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 تأليه اإلنسان من يدعون وتعاليم كبارمقارنة بين أقوال اآلباء ال
 

 

 تعاليم تأليه اإلنسان أقوال اآلباء القديسين

 القديس كيرلس:
نحننننناء ننننن داينا نننن اى اننننن اإللهننننسا نننن اي  نننن   اي لهاننننساح نننن ا

 (.6:ا28يلمكتو ا"ءلن اءلن اءنكن اإللهنساو ننوايللكن اكككن "ا امن 
هل يعنى هذا أن نتخلى عن كياننا ونرتفع إلىى وىو الوهىو  

 ونولىسغير المنطوق به وأن نخلع االبن الكلمة مىن بنوتىه 
ونوعىىل محبىىة الىىذن أكرمنىىا عىىذرا   اآلب مىىع مكانىىه فىىى نحىىن

للكفىىرح حا ىىا اال فىىاالبن هىىو كىىاين غيىىر مت يىىر  أمىىا نحىىن 
1فبالتبنى صرنا أبناء وآلهة بالنعمةال

 

 49الرسالة إلى أفسس" صفحة كتاب " رح 
لهنن يات تنن ا نن ايلمألننو  اي  واننساءنااننت الننن ايلت ننن ا

 اآلب مىن موقعه لنأخذ وي طساي نهاا وعايلم احا
  ونأخذ  كله ومواصفاته فى البر وقداسىة كأبناء
 .الحق

 

 القديس كيرلس:
إذن نحىىىن نرتفىىىع إلىىىى كرامىىىة أسىىىمى مىىىن طبيعتنىىىا  بسىىىبب 

أيضىا  "أبنىىاء اا" لىيس م لىىه )بفضىل  المسىىين اننىا سىىنكون 
تماما   بل بالنعمة وبالت به بهال فهو االبىن الحقيقىى  الكىاين 

ومنناامع اآلب منىذ االل  أمىا نحىن فبىالتبنى بسىبب تعطفىه 
خنن  ايلنلمننسايلتنن اءخنن ن ق ا"ءننن الكنن اءنكنن اإللهننس اوكككنن اء ننن دا

(ا  لط النننسايلمخكولنننسايلخ خنننلسالكخننن ل  ا6:ا28يللكننن "ا مننن ا
منن اقنوا ننو ايلط الننسا نب يى ايأ ا اننط اءمنن اي  ننن اى ان اللنن ا

وي لنننهاويلننن   ا هنننوالنننا اي  نننناوي لنننها نننب يى ايأ اويختاننن    ا
نمننن ا ننن لو ى امنننناذنننوق ايأ ا يتنننهاا ننن حا  لط النننسالنننهاكننن ا وي 
 نن   ايناو نن حه.اوءاخنن اامكنننن اءناننن  ا كنن اوخننو اءنننها

كانن ناا هننوا  لط الننسالننهااالبىىن الحقيقىىى بالمقارنىىة مىىع أنفسىىنا
غيىىر كياننىىا الىىذن بىىالتبنى وبالت ىىبهال إذن هىىو االبىىن خنن   ا
وبالطبيعىىىة  ونحىىىن صىىىرنا بىىىه أبنىىىاء أيضىىىا   وننىىىال  بىىىالحق

 49صفحة  " رح الرسالة إلى أفسس"كتاب 
ل ا نن   الننن ان نن اىيلننساي  نننالننى ايأ او نن ن ا

 نننن ا اننننونايلم  كننننساا- كنننن ااانننناناو كنننن ا  مننننس–
 .وبالقوة بالحقأبناء ويلاوي ايل م  اسا
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الخيىىىىرا  بالنعمىىىىة دون أن تكىىىىون هىىىىذ  الخيىىىىرا  هىىىىى مىىىىن 
.طبيعتنا
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 القديس أ ناسيوس:
ناكننن ناكننن امننن اى نننوياء نننن داوإللهنننسالمننن ا ننن ايل نننم داءوا كننن ا وي 

يلتألنهامنناخن  ايلككمنس اوي  ننان  نهاي  ض ات الهن ايلت نن اوا
قنننوايلككمنننس ا مننننايلويخنننحاءننننهامنننناخ لنننهاقننن اذمننناله  اوقنننوا

هو نفسه وحىد  االبىن الحقيقىى  ن  هال  ايلك  اءوا ن  ح  ا
 اولن اانن اقن  اكمك  نأ اوهو الوحيىد إلىه حىق مىن اإللىه الحىق

أنىىىه كىىىل هىىىذ   كننن ا ننن  او الكوننننهاإلخننن املهننن  اولكننننا  ننن  ا
 1.للووهر بالطبيعة ووفقا  

 القديس أ ناسيوس )المقالة ال ال ة ضد ااريوسيين :
فرغم أنه يوود ابن واحد حسب الطبيعة وهىىو االبىن الحقيقىى 
الوحيىىد الوىىنس  هكىىذا نصىىير نحىىن أيضىىا  أبنىىاء  لكىىن لىىيس 

  بىىل بحسىىب نعمىىة ذلىى  الىىىذن بىىالحقم لىىه هىىو بالطبيعىىة و 
هننساومننذا لننيان ننا اإللادعانىىا  ورغىىم أننىىا ب ىىر مىىن اار  

لا امث اي لهايلحااا اءواككمته ا  اكم الىا  اينايلن  النىا
وق ن اق  ايلنلمنس اقكن ياءاخن صان نا ا حمن دامثن اين ا ا نأنا

وال بىىأن نصىىير صىىانعى خيىىرا  بالطبيعىىة ن ننا ام نن واانانا
 4.وبالحقيقة

 
القىىديس كيىىرلس: )كتىىاب  ىىرح توسىىد االبىىن الوحيىىد الفصىىل 

11:  
 موىدولذل  فإنىه غيىر ممكىن ان مىن النىاس أن يرتقىى إلىى 

.االوهة
5

 

 
 -الولء ااول–يوحنا"  كتاب " رح إنويل القديس

 :964صفحة 
 الاالوهة مودويدعوهم ليكونوا  ركاء معه فى 
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كتىىىاب "مىىىع المسىىىين فىىىى آالمىىىه حتىىىى الصىىىليب" 
 :14صفحة 

صىىىار  آالمنىىىا تحسىىىب مىىىع آالم المسىىىين ذبيحىىىة 
 الاالوهة مود فى و ركةحب  

 

 القديس أ ناسيوس:
الحقيقىى فرغم أنه يوود ابن واحد حسب الطبيعة وهىىو االبىن 

الوحيىىد الوىىنس  هكىىذا نصىىير نحىىن أيضىىا  أبنىىاء  لكىىن لىىيس 
م لىىىه هىىىو بالطبيعىىىة وبىىىالحق  بىىىل بحسىىىب نعمىىىة ذلىىى  الىىىذن 

ومننذا لننيان ننا اإللهننساادعانىىا  ورغىىم أننىىا ب ىىر مىىن اار  
لا امث اي لهايلحااا اءواككمته ا  اكم الىا  اينايلن  النىا

  بىأن الن اوق ن اق  ايلنلمس اقكن ياءاخن صان نا ا حمن دامثن اي
وال بىىأن نصىىير صىىانعى خيىىرا  بالطبيعىىة اا مسىىاويين نصىىير

 6.وبالحقيقة

 41صفحة  " رح الرسالة إلى أفسس"كتاب 
لننن لياء ننن حامننننايلمحنننت اءنااكنننوناء ننن  ات ي انننن ا
ءم مننننهامت  ننننخ صا كنننن امح تنننننن الننننهالنت نننن ى ايلن ننننن  ا

.ا كن االمحبىة كالم يىل للم يىلويل ؤا ا ك اء   ا
ءناوذوىننننن ا كنننن اخك اننننسايلم نننناحاي  نننننايلمح ننننو ا

مىىع  تتسىىاون حتىىىمحبتنىىا لنن ى اءنااذ نن انانن ا
 يلكك ايلمح س.امحبة اآلب

 :7كتاب ميود المسين وميود اإلنسان صفحة 
إذ رفىع    اق ا طاساينالإلن  نا ما ىايلم اح 

الب رية فيه إلىى دروىة بنوتىه  فصىار الكىل أبنىاء 
 ال ئ كل فى متساوونبنون اا يدعون!! وال

 
كتىىىاب "مىىىع المسىىىين فىىىى آالمىىىه حتىىىى الصىىىليب 

 :19صفحة 
ذ صرنا ونحىن فىى المسىين نتىألم   مسىتون علىىوا 

 الالالالمسين آالم

ا(9  ا   لتهايلث لثسالل ان طو ا يل ا  ااالقديس كيرلس
ا ايلككمس اءن اتأكاى انلت فا ك   ااتحد بالوسد أقنوميا  "وي  

اا وعايلم اح... بنن ان ذىا  ناويحىايل  ا
ول ن اناو اءناككمسايناح ا  ا ليايلمولوىامنايلل  يدا
ا  الن  نا  ى  الك ا اُا ه اءنايلم احا يلاىا س اكم 
اح ا ا"يلككمس اك ن الن احت  ا نه اين". ااحم  ا"لن  ن قو

كت  ا"يلتذ ىاي له ا  اتلكا ايلاىا اكا ل ا
ا ا نس اط لس اا8922يلك ا " واا48  حس

ا:48  حسا
اءنا امويخذ ا ى  ا   ااا   اكا ل  "يلاىا 
ا"ل  ا اتحاا  اكا نه  اذوق  ا   اق  يلكنا س

ا…اmhsth,rion cristouيلم احا
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ام دا اك  ا"اح  ايلم اح ا   الن الا  الى اءاخ ص ا بنه  انن "
نانى ياءنهال ا(.ال ليال نانح9:ا8يل قو اذ ىا ص"ا كوا

ا اذ ىيص ا  اافو يقال عن حلوله إنه    ايلحكو  مث 
يلاىا ان او انحىىايلحكو ا اهاءنهاات  و او ن  ايلط ااسا
ا"ح  ا ايتحى ال  ايلككمس اولكن ايلاىا ان. ا   ك لحكو 

(اول ااتغّا الل اذ ى ا بنهاحا اkata fu,sinيلط الس"ا 
اذ  ا   اي ن  ن ان   احكو  ا ن ااا   امثكم  ىق احكو ص

ايلخ    .
ا(امنان  ايل   لساااو :81و  ا يل ا  ا

وكمننن الكنننن ا ننن  ا ص ا نننبناككمنننساينالنننىايتحنننىا  لذ نننىاءلنوماننن صا
 kaq' u`po,stasionا هنننواللنننهايلكننن او  ايلذمانننذ ا )

 ولا اقوا  ىالن  هاو ا اىالن  ه.

ا ايلكنا س ات ا  ا لي  اتحااا صا–و ك     ته 
لمتىيىيصالكوحى اي لنوماسايل   اساا–"ل  ايلم اح"

ا قوتها ا ان ايلم اح اءل مه  ايلت  يلو ف
ا اكا نه ا م  ا   ايلح  اون  وته الح س من 

ا ه...
الكذ ىا المتىيىيص اتلت   ايلكنا س ا بن ا لي و ك 
ايل م دا اامأل ايل   اي ط يف ايلمت يم  ي له 
ال  ا ايمتىيىيص االت   ايلكنا س او   وي  ض 
اي له ايل    ايلو فاء ال  ايتح ىا يلتذ ى

ايل قو اويلن  و ا  ايلم اح...
وقكننن يات هننن ايلكنا نننساءنهننن ال  منننساء   ننن صا كننن ا

  كسايلط الننساي لهاننسا وي ننطسايلنن و ايلاننى امألنن
و نن ليات هنن ا نن ا منن اكا نهنن اءنهنن اوحننى ا ننانا
يل قننننننو اويلن  ننننننو ا وي ننننننطسايلنننننن و ايلاننننننى ا
ك متننننننىيىالكوحننننننى اي لنوماننننننسايلتنننننن اتمنننننن ا نننننن ا

 يلم اح  .

 


