة تأُخذون.أوبوجه اخلط ،إىل مىت تقضوَن بالُظلم1 قاَم اهلل  يف جممِع اآلهلة. ويف الوسط يديُن اآلهلة.1»
أهنم  ،مل يعلموا ومل يفهموا وخلِّصومها من يِد اخلاطئ. ،َنِقذوا مسكينًا وضعيفًاأ4 ليَل والبائَس.والفقرِي. َزكُّوا الذَّلليتيِم 
 لمِة يسُلكون. تتزعزُع مجيُع أساساِت األرِض.يف الظُّ
قلم  يلا اهلل  ِدن    6 تسقطون.كم مثَل البشِر متوتون. وكأحِد الرؤساِء أنا قلُت إنكم آهلٌة وبنو العليِّ كلُّكم. لكن5َّ

 .«األرَض. ألنَك أنَت ترُث يف مجيِع األمِم
 :(85، 84:10)يقول اإلجنيل املقدَّس حبسب مار يوحنَّا البشري و
أجاهبم يسوع: أعمااًل كثرية حسنة أريتكم من عند أيب. بسبب أيِّ عمل منها ترمجونين؟ أجابه اليهود قائلني: »

لسنا نرمجك ألجل عمل حسن، بل ألجل جتديف، فإنك وأنت إنسان، جتعل نفسك إهلًا. أجاهبم يسوع: أليس مكتوبًا 
 .نقض املكتدوب وال ميكن أن ُيين صارت إليهم كلمة اهلل، إن  قال آهلة ألولئك الذ. أنا قلُت إنكم آهلةيف ناموسكم، 

 .«فالذي قدَّسه اآل  وأرسله إىل العامل، أتقولون له إنك جتدف ألين قلُت إين ابُن اهلل؟
 «السَّماء واألرض تزوالن، ولكن كالمي ال يزول»إذًا فالر  نفسه يقول بالتأله. وهو نفسه الذي يقول: 

 :الكبري. ويف ذلك يقول القدِّيس كريلُّس (85:14 مىت)
ألنه وإن كنا ال نفهم بأية طريقة يعمل اهلل كالم اهلل هو طبًعا صادق وال ميكن أبًدا أن يكون كاذًبا ؛ ]

                                                                            
ساعة نياحته، وكل اآلباء جالسلون   واألب شيشوي َشهد له سبعة آباء عظام أهنم رأوه مضيئًا داخل قاليته يف الظالم. القديس أنبا مقار -5
اهلل جمدَّه إيل درجة أنه كلان   ، قيل عنه إنَّواألب بامو .الرُّوحرأوا وجهه ُيشع منه نور كالشمس، وظل هذا النور يتزايد حىت حلظة خروج  ،حوله

 .؛ دخل عليه تالميذه فجأة وهو يصلي فوجدوه كله كالناروأرسانيوس القديس يصعب أن يَتطلَّع أحد إيل وجهه بسبب اجملد الذي كان ُيشع منه.
 رآه إخوته وهو يصلي رافعًا يديه، وإذا بأصابعه كعشر شعالت من نار. والقديس يوسف الكبري

 .(31 -71، :4) ًامزمور 11آلساف  -6
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. ألنه عندما مل يفهم نيقودميوس كلملات  مثل هذه األعمال، لكن هو نفسه يعرف طريقة )عمل( أعماله
 ، فإنه مسع املسليح (8::)يو «كيف ميكن أن يكون هذا؟ »قدَّسة، وقال هجهل: الر  املختصة باملعموديَّة امل

 (.11على إجنيل لوقا  141عظة ) «[ااحلق أقول لك إننا إمنا نتكلم مبا نعلم ونشهد مبا رأين »جييب قائاًل: 

فاحتادنا باملسيح ال يصيِّرنا آهلة، وال  من آباء الكنيسة تكلَّموا عن التَّأله أو االحتاد باهلل. (7)وهناك مخسة عشر أ 
 يصيِّرنا كاملسيح يف جوهر طبيعته الفائقة، ولكنَّه ُيدخلنا يف سّر بنوته لآل ، حينما برَّرهم بدمه، ووحَّدهم يف ذاته.

ة. فمفهلوم  ر شيئًا من طبيعته اإلنسانيَّته، أو يغيِّخرج اإلنسان عن إنسانيَّال ُي يف فكر آباء الكنيسة، تأليه اإلنسان
تأهيل الطَّبيعة البشريَّة ليكون هلا إمكانية احلياة  ولكنَّه يعينل الطَّبيعة البشريَّة إىل طبيعة إهليَّة، ال يعين حتوُّ ألهاآلباء عن التَّ

سلكن  لكي تستطيع بطريقة ما، أن تتقبل يف داخلها حيلاة اهلل، في  تأهيل الطَّبيعة البشريَّة .مع اهلل يف شركة حمبَّة معه
  املسيح فينا، ونقتنيه يف داخلنا، ونكون هيكاًل للرُّوح الُقُدس.

ال يتم خارجلًا علن املسليح.    ولكن األمر اجلدير باالنتباه جدًّا، هو أنَّ تأليه اإلنسان، أي احتاد اإلنسان باهلل، 
 يستحيل أن يتم أي احتاد أو حىت أي اقترا  إىل اهلل. ،فخارجًا عن املسيح

                                                                            
القلدِّيس غريغوريلوس    الكلبري.  باسيليوس القدِّيس كريلُّس الكبري، الضَّرير. القدِّيس ديدميوس الرَّسويل. العالمة أثناسيوس القدِّيس م:ُه -7

يس أنبلا  القدِّيس غريغوريوس النِّيسي. القدِّيس يوحنَّا فم الذَّهب. القدِّيس هيالري. القدِّيس أوغسطينوس. القدِّيس أنبا أنطونيوس. القدِّ النَّزينزي.
 مار اسحق السِّرياين. مقار الكبري. القدِّيس إيسيذوروس. مار أفرآم السِّرياين. الشَّيخ الرُّوحاين.


