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المقدّمة
أي خدمة
عندما بدأت باإلنضمام إلى مجموعات مسيحية مختلفة ،سواء كانت طائفة ،أو ّ
كرازية معيّنة ،أو حتّى فئات مجتمعة مع بعضها من المؤمنين ،إكتشفت ّ
أن إختالف المفاهيم
قد يصبح تح ٍّ ّد للمؤمن حديثاً.
أما بالنسبة لي فقد لعب موضوع األلوهية دورا ً كبيرا ً في تطوير خبرتي المسيحيّة .بعد
أشهر من تكريس حياتي ليسوع وإنضمامي إلى إحدى الكنائس المعينة ،واجهت
بضعة
ٍّ
معضلة كبيرة كانت تشكّل تح ٍّ ّد "للكنيسة" واآلن هي تح ٍّ ّد بالنّسبة لي أيضاً.
أشهر فقط منذ تعلّمت عقيدة الثالوث .لم أستطع فهم الموضوع بالكامل ،والكثير
مرت بضعة
ٍّ
"سر أو
من األشخاص غيري ال يستطيعون فهمه بالكامل ،وذلك بسبب إرتباطه بمصطلح
ّ
ي مفهو ٌم
ق وتع ّمدت كعض ٍّو في الطائفة .لكن عندما قُ ِّ ّد َم إل َّ
لغز" ،لكنني باإليمان قبلته كح ّ ٍّ
بديل ،عن هويّة الرب اإلله ،ص ّممت على دراسة هذا الموضوع بعمق.
بدأت أسأل نفسي أسئلة كالتالية :ما هو الثّالوث تحديداً؟ وهل أعلم حقا ً بماذا أؤمن؟ ماذا
يقول الكتاب المقدّس عن الرب اإلله؟ من هو يسوع المسيح؟ من هو الروح القدس؟ وهل
ألي ٍّ من
حقّا ً هوية الرب اإلله ّ
سر كما يَّدعي البعض؟ هل من تفسير ،أو من إثباتات كتابيّة ّ
أسئلتي؟
ق الذي أؤمن به اآلن .وأعطتني تقديرا ً أعظم لمحبة الرب اإلله
قادتني دراستى هذه ،إلى الح ّ
وما فعله من أجلي .منحتني هذه الدّراسة مفهوما ً أوضح عن إحدى أكثر المعتقدات المحببة
ي .لقد
لي" ،التبرير باإليمان"،
ّ
وحولت هذا المعتقد من كونه فكرة الهوتيّة إلى واقع فعل ّ
حررتني هذه الدّراسة من الضالل ،الذي يقول عنه الكتاب المقدّس أنّه سيجعل العالم أجمع
ّ
يسير وراء الوحش وأن يسجد للتنّين( .رؤيا يوحنا .)4.3:13
قررت أن اصدر هذا الكتاب،
جراء دراستي لهذا الموضوعّ ،
بسبب الفرح الذي ساورني ّ
ي  .وهدفي من كتابته ليس فقط ألجل مشاركة فهمي
واضعا ً القارىء العزيز نصب عين َّ
أن الحق المتعلق بهذا الموضوع قد أثّرعمليّا ً
لموضوع الالهوت معكم ،لكن إلعالمكم كيف ّ
الروحيّة ،وأيضا ً لتمكينكم من مشاركة هذه ال ّدراسة مع اآلخرين ،وذلك من خالل
على حياتي ّ
سلسلة الدراسات الكتابية التي أرفقتها في نهاية هذا الكتاب.
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الجزء األول:
الفصل األول
ِّل َم تكبد العناء؟
منذ لحظة إتّخاذي قرار دراسة موضوع الثالوث ،تردّد على مسمعي مرارا ً وتكرارا ً ،بطريقة
أو بأخرى ما يليِ " ،ل َم تتكبّد العناء!" ِل َم تتعب نفسك بدراسة هذا الموضوع؟ ِل َم تسبّب المشاكل
سر؟
بدراسة شىء مثير للجدل؟ ِل َم المحاولة لفهم هللا علما ً أنّه ّ
تصرح بأن" ،هذا الموضوع ال
وإن لم يكن التّعليق على شكل سؤال ،كان يأتي بطريقة تعبيريّة
ّ
يتعلّق بالخالص ،وبأنّه ليس مه ّماً ،وحتما ً لن نستطيع أن نعلم اإلجابة ،اترك الموضوع
وشأنه".
ال ّ
ي العديد من التّساؤالت:
شك من أنّه قد سبق لكم أن قلتم أو قيل لكم شيئا ً مماثالَ .لقد أل ّحت عل ّ
ِل َم دراسة هذا الموضوع بالذّات والتّسبب بالمشاكل التي يمكننا وبسهولة مطلقة تفاديها ببساطة
بتقيّدنا بما تعلّمه كنيستنا ،أو مجموعتنا؟
واجه يسوع يوما ً تحدّيا ً من بعض الفريسيين عندما كان تالميذه يأكلون من غير أن يغسلوا
ي
أيديهم .ربما تدرك أنه في ذلك الوقت ،كانت هناك تقاليد بشريّة لليهود تتطلّب من ك ّل يهود ّ
أن يمارس طقوس غسل األيدي بطريقة معيّنة ،وحتى عندما كانت المياه غير متوفّرة ،كانوا
وببساطة يمارسون طقوسا ً أخرى ليت ّمموا عادات وتقاليد بشريّة.
ولقد تحدّاهم المسيح بقوله:
"حسنا ً تنبأ إشعياءعنكم أنتم المرائين ،كما هو مكتوب  .هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه
فمبتعد عني بعيداً .وباطالً يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس.وتابع المسيح قائ ً
ال.

ألنكم أبطلتم كالم هللا بتقلديكم الذي سلمتموه .وأمور ًا كثيرة مثل هذه تفعلون"
مرقس 6:7و7و13
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هذا المقطع يعكس تماما ً الحالة التي نواجهها اليوم.
عندما بدّل شعب هللا تعاليمه بتعاليمهم البشرية قال لهم يسوع ّ
أن عبادتهم أصبحت بال معنى،
وعديمة القيمة ،بال هدف و بدون فائدة .ليس هذا فقط ،لكنّه يعطينا السبب قائالً" :هذا ال ّشعب
ش َفتَي ِه ،وأ ّما َقلبُهُ فبعي ٌد ع ّني".
ُكر ُمني ب َ
ي ِ
كانت تلك حالة شعب اليهود الذي تظاهر بالتّقوى ،ولكن باطنيّا لم يكن مستع ّدا ً لقبول المسيح
والتّخلّي عن تقاليد البشر ،المعروفة "بوصايا أو تعاليم الناس ".والمرموز إليهم بهذا هم
مسيحيو اليوم الذين يعلنون هللا ظاهريّاً ،لكن باطنيّا ً هم غير مستع ّدين للتّخلّي عن التّقاليد
البشريّة ،وتعاليمهم وعقائدهم.
إجابة يسوع لمشكلتنا واضحة جداً .فتّشوا الكتب ،أطلبوا تعاليم الرب اإلله :تخلّوا عن التّقاليد
البشريّةّ ،
شك في ّ
وإال فعبادتكم للرب ال قيمة لها .ال ّ
أن من يرفض تعاليم البشر سوف يُرفَض
ض من ّ
الطوائف آنذاك.
من طوائف اليوم تماما ً كما حدث مع يسوع الذي ُرفِ َ
ُسر حين نختبىء وراء تعاليم وضعها البشر وكنتيجة لذلك
الربّ اإلله أن نعرفه ،فهو ال ي ّ
يريدنا ّ
نجد أنفسنا نرفض أن ندرس الكتاب المقدّس بحثا ً عن اإلجابة لهذا الموضوع .وهذا ما قاله
الرب لإلسرائيليين قديماً:
األرض ألنه ال أمانة وال
لربّ ِ محاكم ٌة م َع سُ َّكا ِن
"إس َمعواقول ّ
الربّ ِ يا بَني إِسرائي َل.إن ِل ّ
ِ
إحسان وال معرفة هللا في األرض ." .سفر هوشع 1:4
للربّ خصومة مع س ّكان األرض ّ
ألن الناس تجاهلوا معرفته على األرض .ولهذا
وقد كان ّ
أضاف هللا قائالً:
"قد هلك شعبي من عدم المعرفة .ألنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى ال تكهن لي.
بنيك ".هوشع 6:4
وألنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا ً َ
يريدنا الرب اإلله أن نعرفه ألنه يريد أن ين ّمي عالقة معنا .وكلّما عرفناه أكثر ،تزداد عالقتنا
ي شيء آخر (هوشع
به عمقا ً .لهذا أشار هوشع ،علينا أن نرغب في "معرفة هللا" أكثر من أ ّ
 .)6:6و في ضوء ذلك ،الحظوا ماذا قال يسوع:
" وهذهي الحياةُ األبديّ ُة ْ
أرسَ ْلتَهُ".
عر َ
فوك أنت اإلله الحقيقي وحدك و يَسوعَ ال َمسي َح الذي ْ
أن يَ ِ
يوحنا 3:17
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بإستخدامه مصطلح "يعرفوا" ،لم يقصد يسوع أن يعرفوا فقط هويّة الرب اإلله والمسيح ،لكن
شك في ّ
أيضا ً أن يحصلوا معهما على عالقة شخصيّة وحميمة .وما من ّ
أن عالقةً كهذه كانت
تستلزم معرفة هويّتهما ّأوالً .وهذا يغيّر وجهة النظر التي تقول ّ
سري
أن الرب اإلله غامض أو ّ
وال يمكن فهمه .فكيف يعقل ان تكون الحياة األبديّة مبنيّة على معرفة غامضة وتنمية وتوثيق
عالقة مبهمة؟ فهذا أمر ال معنى له إطالقاً.
أرجو أال تظنّوا أنني أقترح معرفة طبيعة اإلله .فأنا ال أعني ذلك مطلقا ً.
ينص على معرفة طبيعة
فطبيعة اإلله تفوق المفهوم البشري بأشواط .وهذا الكتاب بفحواه ال
ّ
الرب اإلله ،بل هو يتناول فقط هويّة الرب اإللهّ .
بسر.
ألن هويّة اإلله ليست ّ
في الواقع يقول الكتاب المقدّس ّ
سر َمديَّ َة والهوتَهُ" (رومية
أن الرب اإلله قد أعلَنَ عن " ُقد َرتَهُ ال َّ
 .)20:1وليس هذا فقط ،لكن ّ
ألن الرب اإلله أحبّنا كثيرا ً وكان يتوق للدخول في عالقة وثيقة
،معنا ،أرسل ابنه ليعلن لنا عن الرب اإلله .الحظ ماذا قال يوحنا الحبيب:
" ٱهللُ لَ ْم يَ َرهُ أ َ َح ٌد قَ ُّ
ب ُه َو َخب ََّر" .يوحنا 18:1
ط .اَِلِب ُْن ٱ ْل َو ِحي ُد ٱلَّذِي ُه َو ِفي ِحض ِْن ٱ ْآل ِ
وعرفنا عليه .عندما يقول المسيحيّون ّ
أن هللا
يسوع ابن هللا ،هو الذي أظهر لنا "الرب اإلله"،
ّ
سر ،ال نستطيع أن نعرف هويّته" ،فهم في الحقيقة يقولون ّ
أن يسوع لم ينجح في
غامض أو ّ
مه ّمته .الحظ ماذا يقول يوحنا أيضاً:

"ونَعْ َلمُ َأ َّن ٱ ْبنَ ٱ ِ
ف ٱ ْل َح َّقَ .و َن ْح ُن فِي ٱ ْل َح ّقِ فِي ٱ ْبنِ ِه يَسُوعَ
هلل َق ْد َجاءَ َو َأ ْع َطانَا بَ ِ
صي َرةً ِلنَعْ ِر َ
َ
ٱ ْل َم ِسيحَِ .ه َذا ُه َو ٱ ْ ِإل َلهُ ٱ ْل َح ُّق َوٱ ْل َحيَاةُ ٱ ْ َ
ألب َ ِديَّ ُة ".يوحنا األولى 20 :5
يسوع ،إبن هللا  ،قد سبق وأعلمنا أننا نستطيع أن نعرف الرب اإلله .لم تعد لدينا أية حجة .فلقد
أظهر اإلله ذاته لنا في خليقنه ،ومجدّدا ً من خالل ابنه.
التشبث بالتقاليد والتّعاليم البشريّة ،بدالً من دراسة الكلمة في الكتاب المقدّس والبحث عن
األجوبة المتعلقة بالمواضيع المطروحة قيد المناقشة ،هو بمثابة تكريم الرب اإلله بشفاهنا،
ورفضه بقلوبنا.
وفي نقاشه مع الفريسيين عن تقاليد الجلوس على المائدة لألكل" بأيد غير مغسولة" وعن
7

يخص سلوك هؤالء قال يسوع
سكهم األعمى بالتّقاليد ،بدالً من التقيّد بكلمة الرب اإلله ،وفيما
تم ّ
ّ
ما يلي:
" ُم ْب ِطلِينَ َك َالمَ ٱ ِ
هلل بِتَ ْق ِلي ِد ُكمُ ٱ َّلذِي سَ َّل ْمتُ ُموه ُ " مرقس  .13:7إنه ألمر مه ّم ،كما سترون الحقا في
هذا الكتابّ ،
يخص
أن الالهوتيين والمعلّمين ،في سعيهم للدّفاع عن التّعاليم البشريّة فيما
ّ
موضوع األلوهيّة ،أبطلوا كلمة الرب اإلله وجعلوها عديمة التّأثير.
لقد قمت أنا ،والكثير من األشخاص بدراسات عديدة عن هذا الموضوع مستعينين بالكتاب
المقدّس ومرفِقين بحثنا هذا بصلوات كثيرة ،إلى أن وجدنا الحقيقة .وهذه الحقيقة هي ّ
أن هويّة
أمر
الرب اإلله ليست غامضة؛ ونستطيع معرفتها؛ ال بل في الحقيقة ،معرفة هويّته هي ٌ
ي.
مصير ّ
وماذا يمكن أن يكون ذات أه ّمية أكبر في عالقتنا مع الرب اإلله أكثر من معرفة هويّته الفعليّة؟
فطاعتنا ومحبّتنا للرب اإلله يجب أن يكونا نتيجة معرفتنا به وفهم محبته لنا ،والدخول في
عالقة معه.
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الفصل الثاني
سر الثّالوث
ّ
عندما علمت بحقيقة اآلب واإلبن ،لم أفهم أه ّمية هذه الحقيقة ،وذلك ألنني لم أستطع تمييز
سر الثّالوث وما قد علموني إياه مؤخرا ً.
الفرق بين ّ
منذ لحظة عمادي كنت أؤمن بالثالوث .لكن لم أستطع أن أفهم ماذا يعني الثّالوث .وطوال ذلك
الروح القدس.
الوقت كنت معتقدا ً أن هذه الكلمة تد ّل على اآلب ،وابنه يسوع ،وروحهماّ ،
وبسذاجة ،إعتقدت ّ
أن كافّة المسيحيين يفهمون الثّالوث مثلي.
ي أن أفهم ما هو الثالوث حتى أتمكن من
ومع ذلك ،عندما واجهت هذه المعضلة ،كان عل ّ
مقارنته مع ما كنت أسمع .وكيف يمكنني أن أحدّد ما إذا كان الثّالوث صحيحا أم خاطئا ً ما لم
أكن أفهمه؟ عالوة على ذلك ،ولتعقيد األمور ،كانت التفسيرات التي تلقيتها ،من أشخاص
كثيرين كنت أسألهم في الكنيسة عن هذا الموضوع ،سواء كانوا من األعضاء ،أو شيوخ أو
قساوسة أو الهوتيين ،أكثر تفاوتاً.
سبب إعتقدت أنه سيكون مفيدا ً للقارىء معرفة ما تدعو إليه عقيدة الثّالوث تماما ً ،قبل
لهذا ال ّ
ي تعابير مثل"،إله
األخذ في البحث عن الدالئل في الكتاب المقدّس .عندما يستخدم الثالوث ّ
واحد"" ،ابن اآلب"" ،روح اإلله" ،و"الثالوث" ،فماذا يقصد تحديداً؟
يتكون من ثالثة أشخاص إلهيّة .ماذا يعني ذلك؟
عقيدة الثّالوث تعني ببساطة :إله واحد ّ
لنتف ّحص عقيدة أثاناسيوس
" هذا هو اإليمان الكاثوليكي [الدين الجامع] :أننا نعبد إله واحد في ثالثة أقانيم ،وثالثة أقانيم في
وحدة واحدة؛ ال تربك أفرادها؛ والتجزيء المادة .ألنه يوجد أقنوم واحد من اآلب :وآخر من
االبن :وآخر من الروح القدس ،ولكن ألوهيّة اآلب ،واالبن ،والروح القدس هي واحدة :هم
9

متساوون في المجد والعظمة السرمديّة .اآلب غير مخلوق ،االبن غير مخلوق ،والروح القدس
غير مخلوق .اآلب غامض وال يُسبر غوره،وكذلك االبن والروح القدس .
ي وكذلك االبن والروح القدس .ومع ذلك فهم ليسوا بثالثة سرمديون ،ولكن
اآلب سرمد ّ
ي واحد .كما أنّهم ليسوا بثالثة غامضين،والثالثة غير مخلوقين،بل هم واحد غير مخلوق
سرمد ّ
ي القدرة وكذك االبن والروح القدس  ،ومع ذلك فهم ليسوا
وواحد غامض.وبالتالي اآلب كل ّ
ي القدرة وبالتالي اآلب هو هللا وكذلك االبن والروح القدس .ومع
ي القدرة بل واحد كل ّ
ثالثة كل ّ
ذلك ،فهم ليسوا ثالثة آلهة بل إله واحد .وعلى هذا المنوال ،اآلب هو الرب ،واالبن هو الرب،
والروح القدس هو الرب .ومع ذلك ليسوا ثالثة أرباب ،ولكن رب واحد .كما أننا مجبرون
أن ك ّل شخص بنفسه هو هللا ورب  .كما ّ
بالحقيقة المسيحيّة أن نعترف ّ
أن الديانة الكاثوليكيّة
تمنعنا من القول ّ
كون من ال شيء،كما أنه غير
أن هناك ثالثة آلهة أو ثالثة أرباب .اآلب م ًّ
مخلوق وغيرمولود .االبن هو من اآلب وحده ،غير مصنوع وغير مخلوق وغير مولود ولكن
منبثق .الروح القدس هو من اآلب ومن االبن غير مصنوع أو مخلوق ،بل منبثق .وهكذا ً هناك
إله واحد اآلب ،ال ثالث آباء ،وابن واحد ال ثالث أبناء ،وروح قدوس واحد ال ثالث أرواح .
وفي هذا الثالوث ما من أقنوم يتقدّم أو يتأ ّخر عن األقنوم اآلخر،وليس من هو أعظم أو أقل
عظمة من اآلخر و ّ
لكن ثالثتهم أزليّون ،معا ً ومتساوون .حتى في ك ّل شيء كما هو مذكور آنفا،
الواحد في الثّالوث ،والثالوث في الواحد وينبغي أن يُعبَد .وباتالي فالذي سيخلص عليه أن يفكر
هكذا في الثالوث".
(The Athanasian Creed as quoted in Philip Schaff’s History of the
)Christian Church, Volume 3, Section 132, page 690-693

أليس معقّداً؟ نعم ،إنّه كذلك ،بل وفي غاية التعقيد.
تحتوي هذه العقيدة المذكورة أعاله على معلومات كثيرة تجعلك تقضي الوقت لتحليلها
ودراستها ،ومن دون أدنى ّ
شك أنها تحتوي على الكثير من الحقائق ،ومع ذلك ،فالعبارات
ص بكامله وتشوهه .لذا سوف أسلّط الضوء
صغيرة غير الكتابيّة فيها ،هي كافية ان تس ّمم النّ ّ
ال ّ
على بعضها:
" هناك أقنوم واحد من اآلب :وآخر من االبن :وآخر من الروح القدس ،ولكن ألوهيّة اآلب،
واالبن ،والروح القدس هي واحدة:متساوون بالمجد والعظمة السرمديّة".
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والروح القدس) .وهؤالء األقانيم
هذا يخبرنا انه يوجد ثالثة أقانيم (أشخاص) (اآلب واالبن ّ
الثالثة يحتوون على األلوهيّة.
والروح القدس هو إله ،ومع ذلك فهم ليسوا ثالثة آلهة لكن إله
"إذًا ً اآلب هو إله ،االبن هو إلهّ ،
واحد.
" وفي هذا الثالوث ما من أقنوم يتقدّم أو يتأ ّخرعن األقنوم اآلخر ،وما من أقنوم يزيد عظمة
أوأقلّيّة عن اآلخرّ ،
لكن األقانيم الثالثة هم سرمديون ،ومتساوون".
اآلب ال يتقدّم على اإلبن وهكذا دواليك .وهم جميعا ً سرمديون.
" االبن هو من اآلب وحده ،غير مصنوع غير مخلوق لكن مولود".
هنا يصبح األمر أكثر تعقيدا ً وغموضاً .ففي وقت سابق قرأنا أنّه ما من أقنوم يزيد عظمة
أوأقلّيّة عن اآلخر ...سرمديون ،ومتساوون" .وفي العقيدة ذاتها نعود لنقرأ أن يسوع هو "منبثق
أو مولود" .فهذا يبدو مناقضاً .والطريقة التي من خاللها ت ّم تفسير هذه العقيدة هي ّ
أن يسوع
منبثق أو مولود منذ األزل:
"االبن الوحيد المنبثق (المولود) من اإلله ،منبثق منذ األزل غير مخلوق ،وله نفس طبيعة
اآلب".
)(Niceno-Constantinopolitan Creed; cf. DS 150
تعليم "اإلنبثاق منذ األزل" في بعض االحيان يدعى "والدة االبن األزليّة" .وإليك التفسير
الالهوتي لهذا القول:
األول من الثّالوث أن يكون هو األساس داخل الكيان
"إنه لعمل ضروري وأبدي لألقنوم ّ
اإللهي ،فهو مصدر وجود الكيان الثاني المماثل له ،ويجعل في حوزة الكيان الثاني ُمجمل
ي قسمة أو أي إنفصال عنه أو أي تمييز.
ي من دون أ ّ
الجوهر اإلله ّ
(Berkhof on the Eternal Generation of the Son Louis Berkhof, Systematic
)Theology, Pg. 94
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أنا ال أريد الغوص في هذه التعريفات الغامضة ،لكن لهدف التّوضيح ،سأشارك مفهومي لهذا
المصطلح مرتكزا ً على البحث الذي قمت به.
مستمر (منذ األزل
ي وال
ّ
والدة االبن األزليّة تعني األقنوم ّ
األول من الثّالوث ،اآلب ،وهو األزل ّ
من دون أي انقطاع) َولَ َد األقنوم الثاني من الثّالوث ،ابن الرب اإلله ،لكن من دون أن ينتج
إثنين من اآللهة .ومصطلح "أزلي" يزيل هذه العالقة بين اآلب واالبن من محدوديّة أو قيود
الزمان والمكان؛ لم تكن هناك بداية ،ولن تكون نهاية لوالدة االبن من اآلب.أي أن والدته هي
ي إستقالليّة بين اآلب واإلبن فيما يتعلّق
حدث مستمر .وهو مصطلح "ضروري" يلغي أ ّ
بوجودهما؛ فال ب ّد لالبن أن يكون مولودا ً من اآلب وعلى اآلب أن يلد االبن .هكذا كان يجب
ي.
على األمر أن يكون .وال نستطيع أن نفهم هذه المعضلة ألنّها غامضة بالنسبة للعقل البشر ّ
بهذا القول ،أريد أن أشير إلى ّ
ي وغامض وهو فقط لدعم
أن النتيجة ال ّنهائيّة هي جدال فلسف ّ
تنص على ّ
أن اآلب واالبن والروح القدس هم أزليّون .وبالتّالي ما من
عقيدة أثاناسيوس التي
ّ
آب وابن حقيقيّان وذلك ألنّهما أزليّان.
عالقة حقيقيّة بين اآلب واالبن .وال يمكن أن يكون هناك ٌ
فاآلب لم يكن قبل االبن ألنّهما أزليّان .وال حتّى وجود االبن منوط أو مشروط باآلب :صحيح
ّ
صحيحة ،غير أّن التعليم الالهوتي وراء هذه
أن المصطلح أعاله يستخدم بعض العبارات ال ّ
العبارات هو مد ّمر وخاطىء.
أقر هنا ّ
أن تعليم الوالدة األزليّة ،رغم أنّه ،غامض وغير مفهومّ ،إال أنّه األقرب
ي أن ّ
عل ّ
للحقيقة الكتابيّة .ولكن ال يتقيّد بتعليم الوالدة األزليّة هذه ،جميع الذين يؤمنون بالثالوث.
فبعضهم ،وتحديدا ّ المذاهب البروتستانتيّة،إذ وجدوا أن هذا التعليم ينافي المنطق وينقصه الدليل
الكتابي ،تبنّوا معتقدات أخرى:
أن ال ّ
 1بعضهم يؤمن ّسد .وأنّه لم يكن
شخص الثّاني من الثّالوث أصبح ابن الرب اإلله في التّج ّ
ّ
سد .وإليكم بعض األمثلة على ذلك:
قط ابن اآلب قبل التج ّ
()Dake’s Annotated Reference Bible
ي بقوله:
في تعليقه على أعمال ّ
الرسل  33:13يرفض بشدّة تعليم االبن األزل ّ
"الرب اإلله ،الشخص الذي نعرفه اآلن أنه يسوع المسيح ،لم تكن له بداية ،لم يولد ،ولم يكن
ي ،كانت له بداية ،فقد ُولد،
ابنا ً ولم يأ ِ
ت للوجود ...لكن كرجل وكابن للرب اإلله لم يكن أزل ّ
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وهذا حصل في الوقت ذاته عندما أنجبت مريم ابناً .لذا ،فتعليم والدة يسوع المسيح األزليّة
ينافي المنطق وغير كتابي ،ومناقض لذاته".
[Finis Jennings Dake, Dake’s Annotated Reference Bible(Lawrenceville,
]GA: Dake Bible Sales, 1963) 139 (N.T.).
ي معروف وهو مؤلّف كتاب
الدكتور والتر مارتن ،الهوت ّ
"" a classic book on the cults
البنوة األزليّة بقوله:
رفض أيضا ً تعليم ّ
سد ،باستثناء
ع ابنا ً أبدا ً قبل التج ّ
"الكتاب المقدّس لم يذكر قط أزليّة ابن الرب اإلله ،ولم يد َ
الفقرات النّبويّة في العهد القديم .مصطلح "االبن" بذاته هو مصطلح مه ّم ،كما هو مصطلح
"اآلب" وال معنى له بمعزل عن الوقت ...هناك الكثير من البدع التي نتجت عن التعليم
"للبنوة األزليّة" أو "للوالدة األزليّة"،والتي وجدت طريقها إلى الكنيسة
ي
ّ
الكاثوليكي غير المنطق ّ
"بالبنوة األبديّة" ...فكلمة "ابن"
البروتستانتية .وفي النّهاية؛ ال يمكن أن يكون هناك ما يُدعى
ّ
قطعا ً تعني دونيّة".
[Walter Martin, The Kingdom ofthe Cults [Minneapolis: Bethany House,
[1985) 117-118
مالحظة :كما يمكنك أن تقرأ بنفسك ،أن المؤلفين اللذين ذكرا أعاله ،وغيرهم كثيرون ،لم
سد.
بنوة يسوع قبل التّج ّ
يرفضوا فقط نظريّة "الوالدة االزليّة" مثلي ،لكنّهم بالغوا بنكرانهم ل ّ
 2والبعض اآلخر يؤمن ّبأن األقنوم الثاني من الثّالوث كان ابنا ً لآلب منذ األزلّ ،إال أنّهم
أن عالقة اآلب واالبن يجب أن تأخذ معنى مجازيّ ،
يضيفون بقولهم ّ
وأال تُعتَبَر بمعناها
ي .وهنا بعض األمثلة:
الحرف ّ
"رابعاً ،الطفل البشري يتحدّر من والديه عبر الوالدة الطبيعيّة .لكن في حالة األلوهيّة ،يأتي
ي أو من خالل الوالدة ّ
الطبيعيّة ،لكن من أجل أن يؤدّي عمل
االبن من اآلب ليس باإلنبثاق اإلله ّ
ي للوالدة األزليّة لالبن من
الخلق والفداء (يوحنا  42:8؛  .)28:16ليس هناك أ ّ
ي دعم كتاب ّ
اآلب .االبن أتى من اآلب لكنّه لم يولد منه .خامساً ،من حيث اصطالح اآلب-واإلبن ،ال يمكن
ي
تطبيق هذه العالقة بين اآلب واالبن حرفيّا ً ضمن األلوهيّة .فاالبن ليس االبن الطبيعي الفعل ّ
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ي.
ي لديه بداية ،بينما في الالهوت االبن هو أزل ّ
لآلب فالطفل الطبيع ّ
فمصطلح "االبن" يُستَخ َدم كعبارة مجازيّة في الالهوت .هذا التّعبير ينقل لنا التّمييز بين األقانيم
الثالثة في األلوهيّة والمساواة بينهم في طبيعة سياق عالقة المحبّة األبديّة".
Adventist World, November2015 (What does the Bible mean when it
refers to Jesus as “the Son of God”) also published on the Biblical
Research Institutewebsite
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/node/1185
ي".
"عالقة اآلب واالبن في األلوهيّة ينبغي فهمها بالمعنى المجاز ّ
ي ،ال بالمعنى الحرف ّ
Max Hatton, Understanding the Trinity, p. 97
هناك شيء مشترك وحيد في كافّة هذة اإلختالفات في نظريّة الثّالوث ،وهو نكران العالقة
الفعليّة لآلب واالبن.
ي ،وببساطة األمر ،ف ّ
إن مصطلح الثّالوث" يشير إلى إله واحد بثالثة
إذًا لنعد لموضوعنا األساس ّ
عرف عنه البابا يوحنا بولس الثّاني بقوله" :اإلله الواحد الذي نعبده يتألّف من ثالثة
أقانيم .كما ّ
أقانيم مقدّسة" ،متساوية في الجاللة ،غير منقسمة في العظمة وهو رب واحد ،إله واحد ،يُعبد
دوما ً".
(JOHN PAUL II New Orleans; Saturday, 12 September1987 also can be
viewed on https://w2.vatican.va/content/johnpaulii/en/speeches/1987/september/documents/hf_jp)ii_spe_19870912_cattedrale-new-orleans.pdf
هذا التّعريف إنتشر في كافّة الكنائس المسيحيّة .وإلتزمت به الكنائس الكاثوليكيّة وأغلبيّة
الطوائف البروتستنيّة .وإليك بعض النماذج عن الكنائس البروتستنتيّة:

الكنائس األنجليكانيّة والميثوديستية
لقد د ّون ما يلي على أنه في الدّرجة األولى من عقائد اإليمان على حد سواء لهاتين الكنيستين:
ي ،ال جسد له وال أجزاء أو عواطف؛ ال حدود
"ال يوجد سوى إله واحد وكائن واحد ،أزل ّ
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لقوته ،وال حدود لحكمته وصالحه ،الخالق ،الضابط لك ّل شيء ،ما يُرى وما ال يُرى .وفي
ّ
القوة واألزليّة؛ اآلب ،واالبن،
وحدة هذا الكيان ،ثالثة أقانيم ،متساوية في الجوهر ،وفي ّ
والروح القدس( ".الكنيسة األنجليكانيّة).
_(http://www.churchsociety.org/issues_new/doctrine/39a/iss_doctrine
)39A_Arts01-05.asp
الكنيسة الميثودية تحمل العقيدة ذاتها
http://www.umc.org/whatwe-believe/the-articles-of-religion-of-the
methodist-church

الكنيسة المشيخيّة

وقوة واحدة ،وسرمديّة واحدة :هللا اآلب،
في وحدة الالهوت يوجد ثالثة أقانيم من جوهر واحدّ ،
هللا االبن وهللا الروح القدس .اآلب ليس من أحد ،لم ينبثق ولم يولد ،االبن مولود منذ األزل من
اآلب ،والروح القدس ينبثق من اآلب واالبن".
(http://www.presbyterian.org.au/index.php/index-for-wcf/chapter-2)god-and-the-holy-trinity

سبتيّة
الكنيسة ال ّ
"هناك إله واحد :اآلب ،واالبن ،والروح القدسِ ،وح َدة من ثالثة أقانيم تشترك معا ً في
األزليّة".
(عن كتاب "إيمان األدفنتستة السبتيين").
"نحن ال نؤمن بثالثة آلهة لكن بإله واحد في ثالثة أقانيم .هذه الشخصيّات الثالثة تتشارك في
جوهر واحد .في هذه الوحدة اإلهية هناك ثالثة أقانيم يشتركون في األزلية والمساواة  ،ورغم
أنّهم منفصلين ،هم الرب اإلله الواحد غير المنقسم".
(Reflections page 9, the BiblicalResearch Institute for July, 2008.
)Seventh Day Adventist Church.
ي أيضا ً أن نعلم أنّه بمفهوم من يعتنق عقيدة الثّالوث ،كلمة أقنوم ال تعني
إنّه لمن الضرور ّ
كائن .فثالثة أقانيم ال تساوي ثالثة أشخاص .وثالث أشخاص ليسوا بثالث كائنات؛ لهذا هم
يؤمنون أن هناك إله واحد ال ثالثة .معظم علماء الالهوت يفضلون إستخدام تعبير "أقنوم"
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عوضا ً عن "شخص" ،ألنّها كلمة تد ّل على المفهوم الالهوتي للشخص .فهذا التّعبير هو في
سر على على النّحو التالي
الوسط ما بين الشخصيّة
المجردة والكينونة الفرديّة .وهذا المفهوم يف َّ
ّ
:
* "إن عقيدة الوجود في جوهر الالهوت تكشف عن أوجه نظر نوعا ما من وجود شاذ وفريد
من نوعه ،والعقل البشري يستمد القليل من المساعدة أو ال يحصل علي تلك المقارنات التي
تساعده في جميع الحاالت األخرى .األقنوم هو جوهر حقيقي ،وهو شكل أساسي من الوجود ،
وليس مجرد انبثاق  ،أو طاقة  ،أو مظهر  ،ولكنه وسيط بين الجوهر والصفات .وهو ليس
متطابق مع الجوهر ،ألنه ال يوجد ثالث كائنات ]أو اشخاص[.فهذا ال يتطابق مع الصفات ألن
الثالث اقانيم يمتلكون بالتساوي جميع الصفات اإللهية .وبالتالي فإن العقل البشرى مدعو لفهم
نظرية أو فكرة وجود ألصناف مختلفة فريدة من نوعها تماماً ،والتي يتعذر مقارنتها بأي من
المقارنات والتشبيهات العادية "
(Dr. Shedd, History of Christian Doctrine, vol. i. p. 365
as quoted in Philip Schaff ’s History of the Christian Church, Volume 3,
)Section 130, pages 676, 677
من الصعب فهم هذه الفكرة الغريبة عن هللا ،بل حتى أوغسطين نفسه لم يفهمها .كان أوغسطين
كاتب الكنيسة األكثر تأثيرا لتعريف الثالوث ،وكان يحظى باحترام كبير كسلطة بين الثالوثيين.
وقد كتب فيليب شاف يقول" :من بين جميع اآلباء  ،بجانب أثناسيوس  ،قام أوغسطين بأداء
أعظم خدمة لعقيدة [ الثالوث[".
Philip Schaff ,
History of the Christian Church, Volume 3, Section 131, page 684
قال أوغسطين " ،إذا ُ
طلب منا تعريف الثالوث ،يمكننا فقط أن نقول أنه ،ليس هذا أو ذاك".
(Augustine, as quoted in Philip Schaff ’s History
)of the Christian Church, Volume 3, Section 130, page 672
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أثناسيوس ،أحد أوائل المروجين المؤثرين جدا على موضوع الثالوث" ،اعترف صراحة أنه
كلما أجبر فهمه علي التأمل فى الهوت الكلمة (المسيح) ،انتكست جهوده الشاقة ولم تج ِد نفعا ً .
فهو كلما فكر ،ق َّل فهمه؛ وكلما كتب أكثر ،كان أقل قدرة على التعبير عن أفكاره".
(Gibbon, The Decline and Fall of
the Roman Empire, Chapter 5, paragraph 1, as quoted in Alonzo T.
)Jones’ The Two Republics, page 334

أثناسيوس وأوغسطين  ،الرجالن اللذان قاما بصياغة عقيدة الثالوث أكثر من أي شخص آخر ،
يعترفان أنهما لم يفهماها وال أمكنهما تعريفها .ورغم كون هذا المفهوم عن هللا  ،محير
وغامض  ،فهو الرأي األكثر قبوال بين المسيحيين.
وإليك كيفية توضيح الثالوث من قبل الكنائس المختلفة:

من كتاب إيماني الكاثوليكي

المساعدة التصويرية الجديدة (لدراسة الكتاب) ص 75
معتقد االدفنتست السبتيين

التثليث اإللهي:
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هناك رأي آخر وإن يكن ليس بذات القبول الواسع مثل الثالوث ،إال أنه معروف بذات القدر
ويدعى "التثليث"

التثليث هو المفهوم القائل بأن الالهوت الواحد في الكتاب المقدس يتكون من ثالثة كائنات
منفصلة  /آلهة ولكنها متحدة في الطبيعة واألهداف والخطط .هذا المفهوم ال يُعلَّم إل ًها واحدًا،
بل يُعلم الهوتا ً واحدًا ،يتكون من ثالثة آلهة.

يرجى مالحظة النقطة رقم  4في عقيدة أثناسيوس التي تقول " ،ال إرباك في األشخاص؛ وال
انفصال في الجوهر ".مصطلح "وال انفصال في الجوهر" له صلة مباشرة بما يسمى "التثليث

سم جوهر هللا إلى ثالثة كائنات منفصلة
" .وحسب الثالوث األرثوذكسي  ،فإن عقيدة التثليث ت ُق ِ ّ
 ،والتي هي ثالثة آلهة  ،ومن ثم يطلق عليها لقب "التثليث" .الحظ التعريف التالي "للثالوث
األرثوذكسي" الذي يظهر فيه تعريف التثليث.

"ال يجب هنا أن يؤخذ مصطلح الشخص [أقنوم] بالمعنى الدارج بين االوساط العامة  ،كما لو
أن األشخاص الثالثة كانوا ثالثة أفراد مختلفين  ،أو ثالثة كائنات واعية بذاتها وتتصرف بشكل
منفصل عن االخر .فكرة الشخصية في الثالوث تكمن في منتصف الطريق بين مجرد شكل من
مظاهر  ،أو شخصية  ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى التثليث  ،وفكرة شخصية االنسان
المحدودة والمستقلة هي التي تؤدى الى التثليث .وبعبارة أخري هي تتجنب ...مفهوم الثالث
جوانب للثالوث األحادي وجانب واحد لنفس الكائن ،والمعدود الثالوثي لثالثة كائنات منفصلة
ومستقلة" .
(Philip Schaff,
)History of the Christian Church, Volume 3, Section 130, page 676,677
ُعرف بأن هللا موجود في ثالثة أشخاص هم "ثالثة أفراد مختلفين  ،أو
الحظ هنا أن التثليث ي ّ
ثالثة كائنات واعية للذات وتتصرف بشكل منفصل".
باختصار ،يُعلم الثالوث "إل ًها واحدًا مكون من ثالثة أشخاص" ،بينما يُعلم التثليث "بالهوت
واحد يتكون من ثالثة كائنات وبالتالي ثالثة آلهة.
الوحدانية\: modalism
18

وجهة نظر أخرى معروفة ،ولكنها ليست مقبولة على نطاق واسع ،هي "يسوع فقط" ,او
.Modalismيُعلم هذا المعتقد أن هناك إله واحد  ،رو ًحا أو كائنًا إلهيًا واحدًا  ،يتجلى في ثالثة
أشكال /مظاهر :اآلب واالبن والروح القدس.
صميم أو جوهر هذه العقيدة هو أن يسوع هو اآلب  ،وأن يسوع هو الروح .إله واحد يكشف
عن نفسه في "طرق"مختلفة .ال يوجد ثالثة أشخاص  /كائنات؛ بل شخص واحد فقط  /كائن له
ثالثة مظاهر.
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الفصل الثالث
الحقيقة مقابل الغموض
عا ِل ٌم ِب َم ْن آ َم ْنتُ َ ،و ُموقِ ٌن أَنَّهُ
ور أ َ ْي ً
" ِله َذا ال َّ
سبَ ِ
ضا .ل ِكنَّنِي لَ ْستُ أ َ ْخ َجلُ ،ألَنَّنِي َ
ب أ َ ْحت َ ِم ُل ه ِذ ِه األ ُ ُم َ
قَاد ٌِر أ َ ْن يَ ْحفَ َ
ظ َودِيعَ ِتي إِلَى ذ ِل َك ْاليَ ْو ِم( ".تيموثاوس الثانية (12:1
عرف بولس بمن آمن ،ألنه قال" :انا عالم بمن آمنت ".كانَ واثقا ً في إلهه ومسيحه .كان لَديه
َ
ِعالقة شخصية مع المسيح ،ونتيجة لذلك كان على يقين أن المسيح لديه مستقبل له.
عرف بولس هوية إلهه" .فهل انت تعرفها كذالك؟ "
ربما تتعجب من سؤال كهذا .وقد تفول":أنا مسيحي .أنا من أتباع المسيح  ".إذا فوجئت
بسؤالي ،فاسمح لى ان أشرح لك .لقد تم حجب هوية هللا هذه األيام واختطافها أو طمسها .منذ
بضع سنوات ،ذهبت إلى كنيسة معينة وطرحت السؤال التالي على عدد قليل من الناس علي
انفراد ،قائال لكل منهم :أود منك اإلجابة عليه لنفسك:
"يقول الكتاب المقدس أن رسالة المالئكة الثالثة ستع َ
طى للعالم في األيام األخيرة .تقول الرسالة
هلل َوأ َ ْع ُ
طوهُ َم ْجدًاِ ،ألَنَّهُ قَ ْد َجا َء ْ
اء
صانِعِ ٱل َّ
س َم ِ
سا َ
ت َ
عةُ َد ْينُو َنتِ ِهَ ،وٱ ْس ُجدُوا ِل َ
األولى" ،خَافُوا ٱ َ
ْ
يع ٱ ْل ِم َياهِ( " .رؤيا ،)6،7 14من هو هذا اإلله؟"
َوٱ ْأل َ ْر ِ
ض َوٱل َب ْح ِر َو َينَا ِب ِ
إذا أردنا أن نوجه العالم إلى إله الكتاب المقدس الحقيقي ،فمعرفة من هو هللا تكون هي الشرط
األساسي لمهمة كهذه  .فكيف أخبر العالم عن إلهي ،إذا لم أكن أعرف من هو؟ ولجعل األمر
أكثر تعقيدًا ،كيف يمكنني أن أخبر مسيحيًا مخدوعا ً أو مضلالً ،عن من هو اإلله الحقيقي
للكتاب المقدس ،إذا لم أكن أنا نفسي متأكدا ً من هوية هذا اإلله؟
ض َو ُك َّل أ ُ َّمة َوقَ ِبيلَة
يقول الكتاب المقدس أن هذه الرسالة سي ُكرز بها َ " لل َّ
علَى ٱ ْأل َ ْر ِ
سا ِكنِينَ َ
ش ْعب" فهي ستمتد بعيدا وعلى نطاق واسع .تركز هذه الرسالة على توجيه الناس إلى
سان َو َ
َو ِل َ
هلل َوأ َ ْع ُ
طوهُ َم ْجدًا".
عبادة اإلله الحقيقي" .خَافُوا واعبدوٱ َ
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وقد دهشت كثيرا ً لإلجابات المختلفة التي تلقيتها رغم أن من سألتهم ينتمون إلى نفس الطائفة
ويتعبدون في نفس الكنيسة ولديهم نفس القس ،و يقرأون نفس الكتاب المقدس.
ولن أفاجأ إذا كانت إجابتك أنت تختلف عن إجابة شريكك أو صديقك .لماذا هذا؟ ببساطة ألن
الع دو تمكن من إقناع المسيحيين بأن هوية هللا غامضة أو أنها معقدة للغاية لدرجة أنها تتجاوز
التفكير والفهم البشري.
عندما قررت شخصيا ً أن أعطي حياتي ليسوع وأنضم إلى الكنيسة ،تعلمت عقيدة الثالوث،
وقيل لي إنني يجب أن أقبلها باإليمان ألن البشرية ال يمكنها أن تفهم من هو هللا .وقد أعطوني
بعض المواد المطبوعة عن الثالوث والذى كان خارج نطاق إدراكي .تما ًما مثلما قال
أثناسيوس" ،كلما قرأت أكثر،كلما قل فهمي".
ولكن ،ليس هذا ما نقرأه في الكتاب المقدس ،وال كان ذلك هو اختبار الرسل .ففي إحدى
رسائله ،امتدح الرسول بولس أهل تسالونيكي بخصوص تقارير سمعها عنهم هو ورسل
آخرين .فكتب يقول:
هللا
ي ُد ُخول َكانَ لَنَا ِإلَ ْي ُك ْمَ ،و َكي َ
"ألَنَّ ُه ْم ُه ْم ي ُْخبِ ُرونَ َعنَّا ،أ َ ُّ
ْف َر َج ْعت ُ ْم ِإلَى هللاِ ِمنَ األ َ ْوث َ ِ
انِ ،لت َ ْعبُدُوا َ
ع ،الَّذِي يُ ْن ِقذُنَا ِمنَ
،وتَ ْنتَ ِظ ُروا ا ْبنَهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
اء ،الَّذِي أَقَا َمهُ ِمنَ األ َ ْم َواتَِ ،ي ُ
سو َ
ي َ
ي ْال َح ِقي ِق َّ
ْال َح َّ
ب اآلتِي( .تسالونيكي الألولى . )9،10 :1
ض ِ
ْالغَ َ
عندما قرر الوثنيون أن يعبدوا هللا ،نتيجة لكرازة بولس ،كانوا قد فهموا من هو إله الكتاب
المقدس .وعرفوا أنه هو اإلله الحي الحقيقي ،وأن هذا اإلله كان له ابن يدعى يسوع ،وكانوا
ينتظرونه .وبالتالي فهموا أن إله الكتاب المقدس هو هللا اآلب.
في هذا السياق ،قال الرسول بولس أن المؤمنين في تسالونيكي كانوا يكرزون بالكلمة لآلخرين
في أماكن كثيرة( .تسالونيكي األولى  .)8 :1أي أن هؤالء الناس سمعوا البشارة من بولس
ومن ثم شاركوا ما سمعوه مع كثيرين آخرين .وقد وصلت هذه األخبار مرة أخرى إلي بولس.
وبناء على التقارير التي سمعها الرسول من اآلخرين عن أهل تسالونيكي ،كتب لهم هذه
الرسالة األولى.
وبمعنى آخر فإن الذين سمعوا ما علَّم به أهل تسالونيكي أدركوا أن اإلله الذي يتوجب عليهم
العودة إليه والتعبد له هو هللا اآلب .كما فهموا أيضا أن يسوع هو ابن هذا اإلله .وإلكيم مجمل
ما قاله الرسول بولس لهم في هذا الصدد:
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ْس فِي َم ِكدُو ِنيَّةَ َوأَخَائِ َيةَ فَ َق ْ
ألَنَّهُ ِم ْن قِ َب ِل ُك ْم قَ ْد أُذِي َع ْ
ضا قَ ْد
طَ ،ب ْل ِفي ُك ِّل َم َكان أ َ ْي ً
ت َك ِل َمةُ َّ
الربّ ِ ،لَي َ
ي ُد ُخول َكانَ لَنَا
ْس لَنَا َحا َجةٌ أ َ ْن نَتَ َكلَّ َم َ
َذا َ
ش ْيئًا .ألَنَّ ُه ْم ُه ْم ي ُْخ ِب ُرونَ َ
عنَّا ،أ َ ُّ
ع إِي َمانُ ُك ْم بِاهللَِ ،حتَّى لَي َ
اء،
يَ ،وت َ ْنت َ ِظ ُروا ا ْبنَهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ِإلَ ْي ُك ْمَ ،و َكي َ
ْف َر َج ْعت ُ ْم ِإلَى هللاِ ِمنَ األ َ ْوث َ ِ
ي ْال َح ِقي ِق َّ
هللا ْال َح َّ
انِ ،لتَ ْعبُدُوا َ
ب اآل ِتي( .تسالونيكي األولي )10-8 :1
الَّذِي أَقَا َمهُ ِمنَ األ َ ْم َواتَِ ،ي ُ
سو َ
ض ِ
ع ،الَّذِي يُ ْن ِقذُنَا ِمنَ ْالغَ َ
تم تسليم هذه الرسالة من يسوع إلى بولس (غالطية  ،)12 :1ومن بولس إلى أهل تسالونيكي،
ومن أهل تسالونيكي إلى مقدونيا و أخائية ،و كل األماكن األخرى .عادت األخبار مرة أخرى
إلي بولس.وقد حافظت الرسالة على دقتها وتفردها طوال الوقت .الجزء األساسي في هذه
الرسالة كان هوية هللا .فقد كان ذلك عينه هو ما أبرزه بولس وشدد عليه فيما يتعلق بالتقارير
التي سمعها.وها هي مرة أخرى:
ْف َر َج ْعت ُ ْم ِإلَى ِ
اء،
يَ ،وتَ ْنتَ ِظ ُروا ا ْبنَهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
"َ ...و َكي َ
هللا ِمنَ األ َ ْوث َ ِ
ي ْال َح ِقي ِق َّ
هللا ْال َح َّ
انِ ،لت َ ْعبُدُوا َ
الَّذِي أَقَا َمهُ ِمنَ األ َ ْم َواتِ ،يسوع" ...
أنا متأكد إذا طرحت سؤالي على أي مسيحي قد سمع الرسالة التي قدمها بولس من ألفي سنة ،
سواء في تسالونيكي أو مقدونيا أو أَخائيةَ أو أي مكان آخر ،ستكون إجاباتهم موحدة :اإلله
الواحد في الكتاب المقدس هو هللا اآلب .ويسوع هو ابن هللا الحي الحقيقي .هذا هو ما علّ ُموه.
فبولس ،وكل من تعلموا على يديه ،عرفوا إله الكتاب المقدس .لم يختلط عليهم األمرولم يعبدوا
إله غامض.
في ضوء ذلك ،أجد من المهم جدا ً أن نقرأ في سفر الرؤيا ،آخر سفر في الكتاب المقدس ،عن
إمرأتين ،إحداهما طاهرة (رؤيا  )12واآلخرى نجسه (رؤيا  .)17بالطبع ،المرأة الطاهرة
تمثل شعب هللا األمين ،بينما الزانية النجسه تمثل المرتدين أو المسيحيين الفاسدين.
في رؤيا  ،7نقرأ عن شعب هللا المؤمنين في األيام األخيرة والممثلون بالمئة وأربعة وأربعون
الفا ً .وفي الفصل الرابع عشر ،يقال عنهم شيء مهم:
"ث ُ َّم نَ َ
ص ْه َي ْونَ َ ،و َم َعهُ ِمئَةٌ َوأ َ ْر َب َعةٌ َوأ َ ْر َبعُونَ أ َ ْلفًا ،لَ ُه ُم ا ْس ُم
وف َواقِ ٌ
ظ ْرتُ َو ِإ َذا خ َُر ٌ
علَى َجبَ ِل ِ
ف َ
علَى ِجبَا ِه ِهم"( .رؤيا )1:14
أَبِي ِه َم ْكتُوبًا َ
الجبهة هي المكان الذي يوجد فيه الفص األمامي .هذا هو الجزء من الدماغ الذي تفكر به
وتتخذ القرارات؛ وبالتالي هو المكان الذي تتخذ فيه قرارات تتعلق باهلل والعبادة .وشعب هللا في
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األيام األخيرة سيكون اسم األب ،واسم يسوع مكتوبا ً على جباههم ،رمزا ً لوالئهم وعبادتهم
لآلب وإلبنه.فهم يعرفون من يعبدون ويعرفون بمن قد آمنوا.
بينما ،من ناحية أخرى ،الحظ ما هو مكتوب على جبهة المرأة الزانية :
وبِ :س ٌّر .بَابِ ُل ْالعَ ِظي َمةُ أ ُ ُّم َّ
ض" .رؤيا )5 :17
سا ِ
علَى َج ْب َه ِت َها ا ْس ٌم َم ْكت ُ ٌ
ت األ َ ْر ِ
" َو َ
الز َوانِي َو َر َجا َ
هذه المرأة  ،التي ترمز إلى المسيحيين المرتدين ،تعبد أو تؤمن بسرغامض .ومطبوع في
عقلها كلمة "سر" بدالً من اسم األب وابنه.
أجد هذا مهم جدا في ضوء ما يحدث في هذه االيام .فبولس وجميع الذين سمعوا رسالته عرفوا
من هو إلههم .لقد آمنوا باهلل وانتظروا ابنه من السما ،بينما المسيحيون اليوم أصابهم االرتباك
والتشويش حول من يعبدون .فاإلله الذي يعبدونه محاط بالغموض بحيث ال يستطيع أحد فهمه
أو استيعابه.
عزيزي القارئ ،إذا كنت تؤمن أننا نعيش في األيام األخيرة ،كما نحن بالتأكيد ،فهذه األشياء
يجب أن تهمك .وقد كشف هللا لك ذلك من خالل يوحنا لسبب ما .فهو في رحمته ال يشاء أن
يهلك أحد ،بل يريد أن تكون له عالقة وثيقة معك .فهو يعرفك ويريدك أن تعرفه ،و بالتالي
كشف عن ذاته في الكتاب المقدس .يرجى ان نتذكرأننا ال نتحدث هنا عن طبيعة هللا ،بل نحن
نتحدث فقط عن هوية هللا ،وسعينا في هذا الكتاب هو صوب" :من هو هللا؟ " وليس "ما هو
هللا؟"
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الفصل الرابع
التوحيد في الكتاب المقدس
للوصول إلى الفهم الصحيح لمن هو هللا ،يجب أن تستشير الكتاب المقدس ،وليس التقليد أو
أفكاراإلنسان الفلسفية .الحقيقة األولى واألساسية التي نحتاج إلى إثباتها لدراسة هذا الموضوع
هي أن هناك إله واحد.
التعليم التوحيدي(إله واحد) هو معتقد واسع االنتشار ليس فقط في العالم المسيحي ،ولكن أيضا
في الديانات األخرى ،مثل اإلسالم واليهودية .ومع ذلك ،ليس كل المؤمنين بالتوحيد يعبدون
نفس اإلله.
 اإلسالم يُعلم بوجود الهوت واحد أو إله واحد .هو خالق السماوات واألرض .وكلمة
"هللا" المستخدمة في القرآن هي ببساطة كلمة عربية تشير الي هللا .ويستخدم الكتاب
المقدس العربي الكلمة نفسها عند اإلشارة إلى هللا في (يوحنا  .(16:3ومع ذلك ،فهذا ما
يقوله القرآن عن هللا:
ص َمدُ .لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَدَْ ،ولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ُكفُ ًوا أ َ َحدٌ( .سورة  112اإلخالص)
َللاُ ]أ َ َحدٌ]َّ ،
" ُه َو َّ
َللاُ ال َّ
هذه اآلية بين آيات أخرى كثيرة ،تنص بوضوح على أن هللا واحد وليس له ابن.وبالتالي ال
يمكن أن يكون هذا هو نفس اإلله المذكور في الكتاب المقدس .إله الكتاب المقدس له ابن .
(يوحنا  ، 16 :3يوحنا االولى  ، 9 :4الخ).
 تعلم اليهودية اليوم أنه يوجد إلهٌ واح ٌد ،لكنهم ال يؤمنون بأن هذا اإلله الواحد يتكون من
ثالثة أشخاص ،وال يؤمنون أيضا ً أن هذا اإلله الواحد له ابن ،أو أن يسوع كان المسيا
المخلص .ويعتقدون أن هللا كائن فردي وأنه سيرسل المسيح في يوم من األيام .أهم نص
اح ٌد( ".تثنية .)4 :6
الربُّ إِل ُهنَا َربٌّ َو ِ
لليهود يسمى شيما" :اِ ْس َم ْع يَا إِس َْرائِيلَُّ :
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 بالنسبة للمسيحية ،المعتقدات التوحيدية ليست كلها واحدة:
 البعض يؤمنون بالثالوث ،الذي يُعلم أن اإلله الواحد يتكون من ثالثة أشخاص ،هللا اآلب ،هللااالبن ،وهللا الروح القدس.
 والبعض اآلخر يؤمنون "بالوحدانية" أو "يسوع فقط" وهو المعتقد الذي يُعلم أن إله الكتابالمقدس الواحد قد أظهر نفسه كاهلل اآلب في العهد القديم ،وكيسوع المسيح في العهد الجديد
وكالروح القدس منذ ذلك الحين .وبعبارة أخرى  ،يسوع هو اآلب ،وهو االبن ،وهو الروح
القدس .إله واحد /كائن له ثالثة مظاهر.
آخرون ،مثلي ،يؤمنون بإله واحد ،اآلب ،وابنه يسوع المسيح ،وروحهما ،أي روح هللاوالمسيح؛ كائنين الهوتيين ،ومع ذلك" ،إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي ُكلكم
(كورنثوس االولى 6:8؛ أفسس  .)6-4 :4وسيأتي المزيد عن هذا.
بالعودة إلى نقطتنا ،الكتاب المقدس يُعلم بوضوح وجود إله واحد .ويشهد كل من العهد القديم
والجديد أن "هللا واحد" (غالطية .( 20:3فيما يلي بعض اآليات التي يجب عليك مراعاتها:
اح ٌد( ".تثنية )4:6
الربُّ ِإل ُهنَا َربٌّ َو ِ
"اِ ْس َم ْع يَا ِإس َْرائِيلَُّ :
احدًا".
ْس ِإلهٌ آخ َُر ِإالَّ َو ِ
ْس َوثَ ٌن فِي ْال َعالَ ِمَ ،وأ َ ْن لَي َ
ان :نَ ْعلَ ُم أ َ ْن لَي َ
"فَ ِم ْن ِج َه ِة أ َ ْك ِل َما ذُب َح ِلأل َ ْوث َ ِ
(كورنثوس االولى )4:8
علَى ْال ُك ِّل َوبِ ْال ُك ِّل َوفِي ُك ِلّ ُك ْم( ".افسس )6:4
" ِإلهٌ َو ٌ
آب َو ِ
اح ٌد ِل ْل ُك ِّل ،الَّذِي َ
اح ٌد َو َو ِسي ٌ
س ُ
سوعُ ْال َم ِسي ُح1( ".تيموثاوس )5:2
ط َو ِ
"ألَنَّهُ يُو َج ُد ِإلهٌ َو ِ
ان يَ ُ
اح ٌد َبيْنَ هللاِ َوالنَّ ِ
اإل ْن َ
اسِ :
سنًا ت َ ْف َعلَُ .وال َّ
اط ُ
ش ِع ُّرونَ !" (يعقوب )19:2
ين يُؤْ ِمنُونَ َو َي ْق َ
"أ َ ْن َ
ش َي ِ
هللا َو ِ
احدٌَ .ح َ
ت تُؤْ ِم ُن أ َ َّن َ
صدق به علي يد يسوع والتالميذ وجميع اليهود على نطاق واسع في أيام
هذا الحق ُ
علَّم و ُ
ي أ َ َّو ُل ْال ُك ِّل" (مرقس  )28 :12فَأ َ َجابَهُ
يسوع .سأل كاتب ذات مرة يسوع قائالً" ،أَيَّةُ َو ِ
صيَّة ِه َ
اح ٌد ".ايه .29
الربُّ ِإل ُهنَا َربٌّ َو ِ
َي ُ
ي" :ا ْس َم ْع َيا ِإس َْرائِيلَُّ .
سوعُِ " :إ َّن أ َ َّو َل ُك ِّل ْال َو َ
صا َيا ِه َ
بالنسبه لليهود ،كانت هذه أهم آية يجب حفظها .كل يهودي يعرفها عن ظهر قلب .الحظ كيف
جاوب الكاتب يسوع:
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ْس آخ َُر ِس َواهُ َ .و َم َحبَّتُهُ ِم ْن ُك ِّل
ق قُ ْل َ
ت ،ألَنَّهُ هللاُ َو ِ
فَقَا َل لَهُ ْال َكاتِ ُ
اح ٌد َولَي َ
بَ " :ج ِيّدًا َيا ُم َع ِلّ ُمِ .ب ْال َح ّ ِ
ض ُل ِم ْن
ْالقَ ْل ِ
بَ ،و ِم ْن ُك ِّل ْالفَ ْه ِمَ ،و ِم ْن ُك ِّل النَّ ْف ِسَ ،و ِم ْن ُك ِّل ْالقُد َْرةَِ ،و َم َحبَّةُ ْالقَ ِري ِ
ي أ َ ْف َ
ب َكالنَّ ْف ِسِ ،ه َ
ح( ".مرقس.)33،32: 12
َج ِميعِ ْال ُم ْح َرقَا ِ
ت َوالذَّ َبا ِئ ِ
كان هذا اعتراف اإليمان التوحيدى" .بوجود إله واحد  ...ال غيره".
يرجى أن تضع في اعتبارك أن الكاتب لم يكن مسيحيًا تابعا ً لثالوث القرن الحادي والعشرين،
بل كان يهوديًا من القرن األول .ويسوع  ،الشخص الذي تحدث معه ،كان يعرف ذلك جيداً.
ألن يسوع كان أيضا ً يهوديًا في القرن األول  .وقبل أن نقرأ رد يسوع على الكاتب ،علينا أن
نفهم ما يؤمن به الكاتب وما يقصده بكلماته تلك.
من هو هللا الذي كان اليهود يؤمنون به في القرن األول؟ الحظ ما يلي:
ش ْيئًا .أ َ ِبي ُه َو الَّذِي يُ َم ِ ّج ُدنِي ،الَّذِي تَقُولُونَ أ َ ْنت ُ ْم
ْس َم ْجدِي َ
اب يَ ُ
أ َ َج َ
سوعُِ " :إ ْن ُك ْنتُ أ ُ َم ِ ّج ُد نَ ْف ِسي فَلَي َ
ِإنَّهُ ِإل ُه ُك ْم( ".يوحنا )54 :8
يرجي أال يفوتك المعني المقصود .قال يسوع لليهود" ،إلهكم هو ابي .وإلهكم هذا هو الذي
يمجدني ".و هذا كان إيمان يهود القرن األول .ويسوع عرف ما آمنوابه .التقرير اآلخر هو
س َجدُوا فِي ه َذا ْال َجبَ ِل،
المناقشه بين يسوع والمرأة عند البئر .سألت المرأة يسوع " ،آبَاؤُ نَا َ
ض َع الَّذِي َي ْن َب ِغي أ َ ْن يُ ْس َج َد ِفي ِه( ".يوحنا )4:20
ور َ
َوأ َ ْنت ُ ْم تَقُولُونَ ِإ َّن ِفي أ ُ ُ
يم ْال َم ْو ِ
ش ِل َ
في ذلك الوقت  ،كان لليهود والسامريين مفاهيم مختلفة حول مكان العبادة ومن يجب أن
يعبدوا ،ومن هنا كان سؤال المرأة .الحظ كيف أجابها يسوع:
ص ُه َو ِمنَ ْال َي ُهو ِد َ .ول ِك ْن
"أ َ ْنت ُ ْم ت َ ْس ُجدُونَ ِل َما لَ ْست ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ  ،أ َ َّما ن َْح ُن فَنَ ْس ُج ُد ِل َما نَ ْعلَ ُم  .أل َ َّن ْال َخالَ َ
اآلب
ق ،أل َ َّن
ي اآلنَ ِ ،حينَ ال َّ
ب ِب ُّ
اجدُونَ ْال َح ِقي ِقيُّونَ َي ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
س ِ
َ
سا َ
تَأ ْ ِتي َ
وح َو ْال َح ّ ِ
عةٌَ ،و ِه َ
الر ِ
َ
اجدِينَ لَهُ( ".يوحنا .)22،23 :4
ب ِمثْ َل هؤُ الَ ِء ال َّ
طا ِل ٌ
س ِ
قال يسوع للمرأة السامرية شيئين .أوالً ،أخبرها أن اليهود لديهم الحقيقة عن هللا .ثانيًا ،أخبرها
ب".
عن من يجب أن تعبد ،أو من هو إله اليهود .فقال" ،حين ال َّ
اجدُونَ ْال َح ِقي ِقيُّونَ يَ ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
س ِ
الكتاب المقدس واضح حول من ت َعبًّد له اليهود في القرن األول .هم عبدوا هللا اآلب .لذا بالعودة
ْس آخ َُر
ق قُ ْل َ
ت ،ألَنَّهُ هللاُ َو ِ
اح ٌد َولَي َ
إلى نقطتنا ،عندما قال الكاتب ليسوعَ " ،ج ِيّدًا َيا ُم َع ِلّ ُمِ .ب ْال َح ّ ِ
ِس َواهُ "،فمن كان يقصد  ،وإلى من كان يشير؟
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يتضح من الكتاب المقدس أن الكاتب كان يشير إلى هللا اآلب وليس إلى وحدة من ثالثة
أشخاص.وإال فقد كانت هذه فرصة مثالية ليسوع ليوضح لهذا الكاتب ،و لنا ،نحن القراء ،أن
اإلله الواحد في الكتاب المقدس هو اتحاد من ثالثة أشخاص .ولكنه عوضا ً عن أي توضيح أو
تصحيح ،نقرأ تأكيدا .الحظ كيف أجاب يسوع وكيف سجلها مرقس:
س ْر أ َ َح ٌد َب ْع َد ذ ِل َك أ َ ْن
ع ْن َملَ ُكو ِ
اب بِعَ ْقل ،قَا َل لَهُ :لَس َ
ت هللاَِ .ولَ ْم يَ ْج ُ
"فَلَ َّما َرآهُ يَ ُ
ْت َب ِعيدًا َ
سوعُ أَنَّهُ أ َ َج َ
َيسْأَلَهُ!" (مرقس)34 :12
ت هللاِ" هذا ال يبدو وكأنه محاولة
ع ْن َملَ ُكو ِ
قال يسوع ،بنا ًء على إجابة الكاتب" ،لَس َ
ْت َب ِعيدًا َ
لتغيير فهم الكاتب لمن هو هللا .أكد يسوع علي إيمان الكاتب وشجعه على االستمرار في
سوعُ أَنَّهُ
التمسك بهذا اإليمان .عالوة على ذلك ،الحظ كيف سجل مرقس التقرير" :فَلَ َّما َرآهُ َي ُ
صدق مرقس إن أجابة الكاتب كانت بحكمة ،أو
اب بِّعَ ْقل ،قَا َل لَهُ "...هذا ما تعلمه مرقسَّ .
أ َ َج َ
بشكل صحيح .ليس ذلك فحسب ،ولكنه صدق أن يسوع أيصا ً اعتقد أن إجابة الكاتب كانت
صحيحة.
يرجي أال تفوتك هذه النقطة :يوحنا مرقس ،كاتب إنجيل مرقس ،كان يسجل ما حدث .وال شك
أنه سجل األشياء بالطريقة التي فهمها أو سمعها .لم يقل يسوع للكاتب" ،بما أنك أجبت بعقل،
مسرورا بإجابة الكاتب ،أو على األقل
دعني أخبرك بما أعتقد" .أدرك مرقس أن يسوع كان
ً
هو صدق أن يسوع اعتقد أن إجابة الكاتب كانت بعقل وبحكمة.
على الرغم من اختالف بعض العلماء ،فإن الغالبية العظمى من الباحثين يعتقدون أن مرقس
كان أول إنجيل يُكتب ،في وقت ما حوالي عام سبعين ميالديا ً .أي بعد حوالي  36سنة من
موت المسيح وقيامته .فإذا كان كاتب "إنجيل مرقس" حينها ثالوثياً ،فلماذا اعتقد أن إجابة
الكاتب كانت حكيمة؟ تخبرنا البصيرة التي يعطيها هذا المقطع عن تفكير مرقس أنه لم يكن
ثالوثياً ،كما لم يكن الكاتب كذلك ،وبالتأكيد لم يكن يسوع كذلك.
هذا المقطع وحده يُعزز ويرسخ فينا الفهم أن إله الكتاب المقدس ،الذي أشار اليه مرقس
والكاتب ،ويسوع ،ليس سوى هللا اآلب .هل هذا االستنتاج صحيح؟ أم أنه يستند فقط على فقرة
واحدة معزولة ويساء تفسيرها؟ ال أعتقد ذلك .وإليك المزيد من اآليات التي يجب عليك
مراعاتها:
سوعُ ْال َم ِسي ُح ،الَّذِي
احدٌ:
اءَ ،ون َْح ُن لَهَُ .و َربٌّ َو ِ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
ُ
"ل ِك ْن لَنَا ِإلهٌ َو ِ
احدٌَ :ي ُ
اءَ ،ون َْح ُن ِب ِه1( ".كرونثوس )6 :8
ِب ِه َج ِمي ُع األ َ ْش َي ِ
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علَى ِش ْب ِه هللاِ) ".يعقوب ( 9:3
هللا
اس الَّذِينَ قَ ْد تَ َك َّونُوا َ
َ
" ِب ِه نُ َب ِ
اآلبَ ،و ِب ِه ن َْل َع ُن النَّ َ
اركُ َ
احد( ".رومية )6 :15
اح َدة َوفَم َو ِ
ع ْال َم ِسيحِِ ،بنَ ْفس َو ِ
هللا أ َ َبا َر ِبّنَا َي ُ
سو َ
" ِل َك ْي ت ُ َم ِ ّجدُوا َ
علَى ْال ُك ِّل َوبِ ْال ُك ِّل َوفِي ُك ِلّ ُك ْم( .افسس )6 :4
إِلهٌ َو ٌ
آب َو ِ
اح ٌد ِل ْل ُك ِّل ،الَّذِي َ
الرأْفَ ِة َوإِلهُ ُك ِّل ت َ ْع ِزيَة( "...كورونثوس الثانية )3 :1
اركٌ هللاُ أَبُو َر ِبّنَا يَ ُ
ع ْال َم ِسيحِ ،أَبُو َّ
سو َ
" ُمبَ َ
اسمحوا لي أن أسلط الضوء على آية واحدة فقط من تلك اآليات المذكورة .بالنسبة لي،
كورنثوس االولى  6 :8هي واحدة من أوضح اآليات في الكتاب المقدس بخصوص هذا
اءَ ،ون َْح ُن
احدٌ:
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
ُ
الموضوع .وها هي اآلية مرة أخرى" ،ل ِك ْن لَنَا ِإلهٌ َو ِ
اءَ ،ون َْح ُن بِ ِه ".وقبل ذلك بآيتين قال
سوعُ ْال َم ِسي ُح ،الَّذِي بِ ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
لَهَُ .و َربٌّ َو ِ
احدٌ :يَ ُ
احدًا( ".كورونثوس االولى  .)4 :8كان الرسول بولس محددًا
ْس ِإلهٌ آخ َُر ِإالَّ َو ِ
بولس" ،أ َ ْن لَي َ
اء" .اآلب
لقرائه حول من هو هذا اإلله .قال إنه اآلب .ثم أضاف "ألن منه وبه َولَهُ ُك َّل األ َ ْشيَ ِ
ضا  :كورنثوس الثانية 18:5؛ رومية
هو مصدر كل شيء .هذا هو إله الكتاب المقدس .اُنظر أي ً
36:11؛ أفسس.(14،15 :3
اء" .فبعد توضيح من هو
سوعُ ْال َم ِسي ُح ،الَّذِي ِب ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
"و َربٌّ َو ِ
احدٌ :يَ ُ
وإلي ذلك أضافَ ،
اء".
اإلله الواحد ،قال ،ولدينا رب واحد ،أو سيد ،هو يسوع .ثم يضيف" ،الَّذِي ِب ِه َج ِمي ُع األ َ ْش َي ِ
اآلب هو مصدر كل شيء ،ومن خالل يسوع خلق كل األشياء .وإذا لم يكن هذا واض ًحا ،الحظ
ما قاله بولس في مكان آخر:
اء قَدِي ًما ،بِأ َ ْن َواع َو ُ
يرةِ فِي
"اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم اآلبَا َء بِاأل َ ْنبِيَ ِ
يرةَ ،كلَّ َمنَا فِي ه ِذ ِه األَي َِّام األ َ ِخ َ
ط ُرق َكثِ َ
ع ِم َل ْال َعالَ ِمينَ ( "...عبرانين1:1و .)2
ا ْبنِ ِه ،الَّذِي َج َعلَهُ َو ِارثًا ِل ُك ِّل َ
ش ْيء ،الَّذِي ِب ِه أ َ ْي ً
ضا َ
يح".
ير ْال َج ِمي َع فِي َما ُه َو ش َِر َكةُ ال ِ ّ
ق ْال َج ِميعِ ِب َي ُ
سو َ
س ِ ّر ْال َم ْكت ُ ِ
"وأ ُ ِن َ
وم ُم ْنذُ ال ُّد ُه ِ
ور فِي هللاِ خَا ِل ِ
َ
ع ْال َم ِس ِ
(افسس )9:3
خلق هللا اآلب كل شيء بيسوع المسيح  ،ابنه .إذا ً اآلب هو مصدر كل شيء ،ومن خالل
المسيح خلق كل شيء .لذلك ،عندما يقول الكتاب المقدس أنه يوجد إله واحد ،فإنه يشير إلى
مصدر كل األشياء .وحسب الكتاب المقدس ،يوجد مصدر واحد فقط لكل األشياء ،هو اآلب .ال
يوجد ثالثة مصادر لكل األشياء.
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من المهم أن نفهم ذلك ألن الكتاب المقدس يشير إلى يسوع على أنه هللا.ولكنه ليس هللا اآلب بل
هو ابنه ،وكونه ابن هللا فقد ورث اسمه وطبيعته اإللهية وبالتالي يحق له السجود والتمجيد مثلما
يحق لآلب .وهذا ما أوضحه الرسول بولس إذ قال عن المسيح..."،الذي إذ كان في صورة هللا
لم يحسب ُخلسة أن يكون معادالً هلل ،لكنه أخلى نفسه آخذا ً صورة عبد صائرا ً في شبه
الناس("..فيلبي  .)7-6 :2فالمسيح مولود وليس مخلوق .وما لم نفهم المبدأ التأسيسي الوارد في
الكتاب المقدس ،أن المصدر الوحيد لكل شيء هو إله الكتاب المقدس ،سوف نواجه كل أنواع
االرتباك.
اآلب َلهُ َح َياة ٌ ِفي َذا ِت ِهَ ،كذ ِل َك
صرح المسيح نفسه أن مصدر حياته هو اآلب" ،ألَنَّهُ َك َما أ َ َّن
وقد ّ
َ
أ َ ْع َ
ضا أ َ ْن ت َ ُكونَ لَهُ َحيَاة ٌ فِي َذاتِ ِه( ".يوحنا  .)26 :5وسنتناول في الفصل التالي
طى االبْنَ أ َ ْي ً
المزيد حول ما يقوله الكتاب المقدس عن يسوع .ولكننا نشدد هنا على حقيقة أن الكتاب المقدس
ُعلّم مبدأ التوحيد ،ولكن ليس أي نوع من
واضح بخصوص وحدانية هللا .فالكتاب المقدس ي ِ
التوحيد .فهو يسلط الضوء بوضوح كبير على أن إله الكتاب المقدس هو كائن واحد والذي
ندعوه "هللا اآلب".
مع وضع هذا في االعتبار ،من هو "هللا" المشار إليه في رسائل المالئكة الثالثة المسجلة في
رؤيا  7:14؟
ع ِظيم :خَافُوا هللاَ َوأ َ ْع ُ
طوهُ َم ْجدًا ،ألَنَّهُ قَ ْد َجا َء ْ
سا َ
ص ْوت َ
ت َ
عةُ َد ْينُونَ ِت ِهَ ،وا ْس ُجدُوا ِل َ
"قَائِ ًال بِ َ
صانِعِ
ض َو ْال َب ْح ِر َو َينَا ِبيعِ ْال ِميَاهِ"( .رؤيا .)7: 14إنه ليس سوى اإلله الواحد الذي يذكره
ال َّ
س َم ِ
اء َواأل َ ْر ِ
الكتاب المقدس :هللا اآلب .و لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها ،يرجى مالحظة ما يلي :يوحنا،
كاتب سفرالرؤيا بعد أن هدده الكهنة والحكام وأطلق سراحه مع بطرس ،عادا إلى شركائهما
س ِمعُوا،
ورفعوا جميعا ً أصواتهم في الصالة والشكر هلل .يرجى مالحظة فحوى صالتهم" :فَلَ َّما َ
ض
ص ْوتًا ِإلَى هللاِ َوقَالُوا :أَيُّ َها ال َّ
صا ِن ُع ال َّ
س ِيّدُ ،أ َ ْن َ
َرفَعُوا ِبنَ ْفس َو ِ
اإللهُ ال َّ
س َما َء َواأل َ ْر َ
اح َدة َ
ت ُه َو ِ
ُس
علَى فَتَ َ
َو ْالبَ ْح َر َو ُك َّل َما فِي َها :ألَنَّهُ بِ ْال َح ِقيقَ ِة ْ
ُّوس يَ ُ
سو َ
س ْحتَهُِ ،ه ُ
اك ْالقُد ِ
يرود ُ
اجت َ َم َع َ
ع ،الَّذِي َم َ
َو ِبيالَ ُ
ي ( "...اعمال الرسل )27-24 :4
ط ُ
س ْالبُ ْن ِط ُّ
ض"،
صانِ ُع ال َّ
الواضح من صالتهم هذه أن يوحنا كما باقي رفاقه ،آمن بأن هللا " َّ
س َما َء َواأل َ ْر َ
ليس سوى هللا اآلب .ويسوع هو "الفتي القدوس" هلل اآلب المشار إليه في (رؤيا .)7 :14
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الفصل الخامس
نُع َطى ا ْبنًا
"ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْع َ
طى ا ْبنًاَ ،وت َ ُك ُ
يراِ ،إل ًها
ون ِ ّ
ع ِجيبًاُ ،م ِش ً
علَى َكتِ ِف ِهَ ،ويُ ْد َعى ا ْس ُمهُ َ
سة ُ َ
الريَا َ
سالَ ِم( ".إشعياء )6 :9
يس ال َّ
قَد ً
ِيرا ،أَبًا أ َ َب ِديًّاَ ،ر ِئ َ
حوالي  700سنة قبل مجيء المسيح إلى األرض ،كتب إشعياء النبوة المذكورة أعاله .فقال:
"ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْع َ
طى ا ْبنًا" .يفتقد معظم القراء دقة الكلمات" ،ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَد "ٌ،والتي
تنص بوضوح على أن طفالً سيولد لنا .وقد أعلن المالك تحقيق هذه النبوءة عندما قال" ،أَنَّهُ
الربُّ ( ".لوقا )11:2
ُو ِل َد لَ ُك ُم ْاليَ ْو َم فِي َمدِينَ ِة َد ُاو َد ُمخ َِلّ ٌ
ص ُه َو ْال َم ِسي ُح َّ
والدة الطفل يسوع حققت الجزء األول من هذه النبوءة .ومع ذلك ،فإن العبارة األولى تستند
"ونُ ْع َ
طى ا ْبنًا"
على العبارة التي تليهاَ ،
كلتا العبارتين تلقى تحقيقهما في شخص واحد هو يسوع المسيح ربنا ،ومع ذلك ،فكل عبارة
تسلط الضوء على جانب مختلف .الجملة األولى تسلط الضوء على والدة يسوع كطفل ،بينما
العبارة األخرى تسلط الضوء على التضحية التي قدمها هللا.
"ألَنَّهُ يُولَ ُد لَنَا َولَ ٌد َونُ ْع َ
طى ا ْبنًاَ ".ولَ ٌد طفل ،ولكن أُعطي ابن .فلكي يولد الطفل يسوع كمخلص
العالم ،كان على هللا أن يعطي ابنه للجنس البشري .من المهم فهم هذه النقطة .فإن فقدانها يقلل
من محبة هللا ،ومن فهمنا الصحيح لهذه المحبة.
يسلط الرسول بولس وغيره من ال ُكتاب الضوء على تحقيق العبارة الثانية :
"ول ِك ْن لَ َّما َجا َء ِم ْل ُء َّ
وس( "،غالطية
س َل هللاُ ا ْبنَهُ َم ْولُودًا ِم ِن ْام َرأَةَ ،م ْولُودًا تَ ْح َ
ت النَّا ُم ِ
ان ،أ َ ْر َ
الز َم ِ
َ
ضا رومية )32:8
 ;4:4انظر أي ً
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س َل هللاُ ا ْبنَهُ َم ْولُودًا ِم ِن ْام َرأَة"،مما يدل في المقام األول
الصيغة واضحة للغاية لسبب محدد "أ َ ْر َ
على أن هللا لديه ابن  ،وألنه أحبنا ،أرسل ابنه هذا الذي كان لديه الي العالم ليولد ويتجسد في
هيئة البشر .وهكذا ،ولد لنا طفل.
بنوة يسوع ال تعتمد على تجسده،ولم تبدأ عند هذه النقطة بل تمتد بنوته إلى أيام االزل ،قبل أن
يُخلق أي شيء أو يُصنع .ويبرز يوحنا نفس النقطة في اآليات التالية:
ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ َحبَّ هللاُ ْال َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َدِ ،ل َك ْي الَ َي ْه ِل َك ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
ون لَهُ
ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ( .يوحنا )16 :3
"بِه َذا أ ُ ْ
ظ ِه َر ْ
ي
هللا قَ ْد أ َ ْر َ
ت َم َحبَّةُ هللاِ فِينَا :أ َ َّن َ
س َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َد إِلَى ْالعَالَ ِم ِل َك ْي ن َْحيَا بِ ِه .فِي ه َذا ِه َ
ارة ً ِل َخ َ
طا َيانَا"1( .يوحنا :4
هللاَ ،ب ْل أَنَّهُ ُه َو أ َ َحبَّنَاَ ،وأ َ ْر َ
س َل ا ْبنَهُ َكفَّ َ
ْال َم َحبَّةُ :لَي َ
ْس أَنَّنَا ن َْح ُن أ َ ْح َب ْبنَا َ
)9،10
"ون َْح ُن قَ ْد نَ َ
صا ِل ْل َعالَ ِم1( ".يوحنا )14 :4
ظ ْرنَا َونَ ْش َه ُد أ َ َّن
س َل االبْنَ ُمخ َِلّ ً
َ
اآلب قَ ْد أ َ ْر َ
َ
اختار هللا أن يظهر محبته لنا بإعطاء ابنه لنا1( .يوحنا  )9،10 :4واإلعتقاد بأن بنوة يسوع
مؤسسة على التجسد إنما يدمر محبة هللا .كل والد يتفهم الحب الذي لديه تجاه طفله .فنحن كبشر
لدينا القدرة على اإلنجاب ،يمكننا أن نفهم محبة هللا وتضحيته على مستوى أعمق .ما الدرس
الذي تعتقد أن هللا أرادنا أن نتعلمه من قصة إبراهيم الذي قدم ابنه إسحاق؟
بنوة يسوع هى أساس فهم محبة هللا .فهذا ما ادعاه يسوع في المقام األول عندما قال بكل
وضوح مشيرا ًإلى نفسه:
سه ُ
ِف ،أل َ ِنّي قُ ْلتُ ِ :إ ِنّي اب ُْن هللاِ؟ (يوحنا
ُ
سلَهُ ِإلَى ْال َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُِ :إنَّ َك ت ُ َج ّد ُ
اآلب َوأ َ ْر َ
فَالَّذِي قَ َّد َ
)36 :10
لم ي ّدعِ يسوع قط أنه إله الكتاب المقدس أو أنه هللا اآلب .نعم ،هو ادعى أنه مساو هلل ،وأنه أخذ
على نفسه اسم اآلب (أنا هو )،و لكنه أيضا ً ذكر بوضوح من هو .ليس من الممارسات الجيدة
االقتراب من الكتاب المقدس ودراسته بأفكار مسبقة .عندما نفعل ذلك  ،فإننا نميل إلى رؤية ما
نريد رؤيته وتجاهل الباقي.
اح ٌد" (يوحنا
اآلب َو ِ
على سبيل المثال،فإن العديد من األشخاص يقتبسون كلمات المسيح " ،أَنَا َو ُ
 ،)30:10وفي الوقت ذاته يتجاهلون كلماته " ،أل َ َّن أ َ ِبي أ َ ْع َ
ظ ُم ِم ِنّي" (يوحنا ،)28:14
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ويقتبسون أيضا " َق ْب َل أ َ ْن َي ُكونَ ِإب َْرا ِهي ُم أَنَا َكائِ ٌن" (يوحنا ،)58 :8ويتجاهلون الكلمات " ِإ ِنّي اب ُْن
ع"،
وبِ ،إلهَ آبَائِنَاَ ،م َّج َد فَتَاهُ يَ ُ
سو َ
يم َو ِإ ْس َحاقَ َويَ ْعقُ َ
هللاِ" (يوحنا  ،)36 :10أو " ِإ َّن ِإلهَ ِإب َْرا ِه َ
(أعمال الرسل )13 :3
إذا أردنا معرفة الحق ،فنحن بحاجة إلى تنحية أفكارنا المسبقة جانبا ً وترك الكتاب المقدس
يتحدث إلينا .فالكتاب المقدس يشهد بشكل قاطع ال لبس فيه على حقيقة أن يسوع هو ابن هللا.
وفيما يلي قائمة قصيرة ببعض المراجع:
 كرز بولس بها (أعمال الرسل ،)20 :9
 أعلن عنها التالميذ (أعمال الرسل ،)42 :5
 علّمها المسيح لنيقوديموس (يوحنا ،)16:3
صلب يسوع من أجلها (مرقس ،)62 :14
ُ 
 اآلب كشف عنها لبطرس (متى ،)16:16
 أعلنها اآلب مرتين من السماء (متى ،)5 :17 ،17 :3
 قالها الجندي تحت الصليب (متى ،)54 :27
 صدقتها الشياطين وأعلنت عنها (لوقا ،)28 :8
 علَّمها يسوع بنفسه (يوحنا .)18 :5 ،36 :10
ال يوجد مكان في الكتاب المقدس يرد فيه مصطلح "هللا االبن" .بل يذكر دائما ً مصطلح "ابن
هللا" .وال يوجد مكان نقرأ فيه أن هللا ثالثة أشخاص ،بل يذكر دائما ً التعبير إله واحد .وإذا كنت
تُفكر في متى  19 :28و 1يوحنا  ،7 :5فسنتناول الحديث عن هذين المرجعين في الفصل .14
يجب أن أعترف ،أنني عندما سمعت هذه الرسالة ألول مرة ،رفضتها على الفور .قبالنسبة لي،
هذا قلل من المسيح ،مما يجعله إما كائنًا مخلوقًا أو أقل من إله .إذا كنت تشارك مخاوفي،
فدعني أؤكد لك أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة .فيسوع ليس مخلوقًا ،والهوته ليس أقل من
الهوت هللا اآلب .بعد دراسة هذا الموضوع من الكتاب المقدس ،أدركت أنه ما لم أتوافق مع ما
32

ادعاه يسوع نفسه أنه (ابن هللا( ،فأنا في الحقيقة أهينه وأهاجم الهوته بشكل غير مباشر .في
نهاية هذا الفصل سوف أورد تشابها ً يوضح كيف أن تعليم الثالوث بإنكاره البنوة الحقيقية
ليسوع ،فهو بذلك يشكل هجوما ً غير مباشر على الهوته وسلطته الحقيقية.
من ناحية الكتاب المقدس ،فإن بنوة يسوع هي أساس الهوته .فيسوع له الطبيعة اإللهية ألنه
ابن هللا .وهو يستحق عبادتنا وتسبيحنا ألنه ابن كائن يستحق ذلك منا (يوحنا 26 ،23 ،18:5؛
عبرانيين  ) .(6 ،4 :1لمزيد من المعلومات  ،انظر االعتراض  8في الفصل .(15
لهذا السبب ،وعلى الرغم من أن يسوع ،كونه ابن هللا ،فهو يحمل أيضا ً لقب هللا ،فإننا غالبًا ما
نقرأ:
اآلب هو إله يسوع (متى  46:27؛ يوحنا  ، 17:20أفسس  1 ، 3 :1بطرس  ، 3 :1رؤيا :3 ، 12عبرانيين )9 :1
 اآلب هو إله المسيح (متى ;46 :27يوحنا  ;17 :20أفسس  1; 3 :1بطرس ; 3 :1رؤيا:3; 12عبرانيين .)9 :1
 األب هو رأس المسيح (1كورنثوس األولى .)3 :11هذه اآليات ال تقلل من ألوهية المسيح ،وال من كرامته .فإذا نحن صدقنا ما يقوله الرسل بأن
المسيح هو ابن هللا ،فلن نواجه مشكلة في فهم هذه اآليات ،كما أننا لن نضطر إلى تحريف
السياق لنُحد تطبيقها على التجسد فقط.
فقبل حدوث الخلق بوقت طويل ،يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا كان له ابن .لم يتم إخبارنا كيف
حدث ذلك ،ولكن يقال لنا بالتأكيد أنه حدث:
"الربُّ قَنَانِي أ َ َّو َل َ
ط ِري ِق ِهِ ،م ْن َق ْب ِل أ َ ْع َما ِل ِهُ ،م ْنذُ ْال ِق َد ِمُ .م ْنذُ األَزَ ِل ُم ِس ْحتُ ُ ،م ْنذُ ْالبَد ِْءُ ،م ْنذُ أ َ َوا ِئ ِل
َّ
ت ْال ِجبَالُ ،قَ ْب َل
يرة ُ ْال ِميَا ِه ِ .م ْن قَ ْب ِل أ َ ْن تَقَ َّر َر ِ
األ َ ْر ِ
ض .إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن غ َْم ٌر أ ُ ْب ِدئْتُ  .إِ ْذ لَ ْم ت َ ُك ْن َينَابِي ُع َك ِث َ
َّت
ار ْال َم ْس ُكونَ ِة .لَ َّما ثَب َ
صنَ َع األ َ ْر َ
ال ِت ّالَ ِل أ ُ ْب ِدئْتُ ِ .إ ْذ لَ ْم َي ُك ْن قَ ْد َ
ي َوالَ أ َ َّو َل أ َ ْعفَ ِ
ض َب ْع ُد َوالَ ْال َب َر ِار َّ
ب ِم ْن فَ ْو ُق .لَ َّما
س َم َاوا ِ
ت ال ُّ
علَى َو ْج ِه ْالغ َْم ِر .لَ َّما أَثْبَ َ
ت ُك ْنتُ ُهن َ
ال َّ
س َم َدائِ َرة ً َ
س ُح َ
َاك أَنَا .لَ َّما َر َ
ش َّد َد ْ
ضُ ،ك ْنتُ
تَ َ
س َم أ ُ ُ
س األ َ ْر ِ
ت َينَا ِبي ُع ْالغ َْم ِر .لَ َّما َو َ
ض َع ِل ْل َب ْح ِر َح َّدهُ فَالَ تَتَ َعدَّى ْال ِم َياهُ ت ُ ْخ َمهُ ،لَ َّما َر َ
س َ
صانِعًاَ ،و ُك ْنتُ ُك َّل يَ ْوم لَذَّتَهُ ،فَ ِر َحةً َدائِ ًما قُدَّا َمهُ( ".أمثال)30-22 :8
ِع ْن َدهُ َ
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والبعض يرغب في تطبيق هذا على"حكمة" هللا  ،طالما أن هذا ما ينص عليه السياق .ومع
ذلك ،فإذا طبقنا النص أعاله حرفيا على صفة الحكمة ،فسوف نواجه معضلة عويصة .فالنص
يتحدث بوضوح على أن "الحكمة" تم امتالكها ،أو أنها أُبدِأت في "نقطة" معينة منذ أيام األزل
قبل خلق أي شيء ،فإذا كان النص يشير إلى صفة الحكمة ،فكأننا بذلك نقول ضمنا أنه قبل تلك
"النقطة" لم يكن هللا حكيما أو لم يمتلك صفة الحكمة.
سجل بها الكاتب هذا المقطع ،ال تتناسب مع صفة معينة ،بل
عالوة على ذلك ،فالطريقة التي َ
تطبيقها يتناسب باألكثرمع "شخص" أو "كائن" عاقل .الحظ العبارات التالية:
 كنت عنده
 كنت عنده صانعا ً
 وكنت كل يوم لَذَّتَهُ
 فرحة دائما قدامه
ضا كيفة التحدث عن الحكمة على أنها:
الحظ أي ً
 واهب الحياة والموت (أمثال)36-35 :8
 مانح الثروة ( )21–18 :8واألمن والراحة ((33:1
 مصدر الحكمة والمشورة والرأي والقدرة ()14:8
 مصدر الحكم والسلطة ()15:8
 مصدر السعادة ()18 ، 13 :3
 مصدر الوحي ()34 ، 32 ، 10-6 :8
 هو من يجب السعي خلفه ،والعثور عليه ،ودعوته (28:1؛ .)17:8
 هو من يُحب ،ويُ َحب ((17:8
 هو من يدعو الناس ويبحث عنهم ((4 :8
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 هو من يقود الطريق (17:3؛ )20،32 :8
هذه التعابير كلها ليست لغة تتعلق بإحدى السمات .بل هي تشير إلى شخص يسوع المسيح.
فبداية من األمثال  ،22:8و حتى نهاية األصحاح التاسع ،تنطبق على يسوع .فالمسيح هو
"حكمة هللا " (انظر 1كورنثوس  24 :1و  ،30قارن ايضا متى  34 :23مع لوقا .)49 :11
عالوة على ذلك ،فإننا نقرأ في األمثال  30:8ما يلي:
صانِعًاَ ،و ُك ْنتُ ُك َّل يَ ْوم لَذَّتَهُ ،فَ ِر َحةً َدائِ ًما قُدَّا َمهُ".
" ُك ْنتُ ِع ْن َدهُ َ
من ناحية السياق ،يشير هذا إلى وقت الخلق .النقطة الرئيسة في النص أنه أثناء عمل الخلق،
كانت الحكمة موجودة "كعامل رئيسي" أو "عامل معماري ،عامل ماهر .مع أخذ ذلك في
االعتبار ،يرجى مالحظة ما نقرأه الحقًا في األمثال :30
َّت
س َم َاوا ِ
ص ِع َد إِلَى ال َّ
ص َّر ْال ِميَاهَ في ث َ ْوب؟ َم ْن ثَب َ
ت َونَزَ َل؟ َم ْن َج َم َع ِ ّ
الري َح في َح ْفنَتَ ْي ِه؟ َم ْن َ
" َم ْن َ
َج ِمي َع أ َ ْ
ت؟" (أمثال)4 :30
ع َر ْف َ
ط َر ِ
اف األ َ ْر ِ
ض؟ َما ا ْس ُمهُ؟ َو َما ا ْس ُم ا ْبنِ ِه ِإ ْن َ
مرة أخرى ،عند اإلشارة إلى عمل الخلق ،ينسب المؤلف الخلق إلى فردين ،ويعرفهما بالعالقة
كأب وابن .فابن هللا ال ُمشار إليه بالحكمة ،كان مع اآلب أثناء الخلق.
لربُّ قَنَا ِني أ َ َّو َل َ
ط ِري ِق ِهِ ...م ْن
في (امثال  ،)25-22 :8كان يسوع يتكلم تحت لقب الحكمة" .ا َ َّ
ت
ضِ ...م ْن قَ ْب ِل أ َ ْن تَقَ َّر َر ِ
قَ ْب ِل أ َ ْع َما ِل ِهُ ،م ْنذُ ْال ِق َد ِم ُم ْنذُ األَزَ ِل ُم ِس ْحتُ ُ ...م ْنذُ ْالبَد ِْءُ ،م ْنذُ أ َ َوائِ ِل األ َ ْر ِ
ْال ِج َبالُ ،قَ ْب َل ال ِت ّالَ ِل أ ُ ْب ِدئْتُ " .بعبارة أخرى  ،قال يسوع" :لقد أبدئتُ أو ُولدت قبل أن يُخلق أي
شيء".
ورة ُ هللاِ َغي ِْر ْال َم ْن ُ
ورِ ،ب ْك ُر ُك ِّل َخ ِليقَة.
وهذا بالضبط ما قاله الرسول بولس" :الَّذِي ُه َو ُ
ص َ
ظ ِ
(كولوسي .)15:1هو البكر قبل كل الخليقة .ولد يسوع منذُ أيام األزل .وقد قال عنه النبي ميخا:
ِيمُ ،م ْنذُ أَي َِّام األَزَ ِل" (ميخا . )2 :5
َار ُجهُ ُم ْنذُ ْالقَد ِ
"و َمخ ِ
َ
الحظ كيف تضعها الترجمات األخرى:
س َبه يعود إلى العصور القديمة" ()GNB
..." الذي نَ َ
" تعود أصوله إلى الماضي البعيد  ،إلى أيام طويلة" )(GW
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" بداياته من العصور القديمة ،منذ زمن طويل جدا ً" )(ERV
..." شخص تعود عائلته أو جزوره إلى العصور القديمة" ()CEV
هذا في تناغم تام مع أمثال  :8تعود أصول يسوع أو بداياته أو خط عائلته إلى أيام األزل .ففي
أيام األزل ،إذا كان بإمكاننا استخدام مصطلح "أيام" ،ولد يسوع من اآلب .إنها ليست نظرية
ٌ
حدث تم لمرة واحدة؛
"الوالدة المستمرة منذ األزل " ،لتي تدعو إليها الكنيسة الكاثوليكية .فهذا
هللا جلب ابنا .لم نُخبر كيف ،ولكن قيل لنا أنه حدث .و مهمتنا هي تصديق الكلمة.
ُكتاب العهد الجديد بمن فيهم يسوع ،شهدوا بحقيقة أن يسوع ولد من اآلب1( .يوحنا ،9 :4
يوحنا .)27:16 ; 42:8;16 :3و حتى ُكتّاب العهد القديم أشاروا إلى هللا وابنه .انظر (أمثال
 ، 4 :30مزمور  ، 12 :2دانيال . (25:3
ينسب كاتب النص في أمثال ،4 :30عمل الخلق إلى كائنين ،ويعرفهما بأنهما آب وابن .وال
ضت علينا
ينبغي علي أي تلميذ للكتاب المقدس ان يعترض علي بنوة يسوع اإللهية ألنها ُ
ع ِر َ
بوضوح في كل من العهد القديم والجديد( .هناك المزيد من المراجع الكتابية في دراسات
الكتاب المقدس الموجودة في نهاية هذا الكتاب(.
عزيزي القارئ  ،إنني أدرك أن هذا الموضوع يتحدى أساس معظم الكنائس والطوائف
المسيحية .ومع ذلك ،أريدك أن ت ُبعد انتباهك عما ً كتبته أنا هنا ،وعما ً تعلمته في كنيستك،
وتوجه انتباهك إلى كلمات المسيح التالية:
ان ب ْ
اب ِس ْمعَ ُ
ت ُه َو ْال َم ِسي ُح اب ُْن هللاِ
س َوقَا َل :أ َ ْن َ
ُط ُر ُ
"قَا َل لَ ُه ْمَ " :وأ َ ْنت ُ ْمَ ،م ْن تَقُولُونَ إِ ِنّي أَنَا؟ فَأ َ َج َ
سوعُ َوقَا َل لَهُُ :
طو َبى لَ َك يَا ِس ْم َع ُ
ان بْنَ يُونَاِ ،إ َّن لَ ْح ًما َو َد ًما لَ ْم يُ ْع ِل ْن لَ َك ،ل ِك َّن أ َ ِبي
اب يَ ُ
ي ِ فَأ َج َ
ْال َح ّ
تب ْ
س ِتي،
س َم َاوا ِ
ضا :أ َ ْن َ
ت َ .وأَنَا أَقُو ُل لَ َك أ َ ْي ً
الَّذِي ِفي ال َّ
علَى ه ِذ ِه ال َّ
ُط ُر ُ
سَ ،و َ
ص ْخ َر ِة أَبْني َك ِني َ
علَ ْي َها!( ".متي )18-15 :16
َوأَب َْو ُ
اب ْال َج ِح ِيم لَ ْن ت َ ْق َوى َ
ت ُه َو
بنى يسوع كنيسته على الحقيقة التي كشفها هللا لبطرس .هذه الحقيقة كانت وال تزال" :أ َ ْن َ
يِ".
ْال َم ِسي ُح اب ُْن هللاِ ْال َح ّ
معظم الكنائس اليوم تُناضل ضد هذه الحقيقة .وهي بذلك ال تتأسس على حقيقة بنوة يسوع .وإذا
كنت تتساءل كيف توصلت إلى هذا االستنتاج ،فدعني أشرح لك.
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تُعلم عقيدة الثالوث أن إله الكتاب المقدس الواحد يتكون من ثالثة أشخاص يشتركون معا ً في
االبدية ،وال أحد منهم يأتي قبل أو بعد اآلخر  .إذا كان هذا هو الحال ،فكيف يكون يسوع هو
ابن هللا؟
كما رأينا في الفصل الثاني ،كيف استنتج البعض أن بنوة يسوع تقتصر على التجسد ،بينما
آخرون يتمسكون بنظرية الوالدة المستمرة منذ األزل ،وفريق ثالث يقول ال يوجد بنوة حقيقية،
وأنها مجرد استعارة.
وإلعادة التركيز نُذ ِ ّكر القارىء بأن تعليم الثالوث يدمر بنوة يسوع ويحولها من كونها حقيقة
إلى مجرد دور يلعبه األقنوم الثاني ،وبالتالي ال يكون هللا أبا ُ للمسيح وال يكون المسيح هو حقا ً
ابن هللا .عندما يقول الكتاب المقدس" ،هكذا أحب هللا العالم حتي بذل ابنه الوحيد "،فعقيدة
الثالوث تجبرني على عدم أخذها حرفيا ً ألن يسوع ليس ابن هللا الحرفي .وبالتالي ،إذا كان
إرسال اآلب ألبنه ليس حقيقياً ،فلماذا أعتقد أن محبته لي حقيقية؟ كيف يمكنني أن أصدق أنه
كثيرا فأرسل ابنه ،بينما لم يكن لديه ابن ليرسله؟
أحبني
ً
كما ترون ،فإن عقيدة الثالوث تتناقض بشكل صارخ مع بنوة يسوع .بل هي تدمر األساس
الذي َبنى عليه يسوع كنيسته .فهل من الغريب بعد ذلك أن تكون كنائس اليوم مريضة وضعيفة
وعلى وشك الموت ،ومليئة بؤلئك الذين يفتقرون إلى القوة والتجديد الحقيقي؟
ص ّد ُ
ِيق َما َذا يَ ْفعَلُ؟" (مزمور )3 :11
"إِ َذا ا ْنقَلَبَ ِ
ت األَع ِْم َدةُ ،فَال ِ ّ
ملحوظة :ضع في اعتبارك أن االعتقاد في التثليث و " الوحدانية" يمثالن نفس المشكلة .مثل
الثالوث ،إذ ينكر كال المعتقدين العالقة الحقيقية بين اآلب واالبن .يدعو معتقد التثليث إلى وجود
ثالثة كائنات أبدية تشترك في وجودها منذ األزل ،بينما معتقد "الوحدانية" يدعو إلى وجود
كائن واحد أزلي  /رو ًحا أبديًا واحدًا ،وينكر وجود كائن ثانن باإلجمال .وهذا هو بمثابة إنكار
بنوة المسيح أإللهية.
وإليك التشبيه لتوضيح كيف أن إنكارعقيدة الثالوث لبنوة يسوع ،هوبمثابة هجوم غير مباشر
على ألوهيته وسلطتة.
في إنجلترا ،هناك "ملك" واحد فقط (ملكة في الوقت الحالي) .تخيل أن هناك قانونًا يقول "ال
يوجد سوى ملك واحد إلنجلترا هو الملك جيمس ،وأي شخص آخر يدّعي أنه ملك إنجلترا،
سيكون مذنبا بالخيانة ويستحق الموت".
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ومع مرور الوقت ،أنجب الملك جيمس ابن (آرثر) ،والذي اُعتبر تلقائيا من الدم الملكي
و ُمنح امتيازات ملكيه ألنه ابن الملك .وأينما ذهب آرثر ،يُعامل كملك وكلمته تُنفذ دون أي
سؤال أو اعتراض.
وفي ذات يوم يقرر الملك جيمس وابنه آرثر بدء مستعمرة جديدة في أستراليا .وهكذا
اُرسل بعض الناس إلى هناك  ،والذين بدورهم تكاثروا بمرور الوقت  .ثم يقرر آرثر،
بصفته ابن الملك وممثله  ،أن يزور أستراليا ،بهدف تكوين عالقة مع شعبها.
ونظرا ً ألن مواطني أستراليا يعرفون أن جيمس هو الملك وأن آرثر هو ابن الملك وأنهما
يستحقان اإلحترام المتبادل ،فال يمكن إدانة أي مواطن بالخيانة لمعاملته آرثر وفق امتيازاته
الملكية الشرعية .فهم جميعا يدركون أن جيمس هو الملك الواحد الذي ينص عليه القانون،
ضا يفهمون أن آرثر يستحق نفس المعاملة الملكية ألنه ابن الملك .فهو من
ومع ذلك فهم أي ً
التراث الملكي ويُعتبر ملك بطبيعته ،وله بالوراثة كل السلطة الملكية.
تخيل سيناريو حيث يرغب فيه أصدقاء آرثر في أستراليا تمجيده أكثر وأكثر إلى الحد
الذي يبدأون فيه بالقول "،آرثر هو ملكنا" .فبدالً من اعتبار أن آرثر هو ابن الملك ،يقولون،
"آرثر ليس ابن الملك ،إنه الملك آرثر .هو لم يولد من الملك جيمس ،بل كان موجودًا دائ ًما مع
جيمس وكان مل ًكا حسب حقه الذاتي منذ أن كان جيمس مل ًكا".
هل يعتبر هذا خيانة؟ وفقا للقانون ،سيكون كذلك ألن القانون ينص على أن جيمس هو
ملك إنجلترا الوحيد.
ما الذي منح آرثر امتيازاته الملكية في األصل؟ تلك اإلمتيازات هي من حقه بالوراثة
نسبة لبنوته للملك جيمس .فبدون بنوته ،ال يستحق الملوكية .وبجعل آرثر مل ًكا آخر بجانب
الملك جيمس ،نحن ندمر بذلك ملوكية آرثر ،ألننا دمرنا بنوته .تستند ملوكية وسلطة آرثر على
بنوته  ،والهجوم على بنوة آرثر هو هجوم على ملوكيته وسلطته.
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الفصل السادس
يسوع آخر
سا َ
ط ِة الَّتِي فِي
ع ِ
"ول ِكنَّ ِني أَخ ُ
َاف أَنَّهُ َك َما َخ َد َ
س ُد أ َ ْذهَانُ ُك ْم َع ِن ْالبَ َ
ت ْال َحيَّةُ َح َّوا َء بِ َم ْك ِرهَا ،ه َك َذا ت ُ ْف َ
َ
ْ
َ
ع آخ ََر لَ ْم َن ْك ِر ْز ِب ِه ،أ ْو ُك ْنت ُ ْم تَأ ُخذُونَ ُرو ًحا آخ ََر لَ ْم
ْال َم ِسيحِ .فَإِنَّهُ ِإ ْن َكانَ اآل ِتي َي ْك ِر ُز ِب َي ُ
سو َ
تَأ ْ ُخذُوهُ ،أ َ ْو ِإ ْن ِج ً
سنًا ُك ْنت ُ ْم تَ ْحتَ ِملُونَ "2( .كورنثوس )3،4 :11
يال آخ ََر لَ ْم ت َ ْقبَلُوهُ ،فَ َح َ
روج ليسوع آخر ،ورو ًحا
بإلهام إلهي أنذر الرسول بولس أهل كورنثوس بخصوص ضاللة ت ُ ّ ِ
آخر ،وإنجيل آخر .كيف يرتبط هذا بما تم مشاركته حتى اآلن؟ هل هناك صلة بين عقيدة
الثالوث والضاللة التي ذكرها بولس؟
إضافة إلى ذلك ،رأى يوحنا الحبيب بعين النبوة ما سيحدث في األيام األخيرةَ " ،وتَعَ َّجبَ ْ
ت ُك ُّل
ش ْي َ
يس َوال َّ
طانَ ( "،رؤيا 3:13و4؛ )9 :12
ينْ ...ال َم ْد ُ
األ َ ْر ِ
ض َو َرا َء ْال َو ْح ِشَ ،و َ
ع ُّو ِإ ْب ِل َ
س َجدُوا ِلل ِت ّ ِنّ ِ
تروج ليسوع
هذا أنذار خطير يجب علي شعب هللا االنتباه اليه .أنذر بولس عن الضاللة التي ّ
ض" سيتعبدون للشيطان في األيام األخيرة.
آخر ورو ًحا آخر ،ويحذر يوحنا هنا أن " ُك ُّل األ َ ْر ِ
بالطبع أنت تعلم أن الشيطان سيحقق ذلك عن طريق الضالل ،وبالتالى يقول الكتاب المقدس أن
ُض ُّل ْال َعالَ َم ُكلَّه ُ"( .رؤيا . )9 :12وبمعنى آخر ،سيقدم الشيطان تعاليم أوعقائد
الشيطان "الَّذِي ي ِ
أو فلسفة تقود الناس إلى عبادته معتقدين أنه هللا.
كيف يمكننا أن نعرف إذا كنا مضللين أم ال؟ بالنسبة ألي تلميذ تابع للكتاب المقدس ،يجب أن
ش ِري َع ِة َو ِإلَى ال َّ
تكون اإلجابة واضحة؛ " ِإلَى ال َّ
ْس لَ ُه ْم
ش َها َدةِِ :إ ْن لَ ْم َيقُولُوا ِمثْ َل ه َذا ْالقَ ْو ِل فَلَي َ
فَ ْج ٌر( ".إشعياء)20 :8
ش ْيء" (1تسالونيكي  ،)21:5وأن نستمع بعقل متفتح،
"نمت َ ِحن ُك َّل َ
ينصحنا الكتاب المقدس بأن ْ
ونمتحن كل شيء بكلمة هللا ،لمعرفة ما إذا كان األمر كذلك( .أعمال الرسل  )11:17وهذا ما
سأحاول القيام به في هذا الفصل.
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بوضع هذا بعين االعتبار ،دعونا نعود إلى إنذار بولس ونرى "شبكة األمان" التي يمنحنا إياها .
الحظ ما قاله:
ع آخ ََر لَ ْم نَ ْك ِر ْز ِب ِه" _ هذا يعني أن بولس كرز إلهل كورنثوس عن يسوع المسيح
" يَ ُ
سو َ
الحقيقي .فإذا اكتشفنا أي يسوع كرز به بولس ،فسنعرف افتراضيا ً من هو يسوع
الدجال.
"رو ًحا آخ ََر لَ ْم تَأ ْ ُخذُوهُ" -هذا يعني أن أهل كورنثوس نالوا الروح الصحيح .مرة أخرى،
ُ 
ضا على:
سعينا هو معرفة الروح الذي تسلموه .وينطبق نفس المبدأ أي ً
" أ َ ْو إِ ْن ِج ً
يال آخ ََر لَ ْم ت َ ْقبَلُوهُ" -وهذا يعني أنهم قبلوا اإلنجيل الصحيح.
في هذا الفصل ،سأركز على يسوع الحقيقي حتى نتمكن من التعرف على "يسوع آخر".
وطالما كان إنذار الرسول بولس موجها ألهل كورنثوس ،فسأسعى لحد بحثي على كورنثوس
األولى والثانية ،على الرغم من أنني قد استخدم آية أو آيتين من كتابات بولس األخرى.
أى يسوع كرز ِبه بولس؟
يح ،أ َ ْن ه َذا ُه َو اب ُْن ِ
هللا( ".أعمال الرسل )20 :9
" َو ِل ْل َو ْق ِ
ت َج َع َل َي ْك ِر ُز ِفي ْال َم َج ِ
امعِ ِب ْال َم ِس ِ
"أ َ ِم ٌ
ع ْال َم ِسيحِ َر ِبّنَا”1) .كورنثوس )9:1
ين ُه َو هللاُ الَّذِي بِ ِه ُد ِعيت ُ ْم إِلَى ش َِر َك ِة ا ْبنِ ِه يَ ُ
سو َ
ع ْال َم ِسي َح ،الَّذِي ُك ِرزَ بِ ِه بَ ْينَ ُك ْم ِب َوا ِس َ
س ،لَ ْم َي ُك ْن
“أل َ َّن ابْنَ هللاِ يَ ُ
سو َ
س َوتِي ُموث َ ُ
او َ
ط ِتنَا ،أَنَا َو ِس ْل َوانُ َ
نَ َع ْم َوالََ ،ب ْل قَ ْد َكانَ فِي ِه َن َع ْم2( ”.كورنثوس )19 :1
كرز بولس بيسوع ،ابن هللا ،وليس هللا االبن .لم يكرز بيسوع على أنه جزء من هللا ،أو أنه إله
علّم بولس أهل كورنثوس بوضوح أن يسوع هو ابن هللا .الحظ
الكتاب المقدس الواحد .ال ،بل َ
ما يقوله لهم:
سوعُ ْال َم ِسي ُح ،الَّذِي ِب ِه
اح ٌد
اءَ ،ون َْح ُن لَهَُ .و َربٌّ َو ِ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْش َي ِ
ُ
"ل ِك ْن لَنَا ِإلهٌ َو ِ
اح ٌد َي ُ
اءَ ،ون َْح ُن بِ ِه1( ".كرونثوس )6 :8
َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
يوجد إله واحد فقط هو اآلب ،الذي به كل شيء .وهو مصدر كل شيء .ويوجد رب ،أو سيد
واحد فقط  ،وهو يسوع المسيح ،الذي به كل شيء.
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علّم بولس أهل كورنثوس أن هللا الواحد ليس يسوع المسيح .وأن يسوع المسيح هو ابن هذا
َ
اإلله الواحد.
ضا:
الحظ ما قاله أي ً
س
س ْال َم ْرأَةِ فَ ُه َو َّ
الر ُجلَُ ،و َرأْ ُ
س ُك ِّل َر ُجل ُه َو ْال َم ِسي ُحَ ،وأ َ َّما َرأْ ُ
" َول ِك ْن أ ُ ِري ُد أ َ ْن تَ ْعلَ ُموا أ َ َّن َرأْ َ
ْال َم ِسيحِ ُه َو هللاُ1( ".كورنثوس )3 :11
رأس المسيح هو هللا .مرة أخرى ،كرز بولس بأن إله الكتاب المقدس هو رأس المسيح.
الرأْفَ ِة َوإِلهُ ُك ِّل ت َ ْع ِزيَة2( "،كورنثوس )3 :1
اركٌ هللاُ أَبُو َر ِبّنَا يَ ُ
ع ْال َم ِسيحِ ،أَبُو َّ
سو َ
" ُمبَ َ
علَّم بولس أهل كورنثوس بشكل متكرر أن إله الكتاب المقدس هو آب ليسوع المسيح .لذلك
كان المسيح الحقيقي الذي كرز به بولس هو ابن هللا ،وليس هللا االبن.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن أهل كورنثوس الذين كتب لهم بولس هذه الرسائل لم يكونوا
أعضاء في أي طائفة نعرفها اليوم .كانوا ببساطة أتباع الطريق أو أتباع يسوع .والكتاب
المقدس الذي كان لديهم ،يطلق عليه اليوم ،العهد القديم .باإلضافة إلى العهد القديم ،كان لديهم
هاتين الرسالتين من بولس ،وبالطبع أي شيءآخر علَّمهم إياه بولس وغيره من الكارزين وجها
لوجه.
مع وضع هوية يسوع الحقيقي في االعتبار ،دعونا نختبر ونقارن بين يسوع اليوم و يسوع
الذي كرز به بولس.
الحظ ما يتم تعليمه اليوم عن يسوع:
الر ْح َم ُن َولَدًا.
"وقَالُوا ات َّ َخ َذ َّ
 اإلسالم يُعلم أن يسوع كان نبيا مثل محمد .لم يكن ابن هللاَ :
س َم َاواتُ يَت َ َف َّ
ض َوتَ ِخ ُّر ْال ِجبَا ُل َهدًّا ،أَن
لَقَ ْد ِجئْت ُ ْم َ
ش ْيئًا إِدًّا ،تَ َكا ُد ال َّ
ط ْرنَ ِم ْنهُ َوتَنش َُّق األ َ ْر ُ
لر ْح َم ِن أَن يَت َّ ِخ َذ َولَدًا( .القرآن )92-88 :19
لر ْح َم ِن َولَدًاَ ،و َما يَنبَ ِغي ِل َّ
ع ْوا ِل َّ
َد َ
 اإليمان البهائي يُعلم أن يسوع كان مجرد رجل ،وأنه واحدا ً من مظاهر هللا تماما ً مثل
موسى وبوذا ومحمد وبهاء هللا.
 البوذية تؤمن بيسوع ،ولكن ليس كإبن هللا .وهي تُعلم إن يسوع كان رجالً حكيماً،
مقدساً ،ومستنيرا ً وكان يُعلم أشياء مماثلة لبوذا.
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 الهندوسية تعتقد أن يسوع هو مجرد واحد من آالف اآللهة التي يعتقدون بها ،ولكنه
ليس االبن الوحيد المولود من هللا كما ادعى أن يكون.
 اليهودية ،كما نَعلم جميعاً ،رفضت يسوع باعتباره ابن هللا وقتلوه معتبرين إياه مجرد
إنسان.
كيف نعرف إن كان يسوع الذي تتحدث عنه هذه األديان هو كاذب أم حقيقي؟ "إلى الشريعة
وإلى الشهادة" .نمتحن إيمانهم ومعتقدهم بيسوع مع التعاليم التي كرز بها بولس .كل األديان
المذكورة أعاله ال تقبل يسوع كإبن هللا وبالتالي فيسوعهم هو يسوع آخر.
ماذا عن المسيحيين؟ كان إنذار بولس موجها ً بشكل أساسي إلى المسيحيين .هل تم إدخال يسوع
آخر في المسيحية ،يسوع لم يكرز به بولس؟ من المنصف أن نطبق نفس االختبار على
يسوع المسيحية اليوم.
في اعتقادي أن غالبية المسيحيين اليوم يؤمنون ويتعبدون ليسوع آخر .وكما رأينا من قبل،
يعلمنا الثالوث أن إله الكتاب المقدس الواحد يتكون من ثالثة أشخاص أو أقانيم ،وكلهم جوهر
واحد .الثالثة جميعهم مشتركون معا ً في األبدية واألزلية .ووفقا لتعليم الثالوث هذا ،يُعتبر
يسوع هو األقنوم الثاني في الثالوث اإللهي  ،وبالتالي ،ال يمكن له أن يكون هو ابن هللا ،أوأن
يكون قد ُو ِلد من اآلب في أيام األزل ،ألن اآلب لم يكن قبل االبن ،وفقا ً لهذه العقيدة .وقد رأينا
بالفعل في الفصل الثاني ،كيف أن البعض قد اقتصروا بنوة يسوع على تجسده ،بينما ذكر
آخرون بأن العالقة بين اآلب واالبن ليست عالقة حرفية ،وإنما هي استعارة.
إذا أردنا أن نكون منصفين وعادلين ،يجب علينا تطبيق االختبار الذي استخدمناه على ديانات
أخرى على ديانتنا .هل تعاليم المسيحية اليوم عن يسوع هي نفس ما كرز به بولس ،أم لدينا
"يسوع آخر"؟
من المحزن القول أن الضالل تسلل إلى المسيحية تحت اسم الثالوث ،وقُدم يسوع آخر إلى
شعب هللا .فيما يلي بعض األمثلة لتوضيح أن استنتاجي ليس بدون دليل:

"لم يتبق لنا خيارآخر سوى اعتبار أن يسوع لم يكن ليصبح ابنا ً حرفيا ً هلل في األبدية_ ال يمكن
أن يكون هو ابنه الحقيفي .فمن الواضح أنه قبل أن يلعب دور االبن ألغراض خطة الفداء".
(A few comments by Max Hatton on the book The Trinity: What has
)God Revealed, p. 4) (SDA Minister
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في رسالة أخرى قال القس نفسه ما يلي:
"دعوني أكرر تعليم الكتاب المقدس_ يسوع هو يهوه ،وبالتالي ال يمكن أن يكون االبن الحرفي
ليهوه ")p. 6( .
صرح بما سبق ،ليس وحده في استنتاجه هذا .وهاكم ما كتبه قس آخر في
ماكس هاتون ،الذي َّ
كتابه "الدفاع عن الالهوت":

"المسيح كان دائماً ابن هللا؛ ولم يكن هناك من وقت خرج فيه من اآلب ..يبدو أن هذا البيان
يحل جميع المشاكل المتعلقة ببنوة المسيح".
(Defending the Godhead by Vance Ferrel, p.17—an independent
)minister/author
وفي مكان سابق من كتابه قال:

"المشكلة هنا هي أن هذه األسماء (اآلب واالبن أو المسيح والروح القدس) تحدد عملهم ،وليس
طبيعتهم") Ibid) p. 7
إذا كانت عالقة اآلب واالبن مرتبطة فقط بعملهم ،فهي إذا ً مجرد لقب ،منصب أو استعارة،
ولكنها ليست عالقة حقيقية بين اآلب واالبن.
معلّم مرموق في جمعيات االخوة البليموث ،الذي قال في
مثال آخر هو  ، F. E. Ravenوهو ِ
سنة : 1895

"ابن هللا"،حسب مفهومي هو لقب المسيح المتجسد ،وال ينبغي أن يُستخدم هذا اللقب لإلشارة
إلى شخصه األبدي".
في ما يلي نكرربعض العبارات من الفصل الثاني:
"الرب اإلله ،الشخص الذي نعرفه اآلن أنه يسوع المسيح ،لم تكن له بداية ،لم يولد ،ولم يكن
ي ،بل كانت له بداية ،فقد
ابنا ً ولم يأ ِ
ت للوجود ...لكنه كإنسان ،وكابن للرب اإلله لم يكن أزل ّ
ُولد ،وهذا حصل في الوقت ذاته عندما أنجبت مريم ابناً .لذا ،فتعليم والدة يسوع المسيح األزليّة
هي غير موافقة للفكر ،وليست كتابيّة ،ومناقضة لذاتها".
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[Finis Jennings Dake, Dake’s Annotated Reference
]Bible(Lawrenceville, GA: Dake Bible Sales, 1963) 139 (N.T.).
"الكتاب المقدّس لم يذكر قط أن المسيح هو اإلبن األزلي هلل  ،بل ولم يذكر أبدا ً أنه ابن قبل
سد ،باستثناء الفقرات النّبويّة في العهد القديم .مصطلح "االبن" بذاته هو مصطلح وظيفي
التج ّ
كما هو مصطلح "اآلب" أيضاً ،وال معنى له بمعزل عن الوقت ...هناك الكثير من البدع التي
"للبنوة األزليّة" أو "للوالدة األزليّة" .فهذه
ي
ّ
نتجت عن التشويش المصاحب للتعليم غير المنطق ّ
النظريّة الالهوتيّة لكنيسة روما الكاثوليكية ،قد زحفت لألسف إلى بعض جوانب تعاليم الكنيسة
"بالبنوة األبديّة" ...فكلمة "ابن"
البروتستانتية .وفي النّهاية؛ ال يمكن أن يكون هناك ما يُدعى
ّ
قطعا ً تعني دونيّة".
(Walter Martin, The Kingdom of the Cults [Minneapolis: Bethany
")House, 1985) 117-118
"رابعاً ،الطفل البشري يتحدّر من والديه عبر الوالدة الطبيعيّة .لكن في حالة األلوهيّة ،أتى
ي وال من خالل الوالدة ّ
الطبيعيّة ،لكن من أجل أن يؤدّي
االبن من اآلب ليس باإلنبثاق اإلله ّ
ي للوالدة األزليّة لالبن
عمل الخلق والفداء (يوحنا  42:8؛  .)28:16ليس هناك أ ّ
ي دعم كتاب ّ
من اآلب .االبن أتى من اآلب لكنّه لم يولد منه .خامسا ً ،صورة اآلب /اإلبن ،ال يمكن تطبيق
ي لآلب
هذه العالقة بين اآلب واالبن حرفيّا ً ضمن األلوهيّة .فاالبن ليس االبن الطبيعي الفعل ّ
ي .فمصطلح "االبن" يُستَخ َدم كعبارة
ي لديه بداية ،بينما في األلوهية االبن هو أزل ّ
فالطفل الطبيع ّ
مجازيّة في األلوهية .هذا التّعبير ينقل لنا التّمييز بين األقانيم الثالثة في األلوهيّة تلك األقانيم
المتساوية في طبيعة سياق عالقة المحبّة األبديّة".
(Adventist World, November2015 (What does the Bible mean when it
refers to Jesus as “the Son of God”) also published on the Biblical
Research Institute website
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/node/1
ي".
"عالقة اآلب واالبن في األلوهيّة ينبغي فهمها بالمعنى المجاز ّ
ي ،ال بالمعنى الحرف ّ
))Max Hatton, Understanding the Trinity, p. 97
نجح الشيطان كثيرا ً في جلب يسوع آخر إلى المسيحية .فكما ترى ،استنتج الالهوتيون
والمعلمون والقساوسة من مختلف الطوائف أن يسوع ليس ابن هللا الحرفي وال يمكنه أن يكون
44

كذلك .والسبب في أنهم توصلوا إلى هذا االستنتاج هو اعتقادهم في الثالوث الذي يمنعهم من
قبول بنوة يسوع الحرفية .وبالتالي ،فمن خالل عقيدة الثالوث ،قدم الشيطان يسوع آخر لم يكرز
به بولس.
فهل من العجب أن تكون إحدى العالمات المميزة للمسيح الدجال هي إنكاره للعالقة بين اآلب
واالبن:
ب
َم ْن ُه َو ْال َكذَّ ُ
ابِ ،إالَّ الَّذِي يُ ْن ِك ُر أ َ َّن يَ ُ
سو َ
يح ،الَّذِي يُ ْن ِك ُر اآل َ
ع ُه َو ْال َم ِسي ُح؟ ه َذا ُه َو ِ
ض ُّد ْال َم ِس ِ
َواالبْنَ 1( .يوحنا)22:2
السؤال الجوهري هو :هل المسيح هو ابن هللا الفعلي أم ال؟ قال بولس أنه هو ،وأعت َق َد أهل
صرح أنه هو ابن هللا (يوحنا :10
كورنثوس أنه هو ،وكذلك قال هللا اآلب ،والمسيح نفسه ّ
.)36
ماذا تعتقد انت؟

45

الفصل السابع
الروح القدس
إذا كان لنا أن نختار شخصية بارزة أخرى غير يسوع في العهد الجديد ،فيجب أن يكون الروح
تب الكثير عن الروح القدس داخل وخارج الكتاب المقدس .عصر العهد الجديد،
القدس .لقد ُك َ
ُدعى"عصر الروح القدس".وصدق مؤلفون كثيرون في
خاصة منذ عيد الخمسين ،صار ي ِ
تسميتهم لسفر أعمال الرسل بسفر "أعمال الروح القدس".
ويُق َدم الروح القدس في العهد الجديد كشخص تماما ً مثل اآلب واالبن .والكثير من المقاطع في
الكتاب المقدس تضفي وزنًا على هذا االستنتاج  .فقد قيل عن الروح القدس أنه:
 أل َه َم من دونوا الكتاب المقدس (  2بطرس )21 :1
 مأل حياة المسيح (لوقا )18 :4
َطيَّة (يوحنا )8 :16
 يُ َب ِ ّكت العَالَ َم علي الخ ِ
 يَ ْش َه ُد للمسيح (يوحنا )26 :15
 يرشد ويتكلم ( 2صمؤيل  2 :23؛ لوقا 1:4؛ أعمال ) 2 :13
 يمكن أن يحزن ( أفسس )30 :4
 يمكن أن يُكذب عليه ( أعمال )3 :5
كما ترى ،الكتاب المقدس ال يتحدث عن الروح على أنه مجرد قوة أو تأثير مرسل من هللا.
االعتقاد بهذا يتعارض مع الكتاب المقدس .والخطأ األسوأ هو االعتقاد بأن الروح القدس ال
وجود له على اإلطالق .لم أقابل قط أي شخص يُصدّق هذه األكاذيب ،ولكن سمعت آخرين
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َيدّعون أنهم يعرفون البعض الذين يفعلون ذلك .ومن هنا أسلط الضوء على هذه المعتقدات
الخاطئة.
الروح القدس هو شخص .هذا هو تعليم الكتاب المقدس .ومع ذلك ،فبسبب هذه النصوص
صا مختلفًا
وغيرها ،قام البعض بقفزة إيمان واسعة واستنتجوا بأن الروح يجب أن يكون شخ ً
عن اآلب واالبن .والمقصود بكلمة "مختلفاً" ،يعنون بأن الروح القدس ليس هو اآلب أو االبن.
وهذا تعليم شائع بحسب عقيدة الثالوث .وإليكم بعض األمثلة:
اقتبس مؤلفو المقالة التي بعنوان"،فهم الثالوث" ،جزءا ً من عقيدة أثناسيوس ،ثم قالوا
"يقدم هذا المقطع بيانًا لنموذج الفهم األرثوذكسي للثالوث .فهو يوضح أن العقيدة ال تتطلب فقط
ض ا:
وجود هللا في ثالثة أقانيم ،بل وأن كل النقاط التالية صحيحة أي ً
 -1يوجد إله واحد ال غير.
 -2اآلب هو هللا ،واالبن هو هللا ،والروح القدس هو هللا.
 -3اآلب ليس هو االبن ،والروح القدس ليس هو اآلب أو االبن.
صر االدعاء األول على أن العقيدة يجب
لكن هذه االدعاءات الثالثة هي في تعارض واضح .ي ِ ّ
أن تُفسر في سياق التوحيد ،والذي يدعو إلى وجود إله واحد فقط .ولكن االدعاء الثاني يُصر
على أن كل من الثالثة هو إله ،بينما االدعاء الثالث يخبرنا أن هناك ثالثة أشخاص .على ما
يبدو إذا ً أن هذه العقيدة توافق على الرأيين معاً :بأن هناك إله واحد فقط ،وأنه ال يوجد إله واحد
فقط.
(“Understanding the Trinity” by Jeffrey E. Brower and Michael C. Rea,
University of Notre Dame, p.2
(http://www.andrewmbailey.com/trinity/Understanding%20
)the%20Trinity.pdf

مؤلف آخر من طائفة البروتستانت كتب ما يلي:
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"ومع ذلك ،فقد أثبت مفهوم "الثالوث" أنه الطريقة األكثر مالءمة لتأكيد كل األدلة الكتابية عن
هللا:
 -1يوجد إله واحد.
 -2اآلب هو هللا ،واالبن هو هللا ،والروح القدس هو هللا.
 -3الجميع متساوون ومستقلون.
 -4اآلب ليس هو االبن ،واالبن ليس هو الروح ،والروح ليس هو اآلب ،إلخ
 -5اآلب واالبن والروح هم كائنات شخصية وليست قوى غير شخصية.
 -6أصبح يسوع انسانا ً والهوتا ً.
 -7يمكن أن يُعرف هللا من خالل الكائنات الثالثة".
Bible Studies for Youth—Edited by Pastor Damien Rice for Youth
)Ministries Department of Seventh-day Adventist Church (North NSW
)Ltd. (http://aucyouth.adventist.org.au/ uploaded_assets/361517
وها هي في الرسم البياني مرة أخرى:

من كتاب إيماني الكاثوليكي

المساعدة التصويرية الجديدة (لدراسة الكتاب) ص 75
معتقد االدفنتست السبتيين

أن
أ ُريد
أكرر ما قلته من قبل_ إنها قفزة إيمان واسعة أن نقول أن الروح القدس هو شخص مختلف
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ييببيبيب

عن اآلب واالبن .نعم ،الروح القدس هو شخص بقدر ما أن اآلب واالبن هم أشخاص ،لكن هذا
ال يعني تلقائيًا أنه شخص مختلف عنهما .اسمحوا لي أن أشرح.
أول شيء أريد أن أوضحه ،عزيزي القارئ ،هو أنه ال يوجد إنسان يفهم طبيعة الروح.
وبالتالي ،سنترك هذا الموضوع جانبا ً .هذه ليست دراسة حول طبيعة الروح القدس ،بل هي
دراسة حول هوية الروح القدس.
إذا عدنا إلى بداية البشرية ،نقرأ الكلمات التالية:
سلَّ ُ
علَى َ
اء
ور ِتنَا َك َ
طي ِْر ال َّ
س َم ِ
علَى ُ
س َم ِك ْال َب ْح ِر َو َ
طونَ َ
سانَ َ
علَى َ
ش َب ِهنَا ،فَ َيت َ َ
اإل ْن َ
ص َ
" َو َقا َل هللاَُ :ن ْع َم ُل ِ
علَى َج ِميعِ ال َّدبَّابَا ِ
علَى ُك ِّل األ َ ْر ِ
علَى األ َ ْر ِ
ضَ ،و َ
علَى ْالبَ َهائِ ِمَ ،و َ
ت الَّتِي تَدِبُّ َ
َو َ
ض .فَ َخلَقَ هللاُ
ور ِة هللاِ َخلَقَهَُ .ذ َك ًرا َوأ ُ ْنثَى َخلَقَ ُه ْم( ".تكوين )26،27 :1
ور ِت ِهَ .علَى ُ
علَى ُ
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
ص َ
ِ
لقد ُخلقنا على صورة هللا وشبهه .نحن لسنا بهاء مجد هللا ورسم جوهره .يُشار إلى كائن واحد
فقط ،وهو يسوع ،على أنه " بهاء مجد هللا ورسم جوهره"( .عبرانيين  3 :1؛ كولوسي 15 :1
16,؛ 2كورنثوس  .)4 :4ومع ذلك ،نحن مخلوقون على صورته  .وبالتالي ،يمكننا أن نتعلم
شيئًا عن هللا من خالل النظر إلى أنفسنا( .إذا كنت تفكر أن التعبير"على صورتنا كشبهنا"،
يعني الثالوث ،يرجى الرجوع إلى االعتراض رقم  2في الفصل  15حيث أتناول بحث هذه
اآلية).
وإذ نواصل قراءة حدث الخلق ،نكتشف أن اإلنسان يتألف من عنصرين :الجسد والروح.
سا َحيَّةً".
ار آ َد ُم نَ ْف ً
"و َج َب َل َّ
اإللهُ آ َد َم ت ُ َرابًا ِمنَ األ َ ْر ِ
ضَ ،ونَفَ َخ ِفي أ َ ْن ِف ِه نَ َ
ص َ
س َمةَ َح َياة  ،فَ َ
الربُّ ِ
َ
(تكوين )7 :2
جسم بشري  +روح بشرية = كائن بَشري حي
روحي ليست شخص مختلف عني .بل هي ما أنا عليه داخليا ً .وعلى سبيل المثال ،عندما
اضطرب نبوخذنصر بسبب الحلم ،يقول الكتاب المقدس:
ع َجتْ ُرو ُحهُ َو َ
ع ْنهُ
ص ُر أ َ ْحالَ ًما ،فَا ْن َز َ
"وفِي ال َّ
ص َرَ ،حلَ َم نَبُو َخ ْذنَ َّ
سنَ ِة الثَّانِ َي ِة ِم ْن ُم ْل ِك نَبُو َخ ْذنَ َّ
ار َ
ط َ
َ
ن َْو ُمهُ" (دنيال )1:2

49

عند قراءة مصطلح "روحه" في اآلية أعاله ،لن يفهمه أحد على أنه يشير إلى شخص آخر
يُدعى "روحه ".بل نفهم تلقائيا ً أنها تشير إلى نبوخذنصر نفسه  .فنبوخذنصرهو الذي انزعج،
ونبوخذنصرهو الذي طار عنه نومه.
ي ،وروح
ضع في اعتبارك أننا ُخلقنا على صورة هللا وشبهه .فإذا كانت روحي تشير إل ّ
نبوخذنصر تشير إلى الملك نفسه ،أفال ينطبق المبدأ ذاته على الشخص الذي ُخلقناعلى
صورته؟ هذا ما يؤكده الكتاب المقدس:
ور هللاِ الَ
ان الَّذِي فِي ِه؟ ه َك َذا أ َ ْي ً
ضا أ ُ ُم ُ
"أل َ ْن َم ْن ِمنَ النَّ ِ
اس يَ ْع ِر ُ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
ف أ ُ ُم َ
ان ِإالَّ ُرو ُح ِ
ور ِ
س ِ
س ِ
َي ْع ِرفُ َها أ َ َح ٌد ِإالَّ ُرو ُح ِ
ضا" ،تعني "بنفس
هللا1( ".كرونثوس ( )11 :2الكلمات "ه َك َذا أ َ ْي ً
الطريقة")
ش ِبّه النص أعاله العالقة بين اإلنسان وروحه بالعالقة بين هللا وروحه .لكن النص يشير إلى
يُ َ
اختالف مهم للغاية .في حين أن روح اإلنسان "فيه" ،فإن روح هللا ال تقتصر على التواجد في
داخله( .لمزيد من المعلومات عن شكل هللا الجسدي ،يُرجى الرجوع إلى الدرس  6في دراسات
الكتاب المقدس في الخلف).
بالعودة إلى سؤالنا ،هل يمكن أن نقول أن روح هللا يشير إلى هللا نفسه؟ هل ينطبق المبدأ
المنطقي الذي رأيناه في اإلنسان على هللا وابنه؟ دعونا نفحص الكتاب المقدس لنرى ما يقوله
في هذا الصدد:
وح ِه أَنَّ ُه ْم يُ َف ِ ّك ُرونَ ه َك َذا فِي أ َ ْنفُ ِس ِه ْم ،فَقَا َل لَ ُه ْمِ :ل َما َذا تُفَ ِ ّك ُرونَ ِبه َذا فِي
ت َ
"فَ ِل ْل َو ْق ِ
سوعُ بِ ُر ِ
ش َع َر يَ ُ
قُلُوبِ ُك ْم؟"( مرقس)8 :2
ي أن أفعل ذلك ألوضح هذه النقطه.
قد تعتقد أنه من السذاجة أن أطرح السؤال التالي ،ولكن عل ّ
ش َعر" في اآلية المذكورة أعاله؟ هل كان هو يسوع أم شخص آخر يُدعى "روحه؟"
من الذي " َ
شعَ َر في روحه ،في
أنا متأكد أن إجابتك ستكون مثل إجابتي .بالطبع كان يسوع هو الذي َ
قلبه/عقله ،أو في داخله .وإليك مثال آخر:
وح ِه َوقَا َلِ :ل َما َذا َي ْ
ب ه َذا ْال ِجي ُل آ َيةً؟ ا َ ْل َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْن يُ ْع َ
طى ه َذا ْال ِجي ُل آ َيةً".
طل ُ ُ
"فَت َ َن َّه َد ِب ُر ِ
(مرقس )12 :8
مرة أخرى ،من الذي تنهد؟ هل كان يسوع أَم شخص آخر يُدعى "روحه"؟ هل فهمت وجهة
نظري؟ قد أبدو ساذجا ً بسؤالي هذا ،ولكن هذا أمر حاسم ،كما سترى  .وإليك مثال أخير:
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وحيَ .و َل َّما قَا َل ه َذا أ َ ْسلَ َم
ص ْوت َع ِظيم َوقَا َلَ :يا أ َ َبتَاهُ ،فِي َي َدي َْك أ َ ْست َ ْو ِدعُ ُر ِ
"ونَا َدى َي ُ
سوعُ ِب َ
َ
الرو َح( ".لوقا )46 :23
ُّ
ع يسوع بين
كانت تلك كلمات يسوع األخيرة" :يَا أ َ َبتَاهُ ،فِي يَ َدي َْك أ َ ْست َ ْو ِدعُ ُر ِ
وحي" .ماذا أستود َ
ع نفسه ،حياته ،أَم شخص آخر يُدعى "روحي؟"
ي أبيه؟ هل أستود َ
يد ّ
اآلن ،أنا متأكد من أنك ستقول" ،حسنًا ،لقد فهمنا النقطة ،ماذا يثبت هذا؟
إليك ما يثبته ذلك :عندما يقول الكتاب المقدس "روحه" ،في سياق الحديث عن المسيح ،فعلينا
أن نفهم أنه بذلك يشير إلى يسوع نفسه ،وليس لشخص آخر يُدعى "هللا الروح القدس ".وعندما
يقول المسيح" ،روحي "  ،فعلينا أيضا ً أن نفهم أنه يُشيرإلى روحه هو أو حياته وليس إلى
شخص آخر يدعى" ،هللا الروح القدس" .هذه نقطة أساسية وفي غاية البساطة ،ومع ذلك فهي
على نقيض مباشر مع معتقد الثالوث.
ولكي تعرف لماذا أقول هذا ،أرجو أن تضع في اعتبارك هذا النص:
اآلب( ".غالطية )6 :4
ار ًخا :يَا أَبَا
ُ
"ث ُ َّم بِ َما أَنَّ ُك ْم أ َ ْبنَا ٌء ،أ َ ْر َ
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه ِإلَى قُلُوبِ ُك ْم َ
ص ِ
عزيزي القارئ ،األمانة الفكرية والروحية تتطلب االتساق .ويتطلب االتساق طريقة معينة لفهم
هذا النص .رأينا في وقت سابق عندما قال الكتاب المقدس "روحه" و "روحي" فيما يتعلق
بيسوع ،أنه يشير إلى يسوع نفسه؛ حياته وشخصه ،وليس لحياة أو شخص آخر.
هنا لدينا نفس "الروح" الذي تم الحديث عنه .قال الرسول بولس ألهل غالطية" :لقد أرسل هللا
روح ابنه إلى قلوبكم صار ًخا يا أبا اآلب".
عندما قال بولس "روح ابنه" بمعنى "روح يسوع"  ،فما الذي كان يشير إليه؟ هل كان يشير
إلى حياة وشخص يسوع ،أم أنه كان يشير إلى شخص آخر يُدعي "هللا الروح القدس"؟
ال يمكنك أن تكون صادقا ً مع نفسك ومع هللا إال إذا فهمت الكتاب المقدس كما يُقرأ .يطالبنا
االتساق والصدق والكتاب المقدس والمنطق ،بفهم هذا بطريقة واحدة فقط .وهو أنه إشارة لحياة
وشخص يسوع المسيح نفسه ،وليس لشخص آخر.
بعد سماع هذا ،اعترض أخ ذات مرة على أن روح يسوع يختلف عن الروح القدس .كانت هذه
هي الطريقة الوحيدة التي تمكن بها هذا األخ من التوفيق بين ما يقوله الكتاب المقدس بوضوح،
وما علّمته كنيسته ،أي الثالوث .ولإلجابة على اعتراضه طلبت منه مقارنة اآليتين التاليتين:
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ش ِه َد
س َبقَ فَ َ
" َب ِ
ي َو ْقت أ َ ْو َما ْال َو ْقتُ الَّذِي َكانَ َي ِد ُّل َ
علَ ْي ِه ُرو ُح ْال َم ِسيحِ الَّذِي فِي ِه ْمِ ،إ ْذ َ
احثِينَ أ َ ُّ
ْس أل َ ْنفُ ِس ِه ْم ،بَ ْل لَنَا َكانُوا
بِاآلالَ ِم الَّ ِتي ِل ْل َم ِسيحَِ ،واأل َ ْم َجا ِد الَّتِي بَ ْع َدهَا .الَّذِينَ أ ُ ْعلِنَ لَ ُه ْم أَنَّ ُه ْم لَي َ
ور الَّ ِتي أ ُ ْخ ِب ْرت ُ ْم ِب َها أ َ ْنت ُ ُم اآلنَ ِ ،ب َوا ِس َ
ط ِة الَّذِينَ بَ َّ
الروحِ ْالقُد ُِس
ش ُرو ُك ْم ِفي ُّ
يَ ْخ ِد ُمونَ ِبه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
اء .الَّ ِتي ت َ ْشت َ ِهي ْال َمالَ ِئ َكةُ أ َ ْن تَ َّ
علَ ْي َها1( ".بطرس 10 :1و)11
س ِل ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ط ِل َع َ
ْال ُم ْر َ
ت نُب َُّوة ٌ قَ ُّ
س ْ
ط ِب َم ِشيئ َ ِة
َاص .ألَنَّهُ لَ ْم تَأ ْ ِ
ت ِم ْن ت َ ْف ِسير خ ّ
عا ِل ِمينَ ه َذا أ َ َّو ًال :أ َ َّن ُك َّل نُب َُّوةِ ْال ِكتَا ِ
" َ
ب لَ ْي َ
الروحِ ْالقُد ُِس2( ".بطرس)20،21 :1
سونَ َم ُ
َاس هللاِ ْال ِق ّدِي ُ
سوقِينَ ِمنَ ُّ
سانَ ،ب ْل ت َ َكلَّ َم أُن ُ
ِإ ْن َ
وقد ُكتب المقطعان علي يد نفس الرسول ويشيران إلى نفس الموضوع .كالهما يتحدثان عن
األنبياء السابقين الذين تنبأوا عن أمور قادمة .ومع ذلك ،ففي رسالته األولى ،يقول الرسول
بطرس أن "روح المسيح" الذي كان في األنبياء هو الذي أوحى بهذه النبوءات ،بينما في
رسالته الثانية يقول أنه "الروح القدس".
الروح القدس = روح المسيح
بالعودة إلى نقطتنا الرئيسة ،يرد الروح القدس في الكتاب المقدس كشخص ،شخص المسيح،
وليس شخص آخر يدعى هللا الروح القدس .فتعبير هللا الروح القدس هذا ،لم يُذكر قط في
الكتاب المقدس .وسوف أشارك المزيد حول هذا الموضوع في الفصل التالي.
من ناحية أخرى ،يُشار أحيانًا إلى الروح القدس على أنه روح هللا أو روح اآلب .مرة أخرى،
هل هذا يشير إلى حياة وشخص هللا اآلب أم أنه يشير إلى شخص آخر يدعى هللا الروح القدس؟
الحظ كيف أن من دونوا الكتاب المقدس يساوون الروح القدس بروح اآلب:
ْطيت ُ ْم ِفي ِت ْل َك
س ِلّ ُمو ُك ْم ،فَالَ ت َ ْعتَنُوا ِم ْن قَ ْب ُل ِب َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّمواَ ،ب ْل َم ْه َما أُع ِ
ساقُو ُك ْم ِليُ َ
"فَ َمتَى َ
ُس( ".مرقس ( 11: 13
ال َّ
ع ِة فَبِذ ِل َك ت َ َكلَّ ُموا .أل َ ْن لَ ْست ُ ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمتَ َك ِلّ ِمينَ َب ِل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
سا َ
يسجل إنجيل متي نفس الكلمات كما يلي:
ْف أ َ ْو ِب َما تَت َ َكلَّ ُمونَ  ،ألَنَّ ُك ْم ت ُ ْع َ
ع ِة َما ت َت َ َكلَّ ُمونَ بِ ِه،
ط ْونَ فِي تِ ْل َك ال َّ
سا َ
"فَ َمتَى أ َ ْسلَ ُمو ُك ْم فَالَ ت َ ْهت َ ُّموا َكي َ
أل َ ْن لَ ْست ُ ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمت َ َك ِلّ ِمينَ َب ْل ُرو ُح أَ ِبي ُك ُم الَّذِي َيتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم( ".متى )20،19 :10
الروح القدس = روح اآلب
صا آخر غير اآلب نفسه.
الروح القدس ليس شخ ً
تأمل اآلية التالية:
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ي ِ تُ َ
ُّوس
ظ ِلّلُ ِكَ ،ف ِلذ ِل َك أ َ ْي ً
اب ْال َمالَكُ َوقَا َل لَها :ا َ ُّ
ضا ْالقُد ُ
لرو ُح ْالقُد ُ
ُس َي ِح ُّل َ
"فَأ َ َج َ
علَي ِْكَ ،وقُ َّوة ُ ْال َع ِل ّ
عى ابْنَ ِ
هللا( ".لوقا  )35 :1انظر ايضا (متى 18 :1و)20
ْال َم ْولُو ُد ِم ْن ِك يُ ْد َ
"و ِج َد ْ
ت ُح ْبلَى ِمنَ ُّ
يقول الكتاب المقدس بوضوح "ا َ ُّ
لرو ُح ْالقُد ُ
ُس َي ِح ُّل َ
علَى" مريمُ .
الروحِ
الروحِ ْالقُد ُِس".
ْالقُد ُِس" ".أل َ َّن الَّذِي ُح ِب َل ِب ِه فِي َها ُه َو ِمنَ ُّ
إذا كان المعتقد الثالوثي صحي ًحا ،و " ...الروح ليس اآلب" كما تنص دراسات الكتاب المقدس
للشباب وغيرها من المقاالت والعقائد ،فاخبرني ،بربك ،من هو أبو يسوع؟
يرجى أن تضع في اعتبارك النصوص التالية:
علَى َو ْج ِه ْالغ َْم ِر ُ
علَى َو ْج ِه ْال ِميَاهِ".
ح ِّ
ظ ْل َمةٌَ ،و ُرو ُ
"و َكانَ ِ
ت األ َ ْر ُ
للا يَ ِر ُّ
ف َ
ض خ َِربَةً َوخَا ِليَةًَ ،و َ
َ
(تكوين )2 :1
س َم َاواتُ قَ ِد ا ْنفَت َ َح ْ
للا
ت لَهُ ،فَ َرأَى ُرو َح ِّ
ص ِع َد ِل ْل َو ْق ِ
اءَ ،وإِ َذا ال َّ
ت ِمنَ ْال َم ِ
"فَلَ َّما ا ْعت َ َم َد يَ ُ
سوعُ َ
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َمة َوآتِيًا َعلَ ْي ِه( "...متى )16 :3
ن ِ
اء( ".أفسس )30 :4
"والَ ت ُ ْح ِزنُوا ُرو َح ِّ
ُّوس الَّذِي ِب ِه ُخ ِت ْمت ُ ْم ِليَ ْو ِم ْال ِف َد ِ
للا ْالقُد َ
َ
إذا لم تسمع أبدًا عن عقيدة الثالوث ،وأنت تقرأ هذه اآليات ألول مرة ،فكيف تفهم عبارة "روح
هللا؟ هل تفهم أنها تعني "الروح الذي ينتمي إلى هللا" أم أنك ستفهم أنها تعني "الشخص الثالث
في الثالوث الذي يدعى هللا الروح القدس"؟ يرجى أن تكون صادقا مع نفسك.
ينطبق المبدأ ذاته على مصطلح "الروح القدس ".هذا المصطلح ليس اس ًما ،بل هو وصف،
ويشير إلى "روح" مقدس .يستخدم الكتاب المقدس أوصافًا مختلفة ألرواح مختلفة ،كما نرى
فيما يلي:
"فَقَا َل :أ َ ْخ ُر ُج َوأَ ُك ُ
ون ِل ُروحِ َكذِب فِي أ َ ْف َوا ِه َج ِميعِ أَ ْن ِبيَائِ ِه .فَقَا َلِ :إنَّ َك ت ُ ْغ ِوي ِه َوت َ ْقتَد ُِر .فَا ْخ ُرجْ َوا ْف َع ْل
ه َك َذا( ".أخبار األيام الثاني )21 :18
ص ْوت َع ِظيم َوخ ََر َج ِم ْنهُ( .مرقس )26 :1
عهُ ُّ
الرو ُح النَّ ِج ُ
ص َر َ
صا َح بِ َ
س َو َ
فَ َ
لتلخيص ما رأيناه حتى اآلن ،فإن الروح القدس هو شخص ،لكن بحسب الكتاب المقدس ليس
شخص مختلف عن اآلب وابنه .في بعض األحيان يقال لنا إن الروح القدس هو روح يسوع
نفسه ،وفي أحيان أخرى يقال لنا إنه روح اآلب .ومع ذلك ،لم يتم إخبارنا أبدًا بأن الروح
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القدس هو شخص أو كائن مختلف عن اآلب واالبن ،وال نقرأ أبدًا مصطلح "هللا الروح القدس"
في الكتاب المقدس.
فكما أن روحي تشير إلى ما أنا عليه ،إلى شخصي وحياتي ،وليس إلى شخص آخر ،فكذلك
بالمثل ،يشير روح هللا إلى من هو هللا ،إلى شخصه هو وحياته ،وليس إلى شخص آخر .عندما
يقول الكتاب المقدس "روح المسيح" أو "روح أبيكم ،فإنه يشير إلى المسيح أو اآلب نفسه،
وليس إلى شخص آخر يدعى هللا الروح القدس.
في الفصل التالي ،سوف أحاول إجالء هذه المعضلة الظاهرية المتعلقة ب "لمن تنتمي
الروح".
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الفصل الثامن
اح ٌد
ُرو ٌ
ح َو ِّ
احدٌِ ،إي َم ٌ
اح ٌد،
احدٌَ ،ك َما ُد ِعيت ُ ْم أ َ ْي ً
ان َو ِ
احدَِ .ربٌّ َو ِ
اء َدع َْوتِ ُك ُم ْال َو ِ
ضا فِي َر َج ِ
احدٌَ ،و ُرو ٌح َو ِ
س ٌد َو ِ
" َج َ
علَى ْال ُك ِّل َو ِب ْال ُك ِّل َوفِي ُك ِلّ ُك ْم( ".أفسس )6-4 :4
اح َدةٌِ ،إلهٌ َو ٌ
آب َو ِ
َم ْع ُمو ِديَّةٌ َو ِ
اح ٌد ِل ْل ُك ِّل ،الَّذِي َ
في ضوء الفصل السابق ،فإن عبارة "روح واحد" تبدو غريبة .ولكننا رأينا من الكتاب المقدس
أن الروح المشار إليه هو نفسه روح يسوع ،روح اآلب ،والروح القدس.
فاالكتاب المقدس يقول بوضوح بأنه يوجد "روح واحد" انظر أيضا (1كورنثوس  13 :12؛
أفسس  .( 18:2فكيف يكون ذلك؟
لإلجابة على هذا السؤال ،علينا أن نفهم ما يعنيه الكتاب المقدس بمصطلح "الروح" .فالروح
يعني الحياة ،ويمكن أن يعني في بعض األحيان العقل .الحظ النص التالي:
العقل :قارن بين (إشعياء  )13:40وما أقتبسه بولس في (رومية : )34:11
يرهُ يُعَ ِلّ ُمهُ؟"
اس ُرو َح َّ
الربّ َِ ،و َم ْن ُم ِش ُ
إشعياء َ " :13:40م ْن قَ َ
يرا؟"(انظر أيضا 1كورنثوس
ف فِ ْك َر َّ
ار لَهُ ُم ِش ً
رومية " :34:11أل َ ْن َم ْن َ
ص َ
الربّ ِ؟ أ َ ْو َم ْن َ
ع َر َ
.)16 :2
الحياة:
ت ُرو ُح َها َوقَا َم ْ
ومي .فَ َر َج َع ْ
ت
ص ِبيَّةُ ،قُ ِ
َار ًجاَ ،وأ َ ْم َ
س َك ِب َي ِدهَا َونَا َدى قَا ِئ ًالَ :يا َ
"فَأ َ ْخ َر َج ْال َج ِمي َع خ ِ
فِي ْال َحا ِل .فَأ َ َم َر أ َ ْن ت ُ ْع َ
طى ِلتَأ ْ ُك َل( ".لوقا  )55 :54 :8انظر أيضا (أعمال الرسل 59 :7؛ لوقا
 .)46:23فروح الشخص هي حياته.
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ش ْيئًا .ا َ ْل َكالَ ُم الَّذِي أ ُ َك ِلّ ُم ُك ْم ِب ِه ُه َو ُرو ٌح َو َح َياةٌ"،
س ُد فَالَ يُ ِفي ُد َ
"ا َ ُّ
لرو ُح ُه َو الَّذِي ي ُْح ِيي .أ َ َّما ْال َج َ
(يوحنا )63 :6
ب ْالبِ ِ ّر( ".رومية :8
ب ْالخ ِ
َطيَّ ِةَ ،وأ َ َّما ُّ
سبَ ِ
س َب ِ
" َوإِ ْن َكانَ ْال َم ِسي ُح ِفي ُك ْم ،فَ ْال َج َ
الرو ُح فَ َحيَاة ٌ بِ َ
س ُد َم ِيّتٌ بِ َ
)10
كما ترى ،مصطلح الروح يعني الحياة  .وهذا ينطبق على اإلنسان وعلى هللا .فالعالقة بين
اإلنسان وروحه ،هي ذاتها العالقة بين هللا وروحه1( .كورنثوس .(11:2روح هللا هو
شخصيته ،صفاته ،حياته وأفكاره .إنه شخصه وما هوعليه .ولهذا السبب هو شخص بقدر ما
أن هللا والمسيح هما أشخاص ،ألنه هو نفس شخصهما وحضورهما الشخصي ،وليس فقط
قوتهما أو نفوذهما .أي أن الروح ليس مجرد تأثير نظري ،بل هو الحضورالشخصي وغير
المرئي هلل.
ومع ذلك ،يبقى المأزق .فلماذا يقول الكتاب المقدس أنه يوجد روح واحد رغم أنه يتحدث عن
روح اآلب وروح االبن؟ الحظ النص التالي:
ْس
س ِد َب ْل فِي ُّ
وحِ ،إ ْن َكانَ ُرو ُح هللاِ َ
َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَلَ ْست ُ ْم فِي ْال َج َ
سا ِكنًا فِي ُك ْمَ .ول ِك ْن ِإ ْن َكانَ أ َ َح ٌد لَي َ
الر ِ
الرو ُح
ب ْالخ ِ
َطيَّ ِةَ ،وأ َ َّما ُّ
سبَ ِ
ْس لَهَُ .وإِ ْن َكانَ ْال َم ِسي ُح فِي ُك ْم ،فَ ْال َج َ
س ُد َم ِيّتٌ بِ َ
لَهُ ُرو ُح ْال َم ِسيحِ ،فَذ ِل َك لَي َ
ام ْال َم ِسي َح
ع ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
ام َي ُ
سو َ
س َب ِ
ت َ
فَ َح َياة ٌ ِب َ
سا ِكنًا فِي ُك ْم ،فَالَّذِي أَقَ َ
ب ْال ِب ِ ّرَ .و ِإ ْن َكانَ ُرو ُح الَّذِي أَقَ َ
سا ِك ِن فِي ُك ْم( .رومية )11-9 :8
ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
وح ِه ال َّ
سا َد ُك ُم ْال َمائِتَةَ أ َ ْي ً
ضا بِ ُر ِ
سي ُْح ِيي أ َ ْج َ
ت َ
بينما يتحدث الرسول بولس عن نفس الروح الواحد ،فهو يستخدم المصطلحات التالية:
 الروح
 روح هللا
 روح المسيح
 المسيح
 روح الذي أقام المسيح
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في ذهن بولس ،تشير جميع هذه المصطلحات إلى نفس الروح ،الذي يسكن في المؤمن .و من
المثير لالهتمام أنه يُطلق على الروح اسم "المسيح" ،في نفس المقطع .فلماذا توصل بولس إلى
مثل هذا االستنتاج؟
الحظ من قال يسوع عنه أنه سيثبت فينا عندما نستقبل المعزي (الروح القدس(:
سوعُ َوقَا َل لَهُِ :إ ْن أ َ َحبَّنِي أ َ َح ٌد َي ْحفَ ْ
صنَ ُع
اب َي ُ
ظ َكالَ ِميَ ،وي ُِحبُّهُ أَ ِبيَ ،و ِإلَ ْي ِه نَأ ْ ِتيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
"أ َ َج َ
َم ْن ِز ًال( ".يوحنا )23 :14
إننا نستقبل كال من اآلب وابنه عند تلقي الروح القدس .كيف يكون ذلك؟
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه ِإلَى قُلُو ِب ُك ْم" ،وفهمنا
أوالً  ،رأينا في (غالطية  )6 :4كيف قال بولس  ":أ َ ْر َ
هذا على أنه يشير إلى حياة أو شخص يسوع المسيح نفسه.
ثانيًا ،الحظ هذه اآليات:
اضعًا فِينَا َك ِل َمةَ
غي َْر َحا ِسب لَ ُه ْم َخ َ
صا ِل ًحا ْالعَالَ َم ِلنَ ْف ِس ِهَ ،
طايَا ُه ْمَ ،و َو ِ
هللا َكانَ فِي ْال َم ِسيحِ ُم َ
"أ َ ْ
ي إِ َّن َ
صالَ َح ِة2( ".كورنثوس )19 :5
ْال ُم َ
ي؟ ْال َكالَ ُم الَّذِي أ ُ َك ِلّ ُم ُك ْم ِب ِه لَ ْستُ أَتَ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن نَ ْف ِسي ،ل ِك َّن
"أَلَس َ
ْت تُؤْ ِم ُن أَ ِنّي أَنَا فِي اآل ِ
ب َو َ
اآلب فِ َّ
ب
س َب ِ
ص ِ ّدقُو ِني أَ ِنّي ِفي اآل ِ
ب َو َ
َ
ص ِ ّدقُو ِني ِل َ
يَ ،و ِإالَّ فَ َ
ي ُه َو َي ْع َم ُل األ َ ْع َما َلَ .
اآلب ِف َّ
اآلب ْال َحا َّل ِف َّ
األ َ ْع َما ِل نَ ْف ِس َها ( ".يوحنا )11 ،10 :14
كان هللا اآلب في المسيح .كيف كان ذلك ممكنا؟ يعطينا الكتاب المقدس الجواب:
س َحنِي ألُبَ ِ ّ
ِي
"رو ُح َّ
ُ
ي ْال ُم ْن َك ِس ِري ْالقُلُو ِ
الربّ ِ َ
ساكِينَ  ،أ َ ْر َ
ش َر ْال َم َ
ي ،ألَنَّهُ َم َ
علَ َّ
ب ،ألُنَاد َ
سلَنِي أل َ ْش ِف َ
اإل ْ
س ِح ِقينَ فِي ْال ُح ِ ّريَّ ِة( "،لوقا  18 :4؛.انظر
ِل ْل َمأ ْ ُ
ص ِرَ ،وأ ُ ْر ِس َل ْال ُم ْن َ
ق و ِل ْلعُ ْمي ِ ِب ْال َب َ
ورينَ ِب ِ
س ِ
طالَ ِ
أيضا ً إشعياء .)1 :61
الربّ ُِ ،رو ُح ْال ِح ْك َم ِة َو ْالفَ ْه ِمُ ،رو ُح ْال َم ُ
ورةِ َو ْالقُ َّوةُِ ،رو ُح ْال َم ْع ِرفَ ِة َو َم َخافَ ِة
علَ ْي ِه ُرو ُح َّ
َو َي ُح ُّل َ
ش َ
الربّ ِ( ...إشعياء  .2 :11انظر أيضا إشعياء  1 :42؛ متي )16:3
َّ
علَ ْي ِه" (إشعياء  .)1 :42وهذا حدث في التجسد عندما حل الروح
ض ْعتُ ُر ِ
قال هللا " َو َ
وحي َ
القدس على مريم ،وتأًكد مرة أخرى في معمودية يسوع .كل هذه الحاالت تتحدث بوضوح عن
"روح هللا" ،وليس عن شخص آخر يدعى" ،هللا الروح".
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اآلب له روح ،ذلك ما يقوله الكتاب المقدس  ،واالبن أيضا له روح كما يؤكد الكتاب المقدس
أيضا ً .ومع ذلك حدث شيء في التجسد والقيامة مما سمح لكتبة الكتاب المقدس أن يقولوا أنه
يوجد روح واحد .وقد أشار يسوع إلى هذا الروح الواحد على أنه المعزي أو روح الحق
ضا ألَنَّهُ إِ ْن لَ ْم أ َ ْن َ
ط ِل ْق الَ يَأ ْ ِتي ُك ُم ْال ُمعَ ِ ّزي (يوحنا  .)7 :16لهذا
(يوحنا 16 :14و  .)17وقال أي ً
السبب كان على يسوع أن يذهب لكي يأتي ذلك المعزي :
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن َب ْ
الروحِ الَّذِي َكانَ
" َم ْن آ َمنَ ِبيَ ،ك َما قَا َل ْال ِكت َ ُ
ع ِن ُّ
طنِ ِه أَ ْن َه ُ
ي ) .قَا َل ه َذا َ
ار َماء َح ّ
ع لَ ْم َي ُك ْن قَ ْد
ُس لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد أُع ِ
ي بَ ْعدُ ،أل َ َّن يَ ُ
سو َ
ْال ُمؤْ ِمنُونَ بِ ِه ُم ْز ِمعِينَ أ َ ْن يَ ْقبَلُوهُ ،أل َ َّن ُّ
الرو َح ْالقُد َ
ْط َ
ُم ِ ّج َد بَ ْع ُد( ".يوحنا 37 :7و 39
ربما كان ذلك هو أهم نص في هذا الفصل .وكان يوحنا واض ًحا جدًا إذ قال أن هذا المعزي لم
يكن ممكنا ً أن يُعطي حتى يتمجد المسيح ،والذي حدث بالطبع بعد قيامته .كان يسوع بحاجة إلى
أن يتمجد أوالً ليتسنى "للروح"،روح الحق" أو "المعزي" أن يُعطي.
صا مختلفًا عن يسوع ،كما يدعو تعليم الثالوث ،فلماذا لم
لماذا هذا؟ إذا كان الروح القدس شخ ً
سكب
يكن ممكنا ً أن يُعطى قبل التمجيد؟ كما ترى ،كان روح المسيح في األنبياء القدماء .و ُ
روح اآلب على يسوع أثناء تجسده .ومع ذلك ،فمن المهم أن نفهم أن المعزي الذي وعد يسوع
بإرساله ليس هو تماما ً نفس روح المسيح ،الذي كان في األنبياء القدماء.
إجتاز يسوع بالتجسد ،في تجربة لم يختبرها ابدا ً من قبل .لقد أصبح انسانا ً وأخذ على عاتقه
اإلنسانية ،التي لم تكن لديه ابدا ً من قبل .هللا اآلب َح َل في يسوع ،اإلله المتجسد .وهكذا اتحد
فيه الالهوت بالناسوت .لقد ُولد ِم ِن ْام َرأَة (غالطية  ،)4 :4ومع ذلك ف ِفي ِه ِح ُّل كُل ِّمل ِّْء
الالَّ ُهوتِ( .كولوسي .)9 :2
ي  ،انتصر يسوع علي الشيطان والقبر .وإجتاز في تجربة لم يختبرها أبدا ً من
وكإنسان -إله ّ
قبل .وأوجد إيمانا ً لم يكن موجودًا من قبل .ألَنَّهُ ِفي َما ُه َو قَ ْد تَأَلَّ َم ُم َج َّربًا َي ْقد ُِر أ َ ْن يُعِينَ
ْال ُم َج َّر ِبينَ ( .عبرانين  )18 :2هو معزينا وشفيعنا (يوحنا  18 :14؛ 1يوحنا  .)1 :2ضع في
اعتبارك أن الكلمة المترجمة على أنها "معزي" في يوحنا  14تمت ترجمتها "بشفيعاً" في
(1يوحنا .)1 :2
حجب األب ،نفسه عن ابنه على الصليب وتركه ،مما أدى إلى وفاته .ومع ذلك ،ففي قيامة
المسيح وتمجيده ،وباألخص في يوم الخمسين ،تم سكب روح اآلب مرة أخرى على يسوع
دون قياس .إن بشرية يسوع هي عنصر مهم في تمجيده .تذكر صالة يسوع في يوحنا :17
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ضْ .ال َع َم َل الَّذِي أ َ ْع َ
اآلب
ت أَيُّ َها
ط ْيت َ ِني أل َ ْع َم َل قَ ْد أ َ ْك َم ْلتُهَ .واآلنَ َم ِ ّج ْد ِني أ َ ْن َ
ُ
علَى األ َ ْر ِ
"أنَا َم َّج ْدت ُ َك َ
ِع ْن َد َذاتِ َك بِ ْال َم ْج ِد الَّ ِذي َكانَ ِلي ِع ْن َد َك قَ ْب َل َك ْو ِن ْال َعالَ ِم ( ".يوحنا )5 ،4 :17
اإلله المتجسد يسوع المسيح كان يسأل اآلب أن يمجده كنائب عنا ،وبوصفه آدم الثاني ،
وكأخينا .ألجل كل ذلك كان يطلب تمجيده؛ وكواحد منا ،حصل على هذا التمجيد في يوم
الخمسين (أعمال الرسل  33 ,32 :2؛  13 :3؛ (عبرانين  .)9،8 :1وقد تم ذلك "لكي" يمأل
يسوع "كل شيء" بما في ذلك جسده ،الكنيسة (أفسس .)10 , 9 :4
كب الروح بدون حصرأو كيل من اآلب على االبن ،رأس الجسد .ومن يسوع ،رأسنا  ،تدفق
ُ
س َ
الروح إلى باقي الجسد .والروح الذي تلقاه الرسل في يوم الخمسين كان هو المعزي الموعود
به  /روح اآلب اآلتي من خالل المسيح( .وقد ُرمز إلى هذا في مسح هارون ككاهن أعظم.
انظر مزمور .)2 :133
اتحد روح االبن ،أو انضم إلى روح اآلب خالل تمجيد المسيح ،مما أدى إلى وجود روح واحد
هو روح هللا والمسيح (رومية .)11-9 :8
هذا هو الروح الواحد ،الروح القدس ،الذي أرشد وتكلم مع الرسل  .وهوذات الروح الذي ُكذب
َطيَّة .وهو أيضا ً ذاته الذي أشار إليه يوحنا بقوله" ،أل َ َّن
عليه ،والذي كان سيُ َب ِ ّكت العَالَ َم علي الخ ِ
ي بَ ْعدُ" (يوحنا  .)39 :7وإذ تحدث المسيح عن نفس الروح قال،
ُس لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد أُع ِ
ُّ
الرو َح ْالقُد َ
ْط َ
ط ِلقَ  ،ألَنَّهُ ِإ ْن لَ ْم أ َ ْن َ
"ل ِك ِنّي أَقُو ُل لَ ُك ُم ْال َح َّقِ :إنَّهُ َخي ٌْر َل ُك ْم أ َ ْن أ َ ْن َ
ط ِل ْق الَ َيأ ْ ِتي ُك ُم ْال ُم َع ِ ّزيَ ،ول ِك ْن ِإ ْن
َذ َهبْتُ أ ُ ْر ِسلُهُ ِإلَ ْي ُك ْم( ".يوحنا .)7 :16
هذا الروح الواحد ليس سوى حياة يسوع المسيح ذاته والذي توجد فيه حياة اآلب.و بكلمة
أخرى ،هذا الروح الواحد ليس سوى يسوع المسيح نفسه علي شكل روح .وعندما ننال الروح،
فإننا بذلك ننال كل من اآلب واالبن (يوحنا  ،)23 :14مما يجعل الروح القدس الواسطة الثالثة
التي من خاللها يمكن أن يكون هللا وابنه حاضرين معنا شخصيا ً ،ككلي الوجود.
صا مختلفًا
نعم ،إن الروح القدس هو شخص بقدر ما أن هللا والمسيح أشخاص ،ولكنه ليس شخ ً
عنهما .إنه شخص يسوع المسيح ذاته  ،الممتليء "بكل ملء" اآلب .في الفصل التالي ،سوف
أشارك العديد من اآليات للتأكيد على هذه الحقيقة.
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الفصل التاسع
روح آخر
ع آخ ََر لَ ْم نَ ْك ِر ْز بِ ِه ،أ َ ْو ُك ْنت ُ ْم تَأ ْ ُخذُونَ ُرو ًحا آخ ََر لَ ْم تَأ ْ ُخذُوهُ ،أ َ ْو
"فَإِنَّهُ ِإ ْن َكانَ اآلتِي َي ْك ِر ُز بِيَ ُ
سو َ
ِإ ْن ِج ً
سنًا ُك ْنت ُ ْم تَ ْحتَ ِملُونَ  2( ".كورنثوس . )4 :11
يال آخ ََر لَ ْم ت َ ْق َبلُوهَُ ،ف َح َ
لم يقتصر تحذير بولس ألهل كورنثوس على استقبال يسوع آخر ،بل امتد إلى استقبال روح
آخر .رأينا في الفصل السابق أن الكتاب المقدس يقول أنه يوجد روح واحد .وسعيُنا في هذا
الفصل هو معرفة أي روح استقبله أهل كورنثوس .بمجرد أن نعرف أي روح نالوه ،سنتمكن
من معرفة أي روح هو "الروح اآلخر".
ومرة أخرى ،سأسعى ألختصر المراجع على الرسائل المكتوبة إلى أهل كورنثوس ،طالما أنها
هي موضع البحث .خذ بعين األعتبار ما يلي:
أ َ َما ت َ ْعلَ ُمونَ أَنَّ ُك ْم َه ْي َك ُل هللاَِ ،و ُرو ُح هللاِ يَ ْس ُك ُن فِي ُك ْم؟" (1كورنثوس  )16 :3انظر أيضا ً
(1كورنثوس ")19 :6
فهم أهل كورنثوس أن روح هللا هو الذي يسكن فيهم .تذكر ما اكتشفناه سابقًا" :الروح" يعني
َ
"الحياة".
ور هللاِ الَ
ان الَّذِي فِي ِه؟ ه َك َذا أ َ ْي ً
ضا أ ُ ُم ُ
"أل َ ْن َم ْن ِمنَ النَّ ِ
اس يَ ْع ِر ُ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
ف أ ُ ُم َ
ان إِالَّ ُرو ُح ِ
ور ِ
س ِ
س ِ
َي ْع ِرفُ َها أ َ َح ٌد ِإالَّ ُرو ُح هللاِ1( ".كورنثوس )11:2
روحك ليس كيانًا مختلفا ً عنك .إنه من أنت ،إنه حياتك الخاصة؛ ليس جسدك المادي ،ولكن
تكوينك الروحي ،إنه جانبك غير الجسدي .وبنفس الطريقة ،فإن روح هللا ليس كيانًا مختلفًا عن
هللا .إنه هللا نفسه بدون الشكل الجسدي إنه حياته الخاصة.
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ومع ذلك ،يشير النص إلى اختالف مهم للغاية .ففي حين أن روح اإلنسان "فيه"  ،فإن روح
هللا ال يقتصر على شكل هللا الجسدي .إذ يمكن هلل أن يكون حاضرا ً في أي مكان (كلي الوجود)
من خالل روحه.
الحظ ما يقوله بولس أيضا ً:
الرو ُحَ ،و َحي ُ
َاك ُح ِ ّريَّةٌ2( ".كورنثوس )17 :3
الربّ ِ ُهن َ
ْث ُرو ُح َّ
الربُّ فَ ُه َو ُّ
" َوأ َ َّما َّ
الرو ُح" من هو هذا الرب؟
الربُّ فَ ُه َو ُّ
"وأ َ َّما َّ
هل الحظت؟ َ
سوعُ ْال َم ِسي ُح ،الَّذِي
احدٌ:
اءَ ،ون َْح ُن لَهَُ .و َربٌّ َو ِ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْش َي ِ
ُ
"ل ِك ْن لَنَا ِإلهٌ َو ِ
احدٌَ :ي ُ
اءَ ،ون َْح ُن بِ ِه1( ".كورنثوس )6 :8
بِ ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
اح ٌد
"ربٌّ َو ِ
يبرز النصان أعاله هوية الروح القدس بكل وضوح .فبعد أن قال بولس يوجد َ
الرو ُح ".علّم بولس أهل كورنثوس أن
سو ُ
َي ُ
الربُّ فَ ُه َو ُّ
"وأ َ َّما َّ
ع ْال َم ِسي ُح" ،أضاف موضحا ًَ ،
الروح القدس هو يسوع نفسه ،في الهوته كلي الوجود.
في ضوء ذلك ،أجد أنه من المثيرجدا ً لإلهتمام وله صله بالموضوع ما كتبه بولس الحقا ً إلى
أهل كورنثوس:
س ُ
ير ُرو ًحا ُم ْح ِييًا".
وب أ َ ْي ً
"ه َك َذا َم ْكت ُ ٌ
ان األ َ َّولَُ ،ن ْف ً
سا َحيَّةًَ ،وآ َد ُم األ َ ِخ ُ
اإل ْن َ
ص َ
ضاَ ،
ار آ َد ُمِ ،
(1كورنثوس )45:15
يتطابق هذا تما ًما مع ما رأيناه في الفصول السابقة .لقد ُجعل يسوع روحا ً مانحا ً للحياة .وفي
يوم الخمسين ،نزل روح يسوع على التالميذ .جاء إليهم بصفته المعزي الموعود به .إنه روح
الحق .الحظ ما نقرأه في (أعمال الرسل )26 :3
ع ْن ُ
ور ِه".
ار ُك ُك ْم بِ َر ِ ّد ُك ِّل َو ِ
ام هللاُ فَتَاهُ يَ ُ
سو َ
احد ِم ْن ُك ْم َ
ع ،أ َ ْر َ
ش ُر ِ
سلَهُ يُبَ ِ
"إِلَ ْي ُك ْم أ َ َّو ًال ،إِ ْذ أَقَ َ
أرسل هللا يسوع ،علي شكل روح ،ليبارك شعبه .هذا ما قاله بولس في (غالطية :)6 :4
اآلب".
ار ًخا :يَا أَبَا
ُ
"ث ُ َّم بِ َما أَنَّ ُك ْم أ َ ْبنَا ٌء ،أ َ ْر َ
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه إِلَى قُلُوبِ ُك ْم َ
ص ِ
بحسب رسالة بولس ،فإن الروح الذي استقبله أهل كورنثوس ليس سوى روح المسيح أو حياة
المسيح .لقد كان هوالمسيح نفسه بدون الشكل البشري ،ظهور روحي لنفسه.
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ع
سو َ
س ُك ْم ،أ َ َّن َي ُ
س ُك ْم .أ َ ْم َل ْست ُ ْم تَ ْع ِرفُونَ أ َ ْنفُ َ
ان؟ ْامت َ ِحنُوا أ َ ْنفُ َ
َج ِ ّربُوا أ َ ْنفُ َ
س ُك ْم ،ه َْل أَ ْنت ُ ْم ِفي ِ
اإلي َم ِ
ضا رومية :8
وضينَ ؟ ( 2كورنثوس ( )5 :13انظر أي ً
ا ْل َم ِّ
سي َح ُه َو فِّي ُك ْم ،إِ ْن لَ ْم ت َ ُكونُوا َم ْرفُ ِ
10؛ غالطية 20 :2؛ أفسس17 :3؛ كولوسي27 ،26 :1؛ 1يوحنا )4:4
لم يقل بولس أن لديكم كلمات المسيح أو أفكار المسيح أو صديق المسيح .ال ،قال أن يسوع
ضا (رومية  .)10 :8وألن هللا كان في المسيح (2كورنثوس ،)19 :5
المسيح فيكم .انظر أي ً
فعندما ينال أهل كورنثوس المسيح ،فقد نالوا كليهما :روح هللا وروح المسيح ،أي نالوا اآلب
واإلبن معا ً (يوحنا .)23 :14
هذا أمر مهم جدا ً ألن نفهمه ،ألنه ،وفقًا لبولس ،فإن استقبال يسوع آخر أو روح آخر هو خداع
من الحية التي خدعت حواء في جنة عدن.
ماذا عن المسيحية اليوم؟ هل لهم نفس الروح الذي شاركه بولس مع أهل كورنثوس أم روح
آخر؟
مرة أخرى ،كما رأينا سابقًا ،من خالل تعليم الثالوث ،تلقى العالم المسيحي رو ًحا آخر غير
يسوع واآلب .وها هو االقتباس مرة أخرى:
"اآلب ليس هو االبن ،والروح القدس ليس هو اآلب أو االبن".
(Understanding the Trinity by Jeffrey E. Brower and Michael C. Rea,
P. 2) Dam University of Notre
(https://www3.nd.edu/~mrea/papers/Understanding%20the%20Trini
)ty.pdf
"اآلب ليس هو االبن ،و االبن ليس هو الروح .والروح ليس هو اآلب ،إلخ" .
(Bible Studies for Youth—Seventh-day Adventist Church.
)http://aucyouth.adventist.org.au/uploaded_assets/361517
صا آخر  /يُدعى "هللا الروح القدس".ووفقًا لهذا التعليم ،فالذي
لقد قدمت عقيدة الثالوث شخ ً
يسكن فينا بوصفنا "هيكل هللا " هو"هللا الروح القدس" (1كورنثوس  ،)16 :3بينما يسوع في
السماء مع اآلب .فمن خالل هذا التعليم ،تم اعتبار الشخص/الكائن الثالث (هللا الروح القدس)
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متساو مع هللا ويستحق العبادة والوقار والمجد كإله .ومع ذلك ،فكل تالميذ الكتاب المقدس
يعرفون أن مصطلح "هللا الروح القدس" لم يُذكر في الكتاب المقدس علي اإلطالق.
في ضوء ذلك ،أجد أن من المهم جدا التحذير الذي يقدمه الكتاب المقدس:
علَى َ
س ُ
ان
ط ِريقَة َما ،ألَنَّهُ الَ َيأ ْ ِتي ِإ ْن لَ ْم َيأ ْ ِ
ت ْ
"الَ َي ْخ َد َعنَّ ُك ْم أَ َح ٌد َ
االر ِت َدا ُد أ َ َّو ًالَ ،ويُ ْست َ ْعلَ ْن ِإ ْن َ
س فِّي
ْالخ ِ
علَى ُك ِّل َما يُ ْد َ
َطيَّ ِة ،اب ُْن ْال َهالَ ِكْ ،ال ُمقَا ِو ُم َو ْال ُم ْرت َ ِف ُع َ
عى إِل ًها أ َ ْو َم ْعبُودًاَ ،حتَّى إِّنَّهُ يَجْ ِّل ُ
سهُ أَنَّهُ ِّإلهٌ2( ".تسالونيكي .)4 ،3 :2
َه ْي َك ِّل ِّ
للا َك ِّإل ٍّهُ ،م ْظ ِّه ًرا َن ْف َ
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الفصل العاشر
كيف يؤثر الالهوت على التبرير باإليمان
اح ٌد1( ".كورنثوس )17 :6
الربّ ِ فَ ُه َو ُرو ٌح َو ِ
صقَ بِ َّ
"وأ َ َّما َم ِن ْالت َ َ
َ
منذ أن أصبحت مسيحياً ،سمعت عن مصطلح التبرير باإليمان أكثر من أي مصطلح آخر .لقد
تم كتابة العديد من الكتب والعظات حول هذا الموضوع ،وكل كنيسة ومجموعة مسيحية كنت
أتواصل معها ،ادعَّت أنها تؤمن بهذا الموضوع .وي َّدعي القانونيون والليبراليون على حد سواء
أنهم يتمتعون بالتبرير باإليمان .
ما هو التبرير بإيمان؟ لكي نعرف كيف تؤثر قضية االهوت على رسالة التبرير باإليمان،
نحتاج أوالً إلى فهم ما هو التبرير باإليمان .ببساطة ،يشير التبرير باإليمان إلى التبرير الذي
نُلناه باإليمان .الحظ النص التالي:
َطيَّ ِة َ .وأ َ َّما اآلنَ
وس َم ْع ِرفَةَ ْالخ ِ
سد الَ َيت َ َب َّر ُر أ َ َما َمهُ .أل َ َّن ِبالنَّا ُم ِ
"ألَنَّهُ ِبأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
وس ُك ُّل ذِي َج َ
فَقَ ْد َ
ع
وس َواأل َ ْن ِبيَ ِ
ان بِيَ ُ
سو َ
وسَ ،م ْش ُهودًا لَهُ ِمنَ النَّا ُم ِ
ون النَّا ُم ِ
اء ،بِ ُّر هللاِ ِب ِ
اإلي َم ِ
ظ َه َر بِ ُّر هللاِ بِ ُد ِ
علَى ُك ِّل الَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ  .ألَنَّهُ الَ فَ ْرقَ ( ".رومية )22-20 :3
ْال َم ِسيحِِ ،إلَى ُك ِّل َو َ
يرجي أال تفوتك هذه النقطة .فبولس ال يتحدث هنا عن بر اإلنسان .بل يتحدث عن بر هللا ذاته،
و يدعوه "بر هللا" .الحظ ما يقوله في األصحاح العاشر:
"ألَنَّ ُه ْم ِإ ْذ َكانُوا َي ْج َهلُونَ ِب َّر هللاَِ ،و َي ْ
ضعُوا ِل ِب ِ ّر ِ
هللا( ".رومية
طلُبُونَ أ َ ْن يُثْ ِبتُوا ِب َّر أ َ ْنفُ ِس ِه ْم لَ ْم ي ُْخ َ
)3 :10
البر المقدم لنا ليس من أصل بشري .إنه بر هللا ذاته .وهو ما أسماه مارتن لوثر "Justitia
" ،Alienumأي أنه بر غريب يعود أصله إلى شخص آخر .ومضى يقول أنه بر خارج عن
نطاقنا أو غريب عنا ،أي أنه بالتحديد بر المسيح.
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كان الرسول بولس واضحا ً في رسالته .فإنه يوجه القارىء إلى نوع خاص من البر .البر الذي
ال يمكن بلوغه بطاعة الناموس .لقد أظهر هللا بره بمعزل عن مبدأ الناموس كله ،وبمعزل عن
الطاعة القانونية الكاملة كوسيلة للحصول علي التبرير ،وبمعزل أيضا ً عن النظام القانوني الذي
اتبعه اليهود كأساس للتبرير.
إن بر هللا متاح فقط "باإليمان بيسوع المسيح" لكل الذين "يؤمنون ".الشرط الوحيد المقدم هو
"اإليمان" .ومن هنا جاء مصطلح التبرير باإليمان .ويشير هذا المصطلح إلى األخبار السارة
بأننا يمكن أن ننال بر هللا باإليمان .
ُخلّص دائ ًما ما يكون مصحوبًا
بالطبع ،نحن نخلص باإليمان وحده ،ولكن اإليمان الذي ي ِ
بالتغيير .نحن ال نخلص باإليمان واألعمال ،بل باإليمان الذي يعمل .رسالة التبرير باإليمان ال
تلغي أعمال اإليمان؛ لكنها تلغي أعمال الناموس .هناك فرق كبير بين أعمال الناموس وأعمال
اإليمان .األول هو مصدر تبرير اإلنسان ،حسبما يعتقد البعض والثاني هو ثمر بر هللا فينا.
ومع ذلك ،وبالعودة إلى نقطتنا الرئيسية ،فإن التبرير باإليمان هو المصطلح المستخدم لإلشارة
إلى التبرير الذي أناله بمجرد اإليمان بيسوع وقبوله كربي ومخلصي.
الحظ ما كتبه الرسول بولس إلى أهل فيلبي:
يحْ ،البِ ُّر الَّذِي ِمنَ هللاِ
ْس ِلي ِب ِ ّري الَّذِي ِمنَ النَّا ُم ِ
"وأُو َج َد فِي ِهَ ،ولَي َ
وسَ ،ب ِل الَّذِي بِإِي َم ِ
َ
ان ْال َم ِس ِ
ان( ".فيلبي )9 :3
ِب ِ
اإلي َم ِ
إنه تبرير يأتي من هللا باإليمان ،ليس كنتيجة لحفظي للناموس ،بل كنتيجة إليماني بيسوع .هذا
هو التعليم الكتابي للتبرير باإليمان ،وهو رغم بساطته الكبيرة ،لكنه حقيقي جدا ً ويعمل على
تحرير اإلنسان من عبء اإلعتماد على األعمال ليناله.
سؤالي األول عندما تعلمت رسالة التبرير باإليمان كان " كيف يمكن لي أن أنال بر هللا بمجرد
اإليمان بابنه؟"
فإلى أن تعلمت الحقيقة عن هللا وعن ابنه ،وخاصة هوية الروح القدس ،كان التبريرباإليمان
مجرد نظرية في ذهني .وقد قبلتها دون أي فهم .ولكني عندما أدركت تعليم الكتاب المقدس عن
قادرا على تمجيد هللا
الروح القدس ،فهمت التطبيقات العميقة للتبرير باإليمان.عندئذ فقط كنت ً
من أعماق قلبي وعقلي على خطته الرائعة للخالص.
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ما هو التبرير على أي حال؟ هل فكرت في ذلك السؤال من قبل؟ فإذا كان التبرير الذي نلناه
باإليمان ال يرتكزعلى طاعة الناموس ،فما هو إذن؟ من الواضح أنه ال يمكن أن يشير إلى
أفعالي أو أعمالي .نعم ،األعمال الصالحة ستكون ثمرة بر داخلي،.ومع ذلك ،فإننا نبحث عن
جذورها أو مصدرها.
على مر السنين ،صادفت ثالث مدارس مختلفة حول الفهم المتعلق ببر هللا:
 -1األفعال :يفسر البعض أن بر هللا هو أفعال صالحة .التركيز على األفعال ،على طاعة
الناموس ،.على ما يُفعل وما ال يفعل .فأنت الذي تحدد موقفك من هللا بنا ًء على طاعتك.
 -2تغيير السجل في السماء :ينظر البعض إلى بر هللا على أنه مجرد تغيير في سجالت
هللا في السماء ،تغيير في عقل هللا وتفكيره عن الخاطئ .فقبل قبول يسوع ،يرآه هللا
بارا .أي أن التركيز ينصب على تغيير السجل في
كخاطئ ،ثم بعد قبول يسوع يرآه هللا ً
السماء ،وليس على حياة متغيرة.
 -3شخص يسوع المسيح :هناك عنصر من الحقيقة لكال الفكرتين (رقم  1و  ، )2لكن
كالهما يفتقد للنقطة الرئيسية .فبعد دراسة مستفيضة توصلت لفهم هذا البر على أنه
يشير إلى شخص محدد وهو الرب يسوع المسيح .فهو ليس ً
عمال صال ًحا ،وال هوتغيير
في السجل .البر الذي يقدمه هللا لنا باإليمان موجود في شخص المسيح يسوع نفسه ،ألن
البرهو طبيعته ذاتها التي يهبها لنا ،والتي ستثمر فينا أعماالً صالحة ،وليس العكس ،أي
أن األعمال الصالحة ال تنتج فينا البر.
هل يمكن للمرء أن يكون قدوسا ً بدون هللا؟ طبعا الجواب هو ال .لماذا ال؟ ألن القداسة هي
صفة من صفات هللا وحده ،وبالتالي فبدون هللا ال يمكنك الحصول على القداسة .واألمر ذاته
ينطبق على البر  ،والذي هو صفة من صفات هللا ( متي 17 ،16 ، :19؛ 1يوحنا 5 :1؛
مزمور  .) 142 ،137 :119فبدون هللا ال نستطيع أن نكون أبرارا ً .القداسة والبر هما من
صفات هللا وحده .تلك هي طبيعته .أما فيما يتعلق بالجنس البشري ،فالطريقة الوحيدة التي
يمكننا من خاللها أن نصبح شركاء في طبيعة هللا هي من خالل المسيح (يوحنا .)6 :14
وبالتالي فإن البر موجود في شخص المسيح ذاته وليس في أعمالنا.
بالعودة إلى نقطتنا األساسية ،ما هو البر؟ فيما يلي بعض اآليات التي يجب مراعاتها:
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الربُّ َ ،وأُقِي ُم ِل َد ُاو َد ُ
عد ًْال ِفي
غ ْ
"هَا أَيَّا ٌم تَأ ْتِيَ ،يقُو ُل َّ
صنَ ِب ّرَ ،ف َي ْم ِلكُ َم ِلكٌ َو َي ْن َج ُحَ ،وي ُْج ِري َحقًّا َو َ
الرب
ص َي ُهو َذاَ ،ويَ ْس ُك ُن إِس َْرا ِئي ُل ِآمنًاَ ،وه َذا ُه َو ا ْس ُمهُ الَّذِي يَ ْد ُ
ض .فِي أَي ِ
َّام ِه يُخَلَّ ُ
األ َ ْر ِ
عونَهُ بِ ِهَّ :
ِّبرنَا( ".إرميا)5،6 :23
سةً َوفِ َدا ًء1( ".كورنثوس :1
"و ِم ْنهُ أ َ ْنت ُ ْم ِب ْال َم ِسيحِ َي ُ
سو َ
ار لَنَا ِح ْك َمةً ِمنَ هللاِ َو ِب ًّرا َوقَ َدا َ
ص َ
ع ،الَّذِي َ
َ
)30
تشهد هذه اآليات أن الرب نفسه هو برنا .يسوع نفسه "صار لنا براً" .اسمه غصن البر" .
الربُّ " (إشعياء .)17 :54
َوبِ ُّر ُه ْم ِم ْن ِع ْن ِدي ،يَقُو ُل َّ
ضا ما قاله الرسول بولس:
الحظ أي ً
ان َ .ول ِك َّن
"فَ َما َذا نَقُولُ؟ ِإ َّن األ ُ َم َم الَّذِينَ لَ ْم يَ ْس َع ْوا فِي أَث َ ِر ْالبِ ِ ّر أَد َْر ُكوا ْالبِ َّرْ ،البِ َّر الَّذِي بِ ِ
اإلي َم ِ
ْس
ِإس َْرا ِئي َلَ ،و ُه َو َي ْس َعى ِفي أَث َ ِر نَا ُم ِ
وس ْال ِب ّرِ .ل َما َذا؟ ألَنَّهُ فَ َع َل ذ ِل َك لَي َ
وس ْال ِب ِ ّر ،لَ ْم يُد ِْر ْك نَا ُم َ
ص َ
ص ْد َم ِة( "،رومية )32-30 :9
وس .فَإِنَّ ُه ُم ا ْ
ط َد ُموا ِب َح َج ِر ال َّ
ان ،بَ ْل َكأَنَّهُ بِأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
بِ ِ
اإلي َم ِ
لماذا أدرك األمم البر واليهود لم يدركوا؟ ما هي وجهة نظر بولس؟ لم يثق األمم بأعمالهم ،بل
وثقوا باهلل وقبلوا يسوع كمخلص لهم .بينما رفض اليهود يسوع ووثقوا في جهودهم الخاصة.
البر موجود في يسوع المسيح وحده .فإذا كان لك يسوع فلك بر هللا ،وإن لم يكن لك يسوع،
فليس لك هذا البر.
ير ن َْح ُن بِ َّر هللاِ فِي ِه2( ".كورنثوس : 5
َطيَّةً ،خ ِ
فخ ِ
"ألَنَّهُ َجعَ َل الَّذِي لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َطيَّةً أل َ ْج ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ
 )21انظر ايضا ً (رومية )4-1 :8
لقد صرنا بر هللا في المسيح .فهذا البر يوجد في المسيح ،الذي صار برا ً ألجلنا .وبعبارة
أخرى ،البر الذي يجب أن نناله باإليمان ،أو البر الذي نخلص به ،يوجد في حياة يسوع المسيح
نفسه .الحظ ما يقوله الكتاب المقدس:
صالَ ُحونَ
صو ِل ْحنَا َم َع هللاِ ِب َم ْو ِ
ت ا ْبنِ ِهَ ،ف ِباأل َ ْو َلى َكثِ ً
"ألَنَّهُ ِإ ْن ُكنَّا َون َْح ُن أ َ ْع َدا ٌء قَ ْد ُ
يرا َون َْح ُن ُم َ
ص بِ َحيَاتِ ِه!" (رومية )10 :5
ن َْخلُ ُ
نحن نخلص ونتصالح مع هللا ،أو نتبرر بقبولنا لحياة المسيح .فالخالص والبر يوجدان في
س ْ
ت لَهُ ْال َح َياة ُ 1( ".يوحنا :5
ْس لَهُ اب ُْن هللاِ فَلَ ْي َ
يسوع المسيحَ " .م ْن لَهُ االب ُْن فَلَهُ ْال َح َياةَُ ،و َم ْن لَي َ
)12
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هذا هو جوهر التبرير باإليمان .ويتم عندما يتوب الخاطئ ويقبل يسوع كمخلص له( ،غالطية
 6:4؛ أعمال الرسل )26 :3
لذلك يقول الكتاب المقدس:
عِ ،ل َك ْي ت ُ ْ
س ِدنَا .ألَنَّنَا
ع أ َ ْي ً
" َح ِ
ظ َه َر َحيَاة ُ يَ ُ
الربّ ِ يَ ُ
س ِد ُك َّل ِحين ِإ َماتَةَ َّ
سو َ
سو َ
املِينَ ِفي ْال َج َ
ضا فِي َج َ
عِ ،ل َك ْي ت َ ْ
س ِدنَا
سلَّ ُم َدائِ ًما ِل ْل َم ْو ِ
ع أ َ ْي ً
ظ َه َر َح َياة ُ َي ُ
ت ِم ْن أ َ ْج ِل َي ُ
سو َ
سو َ
ضا فِي َج َ
ن َْح ُن األ َ ْح َيا َء نُ َ
ت2( ".كورنثوس10 :4و )11
ْال َمائِ ِ
إن أساس رسالة التبرير باإليمان يكمن في سكنى المسيح بداخلنا .فالسبب الوحيد الذي يجعلنا
أبرارا هو أننا نشترك في طبيعة هللا االهوتية البارة ،أي من خالل قبول حياة يسوع
نصبح
ً
المسيح.
الحظ ما يقوله الكتاب المقدس:
ْ
"ال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ْال َم ْجدِ( "...كولوسي )27 ،26 :1
"...أل َ َّن الَّذِي فِي ُك ْم أ َ ْع َ
ظ ُم ِمنَ الَّذِي فِي ْال َعالَ ِم 1( "...يوحنا )4:4
سدِ ،فَإِنَّ َما أ َ ْحيَاهُ فِي
" َم َع ْال َم ِسيحِ ُ
ي .فَ َما أ َ ْحيَاهُ اآلنَ فِي ْال َج َ
ص ِلبْتُ  ،فَأ َ ْحيَا الَ أَنَا ،بَ ِل ْال َم ِسي ُح َي ْحيَا فِ َّ
سهُ أل َ ْج ِلي( ".غالطية )20 :2
ان اب ِْن هللاِ ،الَّذِي أ َ َحبَّ ِني َوأ َ ْسلَ َم نَ ْف َ
ِ
انِ ،إي َم ِ
اإلي َم ِ
سونَ فِي ْال َم َحبَّ ِة( "...أفسس )17 :3
صلُونَ َو ُمتَأ َ ِ ّ
س ُ
ان فِي قُلُو ِب ُك ْمَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ُمتَأ َ ِ ّ
" ِليَ ِح َّل ْال َم ِسي ُح بِ ِ
اإلي َم ِ
ع
س ُك ْم ،أ َ َّن يَ ُ
سو َ
س ُك ْم .أ َ ْم لَ ْست ُ ْم ت َ ْع ِرفُونَ أ َ ْنفُ َ
ان؟ ْامتَ ِحنُوا أ َ ْنفُ َ
" َج ِ ّربُوا أ َ ْنفُ َ
س ُك ْم ،ه َْل أ َ ْنت ُ ْم فِي ِ
اإلي َم ِ
وضينَ ؟" (2كورنثوس )5 : 13
ْال َم ِسي َح ُه َو فِي ُك ْمِ ،إ ْن لَ ْم تَ ُكونُوا َم ْرفُ ِ
ب ْال ِب ِ ّر( ".رومية :8
ب ْالخ ِ
َطيَّ ِةَ ،وأ َ َّما ُّ
سبَ ِ
س َب ِ
"و ِإ ْن َكانَ ْال َم ِسي ُح ِفي ُك ْم ،فَ ْال َج َ
الرو ُح فَ َحيَاة ٌ ِب َ
س ُد َم ِيّتٌ ِب َ
َ
)10
الربّ ِ فَ ُه َو ُرو ٌح
صقَ ِب َّ
اسمحوا لي أن أعود إلى اآلية األولى في هذا الفصلَ " :وأ َ َّما َم ِن ْالت َ َ
اح ٌد1( ".كورنثوس  )17 :6بمعنى آخر ،عندما يتوب الخاطئ ،فإنه يستبدل حياته بحياة
َو ِ
المسيح .وهذا يجلب له طبيعة هللا وبره وقداسته .فحياة المسيح هي أساس ومركز رسالة
التبرير باإليمان  .فهي تَبد ٌل وتغيير كامل للحياة وليست مجرد تشكيل لها.
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لذلك يوجد البر في شخص محدد وهو يسوع المسيح .التبرير ليس مجرد فعل الصواب
والحق ،بل هو باألحرى تجسد ذلك الحق والصواب بداخلنا ليصر جزء من كياننا .وهذا بدوره
يتفاعل مع روحنا أو نفسنا .إنه أمر داخلي ،ويشير إلى شخصنا الباطن .عندما ينال الشخص
حقًا بر هللا باإليمان ،تتغير حياته .وهذا التغير دائما ما يصحبه التجديد  ،ألنه ما عدت أنا الذي
ي( .غالطية )20 :2
يحيا َ ،ب ِل ْال َم ِسي ُح هو الذي َي ْح َيا ِف َّ
ما يعنيه هذا ،عزيزي القارئ ،هو أن رسالة التبرير باإليمان تقوم على حصول كل واحد منا
على حياة المسيح البارة ،أي أن يسكن ذلك الشخص اإللهي بداخلنا وهو المسيح يسوع بذاته.
كل هذا مرتبط بالفهم الصحيح لهوية الروح القدس التي هي حياة المسيح .وفهمنا لهذه الهوية
الحقيقية يساعدنا على معرفة كيف نصبح رو ًحا واحدًا مع المسيح  .فنحن نصبح رو ًحا واحدًا
معه عندما نقبل حياته ذاتها.
تدور بشارة اإلنجيل حول إعادة الحياة إلى اإلنسان .ويخبرنا الكتاب المقدس أن هذه الحياة
يصرح به البشير يوحنا:
موجودة في ابنه ،ونحن نقبلها بقبول روحه .وهذا ما
ِّ
هللا أ َ ْع َ
ي ال َّ
ي ِفي ا ْب ِن ِهَ .م ْن لَهُ االب ُْن فَلَهُ ْال َح َياةُ،
َ
ش َها َدةُ :أ َ َّن َ
طانَا َح َياة ً أ َ َب ِديَّةًَ ،وه ِذ ِه ْال َح َياة ُ ِه َ
"وه ِذ ِه ِه َ
س ْ
ت لَهُ ْال َحيَاةَُ .كتَبْتُ ه َذا ِإلَ ْي ُك ْم ،أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمؤْ ِمنِينَ بِاس ِْم اب ِْن هللاِِ ،ل َك ْي تَ ْعلَ ُموا
ْس لَهُ اب ُْن هللاِ فَلَ ْي َ
َو َم ْن لَي َ
أ َ َّن لَ ُك ْم َح َياة ً أ َ َب ِديَّةًَ ،و ِل َك ْي تُؤْ ِمنُوا ِباس ِْم اب ِْن ِ
هللا1( ".يوحنا )13-11 :5
صا آخر
من خالل عقيدة الثالوث أُخذ المسيح من المؤمن .وبدالً من استقبال حياته ،نستقبل شخ ً
أو كائنا ً آخر يُدعى "هللا الروح القدس" .وهذا يعتبر هجوم مباشر على أساس رسالة التبرير
صا آخر يُدعى
باإليمان .فنحن ننال التبرير من خالل حصولنا على يسوع المسيح ،وليس شخ ً
"هللا الروح القدس" ،الذي لم يختبر البشرية اطالقاً ،ولم يُجرب أو يتغلب علي التجربة أبدًا.
بعد فهمي للهوية الحقيقية للروح القدس ،أصبح التبرير باإليمان حقيقة واقعة ذات مغزى
بالنسبة لي .وهذا بدوره سلط الضوء على ما فعله المسيح من أجلي وما يفعله في داخلي ،األمر
الذي ّ
عظم يسوع أكثر فأكثر في فهمي .وفجأة أصبحت كلمات بولس " َوأ َ ْنت ُ ْم َم ْملُوؤُ ونَ فِي ِه "
هي ذروة اختباري الشخصي معه( .كولوسي )10 :2
وهكذا صار يسوع بالحقيقة هو العالم كله بالنسبة لي ،هوحياتي و فرحتي ،وكل ما لدي.
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الفصل الحادي عشر
مدى تأثير هذا التعليم على حياتي
ي منه .ونظرا ً ألنني
أنا مقتنع بأنه ما لم يكن للتعليم تأثير عملي على حياتي ،فال فائدة تعود عل ّ
لست الوحيد الذي لديه مثل هذه الفكرة ،فقد قررت أن أدرج في هذا الفصل فحوى هذا التعليم.
لماذا أعتقد أنه من المهم دراسة هذا الموضوع والوصول إلى جوهره؟ ما الفائدة التي جنيتها
من دراسته؟ وكيف أثر ذلك الحق المكتشف علي مسيرتي الروحية مع هللا؟ منذ قبولي لذلك
الحق ،الحظت بعض التغييرات من ناحيتي تجاه هللا .وفيما يلي بعضا ً منها
 -1الحقيقة عن للا وابنه زادت من محبتي لهما
لقد أدى فهمي للبنوة الحقيقية ليسوع إلى تضخيم شعوري لما فعله هللا من أجلي وإلى أي مدى
أحبني .وبصفتي أب لثالثة أوالد ،أعرف ما يشعر به األب تجاه ابنه .في المرة األولى التي
قرأت فيها قصة تقديم إبراهيم البنه اسحاق ،مزقَت العاطفة قلبي.وتساءلت في تعجب ،كيف
أمكنه فعل ذلك؟
بصفتي أب ،أعرف مدى حب الوالد لطفله .وكل والد بشري يفهم ذلك  .كان هللا يتحدث إلى
البشر عندما ألهم يوحنا أن يقول:
"بِه َذا أ ُ ْ
ظ ِه َر ْ
س َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َد إِلَى ْالعَالَ ِم ِل َك ْي ن َْح َيا بِ ِه1( ".يوحنا :4
ت َم َحبَّةُ هللاِ فِينَا أ َ َّن هللاَ قَ ْد أ َ ْر َ
)9
اختار هللا أن يظهر محبته لك ولي بالتضحية بابنه .وهو الذي غرس هذا الحب األبوي في
قلوبنا .ولماذا فعل ذلك؟ هل تعتقد أن هذا له عالقة بفهم خطة الخالص؟
عندما ُولد ابني البكر ،دانيال وأحضرته من المستشفى إلى المنزل ،شعرت أنني أفخر وأسعد
أب على وجه األرض .في تلك الليلة سجدت على ركبتي بجانب سريري للصالة وتضرعت
إلى المولى أن أختبر عمليا ً ما فعله هللا ألجلي .لذلك صليت" ،أبي ،أريد أن أختبر ما مررت
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أنت به من أجلي .ساعدني ألتصورأن ما حدث ليسوع على الصليب علي أنه يحدث مع ابني".
وال يمكن أن أنسى هذا االختبار أبدًا .لم أستطع تحمل هذا الشعور ألكثر من خمس ثوان.
هززت بعدها رأسي وقلت" ،آسف يا أبي ،ال أستطيع فعل ذلك".
حقا كان هلل ابن .لقد أحبني حقًا لدرجة أنه كان على استعداد للمخاطرة بفقدان ابنه الحبيب
ليمنحني الخالص .لقد بذل حقًا ابنه الوحيد لكي أعيش .أب حقيقي منحني ابنه الحقيقي .لقد
كانت بنوة المسيح لآلب حقيقية ولم تكن استعارة أو لعب أدوار .هذا هو الحب الذي يستحق أن
نسعي إليه؛ الحب الذي يستحق الموت من أجله ،واألهم من ذلك ،هو الحب الذي يستحق
العيش من أجله.
إن فهمي لهذه الحقيقة كشف لي محبة هللا بطريقة تتجاوز ما يمكن للكلمات التعبيرعنه .وقد
َ
ط ِرب لها قلبي واهتز بطريقة عملية .كنت أظن أنني أحب هللا ،ولكن عندما فهمت هذه الحقيقة
وتأملت مغزاها الواقعي العميق  ،زادت محبتي له بما ال يقاس ،بل و أصبحت محبته لي حقيقة
ال يمكن الشك فيها أو زعزعتها.
أفمن المستغرب إذا ً أن يعبّر يوحنا عنها بهذه الكلمات:
ع ُه َو اب ُْن هللاِ؟" (1يوحنا (5:5
" َم ْن ُه َو الَّذِي َي ْغ ِل ُ
ب ْال َعالَ َمِ ،إالَّ الَّذِي يُؤْ ِم ُن أ َ َّن يَ ُ
سو َ
هذا ليس مجرد ِعلم الهوتي .إنه ببساطة نتاج محبة هللا .وإذ ندرك كم أحبنا هللا من خالل فهم
بنوة يسوع الحقيقية  ،فهذا بدوره ي َُو ِلّد الحب في قلوبنا نحو هللا .يقول الكتاب المقدس " َن ْح ُن
نُ ِحبُّهُ ألَنَّهُ ُه َو أ َ َحبَّنَا أ َ َّو ًال" (1يوحنا .)19 :4
كلما تعمق فهمي لمحبة هللا ،كلما زادت محبتي له .وكلما زادت محبتي ،زاد خضوعي
وتسليمي له.
 -2مدى تأثيره على التأكد من الخالص والثقة باهلل
فهمي لحقيقة محبة هللا ،زاد من ثقتي به وبابنه .طوال فترة حياتي المسيحية ،تحدثت إلى العديد
سا واثقين في هللا وآخرين قلقين بشأن
من المسيحيين من مختلف الطوائف ووجدت أنا ً
خالصهم.
لم أكن أبدًا من يقلق بشأن خالصي ،ألنني وثقت باهلل .ولكن في بعض األحيان لم أكن متأكداً.
ومنذ أن تعلمت الحقيقة عن هللا ،فهمت أكثرمغزى تضحية هللا بإرسال ابنه الحقيقي ،وأدركت
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ي .وهكذا تضاعف حبي هلل أربع مرات .إن الزيادة في الثقة
الواقع الجميل لسكنى يسوع ف ّ
واإليقان بالسالم مع هللا هما أمر عجيب حقاً .وفي هذا الصدد قال الرسول بولس:
عا ِل ٌم ِب َم ْن آ َم ْنتُ َ ،و ُمو ِق ٌن أَنَّهُ قَاد ٌِر أ َ ْن َي ْحفَ َ
ظ َودِي َع ِتي ِإلَى ذ ِل َك اليوم".
"ل ِكنَّنِي لَ ْستُ أ َ ْخ َجلُ ،ألَنَّ ِني َ
(1تيموثاوس )12 :1
كان للرسول بولس ثقة كبيرة في المسيح .كان هناك وقت تساءلت فيه كيف يمكنني الوصول
إلى هذه الثقة .ولكني لم أعد أتساءل بعد .فأنا اآلن مقتنع وأعلم علم اليقين أن هللا قادر على
حفظ ما كرسته له .كيف لي أن أشك في شخص أحبني هذا الحب الفائق؟
ش ْيء؟"
ضا َم َعهُ ُك َّل َ
ْف الَ َي َهبُنَا أ َ ْي ً
حقًا" ،اَلَّذِي لَ ْم يُ ْش ِف ْق َ
ع َلى ا ْبنِ ِهَ ،ب ْل بَ َذلَهُ أل َ ْج ِلنَا أَ ْج َمعِينَ َ ،كي َ
(رومية )32 :8
إن يقيني وثقتي ورجائي في الخالص والحياة األبدية تجد مكانًا للراحة في محبة هللا ورحمته.
ي ،كيف أفقد هذه الثقة! إنه أبي ،وهو يحبني بقدر ما يحب ابنه
مع كل هذا الحب الظاهر ل ّ
يسوع .وبالنسبة لي هذا ليس مجرد علم الهوتي أو حديث بال معني .ال ،إنها حقيقة مؤكدة بقدر
تأكدي من محبتي الفائقة ألطفالي ،وتأكدي من استعدادي التام ألن أبذل حياتي من أجلهم
ومع ذلك ،كان هللا اآلب على استعداد لرؤية ابنه الوحيد وهو يموت على خشبة الصليب،
وارتضى على أن يفصل نفسه عن ابن محبته أثناء محنته الكبري على الصليب  ،بل وقد
حجب وجهه ال ُمحب عن ابنه ،لكي ال يحجبه عنك وعني .لقد بذل ابنه الوحيد للموت لكي
يضمن لنا الخالص ويعطينا فرصة أخرى نعود فيها إليه لنصير واحدا ً معه من جديد..لم يكن
هذا تمثيالً ألدوار ،أو استعارة ،بل كان أبًا حقيقيًا بذل ابنه الحقيقي من أجلك ومن أجلي.
لقد تعززت ثقتي وقناعتي باهلل كما لم يحدث من قبل  .وصرت أكثر يقينا ً من أنه قادر على أن
يحفظ حياتي ونفسي ،التي كرستها له  ،إلى ذلك اليوم.ويمكنني اآلن أن أهتف قائالً مع الرسول
ص ُرنَا"(2كورنثوس  )14 :5وكما تقول الترنيمة
بولس" :أل َ َّن َم َحبَّةَ ْال َم ِسيحِ ت َ ْح ُ
يا لمحبة هللا ،كم هي عميقة وطاهرة،
محبة قوية وال يحدها حدود،
محبة تدوم دوام األبدية،
ليتغنى بها المالئكة والمفديين معا ً
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 -3مدى تأثيره على صالتي
أجاب يسوع الكاتب الذي جاء يسأله عن الوصية التي تعتبر األعظم بين كل الوصايا ،فقال،
الربَّ إِل َه َك ِ ...م ْن ُك ِّل ِف ْك ِر َك( ،مرقس  .)30 :12كما قال للمرأة السامرية عند البئر،
" ِ
َتحبُّ َّ
ق ،أل َ َّن
ي اآلنَ ِ ،حينَ ال َّ
ب ِب ُّ
اجدُونَ ْال َح ِقي ِقيُّونَ َي ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
س ِ
سا َ
"ول ِك ْن تَأْتِي َ
الروحِ َو ْال َح ّ ِ
َ
عةٌَ ،و ِه َ
اآلب َ
اجدِينَ لَهُ"( .يوحنا )23 :4
ب ِمثْ َل ه ُؤالَ ِء ال َّ
طا ِل ٌ
س ِ
َ
قبل أن أفهم هذه الحقيقة ،كنت أصلي إلى "هللا" ،لكن في ذهني لم أكن متأكدًا بالضبط مع من
أتحدث .والعديد من المسيحيين يُصلّون إلى "هللا" دون أن يعرفوا تماما ً هويته الحقيقية.
ويمكنك أن تلمس هذا من سماع صلواتهم ومناقشاتهم وقد كنت أنا مرة واحدا ً منهم.
ولكن بعد فهمي لحقيقة بنوة المسيح ألبيه السماوي ،أصبحت صالتي أكثر تحديدا ً وتوجيها ً
بحيث يمكنني التحدث إلى هللا اآلب أو يسوع ابنه على أساس أنني أتحدث إلى شخص حقيقي.
كما يمكنني أن أقيم عالقة مع هللا وابنه ،إذ أعلم يقينا ً أنني مخلوق على صورتهما.
مؤخرا أحد شركاء الصالة ،مشاركة إيماني باهلل وابنه .وبالفعل أخبرته عن معرفتي
طلب مني
ً
وفهمي هلل وابنه يسوع المسيح .ومن ثم تركت هذه الفكرة معه ومضيت لحال سبيلي .وبعد أيام
قليلة ،استطعت أن أدرك من صالته أنه استوعب ما شاركته معه عن بنوة المسيح لآلب
السماوي وأن هذه الحقيقة صارت منطقية بالنسبة له .فأصبحت صالته هو أيضا ً أكثرمباشرة
وتحديداً .وصارت الطريقة التي يخاطب بها هللا مقصودة وواعية.
وهكذا رأيت تأثير هذه الحقيقة في صالتي وصلوات اآلخرين .لهذا السبب ينصحنا يسوع بما
نصح به الكاتب قائالً" ،تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل
قدرتك"( .مرقس 30 :12و)33
 -4مدى تأثيره على فهمي للتبرير باإليمان
كما ذكرت في فصل سابق ،أصبحت رسالة التبرير باإليمان حقيقة بالنسبة لي بعد فهم هوية
الروح القدس .يقول الكتاب المقدس أن المسيح بداخلي هو رجاء المجد ،وأنني قد صلبت مع
ي ،وأن هللا قد منحني الحياة األبدية ،وهذه الحياة هي في ابنه.
المسيح فأحيا ال أنا بل هو يحيا ف ّ
ثم يقول أن من له االبن له الحياة.
كل ذلك لم يمكن تحقيقه بطريقة حرفيه وفق مفهومي السابق والذي انتزع يسوع مني وأعطاني
صا أو كائنا ً مختلفًا يُدعى :هللا الروح القدس .ولكن عندما فهمت التعليم الكتابي
عوضا ً عنه شخ ً
بأن الروح القدس هو حياة المسيح ،المسيح نفسه بدون الهيئة الجسدية ،أصبح كل هذا منطقيًا.
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لقد فهمت حقيقة ذلك ،وأدركت أنه إذا كان المسيح في داخلي ،فأنا بار و ُمخَلَّص ألنني أملك
حياته المنتصرة والبارة وأن األبدية في داخلي .أدركت أن التبرير باإليمان ليس مجرد عبارة
الهوتية ،أو حقيقة غير عملية ،بل هو واقع حقيقي حدث عندما قبلت يسوع في حياتي.
ي حياته وبره  ،طالما هو نفسه لي .أنا أؤمن بهذه الحقيقة وأقبلها
حقا يسوع بداخلي .ولد ّ
باإليمان ،كما يقول الكتاب المقدس .يا لها من حقيقة مجيدة.
 -5مدى تأثيره على فهمي لخدعة إبليس الكبرى
"وتَعَ َّجبَ ْ
ض َو َرا َء ْال َو ْح ِش "،وأولئك الذين ت َ َع َّج َبوا وراء الوحش
ت ُك ُّل األ َ ْر ِ
يقول الكتاب المقدس َ
سينتهي بهم األمر إلى عبادة التنين الذي يُدعى الشيطان أو إبليس( .رؤيا 3 :13و 4؛)8 :12
هل فكرت في ذلك من قبل؟ أولئك الذين َيتع َّج َبون وراء الوحش يُوصفون بأنهم "كل األرض".
وعددهم كبير جدا ً لدرجة أنهم ظهروا ليوحنا في الرؤيا وكأنهم يشملون كل شخص على كوكب
األرض تقريبًا.
لم أستطع أن أفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك مع كون ثلث العالم مسيحيًا .ولكني فيما بعد فهمت
كيف يحدث ذلك .الحقيقة المحزنة هي أننا نشهد بأعيننا اآلن إتمام هذا األمر .وما كان الرسول
بولس يخشاه ،قد حدث بالفعل ،ومعظم المسيحيين يجهلون ذلك تما ًما.فقد تمكن الشيطان من
إدخال يسوع آخر وروح آخر إلى المسيحية 2( .كورنثوس )4 ، 3 :11
عن طريق الخداع ،يكاد الشيطان أن ينجح في تدمير األساس الذي بنى عليه يسوع كنيسته.
قال يسوع في مهد تكوين الكنيسة انه سيبني كنيسته على صخرة الحق الذي يدعو ويكشف بأن
يسوع هو ابن هللا( .متى  .)18-16 :16ولكن اليوم ،وبسبب عقيدة الثالوث ،يتم نبذ المسيحيين
وعدم قبولهم إذا كانوا يؤمنون ببنوة يسوع الفعلية لآلب السماوي.
كما رأينا في الفصل الرابع ،أنه في األيام األخيرة ،سيكون لشعب هللا اسم اآلب واسم يسوع
مكتوبًا على جباههم .بينما سيكون للكنيسة المرتدة "سر" مكتوب على جبهتها (رؤيا :14
حررني فهمي لهذه الحقيقة من خداع
1؛ ،)17:5والذي يرمز إلى اإلله الذي يتعبدون له .لقد ّ
الشيطان المتفشي .وأص ِلي أن يحرر هللا كل شعبه.
ارا( ".يوحنا )36 :8
”فَإ ِ ْن َح َّر َر ُك ْم االب ُْن فَبِ ْال َح ِقيقَ ِة ت َ ُكونُونَ أ َ ْح َر ً
هل يمكنك أن تتحرر حقا ،إذا كنت ترفض االبن؟
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الفصل الثاني عشر
حقائق تستحق النظر
غالبًا ما يقدم الكتاب المقدس اآلب واالبن ككائنين منفصلين ،لكننا ال نرى الروح القدس مقدما ً
بهذه الطريقة أبدًا .وإليك بعض المراجع الكتابية للتأمل فيها:
 شركتنا مع كائنين فقط وليس ثالثة1( .يوحنا )3 :1
 مشورة السالم كانت بين كائنين وليس ثالثة( .زكريا )13 :6
 الحياة األبدية هي نتيجة للعالقة مع كائنين ،وليس ثالثة( .يوحنا )3 :17
 من يثبت في تعليم المسيح فهذا له اآلب واالبن؛ أي كائنين فقط وليس ثالثة2( .يوحنا )9
 عندما أُخذ يوحنا في رؤيا إلى السماء ،رأى كائنين فقط ،وليس ثالثة( .رؤيا 10,9 :7؛
)23, 22:22
سا على العرش (رؤيا . ) 3, 2 :4و الكائنات المحيطة
 في رؤيا  ،4يرى يوحنا كائنا ً جال ً
بالعرش
ش ْيءٍ ،
علَى ُك ِل َ
ُّوسَّ ،
ُّوس ،قُد ٌ
ُّوس ،قُد ٌ
يتعبدون لهذا الكائن ويقولون" ،قُد ٌ
اإللهُ ْالقَاد ُِر َ
الربُّ ِ
الَّذِي َكانَ َو ْال َكائِ ُن َوالَّذِي يَأْتِي" .واألربعة وعشرون شيخا ً كانو يتعبدون لنفس الكائن ،
ت ُك َّل
ت َخلَ ْق َ
الربُّ أ َ ْن تَأ ْ ُخذَ ْال َم ْجدَ َو ْال َك َرا َمةَ َو ْالقُد َْرة َ ،ألَنَّ َك أ َ ْن َ
قائلين" ،أَ ْن َ
ت ُم ْستَ ِح ٌق أَيُّ َها َّ
ي بِإ ِ َرادَتِ َك َكائِنَةٌ َو ُخ ِلقَ ْ
ت"( .رؤيا )11:4
األ َ ْشيَ ِ
اءَ ،و ِه َ
سد ُ الَّذِي ِم ْن
وكان الجالس علي العرش يحمل سفرا ً في يده (رؤيا  .)1 :5يسوع وحده " ،األ َ َ
قادرا على أخذ وفتح هذا السفر .الحظ اآلن
ِسب ِْط َي ُهوذَا ،أ َ ْ
ص ُل دَ ُاودَ( " ،رؤيا  )5 :5كان ً
كيف يصور الكتاب المقدس هذا المشهد:
س ِط ال ُّ
وف قَائِ ٌم َكأَنَّهُ
س ِط ْال َع ْر ِش َو ْال َح َي َوانَا ِ
شيُوخِ خ َُر ٌ
ت األ َ ْر َب َع ِة َوفِي َو َ
" َو َرأَيْتُ فَإِذَا فِي َو َ
ض .فَأَتَى
سلَةُ إِلَى ُك ِل األ َ ْر ِ
ي َ
ون َو َ
َم ْذبُو ٌح ،لَهُ َ
س ْبعَةُ أ َ ْر َواحِ هللاِ ْال ُم ْر َ
س ْبعَةُ قُ ُر ٍ
س ْب ُع أ َ ْعي ٍُنِ ،ه َ
علَى ْالعَ ْر ِش( ".رؤيا .)7 ،6 :5
َوأ َ َخذَ ِ
ين ْال َجا ِل ِس َ
الس ْف َر ِم ْن َي ِم ِ
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فمن هو ذاك الجالس على العرش والذي يتقيل العبادة كاهلل في السماء؟ ومن هو الحمل أو
الخروف؟
بينما عقيدة الثالوث ) /Trinityاإلعتقاد بوجود إله واحد في ثالثة كائنات :اآلب واالبن
والروح القدس) وعقيدة التثليث (/Tritheismاإلعتقاد بوجود ثالثة آلهة منفصلة) ،تقدمان
رو ًحا مختلفة بالقول "،اآلب ليس االبن .و االبن ليس الروح .و الروح ليس اآلب " ،إلخ؛
كثيرا مع
فإن عقيدة " الوحدانية ) ،") Modalismال تفعل ذلك .
ونظرا ألنني لم أتعامل ً
ً
هذا التعليم في كتابي هذا حتى اآلن ،فقد قررت أن أشارك بعض األفكار عنه في هذا
الفصل.
يدعو تعليم " ” Modalismأو "الوحدانية" ،وهوما يُسمى أيضاً "،اإليمان بيسوع وحده"،
يدعو إلى وجود إل ٍه واحد  ،رو ًحا أو كائنًا الهوتيا ً منفردًا ،يتجلى في ثالثة أوضاع/مظاهر:
اآلب ،واالبن ،والروح القدس .جوهر هذه العقيدة هو أن يسوع هو اآلب ويسوع هو الروح،
إله واحد يكشف عن نفسه في أنماط أو أوضاع مختلفة .ال يوجد ثالثة أشخاص/كائنات  ،بل
شخص واحد فقط في ثالثة مظاهر.
ومع ذلك ،عند قراءة الكتاب المقدس ،نجد مقاطع ال تنسجم مع هذا االعتقاد .وإليك بعض
األمثلة القليلة على ذلك:
 عمل الخلق منسوب إلى شخصين  ،وليس إلى واح ٍد فقط .في (تكوين  ،)26 :1تكلم هللا مع
ش َب ِهنَا" .تنسب هذه المقاطع والعديد من المقاطع
ور ِتنَا َك َ
علَى ُ
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
ابنه قائالً" ،نَ ْع َم ُل ِ
األخرى عمل الخلق إلى اآلب وابنه  ،مما يثبت وجود كائنين قبل الخلق .قارن (أمثال :30
ضا (1كورنثوس  6 :8؛ أفسس  9 :3؛ (عبرانيين  .)3-1 :1هذا
 4مع  .)30 :8انظر أي ً
المفهوم وحده يضحض تعليم "الوحدانية" ،أو اإليمان بيسوع وحده ،ألنه يظهر وجود
كائنين قبل الخلق  .وغني عن الذكر أنه إذا كان هناك اثنان  ،فهذا ينفي اإلعتقاد بوجود واحد
فقط.
 نقرأ في (تكوين " ، )24:19فَأ َ ْم َ
ب
َارا ِم ْن ِع ْن ِد َّ
ط َر َّ
ورة َ ِكب ِْريتًا َون ً
الر ِ
ُوم َو َ
الربُّ َ
علَى َ
ع ُم َ
سد َ
اء" .تم ذكر ربين في هذه اآلية .كان أحدهما في السماء (اآلب) واآلخر كان على
ِمنَ ال َّ
س َم ِ
األرض (االبن الذي نزل مع مالكين وتحدث إلى إبراهيم في تكوين .)18
ض َع أ َ ْعدَا َء َك َم ْو ِطئًا
الربُّ ِل َر ِبي ْ
 نقرأ في (مزمور " )1 :110قَا َل َّ
اج ِل ْ
ع ْن َي ِمي ِني َحتَّى أ َ َ
س َ
ِلقَدَ َمي َْك" .تخبرنا أيضا ً هذه اآلية بوضوح عن ربين  ،واحد يقول لآلخر اجلس عن يميني
(قارن مع متي  )44، 43 :22؛أنظر ايضا ً (عبرانين  .)13 :1فإذا كان االبن يجلس عن
يمين اآلب فكيف يوجد كائن أو شخص واحد فقط؟
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ض َع ْ
ض َكالث َّ ْلجِ،
ت ُ
س ْالقَدِي ُم األَي َِّامِ .لبَا ُ
سهُ أ َ ْب َي ُ
ع ُر ٌ
 دنيال ُ " 9 :7ك ْنتُ أ َ َرى أَنَّهُ ُو ِوشَ ،و َج َل َ
ع ْر ُ
َار ُمت َّ ِقدَة ٌ ".وبعد ذلك بعدة
َو َ
ص ِ
شهُ لَ ِه ُ
ش ْع ُر َرأْ ِس ِه َكال ُّ
َارَ ،و َب َك َراتُهُ ن ٌ
وف النَّ ِقيَِ ،و َ
يب ن ٍ
آيات رأى دانيال شخصا ً ما جاء إلى القديم األيامُ " :ك ْنتُ أ َ َرى فِي ُر َؤى اللَّ ْي ِل َوإِذَا َم َع
ِيم األَي َِّام ،فَقَ َّربُوهُ قُدَّا َمهُ ( ".دنيال :7
ب ال َّ
س َم ِ
ُ
س ُح ِ
ان أَتَى َو َجا َء ِإلَى ْالقَد ِ
اء ِمثْ ُل اب ِْن ِإ ْن َ
س ٍ
سا على العرش ،وشخصا ً آخر يُدعى ابن اإلنسان يأتي
 .)13رأى دانيال قديم األيام جال ً
قدامه .وهكذا نجد أمامنا كائنين ،وليس واحدًا .واألمر ذاته حدث في مشهد مماثل في
رؤيا  4و  ،5كما رأينا سابقًا .فكالهما يتحدث عن اآلب واالبن.
سوعُ هذَا أَقَا َمهُ هللاَُ ،ون َْح ُن َج ِميعًا ُ
ش ُهود ٌ
 وفي أعمال الرسل  33 ،32 :2نقرأ ما يلي":فَ َي ُب هذَا الَّذِي أ َ ْنت ُ ُم اآلنَ
ِلذ ِل َك َ .وإِ ِذ ْ
ين هللاَِ ،وأ َ َخذَ َم ْو ِعدَ ُّ
وح ْالقُد ُِس ِمنَ اآل ِ
س َك َ
بَ ،
ارتَفَ َع ِبيَ ِم ِ
الر ِ
ْص ُرونَهُ َوت َ ْس َمعُونَهُ ".مرة أخرى نرى كائنين ،يسوع يستقبل روح أبيه ويجلس عن
تُب ِ
يمينه.
ور.
 ونقرأ أيضا ً من عبرانين َ ": 9 ،8 :1وأ َ َّما َع ْن االب ِْنُ :ك ْر ِسي َُّك َيا هللاُ ِإلَى دَ ْه ِر الدُّ ُه ِ
س َح َك هللاُ إِل ُه َك
ْت ْالبِ َّر َوأ َ ْبغَض َ
يب ُم ْل ِك َك.أ َ ْح َبب َ
ض ُ
ض ُ
يب ا ْستِقَا َم ٍة قَ ِ
قَ ِ
اإلثْ َمِ .م ْن أ َ ْج ِل ذ ِل َك َم َ
ْت ِ
ت اال ْب ِت َهاجِ أ َ ْكث َ َر ِم ْن ُ
ش َر َكائِ َك".هنا يطلق اآلب على ابنه لقب "هللا"  ،وهو نفسه "إله
ِبزَ ْي ِ
ضا في هذه اآليات أن اآلب قد مسح االبن
ابنه"  ،مما يدل على وجود اثنين .وقد جاء أي ً
بزيت االبتهاج ،مما يدل على وجود اثنين ،أحدهما مسح اآلخر.
آية واحدة فقط في الكتاب المقدس تدعو يسوع "اآلب األبدي" (إشعياء  (6 :9وبنا ًء على هذا
النص استنتج البعض أن يسوع هو اآلب .هذا ليس ما يعنيه النص .يرجى الرجوع إلى
االعتراض  3في الفصل  15حيث سأتعامل مع هذا النص.
وإليك بعض األسئلة التي تثير التفكير:
اللغة اإلنجليزية تستخدم الضمير غير العاقل "( "itأنها) لإلشارة في بعض األحيان إلى
"الروح" .إال أن هذا الضمير ال يُستخدم مطلقًا لإلشارة لآلب أو االبن (يوحنا  32:1؛
رومية  26 ، 16:8؛ بطرس األولى .(11:1فإذا كان أعضاء الثالوث متساوين بذات
المستوى الذي تعلمنا به عقيدة الثالوث ،فلماذا يُستخدم ضمير غير العاقل ألحدهم دون
اآلخرين؟
 إذا كانت عقيدة الثالوث صحيحة ،فلماذا ال نتعبد ونصلي إلى الروح القدس؟ وإذا كان من
المفترض أن نفعل ذلك ،فأين الدليل الكتابي لدعمه؟
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ض َع لَهُ ْال ُك ُّل،
"و َمتَى أ ُ ْخ ِ
 إذا كانت عقيدة الثالوث صحيحة  ،فلماذا يقول الكتاب المقدسَ ،
ض َع لَهُ ْال ُك َّلَ ،ك ْي َي ُكونَ هللاُ ْال ُك َّل فِي ْال ُك ِل".؟ وهذا
سهُ أ َ ْي ً
فَ ِحي َنئِ ٍذ االب ُْن نَ ْف ُ
ض ُع ِللَّذِي أ َ ْخ َ
سيَ ْخ َ
ضا َ
يشير إلي اآلب (1كورنثوس .)28 ،24 :15
 إذا كان صحي ًحا ،كما تدعو عقيدة الثالوث  ،أن اآلب ليس هو الروح القدس وأن الروح ليس
اآلب ،فمن هو أبا يسوع؟ من منظور الكتاب المقدس ،كان الروح القدس هو الذي حل على
مريم ،وحبلت بطفل (لوقا  35:1؛ متى 18:1و.)20
 إذا كان مسيحيو القرن األول يؤمنون بعقيدة الثالوث ،فلماذا نقرأ في أعمال الرسل  19عن
ُس لَ َّما آ َم ْنت ُ ْم؟
اثني عشر تلميذًا اعتمدوا بمعمودية يوحنا وعندما سؤلوا" ،ه َْل َق ِب ْلت ُ ُم ُّ
الرو َح ْالقُد َ
ُس( ".أعمال الرسل .)2 :19
س ِم ْعنَا أَنَّهُ يُو َجدُ ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
قَالُوا لَهَُ :والَ َ
 لماذا لم يُذكر المصطلحان "هللا الروح القدس" و "هللا االبن" في الكتاب المقدس؟
 هل يسوع هو حقًا ابن هللا أم ال؟ وهل تسبق بنوته التجسد أم تعتمد عليه؟إذا سبقت بنوته
ت أحد قبل اآلخر؟
التجسد ،فكيف يكون هو االبن إذا كان الثالثة أبديون ،بمعنى أنه لم يأ ِ
روعة أخيرة تستحق األعتبار ،وهي تلك التي يعترف بها الالهوتيون الثالوثيون
 حقيقة ُم ِ
ومعلقو الكتاب المقدس  -فمع تمسكهم بعقيدة الثالوث – فهم يعترفون بأنها غير موجودة في
الكتاب المقدس.
فيما يلي بعض األمثلة التي يجب مراعاتها من المصادر البروتستانتية والكاثوليكية:
قال ميالرد ج .إريكسون  -أستاذ علم الالهوت في مدرسة الجنوب الغربي الالهوتية
المعمدانية  ،ما يلي في كتابه عن الثالوث ،هللا في ثالثة أقانيم:
"تُقدم هذه العقيدة من نواحي عديدة مفارقات غريبة ...كانت هذه أول عقيدة تعاملت معها
الكنيسة بشكل منهجي  ،ومع ذلك فهي ال تزال واحدة من أكثر العقائد التي يساء فهمها وتُثار
ُعلم بها بشكل واضح أو صريح في أي
حولها المنازعات .عالوة على ذلك ،فالكتاب المقدس ال ي ِ
مكان منه ،ورغم ذلك يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها عقيدة مركزية ال غنى عنها بالنسبة
لإليمان المسيحي " ( ص.)12- 11
Adventist Review, Vol. 158, No. 31, 1981, p. 4
"بينما ال يوجد مقطع كتابي واحد ينص رسميًا على عقيدة الثالوث ،يفترض ُمدونوا الكتاب
المقدس أنها حقيقة واقعة وقد تم ذكرها عدة مرات  ...باإليمان وحده يمكننا قبول وجود
الثالوث".
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تشارلز رايري (أستاذ علم الالهوت النظامي وعميد دراسات الدكتوراه في مدرسة داالس
ضا منصب الرئيس واألستاذ في ما يعرف اآلن باسم جامعة كيرن) ،قال في
الالهوتية؛ وشغل أي ً
كتابه الواسع اإلنتشار ،الالهوت األساسي ،ما يلي:
ُعلم بها الكتاب المقدس بوضوح ،رغم
"العديد من العقائد مقبولة من قبل اإلنجيليين على أنها ما ي ِ
عدم وجود أي نص كتابي واحد يثبت ذلك .وعقيدة الثالوث تقدم أفضل مثال على ذلك .من
اإلنصاف القول إن الكتاب المقدس ال يع ِلم عقيدة الثالوث بوضوح ...في الواقع ،ال يوجد وال
حتى آية واحدة أو مقطع واحد ينُص صراحة على أنه يوجد إله واحد في ثالثة أقانيم ...تثبت
التوضيحات أعاله المغالطة في استنتاج أنه إذا لم يكن هناك دليل مكتوب في الكتاب المقدس ،
فال يمكننا تعليم النتائج بوضوح...إذا كان األمر كذلك  ،فال يمكنني أبدًا تدريس عقيدة
الثالوث"( ،1999ص.)90-89.
قال البروفيسور شيرلي سي جوثري جونيور ( -عالم الثالوث  ،في كتابه األكثر مبيعًا  ،العقيدة
المسيحية( :
"الكتاب المقدس ال يُع ِلم عقيدة الثالوث .وال يذكرأبدا ً كلمة "ثالوث" أو أية تعابير مشابهة مثل،
"واحد في ثالثة "" ،ثالثة في واحد" " ،جوهر" واحد أو "مادة" واحدة)  ،وثالثة "أشخاص" .
اللغة التي تتناول هذه العقيدة هي لغة الكنيسة القديمة المأخوذة عن الفلسفة الكالسيكية اليونانية
"( .صفحة .)77-76
روجر أولسون وكريستوفر هول ( -في كتابهما  ،الثالوث):
"من المفهوم أن األهمية التي توضع علىى هذه العقيدة تسبب الحيرة للعديد من الطالب
والمسيحيين العلمانيين .فال يوجد أي مكان في الكتاب المقدس يذكر هذه العقيدة بوضوح وبشكل
ال لبس فيه .تطورت عقيدة الثالوث تدريجيا ً وسط جدل حاد  ،بعد االنتهاء من تدوين العهد
الجديد .وتم توضيح وصياغة عقيدة الثالوث بشكلها الكامل في القرن الثالث  ،في اثنين من
المجتمعات المسكونية الكبرى وهما مجمع نيقيا ( 325م ،).ومجمع القسطنطينية
(381م(.").صفحة.)2-1
كتب ريتشارد رايس (أستاذ علم الالهوت وفلسفة الدين في جامعة لوما ليندا) في كتابه ،عهد
هللا ،مقدمة في الالهوت المسيحي من منظور السبتيين .1985 ،مطبعة جامعة أندروز:
"إن دور الثالوث في عقيدة هللا يثير دائ ًما التساؤالت ،و أحد األسباب هو أن الكلمة نفسها ال
تظهر في الكتاب المقدس ،وال يوجد أي بيان واضح للفكرة .لكن الكتاب المقدس يمهد الطريق
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تطورا لالدعاءات والمفاهيم الكتابية .لذلك على الرغم من أن عقيدة
لصياغتها  ،ويمثل المفهوم
ً
الثالوث ليست جز ًءا مما يقوله الكتاب المقدس نفسه عن هللا ،إال أنها جزء مما يجب على الكنيسة
قوله للحفاظ على وجهة نظر الكتاب المقدس عن هللا… " يمكننا أن نجد تلميحات عن هذه
العقيدة في العهد القديم وتعبيرات أولية عنها في العهد الجديد…" .كما تشير هذه المقاطع فإن
فكرة الثالوث لها سوابق في الكتاب المقدس ،على الرغم من عدم وجود عقيدة كاملة للثالوث
فيه".
البروفيسور فرناندو إل.كانال  ،كتب في كتيب الهوت السبتيين  ،موسوعة السبتيين  ،المجلد
 ، 12الصفحة " ، 138عقيدة هللا":
"إن مفهوم الثالوث ،أي فكرة أن الثالثة هم واحد  ،لم يتم ذكره صراحةً ولكن يمكن افتراضه
فقط".
رفيق أكسفورد للكتاب المقدس:
"ألن الثالوث جزء مهم من العقيدة المسيحية الالحقة ،فمن المدهش أن هذا المصطلح ال يظهر
في العهد الجديد .وبالمثل ،فإن المفهوم الذي تطورالحقا ً بوجود ثالثة شركاء متساوين في
الربوبية ،والذي ظهر في الصياغات العقائدية الالحقة ،ال يمكن اكتشافه بوضوح داخل حدود
األسفار المقدسة (.بروس ميتزجر ومايكل كوجان  ،محرران " ، 1993 ،الثالوث"  ،ص
.)782
موسوعة هاربر كولينز للكتاب المقدس الكاثوليكية ( -طبعة :(1995
" ومع ذلك ،يتفق اليوم العلماء عمو ًما على أنه ال توجد عقيدة للثالوث في حد ذاتها ،سواء في
العهد القديم أو العهد الجديد...مثل هذا األمريتخطى بكثير قصد العهد القديم والنمط الفكري
ال ُمدون فيه بحيث ال يمكن االفتراض أن مثل هذه العقيدة المسيحية التي تطورت في أواخر
القرن الرابع أو القرن الثالث عشر ،يمكن أن يكون لها أي وجود في الكتاب المقدس .وبالمثل،
فإن العهد الجديد أيضا ً ال يحتوي على عقيدة صريحة عن الثالوث".
سر الثالوث ،بقلم راؤول ديديرن ،نُشر في مجلة أدفنتست ريفيو 26 ،أغسطس:1993 ،
"يميل البعض إلى مقاومة هذه العقيدة (الثالوث) ألنها غير مذكورة بصراحة في الكتب
المقدسة".
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آخرا ،نورد هنا التحدي الذي طرحه العا ِلم الكاثوليكي ،جراهام جرين ،على
وأخيرا وليس ً
ً
البروتستانت:
"يدَّعي معارضونا أحيانا ً أنه ال ينبغي التمسك بأية عقيدة غير منصوص عليها صراحة في
الكتاب المقدس ...ومع ذلك فإن الكنائس البروتستانتية نفسها قبلت عقائد مثل الثالوث ،والتي ال
يوجد لها أي سند دقيق في األناجيل" (مجلة الحياة 30 ،أكتوبر )1950
ما هو األساس الراسخ الذي تقف أنت عليه ،عزيزي القارئ؟ وعلى ماذا تبني صرح عقائدك
روع حقاً ،أن ندرك أن أهم "عقيدة" يؤمن بها العالم المسيحي في
وإيمانك؟ نعم ،إنه أمر ُم ِ
معظمه ،غير موجودة في الكتاب المقدس ،وأن ما نتمسك به ونقدره ونعتبره هو الحق الثابت
ألكثر من  1600عام ،هو ذاته الذي يدمر األساس الذي بنى عليه يسوع كنيسته .وأقل ما يمكن
ان يقال هوأن هذه فكرة غير مريحة على اإلطالق.
ولكن األكثر إثارة للصدمة و للمنطق العقلي هو أنه على الرغم من األدلة الساطعة ضد هذه
العقيدة ،ورغم كلمة هللا الواضحة التي تشير إلى الحق ،ال يزال الكثيرون يختارون تجاهل هذه
األدلة ويغمضون عيونهم عن هذا الحق الصريح ويتمسكون بالتقاليد والفلسفات التي صنعها
اإلنسان.
ومن خالل تصرفهم هذا ،يقلدون سلوك الفريسيين ويصادقون على كلمات يسوع عندما قال:
وب :هذَا ال َّ
ب يُ ْك ِر ُم ِني
سنًا ت َ َنبَّأ َ ِإ َ
ش ْعيَا ُء َع ْن ُك ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُم َرائِينَ ! َك َما ُه َو َم ْكت ُ ٌ
ش ْع ُ
"فَأ َ َج َ
اب َوقَا َل لَ ُه ْمَ :ح َ
اس .
ِب َ
ع ِني َب ِعيدًاَ ،و َب ِ
صا َيا النَّ ِ
شفَت َ ْي ِهَ ،وأ َ َّما قَ ْلبُهُ فَ ُم ْبت َ ِعد ٌ َ
ي َو َ
اط ًال َي ْعبُد ُونَ ِني َو ُه ْم يُ َع ِل ُمونَ ت َ َعا ِل َ
يم ِه َ
يرة ً ِمثْ َل
صيَّةَ هللاِ َوتَت َ َم َّ
وس َوأ ُ ُم ً
ق َو ْال ُك ُؤ ِ
س ُكونَ ِبت َ ْق ِلي ِد النَّ ِ
ألَنَّ ُك ْم ت َ َر ْكت ُ ْم َو ِ
ورا أ ُ َخ َر َك ِث َ
اسَ :غ ْس َل األَبَ ِ
اري ِ
صيَّةَ هللاِ ِلتَ ْحفَ ُ
ظوا ت َ ْق ِليدَ ُك ْم ُ ...مب ِْطلِينَ َكالَ َم هللاِ ِبت َ ْق ِلي ِد ُك ُم
سنًا! َرفَ ْ
ضت ُ ْم َو ِ
ه ِذ ِه ت َ ْف َعلُونَ ث ُ َّم قَا َل لَ ُه ْمَ ...ح َ
يرة ً ِمثْ َل ه ِذ ِه ت َ ْف َعلُونَ ( ".مرقس )13-6 :7
سلَّ ْمت ُ ُموهَُ .وأ ُ ُم ً
الَّذِي َ
ورا َك ِث َ
فما هو قرارك ،عزيزي القارئ؟ واين ستقف؟
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الفصل الثالث عشر
واآلن ماذا؟
وف( "...مالخي .)5 :4
ي قَ ْب َل َم ِج ِ
بْ ،اليَ ْو ِم ْالعَ ِظ ِيم َو ْال َم ُخ ِ
يء يَ ْو ِم َّ
الر ِ
"هأَنَذَا أ ُ ْر ِس ُل إِلَ ْي ُك ْم إِي ِليَّا النَّ ِب َّ
تشير كلمات مالخي األخيرة ،في ختام العهد القديم ،إلى إيليا وأهمية رسالته بالنسبة ألولئك
الذين يعيشون على حافة "يوم الرب العظيم والمخوف".
كلمات مالخي هي نبوة عن شخص كان سيأتني " بروح إيليا وقوته" (لوقا ،)17 :1ليكرز
برسالة مشابهة لرسالة إيليا .قبل المجيء األول للمسيح  ،وقد قام يوحنا المعمدان بهذا العمل
وتمم هذه النبوة (متي  .)13 ،12 :17وقبل المجئ الثاني للمسيح  ،يخبرنا السفر األخير من
العهد الجديد عن رسالة مشابهة لرسالة إيليا سيتم الكرازة بها للعالم أجمع .وها هي الرسالة:
"ث ُ َّم َرأَيْتُ َمالَ ًكا آخ ََر َ
ض
َارة ٌ أَبَ ِديَّةٌِ ،ليُبَش َِر ال َّ
س ِط ال َّ
س َم ِ
علَى األ َ ْر ِ
سا ِكنِينَ َ
طائِ ًرا فِي َو َ
اء َم َعهُ ِبش َ
ت َع ِظ ٍيم :خَافُوا هللاَ َوأ َ ْع ُ
طوهُ َم ْجدًا ،ألَنَّهُ قَ ْد َجا َء ْ
ص ْو ٍ
ت
ان َو َ
ش ْع ٍ
َو ُك َّل أ ُ َّم ٍة َوقَ ِبيلَ ٍة َو ِل َ
ب ،قَا ِئ ًال ِب َ
س ٍ
ض َو ْالبَ ْح ِر َويَنَا ِبيعِ ْال ِميَا ِه( ".رؤيا )7 ،6 :14
صانِعِ ال َّ
س َم ِ
اء َواأل َ ْر ِ
سا َ
َ
عةُ دَ ْينُو َنتِ ِهَ ،وا ْس ُجدُوا ِل َ
هذه الرسالة هي دعوة لعبادة هللا ،خالق السماء واألرض ،تما ًما كما كانت رسالة إيليا دعوة
لعبادة هللا الحقيقي (1ملوك  )21 :18عالوة على ذلك ،فهي تعلن أنه "قد جاءت ساعة
دينونته" ،و هي مرادفة لعبارة "يوم الرب" انظر (إشعياء )6 :13
عزيزي القارئ ،إن رسالة الكتاب الذي تحمله بين يديك اآلن هي جزء أساسي من رسالة إيليا.
إنها دعوة لعبادة اإلله الحقيقي  ،كما رأيت في الفصول السابقة .ونحن بوصفنا شعب هللا الذين
نعيش قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف ،ال يمكننا أن نكرز برسائل المالئكة الثالثة للعالم،
وال يمكننا أن نعد طريق الرب إذا لم نكن نتعبد إلله إيليا.
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و كما كان الحال في أيام إيليا ،فإن شعب هللا اليوم هم في حيرة بشأن معرفة من هو إله الكتاب
المقدس .فمن خالل عقيدة الثالوث ،قدم الشيطان يسوع آخر وروح آخر .للناس .وبذلك خدع
المسيحيين وجعلهم يتعبدون إلله ال وجود له إال في فلسفات وتقاليد من صنع البشر.
الثالوثيين والتثليثيين و ال ( Modalismالوحدانية أو يسوع وحده) كلهم ينكرون بنوة يسوع.
وبالتالي هم يقدمون إله مختلف عن ذاك الوارد في الكتاب المقدس ،إله ليس له ابن.
وعقيدة الكتاب المقدس واضحة جدا حول هذا الموضوع:
 إنه يُعلم التوحيد بشكل مؤكد ،كما رأينا سابقًا ،ويكرر الكتاب وجود إلهً واحدًا ،ثمانية
مرات ،وكلها تشير بشكل ال لبس فيه إلى كائن واحد فقط ،وهو اآلب( .مالخي 10 :2؛
مرقس 32 :12؛ رومية  30 :3؛1كورنثوس 4 :8و6؛ أفسس  6 :4؛1تيموثاوس :2
 5؛ يعقوب  .)19: 2وهذا اإلله الواحد هو مصدر كل شيء (1كورنثوس .)6 :8
 ومع ذلك ،يخبرنا نفس الكتاب والمؤلفين أن يسوع هو ابن هللا .وهناك آيات عديدة تشهد
على هذه الحقيقة .وهو ابن هللا ألنه ُو ِلد من هللا في أيام األزل قبل خلق أي شيء .ووالدته
من هللا هي مصدر الهوته وسلطانه ومساواته باهلل .بنوة يسوع هي األساس الذي بُنيت
عليه خطة الخالص والكنيسة .ومهاجمة بنوته اإللهية ،التي يقوم بها التثليثيين والثالوثيين
و ،Modalismهي هجوم مباشر على الهوته ومساواته باهلل ،وبالتالي هجوم على
خطة الخالص وكنيسة هللا.
 مرة أخرى ،كما رأينا سابقًا ،الروح القدس هو الواسطة الثالثة التي من خاللها يتفاعل هللا
مع البشرية .وهذا ألن روحه هو الذي يأتي إلينا من خالل ابنه يسوع المسيح .وروح هللا
هذا ليس مجرد قوة أو تأثير .وال هو شخص أو كائن مختلف عن اآلب واالبن ،بل هو
حياة وحضور يسوع المسيح ،والذي يسكن فيه اآلب .وعندما نقبل الروح القدس ،فإننا
بذلك نقبل اآلب واالبن معا ً  .قال يسوع"،إن احبني أحد يحفظ كالمي ويحبه أبي وإليه
نتأتي وعنده نصنع منزالً" (يوحنا  .)24 :14وقبل صعود المسيح وعد تالميذه بإرسال
الروح ،ثم أضاف مؤكداً"،ال أترككم يتامى إني آتي إليكم"(يوحنا  .)18 :14فهو الذي
أتى إليهم بالروح ،وليس شخصا ً آخر.
وكما كان في أيام إيليا هكذا الحال في يومنا هذا .فقد أقتيد شعب هللا لعبادة إله لم يعرفه آباؤنا،
إله مختلف عن ذاك الذي تعبد له إبراهيم وموسى وإيليا ويسوع والرسل .إله ليس له ابن وهو
غريب عن الكتاب المقدس مثلما اعترف صراحة العديد من الثالوثيين والالهوتيين والمعلقين
واألساتذة( ،وهو ما تم توثيقة في الفصل السابق).
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عزيزي القارئ ،هذا الموضوع ليس مثل أي موضوع آخر .إنه يتعامل مع هوية هللا الذي خلقنا
وخلصنا .إنه يؤثر على عبادتنا وفهمنا لخطة الخالص.
وقد سبق هللا ورأى في حكمته ،ضرورة إرسال رسالة قبل يوم الرب العظيم والمخوف ليوجه
شعبه إلى عبادة اإلله الحقيقي ،صانع السماء واألرض .وهو يوصينا قائالً"،واسجدوا لصانع
السماء واألرض والبحر وينابيع المياه" ،وهذا يشير إلى هللا اآلب (أعمال الرسل ، 24 :4
.)27
ً
اعتزازا ،هي
عقيدة الثالوث ،بكل أنواعها وأشكالها ،والتي أصبحت عقيدة المسيحية األكثر
خداع يدفع المسيحيين إلى عبادة إله غريب عن الكتاب المقدس.
ماذا ستفعل؟ ولمن ستتعبد؟
تأتي كلمات إيليا بطريقة جادة عبر التاريخ لتناشدنا نحن اليوم:
الربُّ ُه َو هللاَ فَات َّ ِبعُوهَُ ،وإِ ْن َكانَ ْالبَ ْع ُل فَات َّبِعُوهُ .فَلَ ْم
" َحتَّى َمتَى ت َ ْع ُر ُجونَ بَيْنَ ْال ِف ْرقَتَي ِْن؟ إِ ْن َكانَ َّ
ي ُِج ْبهُ ال َّ
ب ِب َك ِل َم ٍة 1(".ملوك )21 :18
ش ْع ُ
فهل ستحاكي إجابتك رد اإلسرائيليين على إيليا ،أم أنها تحاكي كلمات يشوع وقراره الثابت:
الربَّ  ( ".يشوع .)15 ،14 :24
" َوأ َ َّما أَنَا َو َب ْي ِتي َفنَ ْعبُد ُ َّ
"وأ َ ْنت ُ ْمَ ،م ْن تَقُولُونَ إِ ِني أَنَا؟ "
ويطرح يسوع علينا اليوم نفس السؤال الذي طرحه على الرسلَ :
(مرقس )29 :8
فماذا يكون جوابك عليه؟
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القسم الثاني
القسم التالي عبارة عن سلسلة من دراسات الكتاب المقدس التي تم وضعها جنبا ً لجنب مع جعلكم
في االعتبار .إنها بمثابة دليل كتابي إضافي للموضوع الذي تم مناقشته في هذا الكتاب ،وكأداة
تمكنك من مشاركة هذا الحق مع اآلخرين.
يسمح الشكل البسيط المستخدم في إعداد هذه الدروس ألي شخص  ،لديه الرغبة من القلب ،ليُعَّلم
اآلخرين موضوع االهوت من الكتاب المقدس واإلجابة على االعتراضات الشائعة .و المشورة
المقدمة لنا هي:
ق ِباال ْس ِتقَا َم ِة2( ".تيموثاوس
" ْ
ع ِ
ام ًال الَ ي ُْخزَ ىُ ،مفَ ِ
س َك هللِ ُمزَ ُكىَ ،
يم نَ ْف َ
ص ًال َك ِل َمةَ ْال َح ِ
اجتَ ِه ْد أ َ ْن ت ُ ِق َ
.)15 :2
سيكون هذا هو شعارنا في هذه الدروس.
بعد قولي هذا ،فمن المهم التأكيد على أن كل شخص يحتاج إلى معرفة هذالحق لنفسه قبل
محاولة مشاركته وتعليمه لآلخرين.عندما عرفت أنا هذا الحق الكتابي ألول مرة ،سعيت بدافع
اإلنفعال لمشاركته مع اآلخرين .ولكن عندما عادوا إلي بأسئلة صادقة ،لم تكن لدي إجابات.
وبدى لي ذلك كما لو أنني لم أعرف ما كنت أتحدث عنه ،وقد استخدم الشيطان تقصيري ذاك
ليشوه الحق في عقول من كنت أشاركه معهم.
نصيحتي لك ،عزيزي القارئ ،هي أن تتعرف على االعتراضات الشائعة وإجاباتها قبل محاولة
تعليم هذا الحق لآلخرين .تبنى أنت هذا الحق عن اآلب وابنه يسوع لنفسك من خالل الدراسة
ب("،أي يدرس
والبحث الجاد والمستفيض .يقول الكتاب المقدس" :قَ ْل ُ
ق َيتَفَ َّك ُر ِب ْال َج َوا ِ
ب ِ
الصدِي ِ
قبل أن يجيب) (األمثال .)28 :15
آخرا ،عندما تنخرط في مناقشات أو دراسات حول مواضيع الكتاب المقدس ،
أخيرا وليس ً
ً
خاصة حول هذا الموضوع المتعلق ببنوة المسيح ألبيه السماوي ،تأكد من أنك تسمع وتفهم
عا فِي اال ْستِ َماعُِ ،مب ِْطئًا فِي
ان ُمس ِْر ً
بشكل صحيح قبل الردِ " .إذا ً َيا ِإ ْخ َوتِي األ َ ِحبَّا َءِ ،ل َي ُك ْن ُك ُّل ِإ ْن َ
س ٍ
ب( "،يعقوب .)19 :1
ض ِ
الت َّ َكلُّ ِمُ ،مب ِْطئًا فِي ْالغَ َ
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الدرس األول
هل هذا أمر مهم ويمكن فهمه ؟

 .1هل يُسر هللا عندما ال يعرفه شعبه؟
ض ،ألَنَّهُ الَ أ َ َمانَةَ
ب ُم َحا َك َمة َم َع ُ
ب يَا بَنِي إِس َْرائِيلَ« :إِ َّن ِل َّ
(هوشع" )1 :4اِ ْس َمعُوا قَ ْو َل َّ
ان األ َ ْر ِ
لر ِ
الر ِ
س َّك ِ
ض".
سانَ َوالَ َم ْع ِرفَةَ هللاِ فِي األ َ ْر ِ
َوالَ ِإحْ َ
)كلمة " محاكمة"،في األصل تعني جدل ،نزاع ،خالف ،شجار ،شيء ضد)
 .2ما هو واجب اإلنسان كله؟
ق هللاَ َواحْ فَ ْ
س ُ
ان ُكلُّهُ".
اإل ْن َ
ظ َو َ
صايَاهُ ،أل َ َّن هذَا ُه َو ِ
(الجامعة" )13 :12فَ ْلنَ ْس َم ْع ِخت ََام األ َ ْم ِر ُك ِل ِه :ات َّ ِ
 .3ما المقصود بمصطلح "خافوا هللا"؟
غالبًا ما استخدم كتبة الكتاب المقدس أسلوبًا في الكتابة يسمى التوازي ،حيث يكتبون فكرة ثم يكررونها
باستخدام كلمات مختلفة ،مع اإلشارة إلى نفس المعنى.
ب".
(أمثال َ " )7 :1مخَافَةُ َّ
الر ِ
ب َرأْ ُ
س ْال َم ْع ِرفَ ِة ،أ َ َّما ْال َجا ِهلُونَ فَيَحْ ت َ ِق ُرونَ ْال ِح ْك َمةَ َواألَدَ َ
ُّوس فَ ْه ٌم".
(أمثال " )10 :9بَ ْد ُء ْال ِح ْك َم ِة َمخَافَةُ َّ
بَ ،و َم ْع ِرفَةُ ْالقُد ِ
الر ِ
بَ ،وت َِجدُ َم ْع ِرفَةَ هللاِ".
(أمثال " )5 :2فَ ِحينَئِ ٍذ ت َ ْف َه ُم َمخَافَةَ َّ
الر ِ
"مخافة الرب" = "معرفة هللا"
 .4ما هي الرسالة األولى التي يجب أن نعطيها في األيام األخيرة؟
ع ِظ ٍيم :خَافُوا هللاَ َوأ َ ْع ُ
طوهُ َمجْ دًا ،ألَنَّهُ قَ ْد َجا َء ْ
ص ْو ٍ
سا َ
ت َ
ت َ
عةُ دَ ْينُونَتِ ِهَ ،وا ْس ُجدُوا ِل َ
(رؤيا " )7 :14قَائِ ًال بِ َ
صانِعِ
ض َو ْالبَحْ ِر َويَنَابِيعِ ْال ِميَاهِ".
س َم ِ
ال َّ
اء َواأل َ ْر ِ
(جزء من رسالة المالئك األول يتعلق بإعادة معرفة هللا إلى الناس).
 .5هل من المهم معرفة هللا؟
عدَ ِم ْال َم ْع ِرفَ ِة .ألَنَّكَ أ َ ْنتَ َرفَضْتَ ْال َم ْع ِرفَةَ أ َ ْرفُضُكَ أَنَا َحتَّى الَ ت َ ْك َهنَ ِلي.
(هوشع" )6 :4قَ ْد َهلَكَ َ
ش ْعبِي ِم ْن َ
ضا بَنِيكَ ".
سى أَنَا أ َ ْي ً
َوألَنَّكَ نَسِيتَ ش َِريعَةَ إِل ِهكَ أ َ ْن َ
(هوشع" )6 :6إِنِي أ ُ ِريدُ َرحْ َمةً الَ ذَبِي َحةًَ ،و َم ْع ِرفَةَ هللاِ أ َ ْكث َ َر ِم ْن ُمحْ َرقَا ٍ
ت".
 .6لماذا معرفة هللا مهمة جدا؟
ع ْال َمسِي َح الَّذِي
ي َوحْ دَكَ َويَ ُ
سو َ
ِي ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ :أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أ َ ْنتَ ِ
اإللهَ ْال َح ِقي ِق َّ
(يوحنا َ )3 :17
"وه ِذ ِه ه َ
س ْلتَهُ".
أ َ ْر َ
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ع َر ِبنَا".
(2بطرس ِ " )2 :1لت َ ْكث ُ ْر لَ ُك ُم النِ ْع َمةُ َوال َّ
سالَ ُم ِب َم ْع ِرفَ ِة هللاِ َو َي ُ
سو َ
 .7ماذا ينطوي على معرفة هللا؟
أ.

اعرف من هو هللا

عا ِل ٌم ِب َم ْن آ َم ْنتُ ،
ور أ َ ْي ً
(2تيموثاوسِ " )12 :1لهذَا ال َّ
سبَ ِ
ضا .ل ِكنَّنِي لَ ْستُ أ َ ْخ َجلُ ،ألَنَّنِي َ
ب أَحْ ت َِم ُل ه ِذ ِه األ ُ ُم َ
ْ
َو ُموقِ ٌن أَنَّهُ قَاد ٌِر أ َ ْن يَحْ فَ َ
ظ َودِي َعتِي ِإلَى ذلِكَ اليَ ْو ِم".
قادرا على إعالنه للذين عبدوه بجهل :أعمال (23 :17
(عرف بولس من هو هللا ،ولهذا كان ً
ب.

تعرف على طرقه /مجده/صفاته
َ
َ
ع ْينَيْكَ فَ َع ِل ْمنِي َ
ط ِريقَكَ َحتَّى أع ِْرفَكَ ِل َك ْي أ ِجدَ
(خروج" )13 :33فَاآلنَ ِإ ْن ُك ْنتُ قَ ْد َو َجدْتُ نِ ْع َمةً فِي َ
ع ْينَيْكَ َ .وا ْن ُ
ش ْعبُكَ ".
ظ ْر أ َ َّن ه ِذ ِه األ ُ َّمةَ َ
نِ ْع َمةً فِي َ
(خروج " )13 :33فَقَالَ :أ َ ِرنِي َمجْ دَكَ "
(الطريق = المجد)
ب
الربُّ َّ :
الربُّ قُدَّا َمهَُ ،ونَادَى َّ
(خروج ")6،7 :34فَاجْ ت َازَ َّ
ض ِ
الربُّ ِإلهٌ َر ِحي ٌم َو َرؤُ ٌ
وفَ ،ب ِطي ُء ْالغَ َ
اء َ .حا ِف ُ
ئ
ص َي ِة َو ْالخ ِ
ان َو ْال َوفَ ِ
َطيَّ ِةَ .ول ِكنَّهُ لَ ْن يُب ِْر َ
َو َكثِ ُ
اإلثْ ِم َو ْال َم ْع ِ
اإلحْ َ
اإلحْ َ
ان ِإلَى أُلُوفٍ  .غَا ِف ُر ِ
س ِ
ظ ِ
س ِ
ير ِ
الرابعِ"...نجد هنا أن صفات هللا
َاءِ ،في ْال ِجي ِل الثَّا ِل ِ
َاء األ َ ْبن ِ
َاءَ ،و ِفي أ َ ْبن ِ
اء ِفي األ َ ْبن ِ
ِإب َْرا ًءُ .م ْفت َ ِقدٌ ِإثْ َم اآل َب ِ
ث َو َّ
قد تم التعبير عنها على أنها مجده.
ضنَا بَ ْع ً
(1يوحنا  )9-7 :4أَيُّ َها األ َ ِحبَّا ُءِ ،لنُ ِحبَّ بَ ْع ُ
ِي ِمنَ هللاَِ ،و ُك ُّل َم ْن ي ُِحبُّ فَقَ ْد ُو ِلدَ
ضا ،أل َ َّن ْال َم َحبَّةَ ه َ
ف هللاَ ،أل َ َّن هللاَ َم َحبَّةٌ .بِهذَا أ ُ ْ
ظ ِه َر ْ
ت َم َحبَّةُ هللاِ فِينَا :أ َ َّن هللاَ قَ ْد
ف هللاَ َ .و َم ْن الَ ي ُِحبُّ لَ ْم يَ ْع ِر ِ
ِمنَ هللاِ َويَ ْع ِر ُ
ْ
َ
َ
َ
س َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَ إِلى العَال ِم ِلك ْي نَحْ يَا بِ ِه.
أ َ ْر َ
(معرفة هللا = محبة هللا واالنسان ألن هللا محبة).

ج.احفظ وصاياه
سونَ َ
غي ُْر
(تيطس َ " )16 :1ي ْعت َِرفُونَ ِبأَنَّ ُه ْم َي ْع ِرفُونَ هللاََ ،ول ِكنَّ ُه ْم ِباأل َ ْع َما ِل يُ ْن ِك ُرونَهُِ ،إ ْذ ُه ْم َر ِج ُ
َ
صا ِلحٍ َم ْرفُوضُونَ ".
طائِعِينَ َ ،و ِم ْن ِج َه ِة ُك ِل َ
ع َمل َ
تؤدي معرفة هللا إلى طاعته .العقيدة ليست هي النهاية .إنها الوسيلة لمعرفة هللا بشكل أفضل ،والتقرب
إليه.
علي أن أفعل لكي أعرف هللا بشكل حميم؟
 .8ماذا يجب ّ
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ص ْوتَكَ إِلَى ْالفَ ْه ِم ،إِ ْن َ
وز،
طلَ ْبت َ َها َك ْال ِف َّ
ض ِةَ ،وبَ َحثْتَ َ
( أمثال " )5-3 :2إِ ْن دَ َ
ع ْوتَ ْال َم ْع ِرفَةََ ،و َرفَعْتَ َ
ع ْن َها َك ْال ُكنُ ِ
بَ ،وت َِجدُ َم ْع ِرفَةَ هللاِ".
فَ ِحينَئِ ٍذ ت َ ْف َه ُم َمخَافَةَ َّ
الر ِ
 .9هل يمكننا أن نعرف من هو هللا؟ هل أعلن هللا ذاته لنا في كلمته؟
ْ
غي َْر ا ْل َم ْن ُ
س ْر َم ِديَّةَ
ورهُ َ
عاتِ ،قُد َْرتَهُ ال َّ
ق ْال َعالَ ِم ُمد َْر َكةً ِبال َم ْ
صنُو َ
ظ َ
(رومية " )20 :1أل َ َّن أ ُ ُم َ
رى ُم ْنذُ خ َْل ِ
ورةِ ت ُ َ
ع ْذ ٍر".
َوالَ ُهوتَهَُ ،حتَّى ِإنَّ ُه ْم ِبالَ ُ
"ونَ ْعلَ ُم أ َ َّن ابْنَ هللاِ قَ ْد َجا َء َوأ َ ْع َ
ع
ق فِي ا ْبنِ ِه يَ ُ
سو َ
طانَا بَ ِ
ص َ
يرة ً ِلنَ ْع ِر َ
ف ْال َح َّقَ .ونَحْ ُن فِي ْال َح ِ
(1يوحنا َ )20 :5
ْ
ْ
ُ
َ
اإللهُ ال َح ُّق َوال َحيَاة ُ األبَ ِديَّة".
ْال َمسِيحِ .هذَا ُه َو ِ
 .10ما هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نفتخر به؟
َّار بِ َج َب ُرو ِت ِهَ ،والَ َي ْفت َِخ ِر
(إرميا " )24-23 : 9ه َكذَا قَا َل َّ
الربُّ  :الَ َي ْفت َِخ َر َّن ْال َح ِكي ُم ِب ِح ْك َم ِت ِهَ ،والَ يَ ْفت َِخ ِر ا ْل َجب ُ
عد ًْال فِي
الربُّ ال َّ
ي بِ ِغنَاهُ .بَ ْل بِهذَا ِليَ ْفت َِخ َر َّن ْال ُم ْفت َِخ ُر :بِأَنَّهُ يَ ْف َه ُم َويَ ْع ِرفُنِي أَنِي أَنَا َّ
ضا ًء َو َ
صانِ ُع َرحْ َمةً َوقَ َ
ْالغَنِ ُّ
الرب".
األ َ ْر ِ
س ُّر ،يَقُو ُل َّ
ض ،ألَنِي بِه ِذ ِه أ ُ َ

الدرس الثاني
من هو إله الكتاب المقدس؟

 .1كم هو عدد اآللهة وفقا للعهد القديم ؟
احدٌ".
الربُّ ِإل ُهنَا َربٌّ َو ِ
(تثنية " )4 :6اِ ْس َم ْع َيا ِإس َْرائِيلَُّ :
ْس آخ ََر ِس َواهُ".
(تثنية ِ " )35 :4إنَّكَ قَ ْد أ ُ ِريتَ ِلت َ ْعلَ َم أ َ َّن َّ
اإللهُ .لَي َ
الربَّ ُه َو ِ
ضَ ،والَ ت َِط ُ
يق األ ُ َم ُم
يِ .م ْن ُ
س ْخ ِط ِه ت َْرت َ ِعدُ األ َ ْر ُ
(إرميا ")10 :10أ َ َّما َّ
ي َو َم ِلكٌ أ َ َب ِد ٌّ
الربُّ ِ
اإللهُ فَ َح ٌّقُ .ه َو ِإلهٌ َح ٌّ
َ
ضبَهُ( ".انظر السؤال  ، 6في نهاية هذا الدرس)
غ َ
 .2كم هوعدد اآللهة وفقا للعهد الجديد ؟
ْس إِلهٌ آخ َُر إِالَّ
ْس َوث َ ٌن فِي ْالعَالَ ِمَ ،وأ َ ْن لَي َ
ان :نَ ْعلَ ُم أ َ ْن لَي َ
(1كورنثوس " ):4:8فَ ِم ْن ِج َه ِة أ َ ْك ِل َما ذُب َح ِلأل َ ْوث َ ِ
احدًا".
َو ِ
علَى ْال ُك ِل َو ِب ْال ُك ِل َو ِفي ُك ِل ُك ْم".
(أفسس ِ " )6 :4إلهٌ َوآبٌ َو ِ
احدٌ ِل ْل ُك ِل ،الَّذِي َ
احدٌ َو َو ِسي ٌ
س ُ
ع ْال َمسِي ُح"،
سو ُ
ط َو ِ
)1تيموثاوس " ) 5: 2ألَنَّهُ يُو َجدُ ِإلهٌ َو ِ
ان يَ ُ
احد ٌ بَيْنَ هللاِ َوالنَّ ِ
اإل ْن َ
اسِ :
سنًا ت َ ْفعَلَُ .وال َّ
اط ُ
ش ِع ُّرونَ !"
ين يُؤْ ِمنُونَ َويَ ْق َ
شيَ ِ
(يعقوب " )19 :2أ َ ْنتَ تُؤْ ِم ُن أ َ َّن هللاَ َو ِ
احدٌَ .ح َ
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 .3من هو الشخص األكثر تأهيال ليخبرنا عن اإلله الحقيقي؟
(يوحنا " )18 :1اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ َحدٌ قَ ُّ
ب ُه َو َخب ََّر".
ط .اَالب ُْن ْال َو ِحيدُ الَّذِي ُه َو فِي ِحض ِْن اآل ِ
(يوحنا ْ )11 :3
ش َهادَتَنَا".
"ل َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَكَ ِ :إنَّنَا ِإنَّ َما نَت َ َكلَّ ُم ِب َما نَ ْعلَ ُم َونَ ْش َهدُ ِب َما َرأ َ ْينَاَ ،ولَ ْست ُ ْم ت َ ْق َبلُونَ َ
 .4وفقا لما قاله المسيح –
من هو "اإلله الحقيقي الوحيد"؟

أ.

ع ْال َمسِي َح الَّذِي
ي َوحْ دَكَ َويَ ُ
سو َ
ِي ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ :أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أ َ ْنتَ ِ
اإللهَ ْال َح ِقي ِق َّ
(يوحنا َ )3 :17
"وه ِذ ِه ه َ
س ْلتَهُ".
أ َ ْر َ
ب.

لمن قال يسوع أننا يجب أن نصلي؟

ت َملَ ُكوتُكَ ِ .لت َ ُك ْن
س َم َاواتِِ ،ل َيتَقَد َِّس ا ْس ُمكَ ِ .ل َيأ ْ ِ
صلُّوا أ َ ْنت ُ ْم ه َكذَا :أ َ َبانَا الَّذِي فِي ال َّ
(متي " )13-9 :6فَ َ
ْطنَا ْاليَ ْو َمَ .وا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َك َما نَ ْغ ِف ُر نَحْ ُن
ض ُ .خبْزَ نَا َكفَافَنَا أَع ِ
س َم ِ
َمشِيئَتُكَ َك َما فِي ال َّ
علَى األ َ ْر ِ
اء َكذلِكَ َ
ير .أل َ َّن لَكَ ْال ُم ْلكَ َ ،و ْالقُ َّوة ََ ،و ْال َمجْ دَ ،إِلَى
أ َ ْي ً
ضا ِل ْل ُم ْذنِبِينَ إِلَ ْينَاَ .والَ تُد ِْخ ْلنَا فِي تَجْ ِربَةٍ ،ل ِك ْن ن َِجنَا ِمنَ الش ِِر ِ
األ َ َب ِد ِ .آمينَ ".
ي أ َ َّو ُل ْال ُك ِل؟
ج .أَيَّةُ َو ِ
صيَّ ٍة ِه َ
سأَلَهُ :أَيَّةُ
(مرقس " )32 -28 :12فَ َجا َء َو ِ
سنًاَ ،
س ِم َع ُه ْم يَت َ َح َاو ُرونَ  ،فَلَ َّما َرأَى أَنَّهُ أ َ َجابَ ُه ْم َح َ
احدٌ ِمنَ ْال َكتَبَ ِة َو َ
احدٌَ .وت ُ ِحبُّ
الربُّ إِل ُهنَا َربٌّ َو ِ
ِي أ َ َّو ُل ْال ُك ِل؟ فَأ َ َجابَهُ يَ ُ
ِي :ا ْس َم ْع يَا إِس َْرائِيلَُّ .
َو ِ
سوعُ :إِ َّن أ َ َّو َل ُك ِل ْال َو َ
صايَا ه َ
صيَّ ٍة ه َ
ُ
صيَّةُ األولَى َ .وثَانِ َيةٌ
َّ
ِي ْال َو ِ
الربَّ ِإل َهكَ ِم ْن ُك ِل قَ ْل ِبكَ َ ،و ِم ْن ُك ِل نَ ْفسِكَ َ ،و ِم ْن ُك ِل ِف ْك ِركَ َ ،و ِم ْن ُك ِل قُد َْرتِكَ  .ه ِذ ِه ه َ
ُ
ْ
ْ
َ
ٌ
ُ
صيَّة أ ْخ َرى أ ْع َ
ق
ظ َم ِم ْن هَاتَي ِْن  .فَقَا َل لَهُ ال َكاتِ ُ
ْس َو ِ
ِي :ت ُ ِحبُّ قَ ِريبَكَ َكنَ ْفسِكَ  .لَي َ
بَ :ج ِيدًا يَا ُم َع ِل ُمِ .بال َح ِ
ِمثْل َها ه َ
ْس آخ َُر ِس َواهُ".
قُ ْلتَ  ،ألَنَّهُ هللاُ َو ِ
احدٌ َولَي َ
مطلوب معرفة هللا قبل أن نتمكن من محبته .إن المعرفة الصحيحة عن هللا أمر حيوي لعالقتنا به .وقد وافق
الكاتب على أنه ال يوجد سوى إله واحد وأن ال إله إال هو.
د .هل صحح يسوع مفهوم الكاتب؟
سو ُ
ع ْن َملَ ُكو ِ
س ْر أ َ َحدٌ بَ ْعدَ
ت هللاَِ .ولَ ْم يَجْ ُ
(مرقس " )34 :12فَلَ َّما َرآهُ يَ ُ
اب بِعَ ْقل ،قَا َل لَهُ« :لَسْتَ بَ ِعيدًا َ
ع أَنَّهُ أ َ َج َ
ذ ِلكَ أ َ ْن َيسْأَلَهُ!"
(إن إيمان الكاتب كان يعكس إيمان األمة اليهودية بأسرها  ،فاليهود كانوا يؤمنون بإله واحد فقط)
احدٌ َو ُه َو هللاُ".
(يوحنا " )41 :8أ َ ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ أ َ ْع َما َل أَبِي ُك ْم .فَقَالُوا لَهُ :إِنَّنَا لَ ْم نُولَ ْد ِم ْن ِزنًا .لَنَا أَبٌ َو ِ
هـ .من هو اله اليهود؟
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ْس َمجْ دِي َ
ش ْيئًا .أَبِي ُه َو الَّذِي يُ َم ِجدُنِي ،الَّذِي تَقُولُونَ
اب يَ ُ
(يوحنا " )54 :8أ َ َج َ
سوعُ :إِ ْن ُك ْنتُ أ ُ َم ِجدُ نَ ْفسِي فَلَي َ
أ َ ْنت ُ ْم إِنَّهُ ِإل ُه ُك ْم("،أنظررومية.)29 :3
و .لمن يسجد الساجدون الحقيقيون؟
يم
ور َ
(يوحنا " )23 -21 :4قَا َل لَ َها يَ ُ
عةٌ ،الَ فِي هذَا ْال َجبَ ِلَ ،والَ فِي أ ُ ُ
سا َ
ص ِدقِينِي أَنَّهُ ت َأْتِي َ
سوعُ :يَا ْام َرأَةَُ ،
ش ِل َ
ب .أ َ ْنت ُ ْم ت َ ْس ُجدُونَ ِل َما لَ ْست ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ  ،أ َ َّما ن ُ
ص ُه َو ِمنَ ْال َي ُهو ِد َ .ول ِك ْن
ت َ ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
َحْن فَنَ ْس ُجدُ ِل َما نَ ْعلَ ُم  .أل َ َّن ْال َخالَ َ
اآلب َ
طالِبٌ ِمثْ َل ه ُؤالَ ِء
ق ،أل َ َّن
ِي اآلنَ ِ ،حينَ ال َّ
ب بِ ُّ
اجدُونَ ْال َح ِقي ِقيُّونَ يَ ْس ُجدُونَ ِلآل ِ
سا َ
َ
ت َأْتِي َ
س ِ
الروحِ َو ْال َح ِ
عةٌَ ،وه َ
اجدِينَ لَهُ".
ال َّ
س ِ
 .5بحسب الرسل ،من هو اإلله الواحد؟
ع
احدٌ:
سو ُ
اءَ ،ونَحْ ُن لَهَُ .و َربٌّ َو ِ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
ُ
(1كرونثوس " )6 :8ل ِك ْن لَنَا إِلهٌ َو ِ
احدٌ :يَ ُ
اءَ ،ونَحْ ُن بِ ِه".
ْال َمسِي ُح ،الَّذِي بِ ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
علَى ِش ْب ِه هللاِ".
اس الَّذِينَ قَ ْد ت َ َك َّونُوا َ
َ
اركُ هللاَ
(يعقوب " )9 :3بِ ِه نُبَ ِ
اآلبَ ،وبِ ِه ن َْلعَ ُن النَّ َ
اح ٍد".
احدَةٍ َوفَ ٍم َو ِ
ع ْال َمسِيحِِ ،بنَ ْف ٍس َو ِ
(رومية ِ " )6 :15ل َك ْي ت ُ َم ِجدُوا هللاَ أَبَا َربِنَا يَ ُ
سو َ
علَى ْال ُك ِل َو ِب ْال ُك ِل َوفِي ُك ِل ُك ْم".
(أفسس ِ " )6 :4إلهٌ َوآبٌ َو ِ
احدٌ ِل ْل ُك ِل ،الَّذِي َ
الرأْفَ ِة َوإِلهُ ُك ِل ت َ ْع ِزيَةٍ"،
اركٌ هللاُ أَبُو َربِنَا يَ ُ
ع ْال َمسِيحِ ،أَبُو َّ
سو َ
(2كرونثوس ُ " )3 :1مبَ َ
 .6من هو اإلله الحي الحقيقي؟
ْف َر َج ْعت ُ ْم إِلَى هللاِ ِمنَ
1تسالونيكي " 10 ،9: 1ألَنَّ ُه ْم ُه ْم ي ُْخبِ ُرونَ َ
ي دُ ُخول َكانَ لَنَا إِلَ ْي ُك ْمَ ،و َكي َ
عنَّا ،أ َ ُّ
ع ،الَّذِي
س َم ِ
يَ ،وت َ ْنت َِظ ُروا ا ْبنَهُ ِمنَ ال َّ
اء ،الَّذِي أَقَا َمهُ ِمنَ األ َ ْم َواتَِ ،ي ُ
سو َ
األ َ ْوث َ ِ
ي ْال َح ِقي ِق َّ
انِ ،لت َ ْعبُدُوا هللاَ ْال َح َّ
ب اآلتِي".
ض ِ
يُ ْن ِقذُنَا ِمنَ ْالغَ َ
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الدرس الثالث
سيادة هللا اآلب
ماذا يقول الكتاب المقدس عن سيادة اآلب؟
فيما يلي بعض الحقائق عن هللا اآلب والتي ستلقي بعض الضوء على هذا الموضوع.
 .1اآلب هو المصدر النهائي لكل األشياء.
احد ٌ:
اءَ ،ون َْح ُن لَهَُ .و َربٌّ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
ُ
(1كورنثوس " )6 : 8ل ِك ْن لَنَا إِلهٌ َو ِ
اءَ ،ون َْح ُن ِب ِه".
سوعُ ْال َمسِي ُح ،الَّذِي ِب ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
َو ِ
احد ٌ :يَ ُ
ع ْال َمسِيحَِ ،وأ َ ْع َ
طانَا
صالَ َحنَا ِلنَ ْف ِس ِه ِبيَ ُ
سو َ
"ول ِك َّن ْال ُك َّل ِمنَ هللاِ ،الَّذِي َ
(2كورنثوس َ )18:5
صالَ َح ِة"،
ِخ ْد َمةَ ْال ُم َ
اءَ .لهُ ْال َم ْجد ُ إِلَى األَبَدِِ .آمينَ .
(رومية  )36 :11أل َ َّن ِم ْنهُ َوبِ ِه َولَهُ ُك َّل األ َ ْشيَ ِ
ع ْال َمسِيحِ ،الَّذِي ِم ْنهُ
ي لَدَى أ َ ِبي َر ِبنَا يَ ُ
سو َ
سبَ ِ
(أفسس ِ )15 ،14 :3ب َ
ب هذَا أ َ ْحنِي ُر ْكبَتَ َّ
ض.
س َم َاوا ِ
ِيرةٍ فِي ال َّ
علَى األ َ ْر ِ
ت َو َ
س َّمى ُك ُّل َ
تُ َ
عش َ
 .2اآلب هو إله المسيح.
أ.

أثناء التجسد
ص ْو ٍ
ت َع ِظ ٍيم قَائِ ًالِ « :إي ِلي،
(متى َ )46 :27ون َْح َو ال َّ
ص َر َخ يَ ُ
سا َ
سوعُ ِب َ
ع ِة التَّا ِس َع ِة َ
يِ :إل ِهيِ ،إل ِهيِ ،ل َماذَا تَ َر ْكت َ ِني؟
ِإي ِليِ ،ل َما َ
ش َب ْقتَنِي؟ »أ َ ْ

ب.

بعد قيامته
ص َع ْد َب ْعدُ ِإلَى أ َ ِبيَ .ول ِك ِن
(يوحنا " )17 :20قَا َل َل َها َي ُ
سوعُ :الَ ت َ ْل ِمسِي ِني أل َ ِني لَ ْم أ َ ْ
صعَد ُ إِلَى أ َ ِبي َوأَبِي ُك ْم َوإِل ِهي َوإِل ِه ُك ْم".
ا ْذ َهبِي إِلَى إِ ْخ َو ِتي َوقُو ِلي لَ ُه ْم :إِ ِني أ َ ْ
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وحيَّ ٍة فِي
ار َكنَا ِب ُك ِل َب َر َك ٍة ُر ِ
اركٌ هللاُ أَبُو َر ِبنَا يَ ُ
سو َ
(أفسس ُ " )3 :1مبَ َ
ع ْال َمسِيحِ ،الَّذِي بَ َ
ت ِفي ْال َمسِيحِ"...
س َما ِويَّا ِ
ال َّ
ع ُمودًا فِي َه ْي َك ِل ِإل ِهيَ ،والَ َيعُودُ َي ْخ ُر ُج ِإلَى
(رؤيا َ ")12 : 3م ْن َي ْغ ِل ُ
سأ َ ْج َعلُهُ َ
ب فَ َ
اء
ور َ
ازلَ ِة ِمنَ ال َّ
س َم ِ
َارجٍَ ،وأ َ ْكت ُ ُ
علَ ْي ِه اس َْم ِإل ِهيَ ،واس َْم َمدِينَ ِة ِإل ِهي ،أ ُ ُ
ب َ
يم ْال َجدِيدَ ِة النَّ ِ
خ ِ
ش ِل َ
ِم ْن ِع ْن ِد إِل ِهيَ ،واس ِْمي ْال َجدِيدَ".
(انظر عبرانيين  9 :1؛ 1بطرس )3 :1
 .3يُدعى اآلب حصريا بلقب العلي...
قارن بين اآليتين التاليتين:
ض النَّا ِشفَ ِة".
عاد ُوا أ َ ْي ً
ضا ِلي ُْخ ِطئُوا ِإلَ ْي ِهِ ،ل ِع ْ
ان ْال َع ِلي ِ ِفي األ َ ْر ِ
(مزمور " )17 :78ث ُ َّم َ
ص َي ِ
صا .
"وقَ ْد قَا َل َحقًّاِ :إنَّ ُه ْم َ
ار لَ ُه ْم ُمخ َِل ً
ص َ
ش ْع ِبي ،بَنُونَ الَ َي ُخونُونَ  .فَ َ
(إشعياء َ )10-8 :63
ص ُه ْم ِ .ب َم َحبَّتِ ِه َو َرأْفَتِ ِه ُه َو فَ َّك ُه ْم َو َرفَ َع ُه ْم
ضي ِق ِه ْم ت َ َ
فِي ُك ِل ِ
ضايَقَ َ ،و َمالَكُ َحض َْرتِ ِه خَلَّ َ
عد ًُّواَ ،و ُه َو
َو َح َملَ ُه ْم ُك َّل األَي َِّام ْالقَدِي َم ِةَ .ول ِكنَّ ُه ْم ت َ َم َّرد ُوا َوأ َ ْحزَ نُوا ُرو َح قُ ْد ِس ِه ،فَتَ َح َّو َل لَ ُه ْم َ
ار َب ُه ْم".
َح َ
هللا اآلب هو موضوع هذه اآليات .تم ذكر كائنين ،هللا اآلب (الذي يُدعى "مخلصهم")
والمسيح (الذي يُدعى "مالك حضوره)".
...بينما يُدعى يسوع "ابن العلي".
ص ْو ٍ
سوعُ ابْنَ هللاِ ْالعَ ِلي ِ؟
ع ِظ ٍيم َوقَا َلَ :ما ِلي َولَ َك يَا يَ ُ
ت َ
ص َر َخ بِ َ
"و َ
(مرقس َ )7 :5
أ َ ْست َ ْح ِلفُ َك ِباهللِ أ َ ْن الَ ت ُ َع ِذبَ ِني!
ص ْو ٍ
سوعُ
ت َع ِظ ٍيمَ :ا ِلي َولَ َك يَا يَ ُ
(لوقا ")28 :8فَلَ َّما َرأَى يَ ُ
سو َ
ص َر َخ َوخ ََّر لَهَُ ،وقَا َل بِ َ
ع َ
ابْنَ هللاِ ا ْل َع ِلي ِ؟ أَ ْ
ب ِم ْن َك أ َ ْن الَ ت ُ َع ِذ َبنِي"!.
طل ُ ُ
تميز اآليات أعاله بوضوح بين اآلب و االبن .يُدعى اآلب "العلي"  ،بينما يُدعى يسوع
"ابن هللا العلي".
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 .4اآلب أكبر عمرا من يسوع.
َب ث ُ َّم آ ِتي إِلَ ْي ُك ْمَ .ل ْو ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّو َننِي لَ ُك ْنت ُ ْم
س ِم ْعت ُ ْم أ َ ِني قُ ْلتُ لَ ُك ْم :أَنَا أ َ ْذه ُ
(يوحنا َ " )28 :14
ب ،أل َ َّن أ َ ِبي أ َ ْع َ
ظ ُم ِم ِني".
ضي ِإلَى اآل ِ
ت َ ْف َر ُحونَ ألَنِي قُ ْلتُ أ َ ْم ِ
تأتي كلمة "أعظم" في النص أعاله من )  (G3187 "μείζων" meizonوالتي يمكن أن
تعني "أكبر" كما ترجمت في رومية  " ،12:9قيل لها  :إن الكبير يُستعبد للصغير"
 .5اآلب هو أعظم من الكل.
طانِي ِإيَّاهَا ُه َو أ َ ْع َ
(يوحنا " )29 :10أ َ ِبي الَّذِي أ َ ْع َ
ظ ُم ِمنَ ْال ُك ِلَ ،والَ يَ ْقد ُِر أ َ َحد ٌ أ َ ْن يَ ْخ َ
ف
ط َ
ِم ْن َي ِد أ َ ِبي".
 .6اآلب هو رأس المسيح.
س
س ُك ِل َر ُجل ُه َو ْال َمسِي ُحَ ،وأ َ َّما َرأْ ُ
"ول ِك ْن أ ُ ِريد ُ أ َ ْن ت َ ْع َل ُموا أ َ َّن َرأْ َ
(1كورنثوسَ )3 :11
س ْال َمسِيحِ ُه َو هللاُ".
ْال َم ْرأَةِ فَ ُه َو َّ
الر ُجلَُ ،و َرأْ ُ
 .7اآلب على الكل.
اح ِد
احد ٌَ ،ك َما د ُ ِعيت ُ ْم أَ ْي ً
اء دَع َْو ِت ُك ُم ْال َو ِ
ضا ِفي َر َج ِ
احدٌَ ،و ُرو ٌح َو ِ
سد ٌ َو ِ
(أفسس َ " )6-4 : 4ج َ
احد ٌِ ،إي َم ٌ
علَى ْال ُك ِل َوبِ ْال ُك ِل
احدَةٌ ،إِلهٌ َو ٌ
آب َو ِ
احدٌَ ،م ْع ُمو ِديَّةٌ َو ِ
ان َو ِ
َ .ربٌّ َو ِ
احدٌ ِل ْل ُك ِل ،الَّذِي َ
َوفِي ُك ِل ُك ْم".
 .8اآلب هو رب السماء واألرض.
اء
ع َو َقا َل :أ َ ْح َمد َُك أَيُّ َها
سو ُ
(متي " )25 :11فِي ذ ِل َك ْال َو ْق ِ
اآلب َربُّ ال َّ
س َم ِ
ُ
اب يَ ُ
ت أ َ َج َ
اء َوأ َ ْعلَ ْنتَ َها ِلأل َ ْ
طفَا ِل( ".أنظر لوقا :10
ض ،ألَنَّ َك أ َ ْخ َفي َ
اء َو ْالفُ َه َم ِ
ع ِن ْال ُح َك َم ِ
َواأل َ ْر ِ
ْت ه ِذ ِه َ
)21
ضا بعض األشياء التي نالها يسوع من
ليس ذلك فحسب ،بل يكشف لنا الكتاب المقدس أي ً
أبيه ،مما يلقي مزيدًا من الضوء على سيادة هللا اآلب.
 .9ما الذي ناله يسوع من أبيه؟
أ .حياته
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اآلب لَهُ َحيَاة ٌ فِي ذَاتِ ِهَ ،كذ ِل َك أ َ ْع َ
ضا أ َ ْن
(يوحنا " )26 :5ألَنَّهُ َك َما أ َ َّن
طى االبْنَ أ َ ْي ً
َ
ت َ ُكونَ لَهُ َح َياة ٌ ِفي ذَا ِت ِه"،
ب.

قوته وسلطته
س ْل َ
علَى
ان فِي ال َّ
س َم ِ
ي ُك ُّل ُ
(متي " )18 :28فَتَقَد ََّم َي ُ
اء َو َ
ط ٍ
سوعُ َو َكلَّ َم ُه ْم قَائِ ًال :دُفِ َع إِلَ َّ
ض( "،انظر متى 27 : 11؛ يوحنا  27-22 :5؛ )2 :17
األ َ ْر ِ
ج .ملكوته
س ْل َ
طانًا َو َم ْجدًا َو َملَ ُكوتًا ِلتَتَ َعبَّدَ لَهُ ُك ُّل ال ُّ
ب َواأل ُ َم ِم
(دانيال " )14 :7فَأُع ِ
ي ُ
شعُو ِ
ْط َ
س ْل َ
س ْل َ
ط ٌ
ض".
طانُهُ ُ
َواأل َ ْل ِسنَ ِة ُ .
ي َما لَ ْن َي ُزو َلَ ،و َم َل ُكوتُهُ َما الَ َي ْنقَ ِر ُ
ان أ َ َب ِد ٌّ
(لوقا " )32 :1هذَا يَ ُك ُ
ي
عىَ ،ويُ ْع ِطي ِه َّ
ون َ
ع ِظي ًماَ ،وابْنَ ْال َع ِلي ِ يُ ْد َ
الربُّ ِ
اإللهُ ُك ْر ِس َّ
دَ ُاودَ أ َ ِبي ِه( "،انظر ايضا ً 1كورنثوس 28-24 :15؛ أفسس)22 : 1
د .حقه في تلقي العبادة
ِين أ َ َحدًاَ ،ب ْل قَ ْد أَ ْع َ
اآلب الَ َيد ُ
طى ُك َّل الدَّ ْينُونَ ِة ِلالب ِْنِ ،ل َك ْي يُ ْك ِر َم
(يوحنا " )22 :5أل َ َّن
َ
سلَه ُ".
بَ .م ْن الَ يُ ْك ِر ُم االبْنَ الَ يُ ْك ِر ُم
َ
ْال َج ِمي ُع االبْنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ اآل َ
اآلب الَّذِي أ َ ْر َ
(انظر أعمال الرسل  36 :2؛ فيلبي  10-9 :2؛ عبرانيين .)6 :1
هـ .أسمه
ضاَ ،وأ َ ْع َ
طاهُ ا ْس ًما َف ْوقَ ُك ِل اس ٍْم ِل َك ْي تَ ْجث ُ َو ِباس ِْم
(فيلبي ِ " )9 :2لذ ِل َك َر َّف َعهُ هللاُ أ َ ْي ً
ض"،
ض َو َم ْن تَ ْح َ
ع ُك ُّل ُر ْكبَ ٍة ِم َّم ْن ِفي ال َّ
س َم ِ
يَ ُ
سو َ
ت األ َ ْر ِ
علَى األ َ ْر ِ
اء َو َم ْن َ
صا ِئ ًرا أ َ ْع َ
ظ َم ِمنَ ْال َمالَ ِئ َك ِة ِب ِم ْقدَ ِار َما َو ِر َ
ض َل ِم ْن ُه ْم".
ث ا ْس ًما أ َ ْف َ
(عبرانين َ " )4 :1
و .كل شئ
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ش ْيءٍ فِي يَ ِد ِه ".
آلب ي ُِحبُّ االبْنَ َوقَ ْد دَ َف َع ُك َّل َ
(يوحنا " )35 :3ا َ ُ
(يوحنا " )13 :3يسوع وهو عالم أن اآلب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من
عند هللا خرج وإلى هللا يمضي ."...انظر (عبرانين )2 :1
اآليات السابقة هي أدلة وافرة لتثبت لنا سيادة هللا اآلب .لكننا بهذا ال نقلل من مكانة أو
قيمة أو الهوت يسوع ،ابن هللا( .لمزيد من المعلومات حول المساواة بين اآلب
واالبن ،يرجى الرجوع إلى الدرس .)5

الدرس الرابع
من هو يسوع؟

 .1من ادعى يسوع أنه هو؟
سه ُ
ِف ،ألَنِي
ُ
سلَهُ إِلَى ْالعَالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُ :إِنَّ َك ت ُ َجد ُ
اآلب َوأ َ ْر َ
(يوحنا " )36 :10فَالَّذِي قَدَّ َ
قُ ْلتُ ِ :إنِي اب ُْن هللاِ؟"
 .2ماذا قال هللا اآلب عن هوية يسوع؟
س َم َواتُ قَ ِد
ص ِعدَ ِل ْل َو ْق ِ
اءَ ،و ِإذَا ال َّ
ت ِمنَ ْال َم ِ
(متي َ " )17 ،16 :3ف َل َّما ا ْعت َ َمدَ َي ُ
سوعُ َ
ا ْنفَت َ َح ْ
ت قَائِ ًال :هذَا
س َم َوا ِ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َم ٍة َوآتِيًا َ
علَ ْي ِه َو َ
ت لَهُ ،فَ َرأَى ُرو َح هللاِ ن ِ
س ِر ْرتُ "
ُه َو ابْني ْال َحبِ ُ
يب الَّذِي بِ ِه ُ
س َحابَةٌ نَيِ َرة ٌ َ
س َحابَ ِة قَائِ ًال :هذَا
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
"وفِي َما ُه َو يَتَ َكلَّ ُم إِذَا َ
ظلَّلَتْ ُه ْمَ ،و َ
(متي َ )5 :17
َّ
س ِر ْرتُ  .لَهُ ا ْس َمعُوا".
ُه َو ابْني ْال َح ِب ُ
يب الذِي ِب ِه ُ
 .3من هو يسوع حسب فهم التالميذ؟
ان ب ْ
اب ِس ْمعَ ُ
س
ُط ُر ُ
(متي َ " )16 ،15 :16قا َل لَ ُه ْمَ :وأ َ ْنت ُ ْمَ ،م ْن تَقُولُونَ إِنِي أَنَا؟ فَأ َ َج َ
هللا ْال َحي ِ"!.
َوقَا َل :أ َ ْن َ
ت ُه َو ْال َمسِي ُح اب ُْن ِ
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(يوحنا " )27 :11قَالَ ْ
ت ْال َمسِي ُح اب ُْن هللاِ ،اآل ِتي ِإلَى
س ِيد ُ .أَنَا قَ ْد آ َم ْنتُ أَنَّ َك أ َ ْن َ
ت لَهُ :نَ َع ْم يَا َ
ْالعَالَ ِم".
ت اب ُْن هللاِ"!.
س َجدُوا لَهُ قَائِلِينَ ِ :ب ْال َح ِقيقَ ِة أَ ْن َ
"والَّذِينَ فِي ال َّ
س ِفينَ ِة َجا ُءوا َو َ
(متي َ )33 :14
ِيح ،أ َ ْن هذَا ُه َو اب ُْن هللاِ "
"و ِل ْل َو ْق ِ
ت َج َع َل َي ْك ِر ُز فِي ْال َم َج ِ
(أعمال الرسل َ )20 :9
امعِ ِب ْال َمس ِ
.
 .4هل ع ِلم المالئكة الساقطون أن يسوع هو ابن هللا؟
ير ُخب ًْزا" .
يسِ :إ ْن ُك ْن َ
(لوقا َ " )3 :4وقَا َل لَهُ ِإ ْب ِل ُ
ت ابْنَ هللاَِ ،فقُ ْل ِلهذَا ْال َح َج ِر أ َ ْن َي ِ
ص َ
ص ْو ٍ
ع ِظ ٍيمَ « :ما ِلي َولَ َك َيا
(لوقا " )28 :8فَلَ َّما َرأَى َي ُ
سو َ
ت َ
ص َر َخ َوخ ََّر لَهَُ ،وقَا َل ِب َ
ع َ
ع ابْنَ هللاِ ْال َع ِليِ؟ أ َ ْ
ب ِم ْن َك أ َ ْن الَ ت ُ َع ِذبَ ِني"!.
سو ُ
ط لُ ُ
يَ ُ
ص ْو ٍ
سوعُ ابْنَ هللاِ ْال َع ِليِ؟
ت َع ِظ ٍيم َوقَا َلَ :ما ِلي َولَ َك َيا َي ُ
ص َر َخ ِب َ
(مرقس َ " )7 :5و َ
أ َ ْست َ ْح ِلفُ َك بِاهللِ أ َ ْن الَ ت ُ َع ِذبَ ِني!"
عرف الشيطان والمالئكة الساقطون قبل سقوطهم أن يسوع هو ابن هللا ،ومن هنا جاء
تحدي الشيطان للمسيح في البرية واعتراف األرواح الشريرة.
 .5من أيضا يشار إليه بلقب "ابن هللا" في الكتاب المقدس؟
هللا".
وش ،ب ِْن ِشيتِ ،ب ِْن آدَ َم ،اب ِْن ِ
(لوقا " )38 :3ب ِْن أَنُ َ
كان آدم ابن هللا بالخلق (تكوين  )1 :5وكذلك المالئكة (أيوب .)7 :38
(1يوحنا " )1 :3ا ْن ُ
ظ ُروا أَيَّةَ َم َحبَّ ٍة أ َ ْع َ
هللا! ِم ْن أ َ ْج ِل هذَا الَ
طانَا
ُ
عى أ َ ْوالَدَ ِ
اآلب َحتَّى نُ ْد َ
َي ْع ِرفُنَا ْال َعالَ ُم ،ألَنَّهُ الَ َي ْع ِرفُهُ".
نحن أبناء هللا بالتبني (رومية .)15 : 8
 .6كيف يكون المسيح ابن هللا؟
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(1يوحنا ِ " )9 :4بهذَا أ ُ ْ
ظ ِه َر ْ
س َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَ ِإلَى ْال َعالَ ِم ِل َك ْي
ت َم َحبَّةُ هللاِ فِينَا :أ َ َّن هللاَ قَ ْد أ َ ْر َ
ن َْحيَا بِ ِه".
يسوع ليس ابنا ً بالخلق كما كان آدم ،وال بالتبني مثلما هو الحال معنا ،بل هو ابن هللا
الوحيد  .وهو ابن ألنه ُولد من اآلب.
( يوحنا " )16 :3ألَنَّهُ ه َكذَا أ َ َحبَّ هللاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَذَ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَِ ،ل َك ْي الَ يَ ْه ِل َك ُك ُّل َم ْن
يُؤْ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل ت َ ُك ُ
ون لَهُ ْال َح َياة ُ األ َ َب ِديَّةُ".
إن إعطاء هللا ابنه الوحيد يشير إلى أنه يجب أن يكون هلل ابن قبل التجسد ليعطيه.
 .7متى صار يسوع ابن االنسان؟
"ول ِك ْن لَ َّما َجا َء ِم ْل ُء َّ
س َل هللاُ ا ْبنَهُ َم ْولُودًا ِم ِن ْام َرأَةٍَ ،م ْولُودًا
ان ،أ َ ْر َ
الز َم ِ
(غالطية َ )4 :4
وس"،
ت َ ْح َ
ت النَّا ُم ِ
ع".
"وهَا أ َ ْن ِ
س ِمينَهُ يَ ُ
سو َ
ست َ ْحبَلِينَ َوت َ ِلدِينَ ا ْبنًا َوت ُ َ
ت َ
(لوقا َ )31 :1
صار يسوع ابن اإلنسان عندما ُولد من مريم .في التجسد.
 .8متى ولد المسيح من اآلب؟
وف َي ُهوذَا،
ْت َل ْح ِم أ َ ْف َراتَةََ ،وأ َ ْن ِ
(ميخا " )2 :5أ َ َّما أ َ ْن ِ
ت َيا َبي َ
يرة ٌ أ َ ْن تَ ُكو ِني َبيْنَ أُلُ ِ
ص ِغ َ
ت َ
س ِل ً
فَ ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُج ِلي الَّذِي يَ ُك ُ
ِيمُ ،م ْنذ ُ أَي َِّام األَزَ ِل".
طا َ
ون ُمت َ َ
َار ُجهُ ُم ْنذ ُ ْالقَد ِ
علَى إِس َْرائِي َلَ ،و َمخ ِ
ضا "أصوله"ُ .ولد يسوع منذ العصور القديمة ،منذ أيام األزل.
" مخارجه" ،تعني أي ً
 .9ماذا حدث في أيام األزل؟
لربُّ قَنَا ِني أَ َّو َل َ
ط ِري ِق ِهِ ،م ْن قَ ْب ِل أ َ ْع َما ِل ِهُ ،م ْنذ ُ ْال ِقدَ ِم ُ .م ْنذُ األَزَ ِل
(أمثال " )30 - 22 :8اَ َّ
يرة ُ
ُمس ْ
ِحتُ ُ ،م ْنذ ُ ْالبَد ِْءُ ،م ْنذ ُ أَ َوائِ ِل األ َ ْرض .إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن غ َْم ٌر أ ُ ْب ِدئْتُ  .إِ ْذ لَ ْم تَ ُك ْن َينَابِي ُع َك ِث َ
ض َب ْعد ُ َوالَ
ْال ِميَا ِهِ .م ْن قَ ْب ِل أ َ ْن تَقَ َّر َر ِ
صنَ َع األ َ ْر َ
ت ْال ِجبَالُ ،قَ ْب َل التِالَ ِل أ ُ ْب ِدئْتُ ِ .إ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد َ
علَى
س َم َوا ِ
ت ُك ْنتُ ُهن َ
َّت ال َّ
ار ْال َم ْس ُكونَ ِة  .لَ َّما ثَب َ
س َم دَا ِئ َرة ً َ
َاك أَنَاَ .ل َّما َر َ
ي َوالَ أ َ َّو َل أ َ ْعفَ ِ
ْال َب َر ِار َّ
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شدَّدَ ْ
ب ِم ْن فَ ْو ُق .لَ َّما ت َ َ
ت ال ُّ
َو ْج ِه ْالغ َْم ِر .لَ َّما أَثْبَ َ
ض َع ِل ْلبَ ْح ِر َحدَّهُ
ت َينَا ِبي ُع ْالغ َْم ِر  .لَ َّما َو َ
س ُح َ
صا ِنعًاَ ،و ُك ْنتُ ُك َّل َي ْو ٍم لَذَّتَهُ،
س َم أ ُ ُ
س األ َ ْر ِ
فَالَ تَتَ َعدَّى ْال ِم َياهُ ت ُ ْخ َمهُ ،لَ َّما َر َ
ضُ ،ك ْنتُ ِع ْندَهُ َ
س َ
فَ ِر َحةً دَا ِئ ًما قُدَّا َمهُ".
يتحدث المسيح عن نفسه ،في المقطع أعاله ،تحت عنوان الحكمة (1كورنثوس ، 24 :1
 30؛ كولوسي  ، )3 :2ويوجه القارئ إلى امتداد الزمن ،ما قبل خلق أي شيء  ،على
يعبرعنها المسيح في الحديث عن
أنه الوقت الذي ُولد فيه من اآلب .وهي الحقيقة التي ِ
نفسه في المقطع الكتابي السابق بالتعابير التالية " ،أ ُ ْب ِدئْتُ "أو "الرب قَنَا ِني ".
هل أُشير للمسيح علي أنه 'ابن هللا' قبل بيت لحم؟
.10
ص َّر
س َم َاوا ِ
ص ِعدَ ِإلَى ال َّ
الري َح في َح ْف َنت َ ْي ِه؟ َم ْن َ
(أمثال َ " )4 :30م ْن َ
ت َونَزَ َل؟ َم ْن َج َم َع ِ
َّت َج ِمي َع أ َ ْ
ت؟"
ع َر ْف َ
ب؟ َم ْن ثَب َ
ط َر ِ
ْال ِم َياهَ في ثَ ْو ٍ
اف األ َ ْر ِ
ض؟ َما ا ْس ُمهُ؟ َو َما ا ْس ُم ا ْب ِن ِه ِإ ْن َ
َاظ ٌر أ َ ْر َب َعةَ ِر َجال َم ْحلُولِينَ َيتَ َم َّ
ار
اب َوقَا َل :هَا أَنَا ن ِ
(دانيال " )25 :3أ َ َج َ
ش ْونَ فِي َو َ
س ِط النَّ ِ
ض َر ٌرَ ،و َم ْن َ
شبِيهٌ بِاب ِْن اآل ِل َه ِة".
الرابعِ َ
ظ ُر َّ
َو َما بِ ِه ْم َ
ب فَتَ ِبيدُوا ِمنَ َّ
ع ْن قَ ِليل َيت َّ ِقد ُ َ
ضبُهُ .
(مزمور " )12 :2قَ ِبلُوا االبْنَ ِلئَالَّ َي ْغ َ
غ َ
ق .ألَنَّهُ َ
ض َ
الط ِري ِ
ُ
علَ ْي ِه".
طوبَى ِل َج ِميعِ ْال ُمت َّ ِكلِينَ َ
.11

أثناء التجسد ،هل علَّم المسيح أنه جاء من اآلب؟

سوعُ :لَ ْو َكانَ هللاُ أَبَا ُك ْم لَ ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ ِني ،ألَنِي خ ََر ْجتُ ِم ْن قِ َب ِل
(يوحنا " )42 :8فَقَا َل َل ُه ْم يَ ُ
سلَنِي".
هللاِ َوأَتَيْتُ  .أل َ ِني لَ ْم آ ِ
ت ِم ْن نَ ْفسِيَ ،ب ْل ذَ َ
اك أ َ ْر َ
سهُ ي ُِحبُّ ُك ْم ،ألَنَّ ُك ْم قَ ْد أ َ ْحبَ ْبت ُ ُمو ِنيَ ،وآ َم ْنت ُ ْم أَنِي ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ
(يوحنا " )27 :16أل َ َّن اآل َ
ب نَ ْف َ
خ ََر ْجتُ ".
.12

هل من المهم بالنسبة لنا أن نؤمن بأن المسيح هو ابن هللا الحقيقي والحرفي؟

ع ُه َو ْال َمسِي ُح؟ هذَا ُه َو
(1يوحنا َ " )23 ،22 :2م ْن ُه َو ْال َكذَّ ُ
ابِ ،إالَّ الَّذِي يُ ْن ِك ُر أ َ َّن َي ُ
سو َ
ْس لَهُ
ضاَ ،و َم ْن
ضدُّ ْال َمسِيحِ ،الَّذِي يُ ْن ِك ُر
اآلب أ َ ْي ً
ُ
َ
ِ
اآلب َواالبْنَ ُ .ك ُّل َم ْن يُ ْن ِك ُر االبْنَ لَي َ
ف ِباالب ِْن فَلَهُ
ضا".
اآلب أَ ْي ً
ُ
يَ ْعت َ ِر ُ
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ش َهادَة ُ ِفي نَ ْف ِس ِهَ .م ْن َ
(1يوحنا َ " )11 ،10 :5م ْن يُؤْ ِم ُن ِباب ِْن هللاِ َف ِع ْندَهُ ال َّ
صد ُ
ِق هللاَ،
ال يُ َ
ي ال َّ
فَقَ ْد َجعَلَهُ َكا ِذبًا ،ألَنَّهُ لَ ْم يُؤْ ِم ْن بِال َّ
ش َهادَةُ :أ َ َّن
ش َهادَةِ الَّتِي قَ ْد َ
ش ِهدَ بِ َها هللاُ َ
ع ِن ا ْبنِ ِهَ .وه ِذ ِه ِه َ
هللاَ أ َ ْع َ
ي فِي ا ْبنِ ِه".
طانَا َحيَاة ً أَبَ ِديَّةًَ ،وه ِذ ِه ْال َحيَاة ُ ِه َ
(يوحنا " )36 :3الَّذِي يُؤْ ِم ُن بِاالب ِْن لَهُ َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،والَّذِي الَ يُؤْ ِم ُن بِاالب ِْن لَ ْن َي َرى َحيَاة ً
بَ ْل َي ْم ُك ُ
علَ ْي ِه َ
ب هللاِ".
ض ُ
غ َ
ث َ
"وأ َ َّما ه ِذ ِه فَقَ ْد ُك ِت َب ْ
ع ُه َو ْال َمسِي ُح اب ُْن هللاَِ ،و ِل َك ْي
ت ِلتُؤْ ِمنُوا أ َ َّن َي ُ
سو َ
(يوحنا َ )31 :20
ت َ ُكونَ لَ ُك ْم ِإذَا آ َم ْنت ُ ْم َحيَاة ٌ ِباس ِْم ِه".
.13

لماذا قتل اليهود المسيح؟

يس ْال َك َهنَ ِة َوقَا َل لَهُ :أ َ ْست َ ْح ِلفُ َك
(متي َ " )65-63 :26وأ َ َّما يَ ُ
اب َر ِئ ُ
سا ِكتًا .فَأ َ َج َ
سوعُ فَ َكانَ َ
ضا أَقُو ُل
ت! َوأ َ ْي ً
ت قُ ْل َ
سوعُ :أ َ ْن َ
ِباهللِ ْال َحي ِ أ َ ْن تَقُو َل لَنَا :ه َْل أ َ ْن َ
ت ْال َمسِي ُح اب ُْن هللاِ؟ قَا َل لَهُ يَ ُ
اء
س َحاب ال َّ
س َم ِ
ان َجا ِل ً
ين ْالقُ َّوةَِ ،وآتِيًا َ
سا َ
لَ ُك ْمِ :منَ اآلنَ تُب ِ
علَى َ
اإل ْن َ
ع ْن َي ِم ِ
س ِ
ْص ُرونَ ابْنَ ِ
َّف! َما َحا َجتُنَا َب ْعد ُ إِلَى ُ
س ِم ْعت ُ ْم
.فَ َم َّزقَ َر ِئ ُ
ش ُهودٍ؟ هَا قَ ْد َ
يس ْال َك َهنَ ِة ِحي َن ِئ ٍذ ثِيَابَهُ قَائِ ًال :قَ ْد َجد َ
ت َ ْجدِيفَهُ!"
وت ،ألَنَّهُ َج َع َل
ب أ َ ْن َي ُم َ
ب نَا ُمو ِسنَا َي ِج ُ
(يوحنا " )7 :19أ َ َجا َبهُ ْال َي ُهود ُ :لَنَا نَا ُم ٌ
س َ
وسَ ،و َح َ
سهُ ابْنَ هللاِ".
نَ ْف َ
فضَّل المسيح أن يموت على أن ينكر بنوته الحقيقي .فكم باألحري يجب أن نعترف نحن
البشر ببنوة يسوع؟
بما ُو ِعد أولئك الذين قبلوا يسوع كابن هللا؟
.14
س ْل َ
"وأ َ َّما ُك ُّل الَّذِينَ قَ ِبلُوهُ فَأ َ ْع َ
طا ُه ْم ُ
ص ُ
يروا أ َ ْوالَدَ ِ
طانًا أ َ ْن َي ِ
هللا ،أَي ِ
(يوحنا َ )12 :1
ْال ُمؤْ ِمنُونَ بِاس ِْم ِه".
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الدرس الخامس
المساواة بين اآلب واالب

لقد أثبتنا أن يسوع هو ابن هللا ألنه ُولد من اآلب في أيام األزل( يوحنا ; 27 :16;42 :8ميخا
) 2 :5
 .1هل اآلب واالبن متساويان؟
سةً أ َ ْن َي ُكونَ ُم َعاد ًِال هللِ".
(فيلبي " )6 :2الَّذِي ِإ ْذ َكانَ فِي ُ
ورةِ هللاِ ،لَ ْم َي ْحسِبْ ُخ ْل َ
ص َ
في هذا الدرس سنفتش األسفار المقدسه لنرى إذا كان هللا قد كشف لنا أساس هذه المساواة .لماذا
اآلب واالبن متساويان؟
 .2ماذا ورث يسوع بفضل والدته الالهوتية؟
صا ِئ ًرا أ َ ْع َ
ظ َم ِمنَ ْال َمالَ ِئ َك ِة بِ ِم ْقدَ ِار َما َو ِر َ
ض َل ِم ْن ُه ْم".
ث ا ْس ًما أ َ ْف َ
(عبرانيين َ " )4 :1
ظ َك فِي َّ
ام َو ْج ِه َك ِل َي ْح َف َ
قَ ،و ِليَ ِجي َء
الط ِري ِ
(خروج ")21-20 :23هَا أَنَا ُم ْر ِس ٌل َمالَ ًكا أ َ َم َ
صفَ ُح
علَ ْي ِه ،ألَنَّهُ الَ َي ْ
ص ْوتِ ِه َوالَ تَت َ َم َّر ْد َ
ان الَّذِي أ َ ْعدَ ْدتُهُ ا ِْحت َ ِر ْز ِم ْنهُ َوا ْس َم ْع ِل َ
ِب َك ِإلَى ْال َم َك ِ
ع ْن ذُنُو ِب ُك ْم ،أل َ َّن اس ِْمي ِفي ِه".
َ
ضا أن يسوع ،الذي كان هو المالك الذي
يسوع ،بصفته ابن هللا ،ورث اسم أبيه .ونحن نعلم أي ً
سار أمام بني إسرائيل( 1كورنثوس  ،)4 :10كان له اسم اآلب حتى في ذلك الزمن البعيد .ومن
ثم ،نستنتج أن يسوع ورث اسم اآلب قبل بيت لحم ،مما يعني أن بنوة يسوع سبقت التجسد.
 .3ماذا يعني "االسم"؟
عا ا ْس َمهُ آدَ َم َي ْو َم ُخ ِلقَ ( ".تكوين )2 : 5
ار َكهُ َودَ َ
الطبيعة" :ذَ َك ًرا َوأ ُ ْنثَى َخلَقَهَُ ،وبَ َ
السلطة" :أَنَا قَ ْد أَتَيْتُ ِباس ِْم أ َ ِبي" (يوحنا  )43 :5انظر (يوحنا 25 :10؛ متي )23 :21
ب".
ض ُل ِمنَ ْال ِف َّ
ض ُل ِمنَ ْال ِغنَى ْالعَ ِظ ِيمَ ،و ِ
الن ْع َمةُ ال َّ
ض ِة َوالذَّ َه ِ
صا ِل َحةُ أ َ ْف َ
لصيتُ أ َ ْف َ
الصفات" :ا َ ِ
(أمثال  )1 :22انظر (جامعة  1 :7؛ أمثال )30 :15
من خالل وراثة اسم اآلب ،ورث يسوع طبيعة هللا اآلب أي الطبيعة اإللهية.
 .4ما الذي تستنتجه من هذه الحقيقة فيما يختص بهوية المسيح؟
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اء قَدِي ًماِ ،بأ َ ْن َواعٍ َو ُ
يرةٍَ ،كلَّ َمنَا فِي
(عبرانين " )3-1 :1اَهللَُ ،ب ْعدَ َما َكلَّ َم اآلبَا َء ِباأل َ ْن ِب َي ِ
ط ُرق َك ِث َ
ع ِم َل ْال َعالَ ِمينَ  ،الَّذِي،
ير ِة ِفي ا ْب ِن ِه ،الَّذِي َج َعلَهُ َو ِارثًا ِل ُك ِل َ
ش ْيءٍ  ،الَّذِي ِب ِه أ َ ْي ً
ضا َ
ه ِذ ِه األَي َِّام األ َ ِخ َ
صنَ َع ِبنَ ْف ِس ِه ت َ ْ
يرا
ام ٌل ُك َّل األ َ ْشيَ ِ
َو ُه َو َب َها ُء َم ْج ِدهَِ ،و َر ْس ُم َج ْوه َِرهَِ ،و َح ِ
ط ِه ً
اء ِب َك ِل َم ِة قُد َْرتِ ِه ،بَ ْعدَ َما َ
ين ْال َع َ
ِل َخ َ
عا ِلي"،
ظ َم ِة فِي األ َ َ
طايَانَاَ ،جلَ َ
س فِي يَ ِم ِ
المسيح هو بهاء مجد اآلب ورسم جوهره .وله نفس الطبيعة والحياة اإللهية مثل أبيه .بنوته
وميراثه أهلتا يسوع ليكون :
ش ْيءٍ "
أ .المالكَ " _:و ِارثًا ِل ُك ِل َ
ع ِم َل ْالعَالَ ِمينَ "
ب .الخالق" _:الَّذِي بِ ِه أَ ْي ً
ضا َ
"و ُه َو بَ َها ُء َم ْج ِدهَِ ،و َر ْس ُم َج ْوه َِرهِ"
ج .صورة هللا ومسا ٍو لهَ - :
اء"
ام ٌل ُك َّل األ َ ْش َي ِ
د .المعين والعاضدَ " _:و َح ِ
صنَ َع ِبنَ ْف ِس ِه تَ ْ
يرا ِل َخ َ
طايَانَا"
ط ِه ً
هـ .المخلصَ " _:
ين ْال َع َ
عا ِلي"
ظ َم ِة فِي األ َ َ
و .الوسيطَ " _:جلَ َ
س فِي يَ ِم ِ
 .5هل يكشف لنا الكتاب المقدس أن المسيح كان صورة هللا قبل التجسد؟
التنِ ُ
"و َحدَث َ ْ
ين
ب فِي ال َّ
ت َح ْر ٌ
ب ِ
س َم ِ
ار َ
اربُوا التِنِينَ َ ،و َح َ
اءِ :ميخَا ِئي ُل َو َمالَئِ َكتُهُ َح َ
(رؤيا َ )7 :12
َو َمالَ ِئ َكتُهُ"
" ِميخَا ِئيلُ" يعني "شخص مثل هللا" .مرة أخرى ،يؤكد هذا حقيقة أن يسوع ورث هذا االسم
في أيام األزل.
. 6ماذا ورث المسيح أيضا؟
اآلب لَهُ َحيَاة ٌ فِي ذَا ِت ِهَ ،كذ ِل َك أ َ ْع َ
ضا أ َ ْن ت َ ُكونَ لَهُ َحيَاة ٌ
(يوحنا " )26 :5ألَنَّهُ َك َما أ َ َّن
طى االبْنَ أ َ ْي ً
َ
فِي ذَاتِ ِه"،
نفس الحياة التي يتمتع بها اآلب قد أُعطيت البنه بالوراثة .وتلك هي الحياة الخالدة األصلية
التي يمكن أن يعطيها االبن ألولئك الذين يؤمنون (يوحنا )2 :17
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 .7هل هذا يجعل يسوع كائنا إالهيا يستحق تسبيحنا وعبادتنا؟
يب
ض ُ
ض ُ
يب ا ْستِقَا َم ٍة قَ ِ
ور .قَ ِ
"وأ َ َّما َ
ع ْن االب ِْنُ :ك ْر ِسي َُّك يَا أَهللُ ِإلَى دَ ْه ِر الدُّ ُه ِ
(عبرانين َ )6 ،8 :1
هللا".
ُم ْل ِك َكَ .وأ َ ْي ً
ضا َمتَى أ َ ْد َخ َل ْال ِب ْك َر ِإلَى ْال َعالَ ِم َيقُولَُ :و ْلت َ ْس ُج ْد لَهُ ُك ُّل َمالَئِ َك ِة ِ
س َّر أ َ ْن يَ ِح َّل ُك ُّل
(كولوسي  9 :2؛" )19 :1فَإِنَّهُ فِي ِه َي ِح ُّل ُك ُّل ِم ْل ِء الالَّ ُهو ِ
س ِديًّا .ألَنَّهُ فِي ِه ُ
ت َج َ
ْال ِم ْل ِء"،
إن ملء الالهوت ،أو األلوهية ،يسكن في االبن .إنه إلهي بالكامل ألن أبيه هو هللا.
 .8هل يجب أن نكرم االبن كما نكرم اآلب؟
اآلب
اآلبَ .م ْن الَ يُ ْك ِر ُم االبْنَ الَ يُ ْك ِر ُم
(يوحنا ِ " )23 :5ل َك ْي يُ ْك ِر َم ْال َج ِمي ُع االبْنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ
َ
َ
سلَه ُ".
الَّذِي أ َ ْر َ
نحن نكرم ونعبد االبن بقدر ما نفعل مع اآلب ألن كالهما من نفس الطبيعة اإللهية .فنحن نكرم
هللا بشكل فائق عندما نكرم ونوقِر ابنه (فيلبي .)11 :2
 .9هل فهم اليهود أن يسوع ادعى المساواة مع اآلب؟
ْت فَ َق ْ
(يوحنا " )18 :5فَ ِم ْن أَ ْج ِل هذَا َكانَ ْاليَ ُهود ُ يَ ْ
ط،
سب َ
ض ال َّ
طلُبُونَ أ َ ْكث َ َر أ َ ْن يَ ْقتُلُوهُ ،ألَنَّهُ لَ ْم َي ْنقُ ِ
سهُ ِباهللِ".
بَ ْل قَا َل أ َ ْي ً
هللا أَبُوهُُ ،م َعاد ًِال نَ ْف َ
ضا ِإ َّن َ
 .10لماذا أراد اليهود رجم يسوع؟
س ٍن ،بَ ْل أل َ ْج ِل تَ ْجدِيفٍ ،
(يوحنا " )36 -33 :10أ َجابَهُ ْاليَ ُهود ُ قَائِلِينَ  :لَ ْسنَا ن َْر ُج ُم َك أل َ ْج ِل َع َمل َح َ
س ٌ
ْس َم ْكتُوبًا فِي نَا ُمو ِس ُك ْم :أَنَا قُ ْلتُ ِإنَّ ُك ْم آ ِل َهةٌ؟
فَإِنَّ َك َوأ َ ْن َ
س َك ِإل ًها أ َ َجابَ ُه ْم يَ ُ
ان تَ ْج َع ُل َن ْف َ
ت ِإ ْن َ
سوعُ :أَلَي َ
ار ْ
سه ُ
ض ْال َم ْكت ُ ُ
وب،فَالَّذِي قَدَّ َ
ت ِإلَ ْي ِه ْم َك ِل َمةُ هللاَِ ،والَ ي ُْم ِك ُن أ َ ْن يُ ْنقَ َ
ص َ
ِإ ْن قَا َل آ ِل َهةٌ ألُولئِ َك الَّذِينَ َ
ِف ،أل َ ِني قُ ْلتُ  :إِنِي اب ُْن هللاِ؟"
ُ
سلَهُ إِلَى ْالعَالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُِ :إنَّ َك ت ُ َجد ُ
اآلب َوأ َ ْر َ
من خالل إدعاء يسوع بأنه ابن هللا ،فهم اليهود ذلك على أنه يعني المساواةٍ باهلل .وهذا ما كان
المسيح يعنيه بالفعل .فمساواة المسيح باآلب تستند على بنوته.

الدرس السادس
103

الروح القدس -الجزء األول:

روح هللا /روح اإلنسان
 -1على أية صورة ُخلق اإلنسان؟
تكوين " 26 :1وقال هللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا"...
 – 2مع من كان هللا يتحدث؟ وهل من كائن إلهي آخر على صورة هللا؟
يصف الكتاب المقدس يسوع على أنه الكائن اإللهي الوحيد الذي على صورة هللا.
كورنثوس الثانية  " 4 :4الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئال تضيء
لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة هللا".
أفسس  " 6 :2الذي إذ كان في صورة هللا لم يحسب ُخلسة أن يكون معادالً هلل"...
كولوسي  " 15 :1الذي هو صورة هللا غير المنظور بكر كل خليقة"
عبرانيين  " 4 :1صائرا ً أعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسما ً أفضل منهم".
وما لم يكشف لنا الكتاب المقدس عن كائن إلهي آخر على صورة هللا وشبهه ،فعلينا اإلستنتاج
أن هللا اآلب  ،كان في تكوين  ،26 :1يتحدث مع ابنه يسوع
 -3ما المقصود بالتعبيرين " :صورة" و " شبه"؟
تكوين  "3 :5وعاش آدم مئة وثلثين سنة وولد ولدا ً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً".
نرى هنا أن شيث كان على شبه آدم وصورته .وهذا يتضمن النواحي البدنية والروحية.
 -4ممن يتكون اإلنسان (النفس الحية)؟
تكوين  " 7 :2وجبل الرب اإلله آدم ترابا ً من األرض .ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا ً
حية".
الجسم البشري  +الروخ أو النفس البشرية = الكائن البشري.
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 -5إذا كان اإلنسان  ،الذي يتكون من عنصر الروح وعنصر الجسد ،قد ُخلق على صورة هللا،
فهل هذا يعني أن كل من هللا والمسيح له روح وله هيئة بدنية؟
أ -هل هلل هيئة جسدية؟
* األنبياء رأوا هللا في الرؤيا:
 النبي ميخا 1ملوك  "19 :22وقال فاسمع إذا ً كالم الرب :قد رأيت الرب جالسا ً على كرسيه وكل جند
السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره".
 النبي إشعياءعزيا الملك رأيت السيد جالسا ً على كرسي ٍ عا ٍل ومرتفع وأذياله
إشعياء  "1 :6في سنة وفاة ُ
تمأل الهيكل".
( كذلك دانيال (دانيال9 :7و  )13ويوحنا (رؤيا 2 :4و .)3
(األنبياء في العهد القديم لم يروا هللا بذات الوضوح المباشر الذي رأى فيه الناس المسيح أثناء
تجسده).
* كان المسيح على صورة هللا قبل التجسد:
فيلبي  " 6 :2الذي إذ كان في صورة هللا لم يحسب ُخلسة أن يكون معادالً هلل"...
* قال المسيح أن أباه له هيئة ،ولكن أحدا ً لم يره بشكل مباشر:
يوحنا " 46 :6ليس أن أحدا ً رأى اآلب إال الذي من هللا .هذا قد رأى اآلب( ".انظر أيضا ً يوحنا
.)37 :5
* ونحن سنرى هللا عندما نذهب للسماء:
متى " 8 :5طوبى لألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا".
ب -هل هلل روح؟
اآلب:
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يوحنا" 24 :4هللا روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا(".انظر أيضا ً
متى .)20 :10
المسيح:
 1كورنثوس " 45 :15هكذا مكتوب أيضاً ،صار آدم اإلنسان األول نفسا ً حية ،وآدم األخير
روحا ً محيياً( ".انظر أيضا ً فيليبي .)19 :1
جسد إلهي/هيئة  +روح إلهي = كائن إلهي.
 -6هل يوجد تشابه بين "اإلنسان وروحه" ،وبين هللا وروحه"؟
 1كورونثوس 11 :2و  " 12ألن َمن ِمن الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي
فيه؟ هكذا أيضا ً أمور هللا ال يعرفها أحد إال روح هللا".
( الكلمات "،هكذا أيضاً" ،تعني " بذات الطريقة").
اآليتان السابقتان تدالن على التشابه بين ما لروح اإلنسان بالنسبة لإلنسان ،وبين ما لروح هللا
بالنسبة هلل .ومع ذلك فهما تحددان اختالفا ً جوهرياً .فبينما روح اإلنسان هو" فيه" ،فإن روح هللا
غير محدود بجسد هللا أوهيئته.
 -7إلى ماذا يشير روح اإلنسان؟
صرَ ،حلَ َم نبوخذنصر أخالما ً
* العقل -دانيالل  " 1 :2في السنة الثانية من ُملك نبوخذن َّ
فانزعجت روحه وطار عنه نومه".
(من البديهي أن نبوخذنصر لم يستطع أن ينام ألنه كان يفكرفي الحلم الذي رآه  .وبمعنى آخر،
كان مشغول البال أو مضطرب العقل والتفكير).
* القلب -مزمور  " 18 :34قريب هو الرب من المنكسري القلوب ،ويخلص المنسحقي
الروح( ".انظر أيضا ً مزمور10 :51و17و 6:77و 8 :78و حزقيال .)26 :36
ي ونفخة هللا في أنفي ("...انظر أيضا ً
الحياة/النسمة -أيوب  " 3 :27إنه ما دامت نسمتي ف َّ
إشعياء 16 :38و أيوب  3 :27و رؤيا.)11 :11
روح اإلنسان هي شخصيته وصفاته وحياته ،أي أنها هي الشخص بذاته.
 -8ما هو التفسير الذي يعطيه الكتاب المقدس لروح هللا؟
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* العقل – قارن إشعياء  13 :40مع ما اقتبسه الرسول بولس رومية 34:11
إشعياء  " 13 :40من قاس روح الرب ومن مشيره يُعلمه؟"
رومية  " 34 :11ألن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً؟"(.انظر أيضا ً  1كورنثوس
.)16 :2
* الحياة-
يوحنا  " 63 :6الروح هو الذي يحي .أما الجسد فال يفيد شيئاً ،الكالم الذي أكلمكم به هوروح
وحياة".
رومية " 10 :8ولكن إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت وأما الروح فحياة بسبب البر( ".انظر
أيضا ً تكوين 7 :2و أيوب 3 :27و  4 :33و رؤيا.)11 :11
كما هي العالقة بين اإلنسان وروحه ،كذلك هي العالقة بين هللا وروحه .فروح هللا هي شخصه
الذاتي وصفاته وحياته وأفكاره.
 -9إذا كانت روح اإلنسان ليست سوى حضوره الذاتي ،أي شخصه هو وليس شخص غيره،
أفليس من المنطقي إذا القول أن روح هللا هي أيضا حضوره الذاتي؟
مزمور  " 7 :139أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟"
مزمور  " 11 :51ال تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس ال تنزعه مني".
اإلستنتاج :هلل هيئة أو مظهر بدني ،وله حضور روحي .وروح هللا غير محدودة على جسده أو
مظهره ،إن ص َّح التعبير.وكما أن روحك هي شخصك الذاتي وعقلك وحضورك ،فكذلك الحال
بالنسبة لروح هللا ،فروحه يشير إلى شخصه الذاتي وعقله وحضوره.

الدرس السابع
الروح القدس  -الجزء الثاني :هوية الروح القدس
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أثبتنا في الدرس السابق أن روح هللا هو عقله وحياته وحضوره وشخصه .في هذا الدرس نريد
أن نتحدث عن هوية الروح ونعرف من أين ينبثق .
 .1ما الذي وعد به يسوع قبل مغادرته؟
"وأَنَا أ َ ْ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِزيًا آ َخ َر ِل َي ْم ُك َ
ث َمعَ ُك ْم إِلَى
طل ُ ُ
ب ِمنَ اآل ِ
(يوحنا َ )26 ،17 ،16 :14
ق الَّذِي الَ يَ ْستَ ِطي ُع ْالعَالَ ُم أ َ ْن يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِرفُهَُ ،وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَ ْع ِرفُونَهُ
األَبَدُِ ،رو ُح ْال َح ِ
ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َويَ ُك ُ
سي ُْر ِسلُهُ
اآلب ِباس ِْمي،
ُ
ون فِي ُك ْمَ ...وأ َ َّما ْال ُم َع ِزيُّ ،
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس ،الَّذِي َ
ش ْيءٍ َ ،ويُذَ ِك ُر ُك ْم ِب ُك ِل َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم".
فَ ُه َو يُ َع ِل ُم ُك ْم ُك َّل َ
 .2وفقا للكتاب المقدس ،روح من هو"الروح القدس" ؟
قارن بين اآليتين التاليتين:
س ِل ُمو ُك ْم ،فَالَ ت َ ْعتَنُوا ِم ْن قَ ْب ُل ِب َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّمواَ ،ب ْل
ساقُو ُك ْم ِليُ َ
(مرقس " )11 :13فَ َمتَى َ
ُس".
ْطيت ُ ْم فِي تِ ْل َك ال َّ
َم ْه َما أُع ِ
ع ِة فَبِذ ِل َك تَ َكلَّ ُموا .أل َ ْن لَ ْست ُ ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمتَ َك ِل ِمينَ بَ ِل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
سا َ
ويسجل متى نفس وصية المسيح هذه على النحو التالي:
ْف أ َ ْو ِب َما تَتَ َكلَّ ُمونَ  ،ألَنَّ ُك ْم ت ُ ْع َ
ط ْونَ فِي
(متى َ " )20 ،19 :10ف َمتَى أ َ ْسلَ ُمو ُك ْم فَالَ ت َ ْهت َ ُّموا َكي َ
ع ِة َما تَتَ َكلَّ ُمونَ ِب ِه ،أل َ ْن لَ ْست ُ ْم أ َ ْنت ُ ُم ْال ُمتَ َك ِل ِمينَ َب ْل ُرو ُح أ َ ِبي ُك ُم الَّذِي يَتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم".
تِ ْل َك ال َّ
سا َ
الروح القدس = روح اآلب
ضا بين اآليتين التاليتين:
قارن أي ً
ت نُب َُّوة ٌ قَ ُّ
سونَ
(2بطرس " )21 :1ألَنَّهُ لَ ْم تَأ ْ ِ
َاس هللاِ ْال ِقدِي ُ
انَ ،ب ْل ت َ َكلَّ َم أُن ُ
ط ِب َمشِيئ َ ِة ِإ ْن َ
س ٍ
الروحِ ْالقُد ُِس".
َم ُ
سوقِينَ ِمنَ ُّ
و في رسالته األولى يتحدث الرسول بطرس عن نفس الشيء ،فيقول:
ش َوبَ َح َ
الن ْع َم ِة
ع ِن ِ
ع ْنهُ أ َ ْن ِبيَا ُء ،الَّذِينَ تَ َنبَّأُوا َ
ث َ
(1بطرس ْ " )11 ،10 :1ال َخالَ َ
ص الَّذِي فَت َّ َ
ي َو ْق ٍ
علَ ْي ِه ُرو ُح ْال َمسِيحِ الَّذِي فِي ِه ْم ،إِ ْذ
الَّتِي أل َ ْج ِل ُك ْم ،بَ ِ
ت أ َ ْو َما ْال َو ْقتُ الَّذِي َكانَ يَ ِد ُّل َ
احثِينَ أ َ ُّ
ِيحَ ،واأل َ ْم َجا ِد الَّتِي َب ْعدَهَا".
س َبقَ فَ َ
َ
ش ِهدَ ِباآلالَ ِم الَّتِي ِل ْل َمس ِ
الروح القدس = روح المسيح
وفقًا لآليات األربع السابقة ،يمكننا أن نستنتج:
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روح المسيح = الروح القدس = روح أبيكم السماوي
 .3كم عدد األرواح المقدسة الموجودة؟
اح ِد".
احد ٌَ ،ك َما دُ ِعيت ُ ْم أ َ ْي ً
اء دَع َْو ِت ُك ُم ْال َو ِ
ضا فِي َر َج ِ
احد ٌَ ،و ُرو ٌح َو ِ
سد ٌ َو ِ
(أفسس َ " ) 4 :4ج َ
انظر أيضا (1كورنثوس  17 :6؛  13:12؛أفسس .)18 : 2
 .4عندما نستقبل الروح القدس من الذي نستقبله؟
سوعُ َوقَا َل لَهُِ :إ ْن أ َ َحبَّ ِني أ َ َحد ٌ َي ْحفَ ْ
ظ َكالَ ِميَ ،وي ُِحبُّهُ أ َ ِبيَ ،و ِإلَ ْي ِه
اب َي ُ
(يوحنا " )23 :14أ َ َج َ
صنَ ُع َم ْن ِز ًال".
نَأْتِيَ ،و ِع ْندَهُ نَ ْ
بحسب يسوع ،عندما نستقبل الروح القدس ،فإننا نستقبل اآلب واالبن معًا.
 .5هل اآلب واالبن يمتلكان نفس الروح  /الحياة؟
سا ِكنًا
س ِد َب ْل فِي ُّ
وح ،إِ ْن َكانَ ُرو ُح هللاِ َ
(رومية َ " )10 ،9 :8وأَ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَلَ ْست ُ ْم فِي ْال َج َ
الر ِ
ْس لَهُ َ .و ِإ ْن َكانَ ْال َمسِي ُح فِي ُك ْم،
ْس لَهُ ُرو ُح ْال َمسِيحِ ،فَذ ِل َك لَي َ
فِي ُك ْمَ .ول ِك ْن ِإ ْن َكانَ أَ َحد ٌ َلي َ
ب ْال ِب ِر".
ب ْالخ ِ
َطيَّ ِةَ ،وأ َ َّما ُّ
س َب ِ
س َب ِ
الرو ُح فَ َح َياة ٌ ِب َ
فَ ْال َج َ
سد ُ َم ِيتٌ ِب َ
بينما يتحدث الرسول بولس ،في هذه اآلية ،عن نفس الروح ،فهو يستخدم المصطلحات
التالية :الروح ،روح هللا ،روح المسيح ،المسيح  .يخبرنا هذا أن الرسول بولس كان
يؤمن أن الروح القدس هو روح  /حياة كل من اآلب واالبن.
 .6من أين أتى الروح؟
ق،
سأ ُ ْر ِسلُهُ أَنَا ِإلَ ْي ُك ْم ِمنَ اآل ِ
"و َمتَى َجا َء ْال ُم َع ِزي الَّذِي َ
بُ ،رو ُح ْال َح ِ
(يوحنا َ )26 :15
ب يَ ْنبَ ِث ُق ،فَ ُه َو يَ ْش َهد ُ ِلي".
الَّذِي ِم ْن ِع ْن ِد اآل ِ
 .7لماذا ينبثق الروح من اآلب؟
احد ٌ:
اءَ ،ون َْح ُن لَهَُ .و َربٌّ
اآلب الَّذِي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
ُ
(1كورنثوس " )6 :8ل ِك ْن لَنَا إِلهٌ َو ِ
اءَ ،ون َْح ُن بِ ِه".
سوعُ ْال َمسِي ُح ،الَّذِي بِ ِه َج ِمي ُع األ َ ْشيَ ِ
َو ِ
احد ٌ :يَ ُ
اء .لَهُ ْال َم ْجد ُ ِإلَى األ َ َبدِِ .آمينَ ".
(رومية " )36 :11أل َ َّن ِم ْنهُ َو ِب ِه َولَهُ ُك َّل األ َ ْش َي ِ
الروح (حياة هللا) ينبثق من اآلب ،ألن كل األشياء منه .فهو مصدر كل شيء ( .يرجى
االطالع على الدرس  3لمزيد من المعلومات).
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 .8من خالل من يأتينا هذا الروح ؟
ب".
(أفسس " )18 :2أل َ َّن ِب ِه (يسوع) لَنَا ِكلَ ْينَا قُدُو ًما فِي ُروحٍ َو ِ
اح ٍد إِلَى اآل ِ
ُس".
"ولَ َّما قَا َل هذَا نَفَ َخ َوقَا َل لَ ُه ُم :ا ْق َبلُوا ُّ
الرو َح ْالقُد َ
(يوحنا َ )22 :20
يأتي روح اآلب إلينا من خالل يسوع ويعود من خالله.
 .9من الذي يأتي إلينا ليكون معزينا؟
ضا،
(يوحنا " )19 ،18 :14الَ أَتْ ُر ُك ُك ْم يَتَا َمىِ .إنِي آ ِتي إِلَ ْي ُك ْم .بَ ْعدَ قَ ِليل الَ يَ َرا ِني ْالعَالَ ُم أ َ ْي ً
ستَ ْحيَ ْونَ ".
ي فَأ َ ْنت ُ ْم َ
َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَت َ َر ْو َننِيِ .إ ِني أَنَا َح ٌّ
كيف يرسل اآلب ،يسوع إلينا؟ وهل هو يسوع في الجسد أم في الروح؟
.10
اآلب".
ار ًخا :يَا أ َبَا
ُ
(غالطية " )6 :4ث ُ َّم ِب َما أَنَّ ُك ْم أ َ ْبنَا ٌء ،أ َ ْر َ
س َل هللاُ ُرو َح ا ْبنِ ِه ِإلَى قُلُو ِب ُك ْم َ
ص ِ
الخظ :يخبرنا الرسول بولس في غالطية أنه عندما نقبل روح المسيح ،نصرخ "يا أبا
ضا في (رومية  )15 :8أنه عندما نقبل الروح نصرخ "
اآلب" .ومع ذلك ،فهو يخبرنا أي ً
ضا
يا أبا اآلب ".و هذا تأكيد آخر على أن الروح القدس ليس سوى روح المسيح .قارن أي ً
(غالطية  6 :4مع أعمال الرسل.)26 :3
عندما ننال روح المسيح ،فهل هذا شخص آخر يختلف عن يسوع؟
.11
الرو ُحَ ،و َحي ُ
َاك ُح ِريَّةٌ".
ب ُهن َ
ْث ُرو ُح َّ
الربُّ فَ ُه َو ُّ
"وأ َ َّما َّ
الر ِ
(2كورنثوس َ )17 :3
أخبرنا الرسول بولس  ،في ( 1كورنثوس  ، )6 :8أنه يوجد رب واحد ،يسوع المسيح ،
وفي (أفسس  ، )4 :4أن هناك رو ًحا واحدًا .ومع ذلك  ،يخبرنا بولس في اآلية السابقة ،
أن "الرب هو ذلك الروح" .فإذا كان الرب هو يسوع  ،وال يوجد سوى روح واحد ،فمن
المنطقي والكتابي عندئ ٍذ االعتقاد بأن الروح القدس ليس سوى الرب يسوع المسيح نفسه
في الروح .فهو بذاته يأتي إلينا كمعزي شخصي .الروح إذا ً هو شخص يسوع .وليس
غيره.
هل يخبرنا الكتاب المقدس أن المسيح صار روحا؟
.12
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س ُ
سا َحيَّةً،
وب أ َ ْي ً
(1كورنثوس " )45 :15ه َكذَا َم ْكت ُ ٌ
ان األ َ َّولَُ ،ن ْف ً
اإل ْن َ
ص َ
ضاَ :
ار آدَ ُمِ ،
ير ُرو ًحا ُم ْح ِييًا" .
َوآدَ ُم األ َ ِخ ُ
لماذا يقول الكتاب المقدس أحيانا أنه عندما يأتي المعزي سيأتي كل من اآلب
.13
واالبن ،بينما يقول في أماكن أخرى أن المسيح هو ذلك الروح؟
صا ِل ًحا ْالعَالَ َم ِلنَ ْف ِس ِه"...،
ي إِ َّن هللاَ َكانَ فِي ْال َمسِيحِ ُم َ
(2كورنثوس " ) 19 :5أ َ ْ
ي؟ ْال َكالَ ُم الَّذِي أ ُ َك ِل ُم ُك ْم ِب ِه
(يوحنا " )20 ،10 :14أَلَس َ
ْت تُؤْ ِم ُن أ َ ِني أَنَا فِي اآل ِ
ب َو َ
اآلب فِ َّ
لَ ْستُ أَت َ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن نَ ْفسِي ،ل ِك َّن
ي ُه َو َي ْع َم ُل األ َ ْع َما َلِ .في ذ ِل َك ْال َي ْو ِم ت َ ْعلَ ُمونَ
َ
اآلب ْال َحا َّل ِف َّ
يَ ،وأَنَا فِي ُك ْم".
أَنِي أَنَا فِي أَبِيَ ،وأ َ ْنت ُ ْم فِ َّ
.14

من ذا الذي يقرع باب قلوبنا؟

اب ،أ َ ْد ُخ ُل
ب َوأ َ ْق َر ُ
(رؤيا " )20 :3هنَذَا َواقِ ٌ
علَى ْالبَا ِ
ص ْوتِي َوفَتَ َح ْالبَ َ
ف َ
ع .إِ ْن َ
س ِم َع أ َ َحدٌ َ
ِإلَ ْي ِه َوأَت َ َع َّ
شى َم َعهُ َو ُه َو َم ِعي"...
ما هو رجاء المجد؟
.15
(كولوسي " )27 :1الَّذِينَ أ َ َرادَ هللاُ أ َ ْن يُ َع ِرفَ ُه ْم َما ُه َو ِغنَى َم ْج ِد هذَا الس ِِر فِي األ ُ َم ِم ،الَّذِي
ُه َو ْال َمسِي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ْال َم ْج ِد".

الدرس الثامن
اآلب واإلبن في المقدس

 .1أين يمكننا أن نتطلع إلى الدراسة لمعرفة المزيد حول ما يطلق عليه الكتاب التعبير"،
طريق هللا"؟
يخبرنا الكتاب المقدس أن طريق هللا في المقدس:
(مزمور " )13 :77اَلَّل ُه َّم ،فِي ْالقُد ِْس َ
ع ِظي ٌم ِمثْ ُل هللاِ؟"
ي إِل ٍه َ
ط ِريقُ َك .أ َ ُّ
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ماذايخبرنا المقدس عن الالهوت؟ كم عدد الكائنات التي يكشفها لنا المقدس وخدماته؟
 .2كم عدد المراحل التي تنطوي عليها خدمة المقدس؟
تنطوي خدمة المقدس على ثالث مراحل ،كانت تُدار في :الدار الخارجية ،القدس وقدس
األقداس .وسنتطرق إلى المراحل الثالثة بشكل مستقل لنرى ما يمكننا أن نتعلمه من ك ٍل
منها.
.I

قدس األقداس:
ما هي الدروس التي يمكننا أن نتعلمها من قدس األقداس فيما يتعلق باالهوت؟
أ.

أعطى هللا تعليمات صارمة بأنه ال يُسمح إال لشخص واحد غيره ،بدخول
قدس األقداس.
 .1المسيح هو رئيس كهنتنا :لم يُسمح إال لرئيس الكهنة فقط بالدخول إلى
قدس األقداس (عبرانيين  .)7 ،6 :9المسيح هو رئيس كهنتنا السماوي
(عبرانيين 14 :4؛ 10 :5؛ .)20 :6
 .2هللا اآلب على العرش :ح َّل حضور هللا فوق كرسي أو غطاء الرحمة -
(خروج  22 ،21 :25؛ مزمور  .)1 :80هللا اآلب هو الذي يجلس علي
العرش في المقدس السماوي( .رؤيا  2 :4؛ .)6-1 :5
 .3يقدم المسيح صلواتنا لآلب :رئيس الكهنة ،كان هو الكائن الوحيد
القادرعلى الدخول بالبخورإلى أمام محضر هللا في يوم الكفارة (الويين
 .)13 -11 :16ويمثل البخور صلوات القديسين الممزوجة ببرالمسيح
(مزمور  ، 2 :141رؤيا  8 :5؛  .)3 :8فالمسيح هو الذي يتلقى
صلواتنا ويقدمها أمام أبيه ،ممزوجه باستحقاقاته وبره .
ب.

كم عدد الكائنات اإللهية التي يقدمها لنا قدس األقداس؟ ومن هم؟

112

.II

من أية دراسة بسيطة عن قدس األقداس في المقدس األرضي يمكننا أن
نرى أن الحديث هو عن كائنين إلهيين فقط ،اآلب واالبن ،ويمثلهما رئيس
الكهنة األرضي وحضور هللا على العرش.

القدس:
أ .ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من القدس (القسم األول من المقدس)
األرضي فيما يتعلق بالالهوت؟

 .1المسيح هو كاهننا السماوي/رئيس كهنتنا :الكاهن أو رئيس الكهنة الذي
كان يخدم في القسم األول من المقدس كان يرمز للمسيح ،رئيس كهنتنا.
ضا أن هللا أظهر مجده
 .2حضور هللا في القدس :يخبرنا الكتاب المقدس أي ً
في كال القسمين من المقدس األرضي ،أي في القدس وقدس األقداس.
سى ْال َخ ْي َمةَ ،يَ ْن ِز ُل
ع ُمود ُ ال َّ
س َحا ِ
"و َكانَ َ
ب ِإذَا دَ َخ َل ُمو َ
(خروج َ )11-9 :33
سى .فَ َي َرى َج ِمي ُع ال َّ
ب
ب ْال َخ ْي َم ِة َ .و َيت َ َكلَّ ُم َّ
ش ْع ِ
ف ِع ْندَ َبا ِ
َو َي ِق ُ
الربُّ َم َع ُمو َ
ب ْال َخ ْي َم ِةَ ،ويَقُو ُم ُك ُّل ال َّ
ب َويَ ْس ُجد ُونَ ُك ُّل
ع ُمودَ ال َّ
ش ْع ِ
بَ ،واقِفًا ِع ْندَ بَا ِ
س َحا ِ
َ
الر ُج ُل
َو ِ
ب َخ ْي َمتِ ِه َ .ويُ َك ِل ُم َّ
سى َو ْج ًها ِل َو ْجهٍَ ،ك َما يُ َك ِل ُم َّ
اح ٍد فِي بَا ِ
الربُّ ُمو َ
شوعُ ب ُْن نُونَ ْالغُالَ ُم ،الَ
سى ِإلَى ْال َم َحلَّ ِة َكانَ خَا ِد ُمهُ َي ُ
ص ِ
اح َبهَُ .و ِإذَا َر َج َع ُمو َ
َ
اخ ِل ْال َخ ْي َم ِة ".انظر أيضا (خروج  44-42 :29؛ 36 :30؛
َيب َْر ُح ِم ْن دَ ِ
35 ،34 :40؛ 1ملوك 11 ،10 :8؛ 2أخبار األيام  14 ، 13 :5؛:7
.)2، 1
في (خروج  ، )11-9 :33لدينا مثال على وجود كائنين حيين -
موسى،الوسيط ،وهللا. .بالطبع نحن نعلم أن موسى يمثل المسيح ،الوسيط
الوحيد لدينا بين هللا و الناس (1تيموثاوس  .)5 :2ومن ثم  ،يشير هذا
المثال إلى وجود كل من المسيح ،وسيطتنا ورئيس كهنتنا ،وهللا اآلب في
القسم
األول من المقدس السماوي.
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 .3مائدة خبز الوجوه :كان يوضع فوقها صفين من أرغفة الخبز .وفى كل
صف ستة أرغفة (الويين . )6 ،5 :24ويرمز هذين الصفين إلى اآلب
واإلبن ،و إليكم السبب:
 إكليالن :مائدة خبزالوجوه كان بها إكليالن أو إكليل مزدوج
(خروج  )25 -23 :25فلماذا اثنين؟
 المسيح هو خبز الحياة:
يمثل الخبز المسيح (يوحنا  . )51 :6ولكن المسيح قال " ،أنا
واآلب واحد" (يوحنا  )30 :10وبالتالي ،يمكن للخبز أن يمثِل
ضا .ولهذا السبب أوصى هللا الكاهن أن يضع الخبز في
اآلب أي ً
صفين من األرغفة (وليس صف واحد أو ثالثة صفوف) ،ليمثال
كل من اآلب واإلبن .واألمر ذاته ينطبق على اإلكليلين( وليس
إكليل واحد أو ثالثة).
 المسيح يشارك اآلب في عرشه :نقرأ في (رؤيا  )21 :3أن
المسيح يشارك في عرش أبيه؛ وهذا يدل على وجود كائنين إلهيين
على العرش.
 إن مائدة خبز الوجوه والتي كان يوضع فوقها صفين من أرغفة
الخبز ،كل صف به ستة أرغفة ،كانت هي التمثيل المناسب لحضور
كل من اآلب واإلبن في القسم األول من المقدس السماوي والذي
يعرف بالقدس ،حيث أتم الميسح خدمته هناك.
ب.

كم عدد الكائنات اإللهية التي يعرضها أمامنا القسم األول من المقدس
األرضي والمعروف بالقدس؟ ومن هما؟
تثبت دراسة القدس األرضي وجود كائنين فقط :المسيح ،الوسيط  /الكاهن،
وهللا اآلب .مرة أخرى اثنين فقط من الكائنات الحية ،وليس ثالثة.
ج .ماذا عن الروح القدس؟ هل هو موجود في القدس؟
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توجد في القدس عناصر غير شخصية وغير حية تمثل الروح القدس ،مثل
الزيت المستخدم إلضاءة المنارة .ولكن النقطة المهمة هي أننا ال نرى في أي
مكان كائنًا حيًا ثالثًا يمثل الروح القدس .الروح موجود ،نعم ،لكن ليس بالجسد
مثل اآلب واإلبن .يعتبر الزيت رمزا ً للروح ،ومع ذلك يستخدم الزيت في
القدس إلنتاج النور والذي يرمز إلى المسيح (يوحنا .(5 :9 ،12 :8

.III

الدارالخارجية:
أ  .ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من الدار الخارجية فيما يتعلق
بالالهوت؟
تضم الخدمة في الدار الخارجية ثالث كائنات حية :
 .1المسيح هو الذبيحة :الذبيحة ،سواء كانت ً
ثورا ،إلخ (الويين :4
حمال أو ً
 ،)3كانت تمثل المسيح ،ابن هللا (يوحنا .)39 ،26 :1
نحن الخطاة :الخاطئ الذي ذبح الذبيحة بيديه (الويين  )4 :4كان يمثل
الخاطئ الذي يعترف بخطاياه ويقدم الذبائح الروحية ( 1بطرس .)5 :2
 .2المسيح هو الكاهن الممسوح :كان الكاهن الممسوح يأخذ الدم إلى
االمقدس (الويين  .)5 :4وهذا أيضا ً يمثل المسيح رئيس كهنتتنا األعظم.
(عبرانين  14 :4؛ 10 :5؛ .)20 :6
ب  .كم عدد الكائنات اإللهية التي تقدمها لنا خدمة الدار الخارجية؟
كانت هذه هي الكائنات الحية الوحيدة التي شاركت في خدمة الدار الخارجية.
ونحن ال نرى أمامنا هنا سوى كائنًا إالهيا ً واحدا ً فقط.
ج .ماذا يمثل الكهنة اآلخرون؟ بالطبع ،كان هناك أكثر من كاهن واحد يعمل في
الدار الخارجية وكذلك في القدس .يمكن أن يمثل هؤالء الكهنة أحد خيارين:
 .1رمز للمسيح:
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 . 2رمز لجميع القديسين (يدعو الكتاب المقدس أتباع المسيح بأنهم "كهنوت
ملوكي" (1بطرس  .)9 :2إنهم يمثلون األشخاص الذين يعملون بالتعاون مع
الالهوت(.
بغض النظر عن الجواب الذي تعتقد أنه الصحيح ،فإن النقطة األساسية ال تزال قائمة،
بأنه ال يوجد كائن حي يمثل الروح القدس.
د .وماذا عن الروح القدس  ،هل يتمثل في الدار الخارجية؟
مرة أخرى نرى في الدار الخارجية بعض التمثيالت للروح القدس ،لكنها غير
شخصية وغير حية،على عكس تمثيالت المسيح .فمثال:
 .1نار على مذبح المحرقة  -في (أعمال الرسل  ، )3 :2نرى الروح ينسكب
في شكل ألسنة من النار.
 .2الماء في المرحضة  -في العهد الجديد  ،تم استخدام الماء لتمثيل الروح
القدس انظر (يوحنا  14 :4؛  39 ،38 :7؛ رؤيا .)1 :22
لكن النقطة األساسية ما تزال قائمة ،فال يوجد مكان نرى فيه الروح ُم ً
مثال
ككائن حي مثل اآلب واإلبن.
هـ .ما هوأحد أدوار رئيس الكهنة في الدار الخارجية والذي يتعلق بعمل المسيح
على األرض؟
من المهم أن نالحظ أن أحد أدوار أو واجبات رئيس الكهنة كان تعليم الناس
(حزقيال ، )23 :44وهو ما كان يحدث بالطبع خارج خيمة االجتماع حيث
لم يكن بإمكان أحد غير الكهنة الدخول .بعبارة أخرى ،لم يكن الكاهن يخدم فقط
ضا أن يخرج ويعلم الناس.
في المقدس أمام هللا ،بل كان عليه أي ً
المدهش في األمر أن الكهنة كانوا يغيرون ثيابهم قبل الخروج إلى الشعب .كان
سا) مختلفًا عن ذاك الذي كانوا يرتدونه في حضرة
عليهم أن يلبسوا ثوبًا (أو لبا ً
هللا.
َار ِجيَّ ِة ،إِلَى ال َّ
ب ،إِلَى
ش ْع ِ
(حزقيال َ " )19 :44و ِع ْندَ ُخ ُر ِ
وج ِه ْم إِلَى الد َِّار ْالخ ِ
ضعُو َن َها فِي َمخَادِعِ ْالقُد ِْس،
َار ِجيَّ ِة ،يَ ْخلَعُونَ ثِيَا َب ُه ُم الَّتِي َخدَ ُموا ِب َهاَ ،ويَ َ
الد َِّار ْالخ ِ
سونَ ال َّ
ب بِ ِثيَا ِب ِه ْم".
سونَ ِثيَابًا أ ُ ْخ َرى َوالَ يُقَ ِد ُ
ث ُ َّم يَ ْلبَ ُ
ش ْع َ
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في هذه النقطة بالذات يقدم لنا الرمز ايضاحا ً ممتعا ً جدا ً ومضيئاً ،بل ومثيرا ً
لإلعجاب .فأحد واجبات المسيح،رئيس كهنتنا ،أن يُعَ ِلم الشعب خارج
سا مختلفًا،
دارالمقدس .ليس هذا فقط ،ولكن بحسب الرمز ،يجب أن يرتدي لبا ً
أو أن يظهر في "شكل آخر" ،مختلف عما هو عليه في حضرة هللا.
وهذا بالضبط ما يفعله المسيح .فبينما يخدم المسيح في المقدس أعاله في شكله
الجسدي ،فإنه ال يزال  -بروحه  -خادم الكنيسة على األرض(.غالطية .)6 :4
وقد وعد يسوع أن يكون معنا دائ ًما ،ال يتركنا أبدًا أو يهجرنا (متى 20:28؛
عبرانيين  .)5 :13ويؤكد لنا الكتاب المقدس أن المسيح كان بالفعل مع أتباعه
"يعمل معهم" (مرقس .)20 :16
كما ترون ،يقدم لنا المقدس األرضي كائنين إلهيين فقط :اآلب واالبن .وال مكان
لوجود كائن حي ثالث في االمقدس .باإلضافة إلى ذلك ،تعلمنا خدمة المقدس أنه
ليلتقي الرمز بالمرموز إليه ،يجب على المسيح أن يفعل ما فعله الكاهن ،أي:
الخروج وتعليم الشعب ،وهو ما يفعله بروحه ،الروح القدس .وقد فهم الرسل
ذلك .ومن هنا جاء إعالن بولس أن المسيح هو الروح القدس (2كورنثوس :3
ضا الرجوع إلى الدرس  7لمزيد من
1 ، 17كورنثوس  )6 :8؛ يرجى أي ً
المعلومات..
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 .1اعتراض ( _ 1تكوين )2 :1
علَى َو ْج ِه ْالغ َْم ِر ُ
علَى
(تكوين َ )2 :1و َكانَ ِ
ت األ َ ْر ُ
ظ ْل َمةٌَ ،و ُرو ُح هللاِ َي ِر ُّ
ف َ
ض خ َِر َبةً َوخَا ِل َيةًَ ،و َ
َو ْج ِه ْال ِميَا ِه.
األعتراض:
صا فرديًا مثل اآلب
الروح القدس كان حاضرا ً أثناء الخليقة ،وبالتالي فال بد وأن يكون شخ ً
واالبن.
الجواب:
يُنسب البعض عمل الخلق إلى الروح القدس بذات القدر الذي يُنسب إلى اآلب واالبن ،ويرجع
ذلك إلى النص أعاله .لكن ما يفشل القراء أحيانًا في مالحظته هو ضمير الملكية المستخدم في
اآلية أعاله .في هذه اآلية يتم استخدام صيغة الملكية" :روح هللا" ،وليس "هللا الروح".
س َم ِة فِي ِه ُك ُّل ُجنُو ِدهَا".
صنِعَ ِ
ت ال َّ
(مزمور " )6 :33بِ َك ِل َم ِة َّ
ب ُ
الر ِ
س َم َاواتُ َ ،و ِبنَ َ
الكلمة العبرية "نسمة "هي "רּוח rûach" ،وهي نفسها الكلمة التي تترجم "الروح " في سفر
(تكوين  .)2 :1وبالتالي يتضح المعنى :إن روح هللا هو نسمة هللا .وهذا ما أكده المسيح كذلك
ُس" .نفخ المسيح من
في (يوحنا َ ." )22 :20ولَ َّما قَا َل هذَا نَ َف َخ َوقَا َل لَ ُه ُم :ا ْقبَلُوا ُّ
الرو َح ْالقُد َ
شخص آخر ،وهو نفس الروح المذكور في (تكوين " ، )2 :1روح هللا" ،
روحه هو ،وليس من
ٍ
ضا ترجمته "نسمة هللا".
والذي يمكن أي ً
ِير أ َ ْح َيتْ ِني".
ص َن َع ِني َونَ َ
(أيوب ُ " )4 :33رو ُح هللاِ َ
س َمةُ ْالقَد ِ
روح هللا يعادل نسمة هللا ألن روحه هو نسمته .هذا ما تعنيه الكلمة.
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 .2اعتراض ( _ 2تكوين )26 :1
سلَّ ُ
س َم ِك
ور ِتنَا َك َ
علَى ُ
طونَ َ
سانَ َ
علَى َ
ش َب ِهنَا ،فَ َيت َ َ
اإل ْن َ
ص َ
(تكوين َ " )26 :1وقَا َل هللاُ :نَ ْع َم ُل ِ
علَى َ
علَى َج ِميعِ الدَّبَّابَا ِ
ت الَّتِي تَدِبُّ
طي ِْر ال َّ
س َم ِ
علَى ُك ِل األ َ ْر ِ
ضَ ،و َ
علَى ْال َب َهائِ ِمَ ،و َ
اء َو َ
ْالبَ ْح ِر َو َ
ض".
علَى األ َ ْر ِ
َ
األعتراض:
يثبت هذا النص وكذلك (تكوين  )7 :11أن هللا هو مجموعة من ثالثة أقانيم ،ألن الضمير
"نحن" يشير إلى الثالثة معا ً.
الجواب:
صحيح أن الضمير"نحن" يعني أنه كان هناك أكثر من شخص واحد في الخليقة ،ولكن ليس
ق
بالضرورة ثالثة .يمكن ببساطة أن يشير إلى اثنين بدالً من ثالثة .يقول الكتاب"،هللاِ خَا ِل ِ
ِيح( ".أفسس  .)9 :3يجب أن يكون واض ًحا أن "هللا" في هذه اآلية هو
ْال َج ِميعِ ِبيَ ُ
سو َ
ع ْال َمس ِ
شخص آخر غير يسوع المسيح .وبحسب (عبرانيين  ، )2 :1فإن هللا اآلب خلق الجميع بابنه.
الري َح في
س َم َاوا ِ
ص ِعدَ ِإلَى ال َّ
عالوة على ذلك ،نقرأ في (أمثال َ : (4 :30م ْن َ
ت َونَزَ َل؟ َم ْن َج َم َع ِ
َّت َج ِمي َع أ َ ْ
ض؟ َما ا ْس ُمهُ؟ َو َما ا ْس ُم ا ْبنِ ِه إِ ْن
ب؟ َم ْن ثَب َ
ط َر ِ
ص َّر ْال ِميَاهَ في ثَ ْو ٍ
اف األ َ ْر ِ
َح ْف َنت َ ْي ِه؟ َم ْن َ
ت؟
ع َر ْف َ
َ
ضا عمل
تنسب هذه اآلية عمل الخلق إلى كائنين (آب وابن ( .وينسب (أمثال  )30 - 22 :8أي ً
الخلق إلى كائنين .هللا اآلب ،وهو المصدر األعظم للجميع ،وقد خلق كل األشياء بابنه يسوع
المسيح .وهكذا ينسب كل من العهد القديم والعهد الجديد عمل الخلق إلى كائنين فقط.
ش َب ِهنَا .من الواضح أن هللا كان يتحدث
ورتِنَا َك َ
علَى ُ
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
عالوة على ذلك ،قال هللا نَ ْع َم ُل ِ
إلى شخص ما على صورته وشبهه .ووفقًا للكتاب المقدس ،فإن يسوع المسيح هو الوحيد الذي
ضا السؤال
يصفه الكتاب على أنه بهاء مجد اآلب "ورسم جوهره" (عبرانيين  ، )3 :1انظر أي ً
 2في الدرس .6
يمكننا اآلن أن نعرف على وجه اليقين من هو المتحدث في (تكوين. (26 : 1قال هللا اآلب
البنه" ،نعمل اإلنسان على صورتنا".
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 .3اعتراض  - 3إشعياء 6 :9
(إشعياء  )6 :9ألَنَّهُ يُولَدُ لَنَا َولَد ٌ َونُ ْع َ
طى ا ْبنًاَ ،وتَ ُك ُ
ع ِجيبًا،
عى ا ْس ُمهُ َ
علَى َك ِت ِف ِهَ ،ويُ ْد َ
سة ُ َ
الر َيا َ
ون ِ
سالَ ِم.
يس ال َّ
ِيرا ،إِل ًها قَد ً
ُمش ً
ِيرا ،أَبًا أَبَ ِديًّاَ ،رئِ َ
األعتراض:
ِيرا " و " أَبًا أ َ َب ِديًّا"!
تدعم هذه الفقرة عقيدة الثالوث األقدس ألن يسوع يُدعى " ِإل ًها قَد ً
الجواب:
ر َّكز كثيرون على ما جاء في إشعياء  6 :9على أنه إثبات لعقيدة الثالوث ألن يسوع يُدعى أبا
أبديا .ولكن هذه اآلية ال يمكن أن تشير إلى الثالوث على اإلطالق .فهل يسوع هو اآلب في
الثالوث؟ وإذا كان األمر كذلك ،فكيف يكون هو االبن؟ أو إذا كان هو اآلب واالبن معاً ،فكيف
يكون هناك ثالوث؟ ألن الثالوث هو ثالثة أقانيم  .للتعرف على الثالوث ،يجب الحفاظ على
التمييز بين اآلب واالبن .يُلقَّب يسوع على أنه "األقنوم الثاني في الثالوث"  ،ولكن إذا كان هذا
النص يثبت وجود ثالوث ،أو يشير إليه على اإلطالق ،فإنه يثبت أن يسوع ليس األقنوم الثاني،
بل األول .وإذا كان هو األقنوم األول فمن هو الثاني؟ من الواضح إذا ً أن هذا النص ال يشير إلى
مثل هذه العقيدة .وإذا قارنا آيات الكتاب المقدس ببعضها ،يمكننا التأكد من أنها ال تدعم عقيدة
"المسيح فقط( ".وهي العقيدة التي تدعو إلى أن وحدة هللا غير قابلة للتجزئة وأن ذلك اإلله
الواحد يظهر نفسه بشكل مختلف في أزمنة مختلفة .ففي العهد القديم هو اآلب وفي العهد الجديد
هو يسوع ،وبعد أن عاد المسيح إلى السماء ،هو الروح القدس).
يُشار إلى االبن على أنه أبا ً أبدياً ،ليس لنفسه وال ألبيه  ،بل لألبناء الذين أعطاهم أبيه له .ولهذا
تقول النبوة على لسان المسيح" ،هَا أَنَا َواأل َ ْوالَدُ الَّذِينَ أ َ ْع َ
طا ِني ِه ِم هللاُ" (عبرانيين  . )13 :2فهنا
يقتبس بولس الرسول إشعياء  )18 :8ويطبقها على يسوع .الحظ ما قاله المسيح في هذا
ي إِ ْن لَ ْم يَ ْجت َ ِذ ْبهُ
ير".
ُ
اآلب الَّذِي أ َ ْر َ
سلَنِيَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ْال َي ْو ِم األ َ ِخ ِ
الصدد" :ال يَ ْقد ُِر أ َ َحد ٌ أ َ ْن يُ ْق ِب َل إِلَ َّ
(يوحنا .)44 :6
المسيح هو أبونا بمعنى أنه آدم الثاني  .وكما كان آدم األول هو أبو الجنس البشري ،فكذلك
المسيح  ،آدم الثاني ،هو اآلب األبدي للمفديين من الجنس البشري .الحظ أيضا أن النبوة قالت
عى ا ْس ُمهُ" .أي أنها كانت نبوءة لما سيحدث في المستقبل ،في الوقت الذي تتحقق فيه
"ويُ ْد َ
َ
كلمات الوحي المقدس":ألَنَّهُ يُولَد ُ لَنَا َولَد ٌ َونُ ْع َ
طى ا ْبنًا"،
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ِيرا".و يؤكد هذا المصطلح
الحظ أي ً
عى ا ْس ُمهُ ِ ...إل ًها قَد ً
"ويُ ْد َ
ضا أن نبوة (إشعياء  )6 :9تقول َ ،
س ْل َ
ان( ،متى )18 :28
على الطبيعة االهية ليسوع .فهو حقًا قديراً ،إذ قد د ُ ِف َع ِإلَيه ُك ُّل ُ
ط ٍ
وألوهيته هذه هي بحكم والدته االهوتيه كما رأينا في الدرسين  4و  .5وبالتالي فمن المناسب
ضا اإلشارة إليه على أنه هللا  ،ألن
اإلشارة إلى االبن على أنه قديراً ،ألنه قوي .ومن المناسب أي ً
هللا العلي نفسه يشير إلى ابنه على أنه "هللا" في (عبرانيين  .)8 :1لذلك  ،فإن المصطلحات
ِيرا " يمكن أن تنطبق حقا ً على االبن.
"،أبا ً أبدياً" و " إِل ًها قَد ً
 .4اعتراض ( – 4إشعياء )6 :44
اآلخ ُرَ ،والَ
الربُّ َم ِلكُ ِإس َْرائِي َل َوفَادِي ِهَ ،ربُّ ْال ُجنُودِ« :أَنَا األ َ َّو ُل َوأ َنَا ِ
(إشعياء " )6 :44ه َكذَا يَقُو ُل َّ
ِإلهَ َ
غي ِْري".
األعتراض:
هذه اآلية تتحدث فقط عن رب واحد وتقول " َوالَ ِإلهَ َ
غي ِْري" ".وهذا ال بد وأن يعني أن هذا
الرب الواحد يشمل اآلب واالبن والروح القدس ،ألنهم جميعًا هللا .وإذا لم يكن كذلك ،فإن هذا
النص يستثني المسيح من أن يكون هللا.
الجواب:
إذا قرأت سفرإشعياء  ،ستالحظ (من األصحاح  40فصاعدًا) بداية قسم جديد .يتحدث عن نمط
معين من الكائنات في كل أصحاح .فمن األصحاح  ،46-41نجد آيات تشير إلى نقطة مماثلة
ض ا:
لتلك الموضحة في اآلية أعاله .ومع ذلك ،فهذا ليس كل ما نجده  .ألننا نجد أي ً
 .1أوضح هللا أنه هو فوق البشر (إشعياء .)4-2 :41
 .2هللا يتحدى عبدة األوثان واصنامهم (إشعياء .)24-21 :41
ما يقوله هللا في إشعياء ال يتعلق بالعالقة بين اآلب وابنه كما يعتقد الثالوثيون  ،بل إنه
بشرا يجعلون أنفسهم في
يبرزالعالقة بين إله السماء واآللهة الزائفة على األرض  -سواء كانوا ً
ذات األهمية التي هلل ،أو كانو أوثانا ً يتعبد لها الناس .وإحدى اآليات الجيدة التي تظهر هذه
العالقة هي (إشعياء :)8 :42
ت".
يحي ِل ْل َم ْن ُحوتَا ِ
ْطي ِه آلخ ََرَ ،والَ ت َ ْس ِب ِ
الربُّ هذَا اس ِْميَ ،و َم ْجدِي الَ أُع ِ
"أَنَا َّ
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الحظ كيف أن مصطلح "آخر" يتوازى مع مصطلح "المنحوتات"  .فكان هللا يقول هنا أنه لن
يشارك مجده مع المنحوتات أي التماثيل واألوثان المنحوتة.
واآلن بعد أن قال الرب ذلك ،الحظ كيف يُذكر يسوع في هذه األصحاحات على الرغم من أنها
تسلط الضوء على فكرة وجود رب واحد:
س َّر ْ
علَ ْي ِه
ع ْبدِي الَّذِي أ َ ْع ُ
ض ْعتُ ُر ِ
اري الَّذِي ُ
ت ِب ِه نَ ْفسِيَ .و َ
وحي َ
(إشعياء ُ " )1 :42ه َوذَا َ
ضدُهُُ ،م ْختَ ِ
فَي ُْخ ِر ُج ْال َح َّق ِلأل ُ َم ِم".
هذه اآلية محصورة بين اآليات التالية:
اآلخ ِرينَ أَنَا ُه َو" .وهي تقريبا ً نفس الكلمات ذاتها التي
الربُّ األ َ َّولَُ ،و َم َع ِ
(إشعياء ..." )4 :41أَنَا َّ
جاءت في (إشعياء .)6 :44
ت".
يحي ِل ْل َم ْن ُحوتَا ِ
ْطي ِه آلخ ََرَ ،والَ ت َ ْس ِب ِ
الربُّ هذَا اس ِْميَ ،و َم ْجدِي الَ أُع ِ
(إشعياء " )8 :42أَنَا َّ
من ناحية السياق ،نجد من الواضح جدًا أن يسوع (عبدي) مذكور ككائن  /شخص منفصل عن
ْطي ِه آلخ ََر".
الربُّ ؛ هذَا اس ِْميَ ،و َم ْجدِي الَ أُع ِ
الذي قال " أَنَا َّ
وأود هنا أن أعيد السؤال إلى السائل المعترض :من هو "الرب ملك إسرائيل" ومن هو "عبده"؟
من الواضح أن أحدهما يشير إلى اآلب بينما يشير اآلخر إلى يسوع.

 .5اعتراض ( – 5متى )32 ،31 :12
علَى
(متى ِ ")32 ،31 :12لذ ِل َك أ َقُو ُل لَ ُك ْمُ :ك ُّل خ ِ
َطيَّ ٍة َوتَ ْجدِيفٍ يُ ْغفَ ُر ِللنَّ ِ
اسَ ،وأ َ َّما الت َّ ْجد ُ
ِيف َ
علَى ُّ
ُّ
الروحِ فَلَ ْن يُ ْغفَ َر ِللنَّ ِ
اسَ .و َم ْن قَا َل َك ِل َمةً َ
ان يُ ْغفَ ُر لَهَُ ،وأ َ َّما َم ْن قَا َل َ
اإل ْن َ
س ِ
علَى اب ِْن ِ
الروحِ
ْالقُد ُِس فَلَ ْن يُ ْغفَ َر لَهُ ،الَ فِي هذَا ْال َعالَ ِم َوالَ فِي اآل ِتي".
اإلعتراض :ألستم ،بإنكاركم لعقيدة الثالوث واإليمان بأن الروح القدس هو كائن الهوتي ثالث،
تجدفون على الروح القدس وبالتالي ترتكبون الخطيئة التي ال تُغفر؟
الجواب:
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غالبًا ما يُساء فهم هذه اآلية ويُساء استخدامها لتعني أن الخطيئة التي ال تُغفر هي رفض شخص
الروح القدس .لكن هل هذا هو التفسير الصحيح؟ ماذا يعني خقا ً "التجديف على الروح القدس"؟
يجب عدم التغاضي عن سياق حديث المسيح الذي وردت فيه هذه اآلية .فدعونا نقرأ الفقرة في
سياقها:
ب،
علَى ذَا ِت َها ت ُ ْخ َر ُ
(متي " )31 - 25 :12فَ َع ِل َم َي ُ
ار ُه ْمَ ،وقَا َل لَ ُه ْمُ :ك ُّل َم ْملَ َك ٍة ُم ْنقَ ِس َم ٍة َ
سوعُ أ َ ْف َك َ
ش ْي َ
ش ْي َ
ان ي ُْخ ِر ُج ال َّ
علَى ذَاتِ ِه الَ يَثْبُتُ .فَإ ِ ْن َكانَ ال َّ
ط ُ
َو ُك ُّل َمدِينَ ٍة أ َ ْو َب ْي ٍ
علَى
س َم َ
ت ُم ْنقَس ٍِم َ
طانَ فَقَ ِد ا ْنقَ َ
ْف تَثْبُتُ َم ْملَ َكتُهُ؟ َو ِإ ْن ُك ْنتُ أَنَا ِببَ ْعلَزَ بُو َل أ ُ ْخ ِر ُج ال َّ
اطينَ  ،فَأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم ِب َم ْن ي ُْخ ِر ُجونَ ؟
شيَ ِ
ذَاتِ ِه .فَ َكي َ
وح هللاِ أ ُ ْخ ِر ُج ال َّ
علَ ْي ُك ْم َملَ ُكوتُ
ش َي ِ
ِلذ ِل َك ُه ْم َي ُكونُونَ قُ َ
اطينَ  ،فَقَ ْد أ َ ْق َب َل َ
ضاتَ ُك ْم! َول ِك ْن ِإ ْن ُك ْنتُ أَنَا ِب ُر ِ
ي أ َ َّو ًالَ ،و ِحي َنئِ ٍذ
ْف يَ ْستَ ِطي ُع أ َ َحد ٌ أ َ ْن يَ ْد ُخ َل َبي َ
ْت ْالقَ ِوي ِ َو َي ْن َه َ
ب أ َ ْم ِتعَتَهُ ،إِ ْن لَ ْم يَ ْربِ ِط ْالقَ ِو َّ
هللاِ ! أ َ ْم َكي َ
َطيَّ ٍة
يَ ،و َم ْن الَ يَ ْج َم ُع َم ِعي فَ ُه َو يُفَ ِر ُق ِ .لذ ِل َك أَقُو ُل َل ُك ْمُ :ك ُّل خ ِ
يَ ْن َه ُ
ْس َم ِعي فَ ُه َو َ
ب بَ ْيتَهُ؟ َم ْن َلي َ
علَ َّ
اس" .
علَى ُّ
الروحِ َفلَ ْن يُ ْغفَ َر ِللنَّ ِ
َوتَ ْجدِيفٍ يُ ْغفَ ُر ِللنَّ ِ
اسَ ،وأ َ َّما الت َّ ْجد ُ
ِيف َ
القصة المماثلة لهذه نجدها في إنجيل مرقس .وهي تلقي مزيدًا من الضوء على هذا الموضوع:
(مرقس " )30 -28 :3ا َ ْل َح َّق أَقُو ُل َل ُك ْم :إِ َّن َج ِمي َع ْال َخ َ
ِيف الَّ ِتي
طايَا ت ُ ْغفَ ُر ِلبَ ِني ْالبَش َِرَ ،والت َّ َجاد َ
ب دَ ْينُونَةً
ْس لَهُ َم ْغ ِف َرة ٌ ِإلَى األَبَدَِ ،ب ْل ُه َو ُم ْست َ ْو ِج ٌ
علَى ُّ
َّف َ
الروحِ ْالقُد ُِس فَلَي َ
يُ َج ِدفُو َن َها َ .ول ِك ْن َم ْن َجد َ
سا".
أ َ َب ِديَّةً.ألَنَّ ُه ْم قَالُواِ :إ َّن َم َعهُ ُرو ًحا ن َِج ً
قرأنا في (مرقس  )30 :3عن السبب الذي دفع المسيح إلى توجيه الناس إليه :فالخطيئة التي ال
سا" .بعد شفاء األعمى واألخرس ،اتهم الفريسيون
تُغفر كانت" ،ألَنَّ ُه ْم قَالُواِ ،إ َّن َم َعهُ ُرو ًحا ن َِج ً
المسيح بأنه يخرج الشياطين بقوة بعلزبول (متى  .)24 :12وردا ً على اتهامهم هذا قال المسيح
اسَ ،وأَ َّما
الكلمات الواردة في متى ِ " ،)31 :12لذ ِل َك أَقُو ُل َل ُك ْم ُ ،ك ُّل خ ِ
َطيَّ ٍة َوتَ ْجدِيفٍ يُ ْغفَ ُر ِللنَّ ِ
اس".
علَى ُّ
الروحِ فَلَ ْن يُ ْغ َف َر ِللنَّ ِ
الت َّ ْجد ُ
ِيف َ
لقد اتهموا المسيح بأنه يجري المعجزات بقوة بعلزبول ،فما عالقة ذلك برفض الروح القدس؟ وما
الذي دفع المسيح ليقول ما قاله؟
من الواضح أن الخطيئة ضد الروح القدس تُرتكب عندما ينسب المرء عمل الروح القدس للشيطان
عن تعمد وقصد .عندما تكون هناك مقاومة عنيدة ومستمرة للحقيقة واألدلة ،فإن المرء عندئذ
يخطئ ضد الروح القدس .فالخطية التي ال تُغفر ليست هي رفض شخص الروح القدس ،ألن هذا
لم يكن هو سياق الموضوع  ،بل كان بألحرى رفض النور ورفض التوبة ورفض أالنتباه إلى
تلقينات روح هللا .ومن خالل رفضنا المستمر للتوبة وقبول النور الذي أراقه هللا في طريقنا ،فإننا
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بذلك نسد الطريق ونعرقل الواسطة التي من خاللها يصل هللا إلينا .وإذ نضع أنفسنا في مكان ال
يمكن هلل أن يصل إلينا ،فإننا بذلك نرتكب الخطيئة التي ال تُغفر ألننا ال نترك أي مجال هلل للوصول
إلينا.

 .6اعتراض ( _ 6متي )17 ، 16 :3
س َم َاواتُ قَ ِد ا ْنفَتَ َح ْ
ت
ص ِعدَ ِل ْل َو ْق ِ
اءَ ،و ِإذَا ال َّ
ت ِمنَ ا ْل َم ِ
(متي " )17 ، 16 :3فَلَ َّما ا ْعت َ َمدَ يَ ُ
سوعُ َ
ت قَا ِئ ًال :هذَا ُه َو ابْني
س َم َاوا ِ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َم ٍة َوآ ِتيًا َ
علَ ْي ِهَ ،و َ
لَهُ ،فَ َرأَى ُرو َح هللاِ ن ِ
س ِر ْرتُ ".
ْال َح ِب ُ
يب الَّذِي ِب ِه ُ
األعتراض:
في معمودية يسوع نرى اآلب يتكلم من السماء ،ويسوع على األرض والروح القدس نزل على
شكل حمامة .أال يثبت هذا بوضوح وجود ثالثة أقانيم مختلفة ،والتي يتكون منها الثالوث؟
الجواب:
الجواب على هذا بسيط جدا .فإذا لم نزد شيئا ً علي كالم الكتاب المقدس  ،سنكون في مأمن من
أي تشوشي .وإليك النص كما هو مسجل في األناجيل األربعة:
س َم َاواتُ قَ ِد ا ْنفَتَ َح ْ
ت لَهُ ،فَ َرأَى
سو ُ
ص ِعدَ ِل ْل َو ْق ِ
اءَ ،و ِإذَا ال َّ
ت ِمنَ ْال َم ِ
(متي " )16 :3فَلَ َّما ا ْعتَ َمدَ َي ُ
ع َ
علَ ْي ِه"
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َم ٍة َوآ ِتيًا َ
ُرو َح هللاِ ن ِ
شقَّ ْ
الرو َح ِمثْ َل َح َما َم ٍة
ت قَ ِد ا ْن َ
س َم َاوا ِ
"و ِل ْل َو ْق ِ
اء َرأَى ال َّ
صا ِعد ٌ ِمنَ ْال َم ِ
تَ ،و ُّ
ت َو ُه َو َ
(مرقس َ )10 :1
علَ ْي ِه".
َاز ًال َ
ن ِ
(لوقا َ )22 ،21 :3ولَ َّما ا ْعت َ َمدَ َج ِمي ُع ال َّ
ت
سو ُ
ص ِلي ا ْن َفت َ َح ِ
ع أ َ ْي ً
ب ا ْعتَ َمدَ يَ ُ
ش ْع ِ
ضاَ .وإِ ْذ َكانَ يُ َ
ت
اء قَائِ ًال :أ َ ْن َ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
ال َّ
س َم ِ
علَ ْي ِه ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
س َما ُءَ ،ونَزَ َل َ
ُس ِب َه ْيئ َ ٍة ِجس ِْميَّ ٍة ِمثْ ِل َح َما َمةٍَ .و َكانَ َ
س ِر ْرتُ .
ا ْبنِي ْال َح ِب ُ
يبِ ،ب َك ُ
ش ِهدَ يُو َحنَّا قَ ً
اء فَا ْست َ َق َّر
"و َ
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َم ٍة ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ائالِ :إنِي قَ ْد َرأَيْتُ ُّ
الرو َح ن ِ
(يوحنا َ )32 :1
علَ ْي ِه".
َ
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بعض الحقائق القليلة التي نتعلمها من هذه التقاريرهي:
أ.

الروح الذي نزل على المسيح هو روح شخص ما ،أي هللا.

ب .نزوله كان مثل حمامة.
ج .كان شكله مثل حمامة
د .يدعوه يوحنا "بهذه" أو "هي" ،وهذه ضمائر تستخدم لغير العاقل.
مختلف عن هللا؟ من
هل تدعم هذه الحقائق االستنتاج بأن الروح القدس هو شخص منفصل و
ً
المؤكد أن يوحنا ما كان ليستخدم كلمة "هذه" أو "هي" لإلشارة إلى كائن إلهي .الروح
القدس هو في الواقع ِم ِِلك هللا وجزء منه( ،إنه روح هللا).
ما حدث في المعمودية كان إتماما ً
مباشرا لما تنبأ به هللا من خالل إشعياء:
ً
سلَنِي
(إشعياء ُ " )1 :61رو ُح ال َّ
سيِ ِد َّ
ي ،أل َ َّن َّ
الر ِ
ب َ
ساكِينَ  ،أ َ ْر َ
س َح ِني ألُبَش َِر ْال َم َ
الربَّ َم َ
علَ َّ
اإل ْ
ق".
قَ ،و ِل ْل َمأ ْ ُ
ب ُم ْن َكس ِِري ْالقَ ْل ِ
ْص َ
ألَع ِ
س ِ
ورينَ ِب ِ
طالَ ِ
ِي ِل ْل َم ْس ِب ِيينَ ِب ْال ِعتْ ِ
ب ،ألُنَاد َ
وقد اقتبس المسيح هذه الكلمات ذاتها بعد أن تجرب في البرية (لوقا . (18 : 4وكانت هذه
الكلمات تحقيقا مباشرا لنبوءات العهد القديم بخصوص نزول الروح:
بُ ،رو ُح ْال ِح ْك َم ِة َو ْالفَ ْه ِمُ ،رو ُح ْال َم ُ
ورةِ َو ْالقُ َّوةُِ ،رو ُح
علَ ْي ِه ُرو ُح َّ
الر ِ
"و َي ُح ُّل َ
ش َ
(إشعياءَ )2 :11
ب"...
ْال َم ْع ِرفَ ِة َو َمخَافَ ِة َّ
الر ِ
س َّر ْ
وحي
ع ْبدِي الَّذِي أ َ ْع ُ
ض ْعتُ ُر ِ
اري الَّذِي ُ
ت ِب ِه نَ ْفسِيَ .و َ
(إشعياءُ " )1 :42ه َوذَا َ
ضدُهُُ ،م ْختَ ِ
علَ ْي ِه فَي ُْخ ِر ُج ْال َح َّق ِلأل ُ َم ِم".
َ
إنها لحقيقة بسيطة وواضحة بالنسبة ألي قارئ صادق .فالروح القدس هو روح الرب ،إنه
روحه هو وليس شخصا ً آخر ،يسمى "روح الرب".
يعتقد الكثير من الناس خطأ ً أن "روح الرب" " ،روح هللا" " ،الروح القدس"  ،إلخ ...هي من
أسماء ال َعلم المناسبة .ولكنها ليست كذلك .فهذه التسميات إنما تصف لمن تخص الروح ،وأي
نوع من الروح هو .الروح يخص الرب وهو مقدس ألنه ِملك لشخص مقدس.
لهذا استطاع المسيح أن يقول:
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(يوحنا ِ " )38 :37 :10إ ْن ُك ْنتُ لَ ْستُ أ َ ْع َم ُل أ َ ْع َما َل أ َ ِبي فَالَ تُؤْ ِمنُوا ِبيَ .ول ِك ْن ِإ ْن ُك ْنتُ أ َ ْع َملُ،
اآلب ِف َّي َوأَنَا ِفي ِه".
آمنُوا ِباأل َ ْع َما ِلِ ،ل َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُؤْ ِمنُوا أ َ َّن
فَإ ِ ْن لَ ْم تُؤْ ِمنُوا ِبي فَ ِ
َ
كيف كان اآلب في يسوع؟
الجواب على هذا السؤال موجود في جميع اآليات السابقة .كان اآلب في المسيح بروحه .وهكذا
يكون المسيح فينا بروحه (يوحنا . )20 :14
 .7اعتراض ( – 7متى )19 :28
الروحِ ْالقُد ُِس".
(متى " )19 :28فَا ْذ َهبُوا َوت َ ْل ِمذُوا َج ِمي َع األ ُ َم ِم َو َع ِمد ُو ُه ْم ِباس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
األعتراض:
لماذا أوصانا المسيح أن ُنع ِمد "باسم اآلب واالبن والروح القدس" إذا كان الثالوث على خطأ؟ أال
تثبت هذه اآلية أن هناك ثالثة أقانيم في االهوت؟
الجواب:
قبل أن نجاوب على اآلية أعاله ،دعونا نطرح بعض األسئلة على تأمل القارئ:







هل كان المسيح يتحدث عن هوية هللا في تلك اآلية أو الخطاب؟
هل اآلية تذكر كلمة "هللا"؟
هل تخبرنا اآلية أن هللا مكون من ثالثة كائنات أو أشخاص؟
هل تخبرنا اآلية أي شيء عن طبيعة اآلب أو االبن أو الروح القدس؟
هل تخبرنا اآلية من هو الروح القدس؟
هل تخبرنا اآلية بوجود ثالثة أسماء؟

الجواب الصادق على األسئلة أعاله هو "ال ".اآلية ال تتعامل مع من هو هللا وال تخبرنا عن
طبيعة اآلب أو االبن أو الروح القدس .ومع ذلك فهي تؤكد لنا أن هناك أبًا ،وابنًا ،ورو ًحا .فال
يوجد أي شك في وجود أي منهم.
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العالقة بين اآلب واالبن والروح ليست محددة في هذا النص ولم يتم تعريفها .واإلصرار على أن
ذلك يعني أن هناك ثالثة أشخاص في الالهوت ،يتجاوز المعلومات الواردة في المقطع .وتعريف
العالقة على أنها تعني وجود ثالثة كائنات أبدية متكافئة ،ال يمكن إثباتها من هذا المقطع.
ماذا يعني هذا المقطع إذا ً ؟ وكيف تم فهمه من قبل أولئك الذين سمعوا يسوع وهو يعطي هذه
التعليمات؟ يمكن العثور على اإلجابة بسهولة عندما ندرس سفر أعمال الرسل ،حيث نجد أن كل
المعموديات المسجلة هناك تمت باسم المسيح وليس باسم اآلب واالبن والروح القدس (أعمال
الرسل 38 :2؛ 16 :8؛ 48 :10؛ .)5 :19
هذا يطرح السؤال التالي :هل أساء التالميذ فهم وصية المسيح؟ هل أخطأوا في تعميد الناس باسم
الرب فقط؟ نحن ال نعتقد ذلك .وال بد أن التالميذ كان لديهم فهم أفضل لوصية المسيح أكثر من
الكثيرين اليوم .السبب في أنهم لم يروا فرقًا بين التعميد باسم الرب أو باسم اآلب واالبن والروح
القدس هو كالتالي:
كلمة "اسم" تعني "سلطة" (يوحنا .( 43 :5عندما نعتمد نكون تحت سلطة أوقوة اآلب واالبن
والروح القدس .واستخدام "االسم" المفرد يؤكد هذه الحقيقة  .وبمعموديتنا نعترف بأننا
مختومون بسلطة وصفات اآلب واالبن والروح.
لقد أُعطي للمسيح كل سلطان في السماء وعلى األرض (متى 18 :28؛ يوحنا  27 :5؛ يوحنا
 .)43 :5فهو لديه سلطان اآلب وسلطان االبن (نفسه)  ،ومع الفهم الصحيح لمن هو الروح
صا آخر)  ،فهو يتمتع أيضا ً بسلطة الروح
القدس (أنه روح المسيح وشخصه هو ،وليس شخ ً
القدس .وللمسيح هذه السلطة بحكم عالقته باآلب (كونه ابنه الوحيد).فهذا هو ميراثه اإللهي
(عبرانيين .)4 :1
لذلك  ،بما أن المسيح لديه سلطة اآلب (أبيه) ،واالبن (أي هونفسه)  ،والروح القدس (أي روحه
هو)  ،فإن المعموديات المسجلة في سفر أعمال الرسل (باسم الرب أو بسلطة الرب( هي
اعتراف بسلطة اآلب واالبن والروح القدس ،وهي أعلى سلطة في السماء واألرض فالمسيح هو
الوسيط الوحيد الذي يمكننا بواسطته أن نكون تحت هذا السلطان (يوحنا .)6 :14

 .8اعتراض  8ـ (يوحنا )1:1
هللا( ".يوحنا )1:1
"فِي ْالبَد ِْء َكانَ ْال َك ِل َمةَُ ،و ْال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْندَ هللاَِ ،و َكانَ ْال َك ِل َمةُ َ
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األعتراض :هذا هو أحد أوضح النصوص التي تثبت وجود ثالوث .يقول النص بوضوح أن
المسيح ،الكلمة ،هو هللا نفسه.
الجواب:
كثيرا وقد أسيء استخدامه لدعم تعليم يتعارض تما ًما مع ما يقوله النص
يُساء فهم هذا النص ً
بالفعل .دعونا نفحص النص باختصار في اللغة اليونانية األصلية:
أل =o 3588

كان =hn 2258

البدء = arch 746في =En 1722
كلمة =logov 3056
و=kai 2532

فِي ْال َبد ِْء َكانَ ْال َك ِل َمةُ و
hn 2258 prov 4314 ton 3588 yeon
هللا
ْ 2316ال َك ِل َمةُ َكانَ ِع ْندَ ِ
logov 3056

o 3588

o 3588 logov3056

kai 2532 yeov2316 hn 2258

َو َكانَ هللا ْال َك ِل َمةُ .
إن إلقاء نظرة على النص األصلي يخبرنا أن الكلمتين المترجمتين "هللا" في هذا النص غير
متطابقتين .األولى هي اسم ( )yeonإشارة إلى اآلب ،ومن ثم في اليونانية تُكتب "إله" بعد
أل التعريف.
في حين أن األخرى) ، (Yeovهي ما في اللغة اليونانية المعروفة باسم ،وهو
Anarthrousقبل اللفظي المسند اإلسمي .هذا يعني ببساطة أن :الكلمة هو هللا من حيث
النوعية ،أي أنها صفة.
ليس الكلمة هو إله بعد أل التعريف ،والكلمة ليس إل ًها ،لكن الكلمة هو هللا من حيث النوعية .
بمعنى آخر ،للكلمة صفات معينة من هللا .ولهذا السبب فإن العديد من الترجمات تضع اآلية
تعبرعن هذه الحقيقة .فمثال جاءت اآلية هكذا في الترجمات التالية:
بطريقة ِ
 ترجمة جيمس موفات  ..." ،والكلمة كان إلهاً".
 ترجمة النسخة اإلنجليزية الحديثة ..." :وكان هو ذاته مثل هللا".
 ترجمة الكتاب المقدس اإلنجليزي المعدل ..." :وما كان هللا  ،كان الكلمة".

129

كما ترى ،فإن ترجمات مختلفة تعطي المعنى في وئام مع األصل .لذلك ما يخبرنا به هذا
النص هو أن الكلمة ،يسوع ،هو الهوتي تماما مثل اآلب ،وله "الطبيعة اإللهية ذاتها .وهو ال
يخبرنا أن يسوع هو هللا اآلب ،واحد ونفس الشخص (.يرجى االطالع على الدرس 5
"المساواة بين اآلب واالبن" ،لمزيد من المعلومات).

 .9اعتراض ( -9يوحنا )16 :14
"وأَنَا أَ ْ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِزيًا آخ ََر ِليَ ْم ُك َ
ث َم َع ُك ْم ِإلَى األَبَدِ"،
طل ُ ُ
ب ِمنَ اآل ِ
(يوحنا َ )16 :14
األعتراض:
ألم يُعلم المسيح بوضوح أن الروح القدس هو كائن مختلف عنه عندما وعد أن يرسل لنا
"معزيًا آخر؟"
الجواب:
ماذا قصد يسوع عندما قال "معزي آخر؟ "هل كان يتحدث عن شخص مختلف عن نفسه؟
أوضح المسيح ما قصده بعد آيتين فقط من اآلية  16حيث قال بصراحة "الَ أَتْ ُر ُك ُك ْم َيتَا َمى.
إِ ِنّي آتِي ِإلَ ْي ُك ْم( ".يوحنا  .)18 :14فهذا "المعزي اآلخر" ليس سوى يسوع نفسه في هيئة
أخرى (يأتي في الروح (.ولذلك فهوال يُرى (جسديًا) مثلما كان الحال عندما كان هنا على
األرض .وهذا بالضبط ما قصده .الحظ كيف أوضح هذا األمر بقوله "بَ ْعدَ قَ ِليل الَ يَ َرانِي
ست َ ْحيَ ْونَ ( ".اآلية  .)19فإنه ال يُرى
ي فَأ َ ْنت ُ ْم َ
ا ْلعَالَ ُم أ َ ْيضاَ ،وأَ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَ َر ْونَنِيِ .إنِي أَنَا َح ٌّ
"وأَنَا أ ُ ِحبُّهُ،
بالعيان ،لكنه ال يزال معنا بالروح .هذا ما قاله أيضا ً بعد ذلك بثالث آيات َ ،
َوأ ُ ْظ ِه ُر لَهُ ذَاتِي" (اآلية .)21
صا آخر).
ويؤكد الكتاب المقدس هذا االستنتاج (بأن الرب يسوع هو ذلك الروح ،وليس شخ ً
حَ ،و َحي ُ
ب
الرب فَ ُه َو الرو ُ
ْث ُرو ُح َّ
الر ِ
الحظ ما قاله الرسول بولس في هذا الصدد " َوأ َ َّما َّ
َاك ُح ِريَّةٌ2( ".كورنثوس.)17 :3
ُهن َ
كيف فهم التالميذ مصطلح "معزي آخر"؟ هل فهموا أن يسوع كان يتحدث عن شخص
آخر؟ دعهم يجيبون:
سيِد َُ ،ماذَا َحدَ َ
ث َحتَّى ِإنَّ َك ُم ْز ِم ٌع أ َ ْن
اإل ْسخ َْري ِ
ي :يَا َ
(يوحنا " )22 :14قَا َل َلهُ يَ ُهوذَا لَي َ
ْس ِ
ُوط َّ
تُ ْ
ْس ِل ْل َعالَ ِم؟"
ظ ِه َر ذَات َ َك لَنَا َولَي َ
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صا آخر .الحظ
واضح جدا .لقد فهم يهوذا بوضوح أن يسوع هو الذي سيأتي إليهم ،وليس شخ ً
أن سؤاله لم يكن حول "من؟ "الذي سيأتي؟ بل باألحرى"كيف " سيحدث ذلك ،أو لماذا لن
تظهر ذاتك للعالم ؟ فيهوذا لم يكن يسأل عن من الذي سيأتي إليهم بصفته معزيا ً آخر  ،لكنه
سأل عن كيف سيعود يسوع إليهم .ويستدل على ذلك من المصطلحات التي استخدمها يهوذا:
"إنك" و "ذاتك" ،فيما يتعلق بيسوع نفسه و ليس أي شخص آخر .هذا واضح بما فيه الكفاية .
فليس من الغريب أن يأتي ربنا في شكل آخر .وقد حدث ذلك بالفعل في الطريق إلى عمواس :
وضوح"وبَ ْعدَ ذ ِل َك َ
ظ َه َر ِب َه ْيئ َ ٍة أ ُ ْخ َرى الثْ َني ِْن ِم ْن ُه ْمَ ،و ُه َما
ُصرح الوحي المقدس بكل
كما ي َ
َ
ان ُم ْن َ
ط ِلقَي ِْن ِإلَى ْال َب ِريَّ ِة( ".مرقس  .)12 :16وهذا ما ُر ِمز إليه في خدمة المقدس عندما
َي ْم ِش َي ِ
كان رئيس الكهنة يغير ثوبه عند الخروج لتعليم الشعب (يرجى االطالع على الدرس .)8
عندما ظهر المسيح "بهيئة أخرى"  ،كان ال يزال هو المسيح" ،فلماذا يكون أمرا ً غريبا ً
عندما تَحدَّث عن "معزيا ً آخر"  ،أنه بذلك كان يشير إلى نفسه أيضاً؟ الحظ ما قاله مستخدما ً
اء
ض ِ
ضمير المتكلم" ،الَ أَتْ ُر ُك ُك ْم َيتَا َمىِ .إ ِني آ ِتي ِإلَ ْي ُك ْم"َ " .وهَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األَي َِّام ِإلَى ا ْن ِق َ
الدَّ ْه ِرِ .آمينَ  (".يوحنا 18 :14؛ متي .( 20 :28المجد للرب أن هذه النقطة واضحة جدا
وبسيطة .فالمسيح  ،وإن كنا ال نراه بالعيان لكن حضوره الشخصي (بروحه) ال يزال معنا.
في حين أن ما ورد أعاله هو دليل كاف  ،فإنه يتأكد بشكل أوسع من خالل التعمق في
السياق .ولنقارن اآلن بين ما قاله يسوع عن نفسه وما قاله عن المعزي اآلخركما ورد في
يوحنا  ،14اآليات :21-15
المعزي

المسيح

ْ .1
"العَالَ ُم الَ يَ َراهُ" آية 17
"وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَ ْع ِرفُونَهُ" آية 17
َ .2
" .3ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم" آية 17
"و َي ُك ُ
ون ِفي ُك ْم" آية 17
َ .4
" .5فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِزيًا آخ ََر" آية 16
ِ " .6ليَ ْم ُك َ
ث َم َع ُك ْم ِإلَى األَبَدِ" آية 16

ضا" آية 19
" .1الَ يَ َرا ِني ْالعَالَ ُم أ َ ْي ً
"وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَتَ َر ْونَ ِني" آية 19
َ .2
 .3كان المسيح معهم في ذلك الوقت
"وأَنَا ِفي ُك ْم" آية 20
َ .4
" .5إِنِي آتِي إِلَ ْي ُك ْم" آية 18
َ .6وهَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األَي َِّام ِ
اء الدَّ ْهر(متى )20 :28
ض ِ
ِإلَى ا ْن ِق َ

وهكذا يمكننا أن نرى مما سبق،التشابه بين الدور الذي كان سيقوم به "المعزي اآلخر" ،
وبين ما قال المسيح أنه سيفعله هو بنفسه وليس شخصا ً آخر.
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ومع ذلك ،فإن الكلمة التي تقف حائالً في أذهان الكثيرين هي كلمة "آخر" .فالمفهوم العام
صا
الذي لدينا من هذه الكلمة يقودنا إلى االعتقاد بأنها ال بد وأن تشير إلى
كائن آخر ،شخ ً
ٍ
آخر غير المسيح نفسه .لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا هو المفهوم الصحيح للكلمة؟ وهل هذه
هي الرسالة التي أراد المسيح أن ينقلها لتالميذه؟
دعونا نستخدم الكتاب المقدس كمرشد ومترجم لنا ،ليجلي لنا األمر أكثر فأكثر .فنقرأ في
(1صموئيل  )6 :10ما قاله صموئيل النبي لشاول:
ب فَتَت َ َنبَّأ ُ َم َع ُه ْم َوتَت َ َح َّو ُل ِإلَى َر ُجل آ َخ َر".
علَي َْك ُرو ُح َّ
الر ِ
"فَيَ ِح ُّل َ
السؤال اآلن ،هل أصبح شاول كائنًا مختلفًا؟ بالتاكيد ال! فمصطلح "إنسان أو رجل آخر"،
يعني ببساطة أنه سيكون آخر ،بمعنى أنه سيمتلئ بروح هللا ،لكنه ال يزال هو نفسه ،وليس
صا آخر.فكلمة"،آخر" ،المستخدمة في الكتاب المقدس ال تعني دائما كائن آخر.
شخ ً
بهذا المفهوم ،إذا عدنا إلى (يوحنا  )16 :14وطبقنا المبدأ ذاته ،يمكننا أن نرى أن المسيح
كان يتحدث عن نفسه بصيغة الضمير الثالث .كان "معزيًا آخر" بمعنى "بشكل آخر .كان
المسيح معهم بالجسد البشري هيئة جسد بشري ،لكنه كان سيأتي مرة أخرى في شكل آخر،
شكل روحاني( .ويخبرنا الكتاب المقدس أن المسيح صار روحا ً محييا ً ؛ انظر (1كورنثوس
.)45 :15و لهذا قال عن المعزي" :ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َو َي ُك ُ
ون ِفي ُك ْم"
من الذي كان يمكث معهم في ذلك الوقت؟ كان المسيح.
من هو الذي سيكون فيهم؟ إنه المسيح أيضا ً (اآلية .)20
بعد قولي هذا ،يرجى مالحظة ما يلي من سياق يوحنا  .14إذا اتبعنا كلمات المسيح "إِ ْن ُك ْنت ُ ْم
اح َف ُ
صايَاي "،فسيحدث ما يلي:
ت ُ ِحبُّونَني فَ ْ
ظوا َو َ
 .1سيعطيك اآلب معزيًا آخر (يوحنا .(16 ، 15 :14
 .2يسوع سيُظهر لنا نفسه (يوحنا .)21 :14
ص َن ُع َم ْن ِز ًال"( .يوحنا )23 :14
"و ِإلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْندَهُ نَ ْ
" .3نحن"  -اآلب واالبن – َ
قد يبدو لشخص ما أننا إذا "أحببنا المسيح وحفظنا وصاياه" ستحدث ثالثة أشياء مختلفة ،إما
أن يأتي معزي آخر  ،أو يأتي المسيح نفسه ،أو يأتي اآلب واالبن معا ً .ولكن إذا فهمنا أن
الروح القدس هو روح المسيح نفسه  ،وعرفنا أن اآلب واالبن يشتركان في نفس الروح و
ضا الدرسين  6و  .7وبالتالي هما اثنان في
الحياة (رومية  9 :8؛ يوحنا  )26 :5؛ راجع أي ً
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الفردية ،ولكن واحد في الروح والقلب والصفات ،عندئ ٍذ يمكننا فهم وتنسيق الخيارات الثالثة
ضا روح اآلب .لهذا السبب،
المختلفة السابقة .المعزي هو روح المسيح نفسه الذي هو أي ً
عندما يأتي المعزي ،سيمكث اآلب واالبن معنا (يوحنا .)23 :14

 .10االعتراض 1( -10يوحنا ) 7 :5
ُس.
اء ُه ْم ثَالَثَةٌ:
(1يوحنا " ) 7 :5فَإ ِ َّن الَّذِينَ يَ ْش َهد ُونَ فِي ال َّ
ُ
س َم ِ
اآلبَ ،و ْال َك ِل َمةَُ ،و ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
احدٌ".
َوهؤُ الَ ِء الثَّالَثَةُ ُه ْم َو ِ
األعتراض:
هذا النص واضح وصريح ويثبت أن اآلب واالبن والروح هم إله واحد .فكيف يمكنك
االستمرار في رفض الثالوث في ضوء هذا الدليل؟
الجواب:
يسرد هذا النص الثالثة ويقول إنهم واحد .ومن يؤمن بعقيدة الثالوث سيفهم أن هذا يعني أنهم
إله واحد .ولكن هذا يتم من خالل إضافة كلمة" إله " قبل كلمة "واحد" .وهذا ما ال تذكره
اآلية. .توضح اآلية أن "واحد" تشير إلى الشهادة المقدمة ،وليس إلى أقانيم هللا .فالثالثة
واحد ،أي يتفقون كلهم في نفس الشهادة  ،كما ورد في اآلية  " ،فَإ ِ َّن الَّذِينَ يَ ْش َهد ُونَ فِي
اء ُه ْم ثَالَثَةٌ ".ومن سياق األصحاح (بل وحتى الرسالة بأكملها) نجد أن يوحنا ال يشرح
ال َّ
س َم ِ
عقيدة من هو هللا (أو كم عدد األشخاص  /الكائنات).و يقدم السياق المباشر لذلك المقطع،
الجواب البسيط .فدعونا نسترسل لنقرأ اآلية التي تليها مباشرة وهي اآلية  ، 8حيث يتم سرد
"ثالثة" أخرى:
اح ِد".
الرو ُحَ ،و ْال َما ُءَ ،والدَّ ُمَ .والثَّالَثَةُ ُه ْم فِي ْال َو ِ
ض ُه ْم ثَالَثَةٌُّ :
" َوالَّذِينَ يَ ْش َهدُونَ فِي األ َ ْر ِ
ال تشير الوحدة المذكورة في هذه اآلية إلى طبيعة الروح والماء والدم ،بل باألحرى إلى
الوحدة في االتفاق .فهم واحد من حيث أنهم جميعًا يحملون نفس الشهادة" :يتفقون في واحد/
في الرأي الواحد .هذا واضح ألي قارئ ألن هذا هو بالضبط ما قصده يوحنا في اآلية 7
حيث يستخدم الكلمات نفسها تقريبًا  ،ويشرحها أكثر في اآلية  .8هؤالء الثالثة" (اآلب،
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الكلمة ،الروح) يقول " ،هم واحد  ".ليس إله واحد (أو الهوت واحد  ،كما يسميه البعض) ،
بل واحد في الشهادة  .يتفقون جميعًا على اإلدالء بالشهادة الواحدة  ،أي حمل سجل واحد.
فما هي هذه الشهادة الواحدة أو السجل الواحد الذي شغل ذهن يوحنا عبر رسالته بكاملها؟
ف ِباالب ِْن فَلَهُ
ْس لَهُ
اآلب
اآلب أ َ ْي ً
ُ
ُ
ضاَ ،و َم ْن َي ْعت َ ِر ُ
(1يوحنا ُ ")23 :2ك ُّل َم ْن يُ ْن ِك ُر االبْنَ لَي َ
ضا".
أ َ ْي ً
"ون َْح ُن قَ ْد َن َ
صا ِل ْل َعالَ ِم".
ظ ْرنَا َونَ ْش َهد ُ أ َ َّن
س َل االبْنَ ُمخ َِل ً
َ
اآلب قَ ْد أ َ ْر َ
(1يوحنا َ )14 :4
ع ُه َو اب ُْن هللاِ ،فَاهللُ يَثْبُتُ فِي ِه َو ُه َو ِفي هللاِ".
ف أ َ َّن يَ ُ
سو َ
(1يوحنا َ ")15 :4م ِن ا ْعت َ َر َ
ع ُه َو اب ُْن هللاِ؟"
(1يوحنا َ ")5 :5م ْن ُه َو الَّذِي يَ ْغ ِل ُ
ب ْالعَالَ َم ،إِالَّ الَّذِي يُؤْ ِم ُن أ َ َّن يَ ُ
سو َ
يذكر يوحنا مصطلح ابن هللا  18مرة في هذه الرسالة ،مما يوضح أن بنوة المسيح كانت
تشغل ذهنه.
وهكذا نجد أنه يسترسل ليشرح أصداء ما شغل ذهنه وعبِر عنه في  1يوحنا 7 :5و، 8
ويكرره في اآليتين التاليتين:
ش َها َدةُ هللاِ أ َ ْع َ
ي َ
اس ،فَ َ
1( -1يوحنا ")9 :5إِ ْن ُكنَّا َن ْقبَ ُل َ
ش َهادَة ُ هللاِ
ش َهادَة َ النَّ ِ
ظ ُم ،أل َ َّن ه ِذ ِه ِه َ
الَّتِي قَ ْد ش َِه َد ِب َها ع َِن ا ْب ِن ِه".
وهو هنا يشير إلى الشهادة التي شهد بها هللا اآلب عن ابنه .فما هي هذه الشهادة التي قدمها
هللا اآلب عن ابنه؟
س ِر ْرتُ ( ".انظر
س َم َاوا ِ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
ت قَا ِئ ًال :هذَا ُه َو ا ْبني ْال َح ِب ُ
يب الَّذِي ِب ِه ُ
"و َ
(متي َ )17 :3
أيضا ً متى )5 :17
صد ُ
ِق هللاَ ،فَقَ ْد
1( -2يوحنا َ ")10 :5م ْن يُؤْ ِم ُن بِاب ِْن هللاِ فَ ِع ْن َدهُ ال َّ
ش َها َدةُ فِي نَ ْف ِ
س ِهَ .م ْن الَ يُ َ
َجعَلَهُ َكا ِذبًا ،ألَنَّهُ لَ ْم يُؤْ ِم ْن بِال َّ
ش َهادَةِ الَّتِي قَ ْد ش َِه َد ِب َها هللاُ ع َِن ا ْبنِ ِه".
ضا إلى الشهادة التي سيبكت بها الروح قلوب المؤمنين .فما هي الشهادة أو
يشير يوحنا أي ً
السجل الذي أعطاه الروح القدس عن المسيح من خالل الرسل؟
ت تُؤْ ِم ُن ِم ْن ُك ِل قَ ْل ِب َك َي ُج ُ
اب َوقَا َل :أَنَا
ُّسِ :إ ْن ُك ْن َ
(أعمال الرسل " )37 :8فَقَا َل فِيلُب ُ
وز» .فَأ َ َج َ
ع ا ْل َمسِي َح ُه َو ا ْبنُ هللاِ".
سو َ
أُ ِ
وم ُن أ َ َّن َي ُ
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امعِ ِب ْال َمسِيحِ أ َ ْن هذَا ُه َو ا ْب ُن
"و ِل ْل َو ْق ِ
ت َج َع َل بولس يَ ْك ِر ُز فِي ْال َم َج ِ
(أعمال الرسل َ )20 :9
هللا".
ِ
حركهم روح
(وهناك الكثير والكثير من الشهادات األخرى المماثلة التي أدلى بها رجال ِ
هللا).
كما ترى  ،فبعد أن ذكر يوحنا أن اآلب واالبن والروح القدس يحملون نفس السجل والشهادة
 ،أشار إلى شهادة اآلب والروح القدس.
هل قدم المسيح نفس السجل أو الشهادة؟ نجد إجابة سؤالنا في إنجيل يوحنا:
سه ُ
ِف ،ألَنِي قُ ْلتُ :
ُ
سلَهُ ِإلَى ْال َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُِ :إنَّ َك ت ُ َجد ُ
اآلب َوأ َ ْر َ
(يوحنا ")36 :10فَالَّذِي قَدَّ َ
إِنِي اب ُْن هللاِ؟"
وهكذا ،فنحن ال نفسركلمة الحق بشكل صحيح عندما نحاول استخدام ما ورد في رسالة
ضا
(1يوحنا  )7 :5لتعليم أن هناك ثالثة أشخاص أو كائنات الهوتية أبدية ومتساوية.نحن أي ً
ننقض شهادة يوحنا عندما ننكر أن ابن هللا قد ُو ِلد (يوحنا  )16: 3من اآلب منذ" القديم ،منذ
أيام األزل"( ،ميخا ، )2 :5وهو زمن بعيد وسحيق جدًا في عصور األبدية بحيث ال يمكن
حسابه أو احصائه .فالتعليم بوجود ثالثة كائنات أبدية متساوية هو إنكار للعالقة الوثيفة بين
اآلب واإلبن .كما أنه ينفي أن المسيح هو ابن هللا الحي  ،ويختصر تلك العالقة النبيلة إلى
مجرد استعارة ولعب ادوار .وأولئك الذين يستخدمون هذا النص لتعليم عقيدة الثالوث
(منكرين ابن هللا)،إنما يدمرون بذلك الشهادة التي تحاول السماء كشفها لنا.
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هل أعرف ما أؤمن به؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته على نفسي عندما واجهت واحدة من
أقدم األلغاز المسيحية .هل هللا ثالوثي؟ هذا السؤال كان بداية الرحلة الروحية التي بحثت عنه في
الكتب المقدسة إلجابة هذا اللغز.
ما هو بالضبط الثالوث؟ ماذا يجب علي الكتاب المقدس أن يقول عن هللا؟ من هو المسيح؟ من هو
الروح القدس؟ هل هوية هللا لغز حقاً؟ هل هناك دليل كتابي واضح لإلجابة على سؤالي؟
الكتاب الذي بين يديك يحتوي على اإلجابات التي وجدتها في الكتاب المقدس  ،وأكثر من ذلك
بكثير.
عماد عوض
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