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أوالً :أهمية عقيدة التثليث وهل هي عقيدة كتابية:

 -1أهمية عقيدة التثليث:

()1كتاب رسالة التثليث والتوحيد لالستاذ يسى منصور صفحة رقم 66
ان عقيدة المسيحي مركزة في التثليث ,والتجسد,والصلب ,والقيامة ..والتثليث بالذات هو اساس هذه العقائد
()2كتاب رسالة التثليث والتوحيد -يسى منصور – صفحة رقم 85
فالثالوث االقدس هو اذا دعامة ايمان المسيحيينوهو في شرعهم وعرفهم اشهر من نار على علم ،وصلتهم
به صلة الجسد بالروح والعين بالنور.
()3الشماس جرجس صموائيل عازر في كتاب ( المرشد االمين س و ج :11
س:ما هو األساس االول في الدين المسيحي؟ ج :اإليمان بسر التثليث والتوحيد.
()4مقدمة دار الثقافة في كتاب الثالوث الحياة النور الحب للدكتور االنبا يوحنا قلته-ص:8
عقيدة الثالوث هي أساس اإليمان المسيحي ولذلك فهي عقيدة راسخة لدى كل المسيحيين..

-2هل ذكر الثالوث في الكتاب المقدس؟
()1دائرة المعارف الكتابية تحت حرف( الثاء )الثالوث)
أوالــ كلمة الثالوث :
لم ترد كلمة ” الثالوث ” في الكتاب المقدس ،حيث ال يذكر الكتاب المقدس هذا اللفظ بالذات تعبيرا عن
مفهوم انه ليس هناك سوى هللا الواحد الحقيقي،
()2االب صبحي حموي اليسوعي معجم اإليمان المسيحي – اختار مفرداته ومعلوماته من شتى المصادر
األب صبحي حموي اليسوعي  ،أعاد النظر فيه من الناحية المسكونية األب جان كوربون صفحة . 164
( والعهد الجديد ال يحتوي على ألفاظ " ثالوثية " ( لن تظهر هذه العبارة إال فيي أواخير القيرن الثياني  ،فيي
صفتها اليونانية عند ثيوفيلس األنطاكي  ،وفي صيفتها الالتينيية عنيد طرطلييانس )  ،ولييس هنياك نصيوص
تأتي بعقيدة يعبر عنهيا بألفياظ مجيردة ،بيل إن هللا كشيف عين حياتيه الخاصية بتيدبيره الخالصيي حييث ييدنو
البشر من اآلب في الروح وباإلبن ( اف )... )15/2
( )3قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان:تثليث:
والكلمة نفسها[ التثليث أو الثالوث ]لم ترد في الكتاب المقدس ،ويظن أن أول من صاغها واخترعها
واستعملها هو ترتليان في القرن الثاني للميالد.ثم ظهر سبيليوس ببدعته في منتصف القرن الثالث وحاول
أن يفسر العقيدة بالقول[ أن التثليث ليس أمرا حقيقيا في هللا لكنه مجرد أعالن خارجي ،فهو حادث مؤقت
وليس أبديا
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( )4القس عوض سمعان في كتاب هللا ذاته ونوع وحدانيته صفحة :13
وأول استعمال للفظة<< التثليث >>كان في القرن الثالث بعد الميالد ]ثم يكمل فيقول[ :وليس معنى ذلك
ان عقيدة التثليث ظهرت في القرن الثالث الن هذه العقيدة كانت معروفة كل المعرفة لدى المسيحيين منذ
القرن االول))..أ.هــ .وانا اتسائل االن لماذا لم تستعمل لفظة التثليث في القرن االول اذا كانت هذه العقيدة
معروفة كل المعرفة؟
()8موسوعة اباء الكنيسة الجزء االول – دار الثقافة -اللجنة االستشارية :المطران يوحنا ابراهيم ،دكتور
قس مكرم نجيب ،القس اندريه ذكي واالب منصور مستريح -ص :288
وقد اضطرت الكنيسة الى ان تنتظر لمدة تزيد عن ثالثمئة سنة لتصل الى الصيغة النهائية ،النه لم تعتمد
بصفة رسمية ،حتى مجمع القسطنطنية في سنة 381م ،حيث الصيغة القائلة بإله واحد في ثالثة اقانيم
متساوية.

ثانياً:التثليث األق انيم
ملخص ايمان النصارى بالتثليث:
في البداية يجب على المسيحي أن يعتقد بأن هللا = آب وابن وروح قدس ..يطلقون عليهم " أقانيم" أي ثالثة
أقانيم
المسيحي يعتقد بأن اآلب واالبن والروح القدس واحد في الجوهر "النوع " اإللهي.
•ال يختلف أح ٌد على ألوهية اآلب في الكتاب المدعو مُق َّدس.
•االبن إل ٌه أيضا ً ألن المسيحي يعتقد بأنه مولود من اآلب فورث جوهره وطبيعته اإللهية..بموجب قانون
االيمان
•الروح القدس إل ٌه أيضا ً ألن المسيحي يعتقد بأنه منبثق من اآلب (أو اآلب واالبن معا ً )فأخذ جوهره
وطبيعته اإللهية...بموجب قانون االيمان
اإلب إله كامل واإلبن إله كامل والروح القدس إله كامل وليسوا اجزاء .
•فمن حمل الطبيعة والجوهر اإللهي أصبحا ً إلها ً مُستحقا ً للعبادة!
•المسيحي أيضا ً يعتقد بأن األقنوم الثاني (هللا االبن  -الكلمة  -اللوغوس) هو الذي تجسَّد.
كما قلنا سابقا ً ان النصارى يعتقدون ان هناك " ثالثة أقانيم "هم " أقنوم االب وأقنوم اإلبن وأقنوم الروح
القدس" ويعتقدون انهم "واحد " في الجوهر اإللهي ..وسنبدأ بتعريف األقنوم
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 :-1تعريف األقنوم و الجوهر:
 -1كتاب دراسات فى الكتاب المقدس..المدخل إلى إنجيل يوحنا صفحة ..43تأليف األنبا أثاناسيوس أسقف
بنى سويف والبهانسة:
أقنوم المستعملة فى العربية هى كلمة سريانية معناها شخص أساسى أو شخص رئيسى.
 -2بطريركيه االقباط االرثوذكس اسقفية التعليم والمعاهد الدينية..الهوت عقائدي ومقارن وحوارات
مسكونيه واقول اباء -الطبعة الحادية والعشرون..تدريس االنبا بيشوى..صفحة :21
كلمة(برسون) االنجليزية مأخوذة عن كلمة(برسونا) الالتينية والتى تعنى اقنوم او شخص ولكننا نجد لكل
من التعبيرين ما يخصه فى اللغة اليونانية.
-3األنبا بيشوي :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ،دار نوبار ،الطبعة األولى -
صـ[ 12السؤال :ما معنى كلمة أقنوم ؟ الجواب :كلمة أقنوم باليونانية هي هيبوستاسيس ،وهي مكونة من
مقطعين" :هيبو" وتعني تحت ،و "ستاسيس" وتعني قائم أو واقف ،وبهذا فإن كلمة هيبوستاسيس تعني
تحت القائم والهوتيا ً معناها ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة .واألقنوم هو كائن
حقيقي له شخصيته الخاصة به ،وله إرادة ،ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع األقنومين اآلخرين بغير
انفصال].

 -4كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار األول ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .85 ،81نحن الذين ننتسب للبشرية ،نحن نرتبط
أوالً ببعض ارتباطا ً وثيقا ً ،وذلك برباط طبيعتنا الواحدة وفي نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة
أخرى ،فكل منا له أقنومه الخاص ،فالواحد بطرس واآلخر يوحنا ،وواحد توما واآلخر متى ،وقد صرنا
أعضا ًء في جسد المسيح ،نتغذى على نفس الجسد ،ومختومين في الوحدة بالروح القدس].
 -8كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار األول ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .61 ،85الجوهر هو حقيقة مشتركة ،بينما
األقنوم يُطلق على األقانيم المشتركة في هذا الجوهر الواحد )...( ،نحن ُنعرِّ ف اإلنسان بأنه حيّ وناطق
وفاني ،وهذا هو المفهوم المناسب له ،ونحن نقول إن هذا يُعبِّر عن جوهره .وهذا التعريف ينطبق على كل
األفراد فرداً فرداً ،وهنا يجد توما ومرقس وبطرس وبولس مكانهم الصحيح حسب اعتقادي ،وهكذا نحدد
الجوهر ال نحدد بعد ماهية األشخاص الذين نتكلَّم عنهم بشكل دقيق .فحينما نقول "إنسان" بشكل عام فهو
ليس بطرس وال بولس ،وحينما نقول توما وبطرس فنحن نخرج من حدود ما نسميه بالجوهر الواحد،
وهذا ال يُقلِّل من كل منهم "كإنسان" ،فقد أظهرناه موجوداً بأقنومه الخاص .إذن ،الجوهر هو لكل إنسان
دليل على النوع ،أما األقنوم فهو يُطلق على كل واحد في ذاته ،دون أن ننسى أنه يُشير أيضا ً إلى شركة
الجوهر ولكن دون أن نخلط بين العام والخاص].
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-2جوهر واحد وثالثة أق انيم:
كما قلنا سابقا ً ان النصارى يؤمنون بثالثة أقانيم ولكنهم واحد في الجوهر:
 -1توماس ف .تورانس :اإليمان بالثالوث ،الفكر الالهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون األولى،
مكتبة باناريون ،الطبعة األولى  -صـ[ .288 ،284ومن هنا تم قبول صيغة "ثالثة أقانيم (أشخصا)"
( ،)υποστασεις τρειςو"جوهر واحد" ( ،)ουσια μιαوصارت هذه الصيغة ُتعبِّر عن الفهم
األرثوذكسي الصحيح للثالوث القدوس ،إذ أنها من ناحية تتجنب فكرة أن هللا أقنوم واحد
( ،)unipersonalكما أنها من الناحية األخرى تتجنب فكرة تقسيم هللا إلى ثالثة آلهة (].)tritheistic
 -2توماس ف .تورانس :اإليمان بالثالوث ،الفكر الالهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون األولى،
مكتبة باناريون ،الطبعة األولى  -صـ[ .341الثالثة هم واحد في الالهوت ،والواحد هو ثالثة في األنماط
المتمايزة .ولكن ليست الوحدانية هي من النوع الذي نادى به سابيليوس ،وال أيضا ً الثالثة أقانيم يخضعون
لتقسيم بغيض مثل ذاك الذي نادى به إفنوميوس .وماذا إذاً ؟ هل الروح القدس هو هللا ؟ بكل يقين .إذن هل
هو هوموأووسيوس ( )ομοουσιος؟ نعم ،طالما هو هللا)Gregory Naz., Or., 31.9f( ].
 -3أمبروسيوس أسقف ميالن :شرح اإليمان المسيحي ،الجزء الثاني ،الكتاب الرابع ،الفصل الثامن،
الفقرة  ،52المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية ،نصوص آبائية  ،144الطبعة األولى  -صـ.111
[يُمكن أن يُقال إن جوهر الثالوث هو جوهر مُشترك عام ألقانيم متميزة ،وهو أمر ال يُمكن إدراكه أو
التعبير عنه .نحن نتمسك بالتمايز (بين األقانيم) ،ولكن بدون خلط بين اآلب واالبن والروح القدس؛ بل هو
تمايز بدون انفصال ،تمايز بدون تعدد (بدون تعدد في الجوهر أو في الطبيعة الجوهرية) .ومن َث َّم فنحن
نؤمن باآلب واالبن والروح القدس ،كل منهم موجود منذ األزل إلى األبد في هذا السر اإللهي العجيب؛
ونحن ال نؤمن بأبوين وال بابنين وال بروحين].
 -4توماس ف .تورانس :اإليمان بالثالوث ،الفكر الالهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون األولى،
مكتبة باناريون ،الطبعة األولى  -صـ[ .258وقد ربط ديديموس بحكمة  -كما رأينا  -بين عقيدة الثالوث:
"جوهر واحد ،ثالثة أقانيم" وعقيدة "الوحدانية في ذات الجوهر" للثالوث ككل .فبينما كل من اآلب واالبن
والروح القدس هو متمايز تماما ً ،إال أن كل واحد منهم هو هللا بكل المعنى المطلق للكلمة ،وهو في تالزم
وتواجد (احتواء) متبادل مع األقنومين اآلخرين ،وبدون أي انقسام داخل وحدانية جوهرهم اإللهي
وطبيعتهم اإللهية].

 -3التمايز بين األق انيم:
الرد الكتابي:
**jn:5:31إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا.
 jn:5:32الذي يشهد لي هو آخر ،وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق.
 jn:5:37واآلب نفسه الذي أرسلني يشهد لي .لم تسمعوا صوته قط ،وال أبصرتم هيئته،
5

ت أَ َنا أَدِينُ َف َد ْي ُنو َنتِي َح ٌّق ألَ ِّني لَسْ ُ
** َ Joh 8:16وإِنْ ُك ْن ُ
ت َوحْ دِي َب ْل أَ َنا َواآلبُ الَّذِي أَرْ َسلَنِي.
ْن َح ٌّق.
َ Joh 8:17وأَيْضا ً فِي َنامُوسِ ُك ْم َم ْك ُتوبٌ  :أَنَّ َش َها َد َة َر ُجلَي ِ
Joh 8:18أَ َنا ه َُو ال َّشا ِه ُد لِ َن ْفسِ ي َو َي ْش َه ُد لِي اآلبُ الَّ ِذي أَرْ َسلَنِي».
ازالً
ات َق ِد ا ْن َف َت َح ْ
ت م َِن ْال َما ِء َوإِ َذا ال َّس َم َاو ُ
صعِدَ ل ِْل َو ْق ِ
ت لَ ُه َف َرأَى رُو َح َّ ِ
**َ Mat 3:16فلَمَّا اعْ َت َم َد َيسُو ُع َ
هللا َن ِ
م ِْث َل َح َما َم ٍة َوآتِيا ً َعلَ ْي ِه
ص ْو ٌ
ت َقا ِئالًَ « :ه َذا ُه َو ا ْبنِي ْال َح ِبيبُ الَّذِي ِب ِه س ُِررْ ُ
ت».
ت م َِن ال َّس َم َاوا ِ
َ Mat 3:17و َ

الرد من المراجع:
-1دائرة المعارف الكتابية..تحت كلمة((الثالوث))
لم ترد كلمة " الثالوث " في الكتاب المقدس ،حيث ال يذكر الكتاب المقدس هذا اللفظ بالذات تعبيرا عن
مفهوم انه ليس هناك سوى هللا الواحد الحقيقي ،وان في وحدانية هللا ثالثة افانيم هم واحد في الجوهر
ومتساوون في األزلية والقدرة والمجد ،لكنهم متمايزون في الشخصية.
 -2البابا شنوده الثالث – سنوات مع أسئلة الناس – اسئلة الهوتيية وعقدية أ – صفحة 123
قال السيد المسيح ( الذي رآني فقد رأى اآلب ) وقال له أيضا ً ( أنا في اآلب  ،واآلب في )  .فهل السيد
المسيح هو اآلب ؟
الجواب:
كال  ،فهذه هي طريقة سابليوس  ،الذي اعتقد أن اآلب هو االبن هو الروح القدس أقنوم واحد !! فحرمته
الكنيسة.
إن كان اآلب هو اإلبن  ،ال يكون هناك تثليث  -انتهى
 -3آالم المسيح والقيامة | دراسة في األناجيل األربعة " انطنيوس فكري":
الفصل الرابع :يوم السبت من أحداث أسبوع اآلالم
فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ً ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها اآلب أشكرك ألنك سمعت
لي .وأنا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن ألجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك أرسلتني
"::النقطة "4يقول ظهر أن هناك تمايز بين األقانيم فاإلبن ليس هو اآلب واآلب ليس هو اإلب
 -4متى المسكين فى تفسير انجيل يوحنا  1:1يقول ان هناك تمايز بين االقانيم صفحة 38
االيمان المسيحى يقول ان االقانيم فى هللا متميزه فاالب ليس هو االبن..واالبن ليس هو االب وكل اقنوم له
اختصاصه االلهى

6

 -8بطريركيه االقباط االرثوذكس اسقفية التعليم والمعاهد الدينية..الهوت عقائدي ومقارن وحوارات
مسكونيه واقول اباء -الطبعة الحادية والعشرون..تدريس االنبا بيشوى..صفحة 38و:36
ينقل عن اثاناسيوس الرسولى:
الن االب ليس هو االبن..واالبن ليس هو االب..فاالب هو اب االبن..واالبن هو ابن االب..وكما ان
الينبوع ليس هو النهر..والنهر ليس هو الينبوع.
 -6يوحنا ذهبى الفم :كتاب مساو لالب فى الجوهر ..صفحة :23
لكن بعض الناس قد انحرفوا إلى هذا التعليم األثيم.عندما سمع سابليوس السيد المسيح يقول( انا واالب
واحد) و(الذى رأنى فقد راى االب) خرج بإستنتاج وحوله إلى أساس اثيم واعتقاد خاطىء بكون االب
واالبن اقنوما ً واحداً وليس اقنومين متميزين.
 -1أثناسيوس الرسولي :ضد اآلريوسيين ،المقالة الثالثة ،الفقرة  ،4المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،113طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .18،11إذاً فهما واحد (اآلب واالبن) ،ولكن ليس
مثل الشيء الواحد الذي يمكن أن ينقسم إلى جزئين ،كما أنهما ليسا مثل الواحد الذي يُسمى باسمين ،فمرَّ ة
يُسمَّى اآلب ومرَّ ة يُسمَّى هو نفسه ابنه الذاتي ،فهذا ما قال به سابيليوس وبسببه ُح ِك َم عليه كهرطوقي ،لكن
هم اثنان ،ألن اآلب هو اآلب وال يكون هو نفسه أبداً ابنا ً أيضا ً ،واالبن هو ابن وال يكون هو نفسه آ َّبا ً
أيضا ً .لكن الطبيعة هي واحدة،
 -5كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار الثاني ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .51 ،51والمصدر الذي ال يُوجد قبله شيء هو
اآلب ،والذي وُ لِ َد من هذا المصدر بالطبيعة ندعوه االبن .وهذا االبن ليس في عداد الكائنات المخلوقة
الحاصلة على وجودها بالوالدة داخل الزمن الحاضر ،وهو ليس أقل شأنا ً من اآلب من جهة طبيعته
األبوة" ،التي ال
الخاصة النورانية ،وهو قائ ٌم في اآلب أزليا ً ،والذي يُساويه في كل شيء ماعدا حقيقة " َّ
ُتناسب إال هللا اآلب وحده .وأما الروح القدس فيُمكنك أن تشرحه هكذا :إنه انسكب من طبيعة هللا اآلب
باالبن ،وذلك مثل ال َّن َفس الذي يخرج من أفواهنا ويدل على وجودنا الخاص ،وهكذا ُتالحظ بوضوح
وبدون خلط أن كل من األقانيم الثالثة له ميزته الخاصة به ،وذلك في الطبيعة الواحدة المتساوية في
الجوهر والمسجود لها من ِق َبل كل الكائنات].
 -5كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار األول ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .11حينما نقول اآلب فنحن ُنح ِّدد إنه آب ألنه َولَ َد،
واالبن هو ابن ألنه بالحقيقة وُ ِل َد ،إذن خصوصيات كل أقنوم هي ما يعود إليه ،وإليه فقط .بينما عموميات
الالهوت تقال عن االثنين .وفي العموميات تندرج كل الكرامات التي للطبيعة ،ولكن الخصوصيات ُتح ِّدد
من ناحية الذي َولَ َد ،ومن ناحية أخرى المولود ،أي اآلب واالبن].
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-4هل األق انيم صف ات ؟
يقول بعض النصارى ان االق انيم صف ات..فمثال يقولون :ان اهلل ذات وهو "االب"  ..و ناطق بكلمته
"االبن" وحي بروحه "الروح القدس"
 -1بطريركيه االقباط االرثوذكس اسقفية التعليم والمعاهد الدينية..الهوت عقائدال ومقارن وحوارات
مسكونيه واقول اباء -الطبعة الحادية والعشرون..تدريس االنبا بيشوى..صفحة :34
االقانيم تشترك معا ً فى جميع خواص الجوهر االلهى الواحد وتتمايز فيما بينهما بالخواص االقنومية.
فاآلب :هو األصل او الينبوع فى الثالوث وهو اصل الحوهر.
واالبن :هو مولود من ا الب ولكنه ليس مجرد صفة بل اقنوم له كينونة حقيقية وغير منفصله عن االب.
والروح القدس:هو ينبثق من االب ولكنه ليس مجرد صفة بل اقنوم له كينونة.
 -2األنبا بيشوي :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ،دار نوبار ،الطبعة األولى -
صـ[ 14 ،13السؤال :هل يمكننا أن نقول أن الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على اآلب وحده ؟
والعقل قاصر على االبن وحده ؟ والحياة قاصرة على الروح القدس وحده ؟ الجواب :ال ،ال يمكننا أن
نقول هكذا ،فينبغي أن نالحظ أنه طبقا ً لتعاليم اآلباء ،فإن الكينونة أو الجوهر ليس قاصراً على اآلب وحده
( )...وكذلك العقل ليس قاصراً على االبن وحده ،ألن اآلب له صفة العقل واالبن له صفة العقل والروح
القدس له صفة العقل ،ألن هذه الصفة من صفات الجوهر اإللهي ( )...وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست
قاصرة على الروح القدس وحده ،ألن اآلب له صفة الحياة واالبن له صفة الحياة والروح القدس له صفة
الحياة ،ألن الحياة هي من صفات الجوهر اإللهي].
من الخطورة أن ننسب الكينونة إلى اآلب وحده ،والعقل إلى االبن وحده ،والحياة إلى الروح القدس وحده،
ألننا في هذه الحالة نقسم الجوهر اإللهي الواحد إلى ثالث جواهر مختلفة .أو ربما يؤدي األمر إلى أن
ننسب الجوهر إلى اآلب وحده (طالما أن له وحده الكينونة) ،وبهذا ننفي الجوهر عن االبن والروح
القدس ،أو نلغي كينونتهما ويتحوالن إلى صفات ألقنوم إلهي وحيد وهو أقنوم اآلب].
 -3كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار الثاني ،المركز األرثوذكسي للدراسات
ذوو الميول
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .111إذن ماذا سيقول هؤالء الناس ِ
الشريرة عن وجود صفات هللا اآلب في َمولُوده الذي َولَده ،أقصد االبن الوحيد ،فاآلب هو الحياة والنور
واإلله الحقيقي ،وهكذا االبن أيضا ً هو الحياة والنور واإلله الحقيقي ،وذلك ليس بمجرد المشاركة (مثل
البشر) ولكن بالطبيعة والتساوي].
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 -5لفظ "اهلل" ال يدل على الذات بل الجوهر:
-1توماس ف .تورانس :اإليمان بالثالوث ،الفكر الالهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون األولى،
مكتبة باناريون ،الطبعة األولى  -صـ[ .251هل كيان االبن والروح القدس هو الذي يمكن إرجاعه إلى
أقنوم اآلب ،أم نمط وجودهما األقنومي ؟ وقد سعى ق .غريغوريوس النيصي للرد على هذه النقطة  -رغم
عدم استمرار ثبات رأيه  -حيث أوضح في كتابه "أفكار شائعة" أن لفظ "هللا" (( )Θεοςالذي يُطلق على
أي من األقانيم الثالثة) إنما يُشير إلى "الجوهر" ( )ουσιαوال يُشير إلى أقنوم ( ،)υποστασιςوبالتالي
فإن اآلب ليس هللا بفضل أبوته بل بفضل جوهره ،وإال فال يكون االبن وال الروح القدس هو هللا].
-2توماس ف .تورانس :اإليمان بالثالوث ،الفكر الالهوتي الكتابي للكنيسة الجامعة في القرون األولى،
مكتبة باناريون ،الطبعة األولى  -صـ[ .341الالهوت (هللا) هو واحد في ثالثة ،والثالثة هم واحد،
والثالثة فيهم الالهوت ،أو بتعبير أكثر دقة الثالثة هم الالهوت (هللا))Gregory Naz., Or., 39.11( ].

 -6العبادة والدعاء للثالثة أق انيم:
-1أثناسيوس الرسولي :ضد اآلريوسيين ،المقالة األولى ،الفقرة  ،15المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،64طبعة ثالثة مُنقحة  -صـ[ .61ولذلك فإن إيمانهم (أي إيمان المسيحيين)
يُعرِّ ف الثالوث بصورة نقية وال يخلطونه مع المخلوقات ،مُقدما ً السجود للثالوث غير المنقسم ،وحافظا ً له
وحدته الالهوتية ،وإيمانهم يتجنب تجديفات اآلريوسيين ،ويعترف ويعرف أن االبن موجود على الدوام
ألنه أزلي كاآلب وهو كلمته األزلي أيضا ً].
-2أمبروسيوس أسقف ميالن :شرح اإليمان المسيحي ،الجزء الثاني ،الكتاب الخامس ،الفصل التاسع
عشر ،الفقرة  ،221المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية ،نصوص آبائية  ،144الطبعة األولى -
صـ[ .213 ،212واآلن ،إليك أ ُ َوجِّ ه كلماتي بدموع ،لقد سبق أن دعوتك أنك :الذي ال يُدنى منه ،والذي
يفوق الفهم ،والذي ال ي َُح ّد ،ولكني لم أتجاسر وأقول إن ابنك أقل منك ،ألني حينما أقرأ ما هو مكتوب عنه
انه" :بهاء مجدك ورسم جوهرك" (عب ،)3/1أخاف لئال ،إن قُلنا إن رسم جوهرك هو أقل ،يبدو كأننا
نقول إن جوهرك أقل ،الذي صورته هو االبن ،ألن ملء الهوتك هو بكماله في االبن .لقد قرأت كثيراً،
وأنا أؤمن تماما ً ،أنك أنت وابنك والروح القدس غير محدودين ،وال يمكن قياسكم ،وال يمكن إحصاؤكم،
وال يمكن وصفكم ،ولذلك ال يمكن أن أقيِّمك أو أضعك في ميزان الوزن].
-3كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء األول ،الحوار الثاني ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،121طبعة ثانية مُنقحة  -صـ[ .115يجب َّأال نكون عادمي الحس والفكر مثل
هؤالء الناس ،فإن هناك مسافة كبيرة وفارقا ً عظيما ً بين المخلوق والمولود .فاالبن يُشارك عرش هللا،
واآلخرون يخدمونه ،ألنهم ُدعوا إلى الوجود بالخلق ،ولماذا نخلط األمور التي هي واضحة تماما ً وال تقبل
الخلط ؟]
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-4أمبروسيوس أسقف ميالن :شرح اإليمان المسيحي ،الجزء الثاني ،الكتاب الثالث ،الفصل الرابع ،الفقرة
 ،34المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية ،نصوص آبائية  ،144الطبعة األولى  -صـ[ .23لقد تعلَّمنا
إذاً أنه "صار" إنسانا ً ،وأن كونه "صار" فهذا يُنسب إلى بشريته .وعالوة على ذلك ،فإنه يُمكنك أن تقرأ
في عبارة أخرى للكتاب المقدس" :الذي صار من نسل داود" (رو .)2/1أي أنه من جهة جسده "صار"
من نسل داود ،ولكن في الوقت نفسه هو اإلله المولود من هللا قبل كل الدهور].

ولكن الغريب اننا نجد ان المسيح كان يقدم العبادة لألب فقط في الكتاب المقدس ولم

يقدمها للثالوث !
في انجيل يوحنا

ك
* َ Joh 17:1ت َكلَّ َم َيسُو ُع ِب َه َذا َو َر َف َع َع ْي َن ْي ِه َنحْ َو ال َّس َما ِء َو َقا َل« :أَ ُّي َها
اآلب َق ْد أَ َت ِ
ت السَّا َع ُةَ .مجِّ ِد ا ْب َن َ
ُ
ك أَيْضا ً
ِل ُي َمجِّ َد َك ا ْب ُن َ
Joh 17:2إِ ْذ أَعْ َط ْي َت ُه س ُْل َطانا ً َعلَى ُك ِّل َج َس ٍد لِيُعْ طِ َي َح َيا ًة أَ َب ِدي ًَّة لِ ُك ِّل َمنْ أَعْ َط ْي َتهُ.
وك أَ ْن َ
ُوع ْالمَسِ ي َح الَّذِي أَرْ َس ْل َتهُ.
ك َو َيس َ
اإللَ َه ْال َحقِيقِيَّ َوحْ دَ َ
ِي ْال َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة :أَنْ َيعْ ِرفُ َ
َ Joh 17:3و َه ِذ ِه ه َ
ت ِ
*َ Joh 11:41ف َر َفعُوا ْال َح َج َر َحي ُ
ان ْال َمي ُ
اآلب
ْت َم ْوضُوعا ً َو َر َف َع َيسُو ُع َع ْي َن ْي ِه إِلَى َف ْو ُق َو َقا َل« :أَ ُّي َها
ْث َك َ
ُ
ك َسمِعْ َ
ت لِي
ك ألَ َّن َ
أَ ْش ُك ُر َ
ِين َتسْ َم ُع لِيَ .ولَكِنْ ألَجْ ِل َه َذا ْال َجمْ ِع ْال َواقِفِ قُ ْل ُ
َ Joh 11:42وأَ َنا َعلِ ْم ُ
ك
ت لِي ُْؤ ِم ُنوا أَ َّن َ
ت أَ َّن َ
ك فِي ُك ِّل ح ٍ
أَرْ َس ْل َتنِي».

بل نجد ان المسيح طلب العبادة لالب فقط:
َ Joh 4:19قالَ ْ
ك َن ِبيٌّ !
ت لَ ُه ْال َمرْ أَةَُ « :يا َس ِّي ُد أَ َرى أَ َّن َ
ون إِنَّ فِي أُو ُر َشلِي َم ْال َم ْوضِ َع الَّذِي َي ْن َبغِي أَنْ يُسْ َج َد فِي ِه».
Joh 4:20آ َباؤُ َنا َس َج ُدوا فِي َه َذا ْال َج َب ِل َوأَ ْن ُت ْم َتقُول ُ َ
ص ِّدقِينِي أَ َّن ُه َتأْتِي َسا َع ٌة الَ فِي َه َذا ْال َج َب ِل َوالَ فِي أُو ُر َشلِي َم َت ْس ُجدُونَ
َ Joh 4:21قا َل لَ َها َيسُوعَُ « :يا ام َْرأَةُ َ
لِآل ِ
ب.
َ
َ
َ
ْ
ْ
ص ه َُو م َِن ال َيهُودِ.
ُون أمَّا َنحْ نُ َف َنسْ ُج ُد لِ َما َنعْ لَ ُم  -ألنَّ الخالَ َ
ون لِ َما لَسْ ُت ْم َتعْ لَم َ
Joh 4:22أ ْن ُت ْم َتسْ ُج ُد َ
اآلب
وح َو ْال َح ِّق ألَنَّ
ون لِآل ِ
ُّون َيسْ ُج ُد َ
ون ْال َحقِي ِقي َ
ِين السَّا ِج ُد َ
اآلن ح َ
ِي َ
َ Joh 4:23ولَكِنْ َتأْتِي َسا َع ٌة َوه َ
َ
ب ِبالرُّ ِ
ِين لَهُ.
َطالِبٌ م ِْث َل َهؤُ الَ ِء السَّا ِجد َ
َّ َ Joh 4:24
وح َو ْال َح ِّق َي ْن َبغِي أَنْ َيسْ ُج ُدوا».
ِين َيسْ ُج ُد َ
هللا ُ رُوحٌَ .والَّذ َ
ون لَ ُه َف ِبالرُّ ِ
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في انجيل متى:
صلِّي َقا ِئالًَ « :يا أَ َب َتاهُ إِنْ أَ ْم َك َن َف ْل َتعْ بُرْ َع ِّني َه ِذ ِه
ان ُي َ
* ُ Mat 26:39ث َّم َت َق َّد َم َقلِيالً َو َخرَّ َعلَى َوجْ ِه ِه َو َك َ
ْس َك َما أ ُ ِري ُد أَ َنا َب ْل َك َما ُت ِري ُد أَ ْن َ
ت».
ْال َكأْسُ َولَكِنْ لَي َ
ك أَ ْخ َفي َ
ْت َه ِذ ِه َع ِن
ت َقا َل َيسُوعُ« :أَ ْح َم ُد َك أَ ُّي َها
ك ْال َو ْق ِ
ض ألَ َّن َ
*  Mat 11:25فِي َذلِ َ
ُ
اآلب َربُّ ال َّس َما ِء َواألَرْ ِ
ال.
ْال ُح َك َما ِء َو ْالفُ َه َما ِء َوأَعْ لَ ْن َت َها لِألَ ْط َف ِ

-7كيرلس يقول ال تسألوا عن الثالوث واريوس يفحمهم:
 -1كيرلس اإلسكندري :حوار حول الثالوث ،الجزء الثاني ،الحوار الثالث ،المركز األرثوذكسي للدراسات
اآلبائية ،نصوص آبائية  ،51طبعة ثانية مُنقحة  -صـ 11إلى [ .14إرميا :لكن إن قالوا إنه لو قبلنا بوجود
ثالثة أقانيم ،فإنه سيُمكن أن نفهم حينئ ٍذ أن األلوهة مُثلثة (أي يوجد ثالثة آلهة) .كيرلس :بالنسبة لنا فإن
الحقيقة اإللهية ُتعلِّمنا أن األمور ليست هكذا .ألننا قد تعمَّدنا باسم اآلب واالبن والروح القدس ،وبالطبع ال
نقول إننا نؤمن بثالثة آلهة ،لكن بألوهة واحدة مُمجَّ دة في الثالوث القدوس .فلماذا إذاً تتسرع ُمحاوالً أن
ُتخضع تلك األمور التي تفوق العقل ألفكار بشرية ،تلك األمور التي اعتقد أنه يجب أن يُنظر إليها فقط
باإليمان الخالي من كل شك ؟ ألن التساؤل عن ماهية الثالوث وعن طبيعة األلوهة هو أمر غير الئق
بالمرة ويدل على عدم التقوى .وعلى عكس ذلك فإن التقوى هي أن نرغب في أن ُنف ِّكر بطريقة سليمة
كيف أننا نسجد للثالوث القدوس اإلله الواحد].
-2أمبروسيوس أسقف ميالن :شرح اإليمان المسيحي ،الجزء الثاني ،الكتاب الخامس ،الفصل الثالث،
الفقرة  ،35المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية ،نصوص آبائية  ،144الطبعة األولى  -صـ،143
[ .144ولكن اآلريوسيين يُف ِّكرون كما يلي :إن كنتم تقولون إن اآلب هو اإلله الحقيقي الوحيد ،كما أن
االبن أيضا ً كذلك ،وتعترفون أن اآلب واالبن كالهما من جوهر واحد ،فأنتم ُتق ِّدمون ليس إلها ً واحداً بل
إلهين ،ألن َمنْ هما مِنْ جوهر واحد سيبدو أنهما ليسا إلها ً واحداً بل إلهين ،تماما ً كما لو تكلمنا عن اثنين
من البشر أو اثنين من الخراف أو أكثر ،ولكن اإلنسان أو الخروف ال نتكلم عنهما كرجلين أو خروفين،
ولكن كرجل واحد وخروف واحد].

11

ثالثاً:الهرطق ات والتثليث

يحاول بعض النصارى ان يشرحوا التثليث فيقعوا في "الكفر و البدع" التي تخرجهم من ايمانهم الصحيح
كنصارى ..فتراهم يقولون ان " االقانيم صفات او اسماء او اشكال "لذات واحدة..او يقولون:ان هناك اقنوم
اقل من االخر..او هناك اقنوما واحدا فقط..لذا معرفة بعض " الهرطقات" مهمة جدا:
معنى هرطقة:
ْ
ين.
َع ْالم َُخالِ َف ِة ألُص ِ
ُول ال ِّد ِ
المعجم الغنيِ :
اإل ْت َيانُ ِبال ِبد ِ
 -1هرطقة سابليوس:
*األنبا بيشوي :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ،دار نوبار ،الطبعة األولى  -صـ.81
[ما هي هرطقة سابيليوس ؟ اعتقد سابيليوس بأن هللا هو أقنوم واحد وليس ثالثة أقانيم ،أي أقنوم واحد
بثالثة أسماء ،وأن هذا األقنوم حينما خلقنا فهو اآلب ،وحينما خلَّصنا فهو االبن ،وحينما ق َّدسنا فهو الروح
القدس].
*البابا شنوده الثالث – سنوات مع أسئلة الناس – اسئلة الهوتيية وعقدية أ – صفحة 123
قال السيد المسيح ( الذي رآني فقد رأى اآلب ) وقال له أيضا ً ( أنا في اآلب  ،واآلب في )  .فهل السيد
المسيح هو اآلب ؟
الجواب :كال  ،فهذه هي طريقة سابليوس  ،الذي اعتقد أن اآلب هو االبن هو الروح القدس أقنوم واحد !!
فحرمته الكنيسة .إن كان اآلب هو اإلبن  ،ال يكون هناك تثليث
*أمبروسيوس أسقف ميالن :شرح اإليمان المسيحي ،الجزء الثاني ،الكتاب الثالث ،الفصل الثامن ،الفقرة
 ،85المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية ،نصوص آبائية  ،144الطبعة األولى  -صـ[ .34كما أن
الولَد لم يُولد للجميع ولكن للمؤمنين ،هكذا أيضا ً "االبن" يُعطى للمؤمنين وليس لغير المؤمنين .إنه أُعطى
َ
"لنا" وليس ألتباع فوتينوس ،ألنهم يُقرِّ رون أن ابن هللا لم يُع َط لنا ،ولكنه وُ لِد ،وبدأ وجوده ألول مرة
بحلوله في وسطنا .إنه أُعطى "لنا" وليس ألتباع سابيليوس الذين ال يقبلون أن يُقال ابنا ً قد أُعطى ،قائلين
إن اآلب واالبن هما نفس الشخص الواحد .إنه أُعطى "لنا" وليس لآلريوسيين الذين في رأيهم أن االبن لم
يُع َط للخالص ،ولكنه أُرسِ ل ليكون خاضعا ً وأدنى (من اآلب) ،ويقولون عنه أكثر من هذا ،إنه ليس
"مُشيراً"].
 -2هرطقة "نؤتيؤس" مؤلمي االب:
سير وقصص الشهداء والقديسين – قاموس آباء الكنيسة وقديسيها – تحت حرف " س " سابليوس
المبتدع:
تلميذ نوئيتوس الهرطوقي:
أحد أساقفة بطلومايس بالخمس مدن الغربية .كان قد تربى في مدينة رومية ،وتتلمذ لنوئيتوس الهرطوقي.
وأخذ عنه تعاليمه التي تنحصر في أن هللا أقنوم واحد أعطى الناموس لبني إسرائيل بصفته اآلب ،وصار
إنسا ًنا في العهد الجديد بصفته االبن ،وح ّل على الرسل في علّية صهيون بصفته الروح القدس .ومن اعتقاد
نوئيتوس ُ Noetusدعي تابعوه "مؤلّمي اآلب" ،ألنه اعتبر ما حّل باالبن من آالم قد حّ ل على اآلب.
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 -3هرطقة مقدنيوس:
األنبا بيشوي :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ،دار نوبار ،الطبعة األولى  -صـ.84
[ما هي هرطقة مقدونيوس ؟ أنكر مقدونيوس  -الذي كان بطريركا ً للقسطنطينية  -ألوهية الروح القدس.
قال مقدونيوس أن الروح القدس أقل من االبن].
-4هرطقة اريوس:
األنبا بيشوي :مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسية ،دار نوبار ،الطبعة األولى  -صـ.41
[ما هي أفكار أريوس الهرطوقية ؟ أنكر أريوس ألوهية االبن ومساواته في الجوهر لآلب .واعتبر أريوس
أن االبن هو أول المخلوقات ،وقال إنه طالما االبن مولود ،واآلب هو الوحيد الغير مولود ،فيكون اآلب
وحده هو اإلله .واعتبر أن اللوغوس (الكلمة) إله ،ولكنه إله مخلوق ،وهو أول المخلوقات ،وليس من
جوهر اآلب ،وأنه كائن وسيط بين هللا اإلله الحقيقي (اآلب) وبين العالم المخلوق ( )...وقال أن هذا الكائن
الوسيط واألدنى ال يُمكن أن يكون مُساويا ً هلل في الجوهر واألزلية .ونادى أريوس بأن هللا لم يكن دائما ً آبا ً،
بل مر وقت لم يكن فيه آبا ً].
..
-5هرطقة نسطور:
كتاب " طبيعة المسيح" تأليف " االنبا شنودة " صفحة : 11
وكان نسطور بطرير ًكا للقسطنطينية من سنة  425م حتى حرمه مجمع أفسس المسكونى المقدس سنة
 431م.
وكان يرفض تسمية القديسة العذراء مريم بوالدة اإلله  ،THEOTOKOCويرى أنها ولدت إنسا ًنا،
وهذا اإلنسان حل فيه الالهوت .لذلك يمكن أن تسمى العذراء أم يسوع .وقد نشر هذا التعليم قسيسه
أنسطاسيوس ،وأيد هو تعليم ذلك القس وكتب خمسة كتب ضد تسمية العذراء والدة اإلله .ويعتبر أنه بهذا
قد أنكر الهوت المسيح.
وحتى قوله أن الالهوت قد حل فيه لم يكن بمعنى االتحاد األقنومى ،وإنما حلول بمعنى المصاحبة .أو
حلول كما يحدث للقديسين.
ً
أي أن المسيح صار مسك ًنا هلل ،كما صار في عماده مسكنا للروح القدس .وهو بهذا الوضع يعتبر حامل
هللا (صفحة  ) 11كاللقب الذي أخذه القديس أغناطيوس االنطاكى.
وقال أن العذراء ال يمكن أن تلد اإلله ،فالمخلوق ال يلد الخالق! وما يولد من الجسد ليس سوى جسد.
وهكذا يرى أن عالقة طبيعة المسيح البشرية بالطبيعة الالهوتية بدأت بعد والدته من العذراء ،ولم تكن
اتحا ًدا وقال صراحة "أنا أفضل بين الطبيعتين".
وبهذا الوضع تكون النسطورية ضد عقيدة الكفارة ألنه إن كان المسيح لم يتحد بالطبيعة الالهوتية ،فال
يمكن أن يقدم كفارة غير محدودة تكفى لغفران جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور.
والكنيسة حينما تقول أن العذراء والدة اإلله ،إنما تعنى أنها ولدت الكلمة المتجسد ،وليس أنها كانت أصالً
لالهوت،حاشا.
فاهلل الكلمة هو خالق العذراء ،ولكنه في ملء الزمان حل فيها ،وحبلت به متح ًدا بالناسوت وولدته.
واألثنا عشر حرمًا التي وضعها القديس كيرلس  ،Anathemasفيها ردود على كل هرطقات نسطور .فقد
حرم من قال أن الطبيعتين كانتا بطريق المصاحبة ،ومن قال إن هللا الكلمة كان يعمل في اإلنسان يسوع،
أو أنه كان ساك ًنا فيه .كما من فرق بين المسيح وكلمة هللا ،وأنه ولد كإنسان فقط من إمرأة.
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-6هرطقة اوطاخي:
كتاب " طبيعة المسيح" تأليف " االنبا شنودة " صفحة : 11
كان أوطاخى (يوطيخوس) أب رهبنة ورئيس دير بالقسطنطينية .وكان ضد هرطقة نسطور .فمن شدة
اهتمامه بوحدة الطبيعتين في المسيح – وقد فصلهما نسطور -وقع في بدعة أخرى .فقال إن الطبيعة
البشرية ابتلعت وتالشت في الطبيعة اإللهية ،وكأنها نقطة خل في المحيط .وهو بهذا قد أنكر ناسوت
المسيح.
أوطاخى هذا حرمه القديس ديسقورس .وعاد فتظاهر باإليمان السليم ،فحاهلل القديس ديسقورس على أساس
رجوعه عن هرطقته .ولكنه بعد ذلك أعلن فساد عقيدته مرة أخرى فحرمه مجمع خلقيدونية سنة  481م
كما حرمته الكنيسة القبطية أي ً
ضا.

رابعاً:التثليث عق الً
يحاول النصارى فهم الثالوث او شرح التثليث " بالعقل " عن طريق ضرب " األمثلة العقلية " مثل مثال "
الشمس :لها قر ضوء وحرارة  ،واإلنسان :له جسم وروح وعقل ..ألخ ألخ".وسنناقش بمشيئة هللا هذا
األمر

-1هل الثالوث يفهم بالعق ل؟
( )1منطق الثالوث بقلم األب هنري بوالد اليسوعية صفحة 5
(عجز العقل عن اسيتيعاب كيل الحقيائق المختصّية بالثيالوث .موضيوعنا اليذي سننقاشيه اآلن هيو " الثيالوث
األقدس في محكمة العقل " .يحاول اإلنسان أنْ يضع الثالوث األقيدس ،سي ّر هللا كلّيه ،فيي مييزان عقليه .وقيد
يكون هذا طموحً ا ،إنْ لم يكن غرورً ا وكبرياءً ،إذ كيف يستطيع اإلنسان المحيدود ،بعقليه المحيدود ،أنْ يقييِّم
ويضع في ميزان عقله س ّر الثالوث األقدس ،الذي هو س ّر هللا؟)..
()2دائرة المعارف الكتابية حرف الثاء-الثالوث :الجزء الثاني صفحة . 425
(ثالثا ــ عقييدة الثيالوث لييس لهيا برهيان عقالنيي  :ال يمكين إثبيات عقييدة الثيالوث بالعقيل ألنهيا تسيمو عين
أدراك العقل ،إذ ليس لها شبيه فيي الطبيعية الروحيية لانسيان المخليوق عليى صيورة هللا .فالثيالوث األقيدس
فريد ال مثيل له في الكون كله ،وعليه فليس ثمة ما يعيننا على فهمه .ومع ذلك بذلت ما جاء عدييدة إل يجياد
برهان عقالني على الثالوث اإللهي  ..ولكن كل هيذه التشيبيهات عرضية للجيدل وللشيطط ،فياهلل ال مثييل ليه
وال شبيه وهو القائل  " :فيمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس " ( أش )... )28 : 41
()3الدكتور جورج حبيب بباوي في كتاب حوار عن الثالوث صفحة:4
ثالثاً :الصعوبات التي تقف ضد فهم اإلنسان للثالوث؟
أوالً مشكلة الخيال :كل من يخضع الثالوث للخيال يعجز تماما ً عن فهم أبسط اإلعالنات عن الثالوث.ذلك
أنه ال يوجد في الواقع شىء ما يشبه الثالوث من قريب أو من بعيد.وكل محاوالت تصوير الثالوث أو رسم
صورة له هي خاطئة تماماً.وتزيد تعقيدات الفكر وتقود إلى اليأس .والخيال عاجز عن تصور ثالثة كل
منهم مثل اآلخر تماما ً والكل معا ً يشترك في طبيعة واحدة...
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()4كتاب رسالة التثليث والتوحيد للدكتور يسى منصور صفحة 32
على انه من الصعب ان نحاول فهم هذا اآلمر بعقولنا القاصرة )اي عن الثالوث .ثم يكمل فيقول (فلذلك ما
علينا اال قبول ما اعلنه هللا عن نفسه في كتابه المبارك
( )8عقائدنا المسيحية األرثوذكسية إعداد القس بيشوي حلمي كاهن كنيسة األنبا أنطونيوس بشبرا  ،تقديم
األنبا بيشوي واألنبا موسى واألنبا متاؤس صفحة .115
( ينظر العقل المسيحي إلى عقيدة التثليث باعتبارهيا سيراً مين أعميق األسيرار اإللهيية  ،وليذا فهيو يواجههيا
بمييزيم ميين التأمييل والتسييليم دون محاوليية رفضييها أو االنتقيياص منهييا لمجييرد عييدم القييدرة علييى اسييتيعابها
بالكامييل  .فهنيياك أمييور ال نفهمهييا بالكامييل فييي الطبيعيية  .ومييع ذلييك ال نرفضييها مثييل الكهربيياء والجاذبييية
األرضية والقوة المغناطيسية )...
( )6كل تعاليم الكتاب المقدس للدكتور هربرت لوكير صفحة 218
( وهكييذا ذكيير األسييتاذ ج  .كينيييث جرايييدر فييي مقالتييه عيين الثييالوث األقييدس فييي مجليية المسيييحية اليييوم " :
فلنخلع أحذيتنا من فضلكم ألن عقيدة الثالوث األقدس أرض مقدسة .فلنستبعد القياسات المنطقيية المزاجيية :
هنييا ال يكفييي المنطييق وعلييم الرياضيييات  .إن الحاجيية بيياألحرى إلييى أذن صيياغية وقلييب مطيييع يييو11/1
وإستغراق في العبادة والخشوع وإلتزام دقيق باألسفار المقدسة " ) ..
( )1كتاب كل تعاليم الكتاب المقدس للدكتور هربرت لوكير صفحة . 218
( سُئل دانيال وبستر ذات مرة " كيف يمكنك توفق بين تعليم التثليث والعقل "  :وكانت العبارة التي
ذكرها المفكر العمالق هي " هل تتوقع ان تفهم رياضيات السماء " ) ..
()5تاب علم الالهوت المجلد االول  -الطبعة الرابعة  1948-القمص ميخائيل مينا مدير كلية الالهوت
بحلوان( سابقا– )ص 172و 173من بابا التوحيد والتثليث
اما كونه تعالى ثالثة اقانيم في جوهر واحد فال سبيل لمعرفة ذلك اال بكالم الوحي االلهي فقط .ألن عقول
البشر قاصرة وليس في مقدورها ان تدركه.وال عجب في ذللك ...فهكذا ينبغي ان نسلم بكل ما اعلنه هللا
عن ذاته وان لم ندركه حق الدراك..
()5عقيدة الثالوث هل تعني الشرك باهلل -بقلم الدكتور القس وديع ميخائيل -ص:22
هناك بعض االمور اإللهية التي ال نستطيع ان نخترق الحجب إليها.كما أننا ال نجد رداً مقنعا ً لمن يسأل
عن هذه األمور ألنها أعلى من أفكارنا كما علت السماء عن األرض وأمام عقيدة الثالوث يقف اإلنسان
مبهوتا ً ومحتاراً في نفس الوقت
()11عقيدة الثالوث هل تعني الشرك باهلل -بقلم الدكتور القس وديع ميخائيل -ص:23
وهذا ليس ألن الثالوث أمر غير قائم لكن ألنه أمر غير مفهوم بالغقول البشرية..
( )11قاموس الكتاب المقدس تحت عنوان:تثليث:
فيقول في آخر جزء :وأخيرا نود أن نشير إلى أن عقيدة التثليث عقيدة سامية ترتفع فوق اإلدراك البشري
وال يدركها العقل مجردا ،ألنها ليست وليدة التفكير البشري بل هي أعالن سماوي يقدمه الوحي المقدس،
ويدعمه االختبار المسيحي
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( )12الدكتور  /هاني رزق هللا " كتاب ما معنى ان يسوع المسيح ابن هللا" ص 8و :6
( إن حقيقة هللا المثلث األقانيم حقيقة ال يستطيع العقل البشري بمحدودويته أن يستوعبها أو أن يفهمها
تمامًا ولكنها في نفس الوقت ليست ضد اإلستيعاب أو الفهم )
( )13ويقول األستاذ عوض سمعان في كتابه " هللا ذاته ونوع وحدانيته " ص : 41
( إننا ال ننكر أن التثليث يفوق العقل واإلدراك ولكنه يتوافق مع كمال هللا كل التوافق)
( )14يقول القس توفيق جيد في كتابه " سر األزل " ص : 11
( إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه  ،وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام اإلدراك كمن يحاول
وضع مياه المحيط كلها في كفه

 -2مثال الشمس واإلنسان والشجرة وعالقته بالتثليث:
بداية يجب ان نضع قاعدة في ذهننا قبل الرد على اي مثال والقاعدة هي " ان المثال الذي سيأتي به
النصراني مستحيل ينطبق على ايمان"..فسنقوم بشرح ايمانه ثم شرح المثال وعند مطابقتهما سنجد فرقا ً
شاسعا ً مما يجعل النصراني يرفض المثال .
النصراني يقول:
الثالوث مثل الشمس  .فالشمس لها " قرص " و " ضوء" و " حرارة " ومع ذلك نقول " شمس واحدة "
الثالوث مثل اإلنسان..فاإلنسان له " جسد "و " روح " و " عقل " ومع ذلك نقول " إنسان واحد "
الثالوث:مثل الشجرة..فالشجرة لها " ساق " و " جزع" و " اوراق " ومع ذلك نقول "شجرة واحدة"

الرد العق لي:
-1يجب ان نذكر النصراني بإيمانه الذي يقول :
ان :االب إله كامل  ،االبن إله كامل  ،الروح القدس إله كامل  ..وليسوا ثالثة اجزاء
ان:االب و االبن و الروح القدس من " نفس الجوهر " اي" من جوهر واحد" اي نوع واحد "
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-2نبدأ بتطبيق إيمان النصراني على المثال:
اوالً :النصراني يؤمن ان :االب إله كامل  ،االبن إله كامل  ،الروح القدس إله كامل  ..وليسوا ثالثة اجزاء
ولكن :قرص الشمس ليس شمسا ً كاملة  ..ضوء الشمس ليس شمسا ً كاملة  ..حرارة الشمس ليست شمسا ً
كاملة
ولكن:جسد اإلنسان ليس إنسانا ً كامالً  ..روح اإلنسان ليست إنسانا كامالً..عقل اإلنسان ليس إنسانا ً كامالً .
ولكن:ساق الشجرة ليس شجرة كاملة ..جزع الشجرة ليس شجرة كاملة..اوراق الشجرة ليست شجرة
كاملة.
وبذلك :المثال ال ينطبق على اإليمان.الن االيمان يقول ان االب اله كامل واالبن اله كامل والروح
القدس اله كامل وليسوا اجزاء..في حين ان الشمس و االنسان و الشجرة مكونه من اجزاء ...فإذا كان
اإلله مجزء و مركب فمن الذي ركبه ؟

ثانياًالنصراني يؤمن ان :االب واالبن والروح القدس من "جوهر واحد" اي من نوع واحد.
ولكن:هل قرص الشمس من نفس "نوع" ضوء الشمس ومن نفس "نوع"حرارة الشمس"بالطبع ال بل ثالثة
ولكن:هل جسد اإلنسان من نفس "نوع" روح اإلنسان " من نفس "نوع" عقله ؟ بالطبع "ال بل ثالثة انواع
ولكن:هل ساق الشجرة الخشبية من نفس "نوع"الجزع" من نفس "نوع" ورق الشجر"؟بالطبع ال بل ثالثة
وبذلك:المثال ال ينطبق على اإليمان الن النصارى يؤمنون ان الثالوث" االب واالبن والروح القدس"
من جوهر واحد اي "نعو واحد" ولكن مكونات الشمس واالنسان والشجرة من انواع مختلفة..
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الرد بالمراجع:
-1كتاب القس الدكتور فايز فارس :حقائق أساسية فى اإليمان المسيحى صفحة  25و25

حاول البعض أن يقربوا إلى األذهان فكرة الثالوث مع الوحدانية باستخدام تشبيهات بشرية فقالوا على
سبيل المثال  :إننا نتحدث عن الشمس  ،فنصف قرص الشمس البعيد عنا بأنه " الشمس " ونصف نور
الشمس الذي يدخل إلى بيوتنا بأنه " الشمس " ونصف حرارة الشمس التي تدفئنا بأنها " الشمس " ومع
ذلك فالشمس واحدة ال تتجزأ وهذا عند الشارحين يماثل اآلب الذي لم يره أحد قط  ،واإلبن الذي هو النور
الذي أرسله اآلب إلى العالم  ،والروح القدس الذي يلهب حياتنا ويدفئنا بحياة جديدة  ،وقال آخرون  :إن
الثالوث يشبه اإلنسان المركب من جسد ونفس وروح ومع ذلك فهو واحد  ،والشجرة ذات أصل وساق
وزهر على أن كل هذه األمثلة ال يمكن أن تفي بالغرض  ،بل إنها أحيانا ً تعطي صورة خاطئة عن حقيقة
الالهوت  .فالتشبيه األول الخاص بالشمس ال يعبر عن الثالوث ألن النور والحرارة ليست شخصيات
متميزة عن الشمس  ،واإلنسان وإن صح أنه مركب من نفس وروح وجسد ألن الرأي األغلب هو أنه من
نفس وجسد فقط وتشمل النفس اإلنسانية ما يطلق عليه الروح  ،وعلى افتراض أنه ثالثي التركيب فإن هذه
الثالثة ليست جوهراً واحداً بل ثالثة جواهر  ،وفي المثال الثالث فإن األصل والساق والزهر هى ثالثة
أجزاء لشيء واحد
 -2كتاب ما معنى ان يسوع املسيح ابن اهلل للدكتور هانى رزق اهلل صفحة . 8
(إن اهلل إله واحد مثلث األقانيم (اآلب واالبن والروح القدس)وهي وحدانية جامعة فوق إدراكنا ولكنها ليست ضد إدراكنا.اختذ
ال من الشمس علي هيئة دائرة وهي مضيئة وهلا حرارة وقد أخطأ ه ا الشخص رغم اجتهاده .الن الشمس لو رفعت
احدهم مث ً
عنها خاصية احلرارة لصارت ناقصة أما يف الثالوث املقدس (اآلب االبن والروح القدس)جند أن اهلل اآلب هو اله كامل ,اهلل االبن هو
اله كامل,اهلل الروح القدس هو اله كامل  ,وهم أقانيم ثالثة داخل اجلوهر الواحد وال ميكن الفصل بينهم )

 -3مثال مثلث " الذهب " وعالقته بالتثليث
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فيقولون ان هناك مثلث مصنوع من معدن " الذهب " ومكون من " 3زوايا " هم " أ و ب و جـ " ومع ان
الزاوية "أ " ليست هي الزاوية "ب" ليست هي الزاوية " جـ " إال إنهم " مثلث واحد" ومن نفس الجوهر
او النوع" الذهب..فيقولون هكذا هو التثليث .
-1يجب ان نذكر النصراني بإيمانه الذي يقول :
ان :االب إله كامل  ،االبن إله كامل  ،الروح القدس إله كامل  ..وليسوا ثالثة اجزاء
ولكن:الزاوية " أ " ليست مثلث كامل  ..الزاوية "ب "ليست مثلث كامل..الزاوي"جـ"ليست مثلث كامل
وبذلك :المثال ال ينطبق على اإليمان..الن المثلث مكون من " ثالثالة زوايا" اما اإلله ليس "مكون" من
ثالثة اجزاء ..

ويمكن اإلستشهاد بالرد بالمراجع من الصفحة السابقة.

 -4مثال " اللهب والنور والحرارة" وعالقته بالتثليث :

فيقولون :ان اللهب يلد نور وينبثق منه حرارة  ..فيقولون ان اللهب هو االصل "االب" و النور هو
"االبن" و الحرارة هي" الروح".
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الرد العق لي:
-1يجب ان نذكر النصراني بإيمانه الذي يقول :
ان :االب إله كامل  ،االبن إله كامل  ،الروح القدس إله كامل  ..وليسوا ثالثة اجزاء
ان:االب و االبن و الروح القدس من " نفس الجوهر " اي" من جوهر واحد" اي نوع واحد "
-2نبدأ بتطبيق إيمان النصراني على المثال:
اوالً :النصراني يؤمن ان :االب إله كامل  ،االبن إله كامل  ،الروح القدس إله كامل  ..وليسوا ثالثة اجزاء
ولكن:النور ليس لهبا ً كامال..والحرارة ليست لهبا ً كامالً.
وبذلك :المثال ال ينطبق على اإليمان :الن النور والحرارة ليسا لهبا ً كامالً..كما ان االبن اله كامل
والروح القدس اله كامل
ثانياًالنصراني يؤمن ان :االب واالبن والروح القدس من "جوهر واحد" اي من نوع واحد.
ولكن:هل اللهب من نفس "جوهر او نوع" النور" ومن نفس "جوهر او نوع"الحرارة"؟ بالطبع ال بل من
ثالثة انواع.
وبذلك:المثال ال ينطبق على اإليمان..الن اللهب والنوع والحرارة من ثالثة جواهر او ثالثة انواع
مختلفة

ويمكن اإلستشهاد بالرد بالمراجع من الصفحة السابقة.
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خامساً:التثليث نق الً

اإلستدالل األول:رسالة يوحنا الرسول األولى 5/7
ورد يف ترمجة الفانديك وحتديداً يف رسالة يوحنا األوىل : 7/5

(فان ال ين يشهدون يف السماء هم ثالثة اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد)
ولكذذن يف احلقيقذذة عنذذدما نقذذرأ يف بذذاقي ترمجذذات الكتذذاب املقذذدس جنذذد أن الذذنص موجذذود فقذذل يف ترمجذذة الفانذديك وبعذ
وضعتها كشرح وليس من النص األصلي ونأخ بع

ال مجذذات

ال مجات :

 العربية املش كة ( :وال ين يشهدون هم ثالثة ) الكاثوليكية ( :وال ين يشهدون ثالثة): اليسوعية ( :وال ين يشهدون ثالثة ) املبسطة  ( :هناك ثالثة يشهدون على ذلك ) البوليسية ( :ومن ثم ,فالشهود ثالثة ) احلياة  ( :فإن هنالك ثالثة شهود) طبعة السويد .. األخبار السارة ( :وال ين يشهدون هم ثالثة) اإلجنيل الشريف  ( :إذن يوجد ثالثة شهود للمسيح ) اآلباء الدومنيكان  ( :وضعت النص بني قوسني )العهد اجلديد يوناني عربي – ترمجة بني السطور – اجلامعة األنطونية – إعداد اآلباء  :بولس الفغالي وأنطوان عوكر ونعمة اهلل
اخلوري ويوسف فخري صفحة 2221
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 -1دائرة المعارف الكتابية – نخبة من العلماء والالهوتيين – الجزء الثالث – صفحة 258
وقد حدثت احيانا ً بعض االضافات لتدعيم فكر الهوتى ،كما حدثت فى إضافة عبارة (( والذين يشهدون فى
السماء هم ثالثة)) ( 1يو  )1:8حيث ان هذه العبارة ال توجد فى أى مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل
القرن الخامس عشر ،ولعل هذه العبارة جاءت اصالً فى تعليق هامشى فى مخطوطة التينية  ،وليس
كأضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس،ثم أدخلها أحد النساخ فى صلب النص.
-2تفسير رسالة يوحنا األولى-كنيسة األخوة صفحة :131
الحقيقة ان فى الكتاب المشوهد وفى الترجمات األخرى نجده موضوعا ً بين قوسين ويظهر كما يقول
المفسرين ان الكلمات( االب والكلمة والروح) هؤالء الثالثة هم واحد-كانت مكتوبة على الهامش وبعد ذلك
الذين نسخوا أدخلوها فى المتن..لكن الواقع والمفهوم ان الشهادة ال تلزم فى السماء بل فى االرض.هل
نحتاج ان يشهد فى السما؟ ال ..السماء هى التى خططت وهى صاحبة المشروع..وعلى ذلك يترك نهائياً.
 -3كتاب وحي الكتاب المقدس – يوسف رياض صفحة . 66
( إضافة الحواشي المكتوبة كتعليق على جانب الصفحة كأنها من ضمن المتن :وهو على ما يبدو سبب في
إضافة بعض األجزاء التي لم ترد في أقدم النسخ وأدقها مثل عبارة "السالكين ليس حسب الجسد بل حسب
الروح" في رومية  ،1 :5وأيضا ً عبارة "الذين يشهدون في السماء هم ثالثة "...الواردة في 1يوحنا :8
) .1
-4تفسير الكتاب المقدس للمؤمن – الجزء الثالث – وليم ماكدونالد صفحة 1821
ينزعم بعض المس يحين االتقياء لدى تعلمهم أن أجزاء من العديدين السابع والثامن بحسب ترجمتنا العربية
لم توردها سوى بعض المخطوطات الوينانية القليلة  ،لكن هذا اليؤثر بشىء فى صحة الكتاب المقدس
ويرى بعضهم ان االحتفاظ بهذه الكلمات لهو أمر مهم إ إنها تأتى على ذكر األقانيم الثالثة فى الثالوث ،
لكن يبقى أن حقيقة الثالوث ال تعتمد على هذا النص وحده إذ إن أجزاء أخرى من الكتاب المقدس نصت
عليها.
 -8الكتاب المقدس – العهد الجديد  ،الطبعة الثانية  ،منشروات المطبعة الكاثوليكية ببيروت صفحة :525
ان فى بعض االصول :االب والكلمة والروح القدس هؤالء الثالثة هم فى واحد..لم يرد ذلك فى االصول
اليونانية المعول عليها..واالرجح انه شرح ادخل الى المتن فى بعض النسخ.
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-6الكتاب المقدس – ترجمة اآلباء اليسوعين  ،مدخل رسائل يوحنا صفحة . 164
ولكن هناك فقرة كانت فى الماضى موضوع مناظرة..ومن االكيد انها غير مثبتة انها جملة معترضة
وردت فى 1يوحنااالصحاح  8من  6الى .. 5لم يرد هذا النص فى المخطوطات ما قبل القرن الخامس
عشر وال فى الترجمات القديمة وال فى احسن أصول الترجمة الالتينية والراجح انه ليس سوى تعليق كتب
فى الهامش ثم اقحم فى النص اثناء تناقلة فى الغرب.
 -1كتاب رسائل يوحنا – هالل آمين موسي – صفحة . 15
هذا العدد غير موجود فى األصل اليونانى ،وأضافه المترجمون ظنا ً منهم أنهم يوضحون الحقيقة ،والذى
يرينا أن األضافة هنا كانت خاطئة أن الشهادة مرتبطة باألرض ال بالسماء..الن السماء ال تحتاج إلى
شهادة ألن فيها المالئكة وارواح القديسين وهؤالء ال يحتاجون إلى شهادة.
 -5الخلفية الحضارية للكتاب المقدس  ،العهد الجديد – بقلم  :كريم س.كينر – الجزء الثالث صفحة151
إن صيغة التثليث الموجودة فى ترجمة الملك جيمس فى  1يوحنا  1:8هى صيغة تقليدية غير أنها ليست
جزء اصيالً من النص..فهى التظهر إال فى ثالث مخطوطات من القرن الثانى عشر والخامس عشر
والسادس عشر من االالف المخطوطات المتوفرة وقد تم اضافتها هناك من الكتبة الذين اطعلوا عليها من
الفولجاتا اى الترجمة الالتينية .والتى اخذتها من حاشية هامشية قديمة مبيتة على اساس تفسير شائع قديم
للنص..
وترجمة الملك جيمس ومعها ترجمة الفانديك العربية تتضمن هذه الصيغة فقط..الن تلك الترجمة كانت
مبنية على نص منقح معتمدة على الطبعة الثالثة للنص اليونانى إليرازموس..فقد ضمّن ايرازموس تاآية
بعد ان خسر رهانا ً على عدم وجودها فى المخطوطات اليونانية..وقد عبر ايرازموس عن اعتراضه عليها
فى حاشية هامشية ثم تراجع عن احتجاجه فى طبعات الحقة للنص..ومن ثم شاعات بعد ذلك فى الكثير
من النسخ والترجمات.
-5الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل للدكتور وليم أدي  ،صدر من مجمع الكنائس في الشرق األدنى الجزء
الثامن صفحة 341
وهذ العدد السابع لنا أسباب تحملنا على الشك فى اصليته إلنه ال يوجد فى أفضل النسخ واصحها ولم
يقتبسه الالهوتيون االولون إلثبات ان يسوع هو المسيح وال نرى من حاجة إليه إلثبات ذلك ،فما هو
الداعى إلى الشهادة فى السماء وكل شىء مُعلن هناك؟
 -11عشرون محاضرة في شرح رسائل يوحنا الرسول _ المفسر وليم كيلي – صفحة356 – 358
على أن الفصل الذى أمامنا قد زيدت عليه بعض كلمات سواء بقصد او بغير قصد وهى التى تراها فى
الكتاب بين قوسين ،فمن المسلم به تحقيقا ً ان الفقرة المبتدئه بكلمتى((فى السماء)) فى العدد السابع
والمنتهية بكلمتى((على األرض)) فى العدد الثامن ليست جزء من النص األصلى..فربما كانت هامشا ً على
إحدى النسخ فجاء أحد النساخ وأدخلها فى المتن..وتناول إعالم التحقيق الكتابييون هذه القضية بالبحث
والتحرى فخرجوا بهذه النتيجة((وهى ان الفقرة جاءت عرضا ً بطريق اإلستنتاج البشرى ،على أن أى
مسيحى ولو لم يكن يعرف كلمة واحدة من اللغة الالتينية يستطيع ان يحكم على الفور إنها كلمات مضافة
وهو ليس بحاجة إلى رجال العلم او أبحاثهم ليقرر أن الفقرة زائدة.
أما اوالً فما معنى الشهادة فى السماء؟ تأمل جيداً فى التعبير؟ إال ترى أنه ليس فقط غير كتابى..بل يدل
على الجهالة؟ هل من حاجة إلى شهادة فى السماء؟ إن سكان السماء الطبيعيين مالئكة ولم يكونوا يوما ً من
األيام بحاجة إلى شهادة.هم مختارون ومقدسون فال داعى للشهادة لهم.
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فى الهامش :دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفقرة أننا ال نقرأ ألى واحد

من كتبة الوحى عن((األب والكلمة)) كلفظتين متناظرتين..ففى الكتاب دائما ً يرتبط ((هللا مع الكلمه)) و(
االب مع االبن))..

اإلستدالل الثاني:إنجيل متى 11/22
ويقول  ( :فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس )

اوالً نأخذ بعض الشهادات:

نأخذ شهادة يوسابيوس القيصري وهو مؤرخ مسيحي:
-1تاريخييـ الكنيسيية ألبييو التأريخييـ الكنسييي يوسييابيوس القيصييري ترجميية القمييص مييرقس داود ( كتيياب ، 2
فصل  ، 8فقرة  .. 2صفحة . 111
والييذي كتبييه تقريبييا فييي أوائييل القييرن الرابييع فنييرى أنييه أقتييبس اليينص هكييذا " أذهبييوا وتلمييذوا جميييع األمييم
وعمدوهم باسمي "..

-2ونأخذ أيضا ً شهادة األب سليم بسترس في كتاب الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر لآلب سليم
بُسترس الجزء الثاني صفحة . 45
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-3التفسير الحديث للكتاب المقدس -العهد الجديد -انجيل متى -صـــ462ــفحة بقلم ر.ت .فرانس الطبعة
االولى
[والواقع ان المعمودية كانت تمارس في عصور العهد الجديد ,بحسب ما جاءفي مصادرنا باسم يسوع ]
ويكمل فيقول[ :ولقد قيل ان هذه الكلمات لم تكن اساسا جزءا من النص االصلي النجيل متى ,الن
يوسابيوس اعتاد في كتاباته السابقة لمجمع نيقية ان يقتبس متى  28: 19في صيغتها المختصرة

:من ِمن التالميذ طبق هذه الوصية ؟
ثانياً َ

كانت هذه الوصية للتالميذ ويجب عليهم ان يطبقوها الن يسوع قال لهم:
انجيل يوحنا  14:18أَ ْن ُت ْم أَ ِحبَّائِي إِنْ َف َع ْل ُت ْم َما أُوصِ ي ُك ْم ِبهِ.
انجيل يوحنا« 18:14إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِحبُّو َننِي َفاحْ َف ُ
اي
صا َي َ
ظوا َو َ

فنجد في الكتاب وصية اخرى ايضاً:
الوصية االولى:
متى  11من8إلى: 6:إلى طريق أمم ال تمضوا ،وإلى مدينة للسامريين ال تدخلوا ،بل اذهبوا بالحري إلى
خراف بيت إسرائيل الضالة

الوصية الثانية:
متى :15:25فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس )
فهل عمل التالميذ بالوصية االولى التي تقول "إلى طريق امم ال تمضوا"؟ ام عملوا بالوصية الثانية "
اذهبوا لجميع االمم" ؟!

اوالً:ما كان لهم ان يعملوا بالوصية الثانية ويذهبوا الى جميع االمم إال بعد المجئ الثاني للمسيح الن
المسيح ق ال لهم:

َ Mat 10:23و َم َتى َط َر ُدو ُك ْم فِي َه ِذ ِه ْال َمدِي َن ِة َفاهْ ُربُوا إِلَى األ ُ ْخ َرىَ .فإِ ِّني ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم الَ ُت َك ِّملُونَ ُمدُنَ
ان.
إِ ْس َرائِيل َ َح َّتى َيأْت َِي ا ْبنُ اإلِ ْن َ
س ِ
ِين.
ج ِ
الر ِّب الَ َنسْ ِب ُق الرَّ ا ِقد َ
يء َّ
َ 1Th 4:15فإِ َّن َنا َنقُو ُل لَ ُك ْم َه َذا ِب َكلِ َم ِة الرَّ بِّ  :إِ َّن َنا َنحْ نُ األَ ْح َيا َء ا ْل َباقِينَ إِ َلى َم ِ
وقد إلتزم التالميذ بهذه الوصية وهم في انتظار يسوع النه قال لهم ال تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن
االنسان ..ولكنهم اكملوها ولم يأتي يسوع !
حتى ان "بطرس " يقول بعد صلب المسيح ورفعه ان المسيح اوصانا ان نكرز لشعب اليهود ولم يقل إلى
االمم:
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
صا َنا أنْ َن ْك ِر َز لِل َّ
ش ْع ِ
هللا َديَّانا ً لِألحْ َيا ِء َواألمْ َواتِ.
ب َو َن ْش َه َد ِبأنَّ َهذا ه َُو الم َُعيَّنُ م َِن ِ
َ Act 10:42وأ ْو َ
ويقول بطرس ايضاً:
ان ْال َخ َطا َيا.
َ Act 5:31ه َذا َر َّف َع ُه هللا ُ ِب َيمِي ِن ِه َرئِيسا ً َوم َُخلِّصا ً لِ ُي ْعطِ َي إِ ْس َرائِيل َ ال َّت ْو َب َة َو ُغ ْف َر َ
فنالحظ ان بطرس قال لعطي اسرائيل ولم يقل للعالم او االمم..وقال اوصانا ان نكرز للشعب..فهل بطرس
لم يكن يعلم بالوصية القائة " إذهبوا إلى جميع األمم الواردة في متى  82:51؟؟
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ثانياً:لماذا خرج التالميذ من ف لسطين ؟

اوالً:خرجوا النهم يئسوا من عودة يسوع الذي وعدهم انه سيعود قبل ان يكملون مدن اسرائيل وحتى هذه
اللحظة لم يأتي .
وثانياً :بسبب اإلضطهاد الذي تعرضوا له
وس َفاجْ َتا ُزوا إِلَى فِي ِني ِق َي َة
ص َل ِب َس َب ِ
ِين َت َش َّت ُتوا مِنْ َج َّر ِ
ب إِسْ ِت َفا ُن َ
يق الَّذِي َح َ
Act 11:19أَمَّا الَّذ َ
اء ال ِّ
ض ِ
ُس َوأَ ْن َطا ِك َي َة َو ُه ْم الَ ُي َكلِّ ُمونَ أَ َحداً ِبا ْل َكلِ َم ِة إِالَّ ا ْل َي ُهو َد َف َق ْط.
َوقُ ْبر َ
فنالحظ في هذا النص الخطير جدا انه يوضح ان سبب خروجهم من فلسطين هو "اإلضطهاد" وهم
"اليكلمون أحد بالكلمة -التبشير بالنصرانية -إال اليهود فقط ..فلماذا لم يكلموا " جميع االمم" كما أوصاهم
يسوع؟بل كانوا يكلمون اليهود فقط ؟ الحقيقة ان هذه الوصية الواردة في متى  82:91خيالية ولم ينطقها
يسوع قط.

ثالثاً:نجد ان بطرس يخاف ان يأكل مع "األمم" ؟لماذا ويسوع امره ان يتلمذهم ويعلمهم؟

وها هو بطرس يتجنب أن يراه احد من كنيسة األم وهو يأكل مع األمم حتى اتهمه بولس بالنفاق وانتهره
بشدة
ان َملُوماً.
ُواج َه ًة ،ألَ َّن ُه َك َ
َ (Gal 2:11ولَكِنْ لَمَّا أَ َتى ب ُْطرُسُ إِلَى أَ ْن َطا ِك َي َة َق َاو ْم ُت ُه م َ
ان ي َُؤ ِّخ ُر َو ُي ْف ِر ُز َن ْف َسهُ،
ان َيأْ ُك ُل َم َع األ ُ َم ِمَ ،ولَكِنْ لَمَّا أَ َت ْوا َك َ
وب َك َ
Gal 2:12ألَ َّن ُه َق ْبلَ َما أَ َتى َق ْو ٌم مِنْ عِ ْن ِد َيعْ قُ َ
ان.
َخائِفا ً م َِن الَّذ َ
ِين ُه ْم م َِن ْال ِخ َت ِ
َ Gal 2:13و َرا َءى َم َع ُه َباقِي ْال َيهُو ِد أَيْضاًَ ،ح َّتى إِنَّ َبرْ َنا َبا أَيْضا ً ا ْن َقا َد إِلَى ِر َيائ ِِه ْم!
ْ
يل ،قُ ْل ُ
Gal 2:14لَكِنْ لَمَّا َرأَي ُ
ِيع« :إِنْ
ت لِب ُْطر َ
ون ِباسْ ِت َقا َم ٍة َح َس َ
ْت أَ َّن ُه ْم الَ َيسْ ل ُ ُك َ
اإل ْن ِج ِ
ب َح ِّق ِ
ُس قُ َّدا َم ال َجم ِ
ت َوأَ ْن َ
ُك ْن َ
ت َيهُودِيٌّ َتعِيشُ أ ُ َم ِم ّيا ً الَ َيهُو ِد ّياًَ ،فلِ َما َذا ُت ْل ِز ُم األ ُ َم َم أَنْ َي َت َه َّو ُدوا؟»

رابعاً :بطرس مرة اخرى يكذب وصية يسوع
فكان بطرس يجلس مع شخص غير يهودي وهو "كرنيليوس" فعندما إلتصق مع الشخص الغير يهودي
اخترع حلما وإنما كان عليه أن يقول  :وأما أنا فقد قال لي يسوع  :اذهبوا وتلمذوا جميع االمم !
َ Act 10:25ولَمَّا دَ َخ َل ب ُْطرُسُ اسْ َت ْق َبلَ ُه َكرْ نِي ِل ُيوسُ َو َس َج َد َواقِعا ً َعلَى َق َد َم ْيهِ.
َ Act 10:26فأ َ َقا َم ُه ب ُْطرُسُ َقا ِئالً« :قُ ْم أَ َنا أَيْضا ً إِ ْن َسان».
ُ
ِين.
ين مُجْ َت ِمع َ
ِير َ
Act 10:27ث َّم دَ َخ َل َوه َُو َي َت َكلَّ ُم َم َع ُه َو َو َج َد َكث ِ
ف ه َُو م َُحرَّ م َعلَى َرج ٍُل َيهُودِيٍّ أَنْ َي ْل َتصِ َق ِبأ َ َح ٍد أَجْ َن ِبيٍّ أَ ْو َيأْت َِي
ُون َك ْي َ
َ Act 10:28ف َقا َل لَ ُه ْم« :أَ ْن ُت ْم َتعْ لَم َ
ان َما إِ َّن ُه َدنِس أَ ْو َن ِجس.
إِلَ ْيهَِ .وأَمَّا أَ َنا َف َق ْد أَ َرانِي هللا ُ أَنْ الَ أَقُو َل َعنْ إِ ْن َس ٍ
فكان من االولى بدال من ان يخترع حلما كي يبرر فعلته وهو ان يلتصق بشخص غير يهودي ان يقول ان
يسوع اوصاني وقال :فاذهبوا وتلمذوا جميع االمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس..وهذا يدل
على ان هذه الوصية خيالية ولم ينطق بها يسوع قط.
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خامساً :بولس يوصف بطرس بأنه رسول الختان ،أي رسول إلي اليهود

س ،إِ ْذ َرأَ ْوا أَ ِّني ْاؤ ُت ِم ْن ُ
يل ا ْل ِ
ان.
يل ْال ُغرْ لَ ِة َك َما ُب ْط ُر ُ
ج ِ
ت َعلَى إِ ْن ِج ِ
س َعلَى إِ ْن ِ
خ َت ِ
َ Gal 2:7ب ْل ِب ْال َع ْك ِ
سالَ ِة ا ْل ِ
ان َع ِم َل فِيَّ أَ ْيضا ً لِأل ُ َم ِم.
َ Gal 2:8فإِنَّ الَّذِي َع ِم َل فِي ب ُْطر َ
ُس ل ِِر َ
خ َت ِ
سول ٌ لِأل ُ َم ِم أ ُ َمجِّ ُد خ ِْد َمتِي
َ Rom 11:13فإِ ِّني أَقُو ُل لَ ُك ْم أَي َها األ ُ َم ُمِ :ب َما أَ ِّني أَ َنا َر ُ
فلماذا بولس أختص بطرس بأن رسالته كانت لليهود فقط ؟ بل كان من المفروض ان تكون رسالة بطرس
"لألمم" ايضا الن يسوع قال لهم " اذهبوا لالمم في متى  " 15:25؟
فلماذا يصف بولس نفسه بإنه رسول األمم ويصف بطرس بأنه رسول اليهود فقط ؟ الحقيقة ان الوصية
الواردة في متى  15:25هي وصية خيالية ولم ينطق بسها يسوع قط.

سادساً :يا ترى كيف عمد التالميذ ؟ هل استخدموا هذه الوصية في التعميد ؟
[[ Acts:19:1 ]-فحدث فيما كان أبلوس في كورنثوس ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء
الى افسس.فاذ وجد تالميذ]
[[ Acts:19:2 ]-قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم.قالوا له وال سمعنا انه يوجد الروح القدس] .
[[ Acts:19:3 ]-فقال لهم فبماذا اعتمدتم.فقالوا بمعمودية يوحنا] .
[[ Acts:19:4 ]-فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي
بالمسيح يسوع] .
[[ Acts:19:5 ]-فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع] .
[[ Acts:2:38 ]-فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران
الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس] .
[[ Acts:8:16 ]-النه لم يكن قد حل بعد على احد منهم.غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع] .
[][][acts.8.12ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا وباسم يسوع المسيح
اعتمدوا رجاال ونساء
الر ِّب .حِي َن ِئ ٍذ َسأَلُوهُ أَنْ َي ْم ُك َ
ث أَيَّاماً.
اس ِم َّ
َ Act 10:48وأَ َم َر أَنْ َي ْع َت ِمدُوا ِب ْ
يح َق ْد لَ ِبسْ ُت ُم ْالمَسِ ي َح.
Gal 3:27ألَنَّ ُكلَّ ُك ُم الَّذ َ
ِين ْ
اع َت َمدْ ُت ْم ِبا ْل َمسِ ِ
[الفاندايك[]][Lk.24.47وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع االمم مبتدأ من اورشليم].

ثالثاً :يقول النصارى ان النص يقول " بإسم االب واإلبن والروح القدس" وكلمة"بإسم"دليل على
وحدانية االب واالبن والروح القدس:
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فهل عندما أقول انا "محمود داود" واتكلم بإسم الشعب..فهل كل الشعب اصبح واحداً؟نجد هذا االمر ايضا
في كتاب النصارى:
-2امللوك األول ( : 25/28فقال ايليا النبياء البعل اختاروا النفسكم ثورا واحد وقرّبوا اوال النكذم انذتم االكثذر وادعذوا باسذم هلهلذتكم
ولكن ال تضعوا نارا)
فها هي كلمة " اهلتكم" مجع واستخدم معها كلمة " بإسم" فهي ليست دليال على الوحدانية على االطالق.

-2التكوين ( : 1/88واما اوالدك ال ين تلد بعدهما فيكونون لك.على اسم اخويهم يسمون يف نصيبهم).
ها هي كلمة " اخويهم " مجع واستخدم معها كلمة" اسم" فهي ليست دليال على الوحدانية .

 -3يشوع ( : 7/23حتى ال تدخلوا اىل هؤالء الشعوب اولئك الباقني معكم وال تذ كروا اسذم هلهلذتهم وال حتلفذوا بهذا وال تعبذدوها وال
تسجدوا هلا).
ها هي كلمة " اهلتهم " مجع واستخدم معها كلمة " اسم" فهي ليست دليال على الوحدانية
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اإلستدالل الثالث:إسم اإلله في العبرية والعهد القديم يعني الثالوث:

يقول النصارى ان اسم اإلله في العبرية هو "ايلوهيم " فكلمة " ايلوه تعني إله" واضيف لها "يم "
للجمع..فتصبح كلمة " ايلوهيم " يعني " ألهة " اي بالجمع .
فنجد بالفعل ان في سفر التكوين: 1:1في البدء خلق هللا السموات واالرض
نجد ان المقابل لكلمة " هللا " هي " ايلوهيم ".
فنجد ان هذه الكلمة لم تطلق على هللا فقط بل ذكرت في حق اخرين ولم تعني "الهة" على االطالق.مثال:
قيلت في حق النبي موسى في هذا النص:
َ Exo 7:1ف َقا َل الرَّ بُّ لِمُو َسى« :ا ْن ُ
ك.
ك َي ُكونُ َن ِب َّي َ
ظرْ ! ا َنا َج َع ْل ُت َك الَها لِف ِْر َع ْونَ َ .و َهارُونُ ا ُخو َ
فنجد المقابل لكلمة " الها " هي " ايلوهيم" فهل موسى يعتبر "الهة" بالجمع ؟

ونستشهد ببعض المراجع:
 -1متى المسكين في كتابه النبوة واألنبياء في العهدالقديم ص 81مانصة (و"إلوهيم" تأتي بالجمع في
تكوينها ،ولكن على مدى الكتاب تأتي بالمعنى المفرد لتد ّل على هللا الحقيقي الفعّال ،ليظهر الجمع أنه جمع
المجد والجالل والعظمة وال دخل له بتعدد اآللهة على وجه اإلطالق.).
 -2وكذلك ماقاله المطران كرلس سليم بسترس رئيس أساقفة بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك في كتابه
الالهوت المسيحي واالنسان المعاصر – الجزء االول – ص 35-31مانصة (في العهد القديم استعمل
الشعب اليهودي كلمتين لاشارة إلى هللا ،كلمة (إيلوهيم) وهي اسم جمع أو تفخيم لكلمه (إيل) التي
استعملتها مختلف الشعوب الساميّة للداللة على هللا).
 -3دائرة المعارف الكتابية الجزء األول صفحة 396
يعتبر االسم العبري " إلوهيم " – بوجه عام – بأنه جمع " الجاللة أو العظمة " وهو االسم المألوف عن "
هللا "  ،ويبدو أن معنى الجمع هو " كمال القوات ووفرتها " وهو يشير الى ملء صفات القوة التي نسبت
للكائن اإللهي  ،وعلى هذا فإنه يترجم عادة في صيغة المفرد ( هلل " عندما يشار الى اله اسرائيل  .وعندما
يشار إلى آلهة األمم األخرى فإن الكلمة تترجم في صيغة الجمع " آلهة " وكان لألمم الوثنية عادة
مجموعة من اآللهة
 -4الموسوعه المسيحيه العربيه اإللكترونيه
وفي العهد القديم ،يجب أن نعتبر إلوهيم كتضخيم للكلمة وكرفع شخص مح ّدد إلى مستوى شامل .هذا ما
يسمّى جمع الرفعة والجالل
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سادساً :الفرق بين االب واإلبن

ا -اإلرادة :
ارادة االب:
[][ Mt:7:21 ]-ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات.بل الذي يفعل ارادة ابي
الذي في السموات
[[ Mt:21:31 ]-فأي االثنين عمل ارادة االب.قالوا له االول.قال لهم يسوع الحق اقول لكم ان العشارين
والزواني يسبقونكم الى ملكوت هللا] .
ارادة االبن:
[[ Lk:10:22 ]-والتفت الى تالميذه وقال كل شيء قد دفع اليّ من ابي.وليس احد يعرف من هو االبن
اال اآلب وال من هو اآلب اال االبن ومن اراد االبن ان يعلن له] .
االختالف فى االاردة:
[[ Lk:22:42 ]-قائال يا ابتاه ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس.ولكن لتكن ال ارادتي بل ارادتك] .
[[ Mt:26:39 ]-ثم تقدم قليال وخ ّر على وجهه وكان يصلّي قائال يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه
الكاس.ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت] .
نجد أن اآلب له إرادة  ،واألبن له إرادة  ،ويسوع يقول لتكن إرادتك وليس إرادتى  ،إذن هناك أختالف فى
اآلرادة بين يسوع واألب  ،فكيف يكون هناك إرادة واحدة ليسوع واآلب ويطلب يسوع إرادة اآلب وليس
إرادتة ؟
 -2المشيئة :
[[ Jn:5:30 ]-انا ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين ودينونتي عادلة الني ال اطلب مشيئتي
بل مشيئة اآلب الذي ارسلني]
[[ Jn:6:38 ]-الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني] .
إذن يسوع له مشيئة  ،واآلب الذى أرسلة له مشيئة  ،والمسيح يطبق مشيئة الذى أرساله أى األب  ،فكيف
يكون هناك وحدة فى المشيئة ؟
 -3القدرة:
اآلب قدير:
[[ Gn:17:1 ]-ولما كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب البرام وقال له انا هللا القدير.سر امامي
وكن كامال] .
األبن غير قادر:
[[ Jn:5:30 ]-انا ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين ودينونتي عادلة الني ال اطلب مشيئتي
بل مشيئة اآلب الذي ارسلني]
[[ Jn:5:19 ]-فاجاب يسوع وقال لهم الحق الحق اقول لكم ال يقدر االبن ان يعمل من نفسه شيئا اال ما
ينظر اآلب يعمل.الن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك] .
نجد ان هللا فى العهد القديم (األب) قدير  ،ونجد يسوع يقول أنا الأقدر  ،إذن هناك أختالف فى القدرة ،وال
يمكن أن تقول يسوع ال يقدر بالجسد او بالناسوت الن النص يقول ( األبن) واألبن هو األقنوم الثانى الذى
هو هللا األبن  ،فكيف أحد األقانيم يقدر واآلخر ال يقدر  ،ونقول أن هناك وحدة فى األقانيم وأنهم إله واحد
؟ فإذا كان كل أقنوم له صفات مُعينة ومميزة عن غيره من األقانيم إذن هناك ثالثة آلهه .
 -4العلم:
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[[ Mk:13:32 ]-واما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما احد وال المالئكة الذين في السماء وال االبن
اال اآلب] .
[[ Mt:24:36 ]-واما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما احد وال مالئكة السموات اال ابي وحده] .
وال يمكن أيضا ً ان نقول ان يسوع ال يعلم بالجسد او ال يعلم بالناسوت  ،الن األقنوم الثانى ( األبن ) ال
يعلم علم الساعة  ،وهذا العلم مقتصر على األقنوم األول فقط الذى هو اآلب  ،فكيف يكون هناك وحدة فى
األقانيم؟ وإذا كان هناك لكل أقنوم صفات وقدرات ومميزات  ،إذن هناك تعدد فى اآللهه  ،وال يمكن ان
نقول ان يسوع كان يريد أن يخفيفها عنهم  ،فنقول بذلك أن يسوع كذب.
 -8العظمة:
[[ Jn:14:28 ]-سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم آتي اليكم.لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الني قلت
امضي الى اآلب.الن ابي اعظم مني] .
[[ Jn:10:29 ]-ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل وال يقدر احد ان يخطف من يد ابي] .
نجد أن اآلب أعظم من يسوع  ،فأين المساواة فى العظمة ؟ ويقول المسيح :
[[ Jn:13:16 ]-الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده وال رسول اعظم من مرسله] .
فإن المسيح بما أنه عبد ومرسل من هللا  ،إذن هللا أعظم منه كما تقول النصوص.
 -6الذات:
[[ Jn:5:26 ]-النه كما ان اآلب له حياة في ذاته كذلك اعطى االبن ان تكون له حياة في ذاته] .
نجد هنا أن األب له حيا ة فى ذاتة  ،وقد أعطى األب أن تكون لألبن حياة فى ذاتة  ،اذن هناك أختالف فى
الذات بين ألقانيم ونالحظ أن النص يقول األبن ويعتبر األبن ألقنوم الثانى  ،فكيف يكون هناك أختالف فى
الذات بين األقانيم؟ هل ما زلتم تعتقدوا أن األب واألبن واحد ؟
 -1العدد:
[[ Jn:8:16 ]-وان كنت انا ادين فدينونتي حق الني لست وحدي بل انا واآلب الذي ارسلني] .
[[ Jn:8:17 ]-وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق] .
[[ Jn:8:18 ]-انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي اآلب الذي ارسلني] .
ال أظن إن هناك أوضح من هذه النصوص التى تدل على ان اآلب غير األبن فيقول المسيح أنا لست
وحدى بل انا واآلب الذى أرسلنى  ،ويُحاجيهم بالناموس ويقول لهم مكتوب فى الناموس أن شهادة رجلين
رجلين رجلين يعنى أثنين هى حق..من هم األثنين ؟ انا هو الشاهد لنفسى أى المسيح واآلخر هو اآلب
الذى أرسلة .فكيف تقول ان المسيح هو اآلب؟ أو كيف تقول أنهم واحد؟
** [[ Jn:5:31 ]-ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا] .
[[ Jn:5:32 ]-الذي يشهد لي هو آخر وانا اعلم ان شهادته التي يشهدها لي هي حق] .
[ [ Jn:5:37 ]-واآلب نفسه الذي ارسلني يشهد لي.لم تسمعوا صوته قط وال ابصرتم هيئته] .
هذه النصوص التقل وضوحا ً عن ما قبلها  ،فالمسيح يقول ان شهادتة ليست حق وإنما يشهد له
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخر..من هو هذا اآلخر؟ فى النص رقم  31يقول اآلب الذى أرسله يشهد له  ،فكيف
تقول ان المسيح هو اآلب ؟ أو كيف تقول أنهم واحد؟
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 -5المادة:
األب:
[[ Jn:4:24 ]-هللا روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا] .
األبن:
[[ Lk:24:39 ]-انظروا يديّ ورجليّ اني انا هو.جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما
ترون لي] .
نجد أن األب روح  ،ويسوع جسد ولحم وعظام  ،إذن هم مختلفين حتى فى المادة.
 -5التجديف:
[[ Mt:12:32 ]-ومن قال كلمة على ابن االنسان يغفر له.واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال
في هذا العالم وال في اآلتي] .
[[ Mk:3:28 ]-الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها] .
[[ Mk:3:29 ]-ولكن من ج ّدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى االبد بل هو مستوجب دينونة
ابدية] .
تقول النصوص ان من قال كلمه على أبن األنسان ال تغفر له ومن قال كلمه على الروح القدس لن يغفر له
 ،أليس أبن األنسان هذا كان بداخلة الروح القدس؟ أليس أبن االنسان هذا مُتجسد فيه هللا الذى هو الروح
القدس ؟ عجبا ً لهذا الكتاب  ،ومن أين نأتى بعقول لنفهم هذا  ،فكيف تقول أنهم واحد ؟
 -11لمن يسلم الملك والخضوع:
ّ
[[ Cor1:15:24 ]-وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك هلل اآلب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل
قوة] .
[[ Cor1:15:28 ]-ومتى اخضع له الكل فحينئذ االبن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل كي
يكون هللا الكل في الكل]
نجد هنا نصوص صريحة على لسان بولس الرسول ويقول أن الملك فى النهاية يسلم هلل اآلب  -ما هذا؟ -
نعم الملك يسلم هلل اآلب فقط الذى هو األقنوم األول ( لمن الملك اليوم هلل الواحد القهار )  ،فأين المساواة
بين األقانيم فى حين ان علم الساعه والملك هلل اآلب وحده فقط.
ونجد أن األقنوم الثانى الذى هو األبن يخضع لألقنوم األول الذى هو اآلب  ،فكيف يكون هناك وحدة فى
األقانيم ؟ وال يمكن ان تقول سيكون خاضع بالجسد او بالناسوت الن النص يقول (األبن) واألبن هو
األقنوم الثانى وال يمكن أن نقول أن األقنوم الثانى هو الجسد.
 -11دخول الملكوت:
[[ Mt:7:21 ]-ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات.بل الذي يفعل ارادة ابي الذي
في السموات
نجد أنك لكى تدخل الملكوت ينبغى عليك أن تفعل إرادة األب  ،وكما وضحنا أن هناك أختالف فى اإلرادة
بين هللا ويسوع ،فكيف يكونوا واحد ؟
 -12الجلوس فى الملكوت:
[-[ Mt:20:20 ]-حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا] .
[[ Mt:20:21 ]-فقال لها ماذا تريدين.قالت له قل ان يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك واآلخر عن
اليسار في ملكوتك
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[[ Mt:20:22 ]-فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان.أتستطيعان ان تشربا الكاس التي سوف
اشربها انا وان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بها انا.قاال له نستطيع] .
[[ Mt:20:23 ]-فقال لهما اما كاسي فتشربانها وبالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان واما الجلوس
عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اع ّد لهم من ابي] .
عندما طلبت أم يعقوب ويوحنا أن يجلس أبنيها عن يمين ويسار يسوع فى الملكوت  ،فقال لها ليس لى بل
لألب فقط  -يا إلهى  -فكيف يكون األب واآلبن واحد ؟
 -13األستطاعة:
هللا األب:
[[ Mt:19:26 ]-فنظر اليهم يسوع وقال لهم.هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند هللا كل شيء
مستطاع]
يسوع:
[[ Jn:5:30 ]-انا ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا.كما اسمع ادين ودينونتي عادلة الني ال اطلب مشيئتي
بل مشيئة اآلب الذي ارسلني]
فنجد هنا ان كل شىء عند هللا مستطاع فهو قدير وقادر  ،ام يسوع فهو عاجز  ،كيف يكونوا واحد ؟
 -14األب يدفع ليسوع:
[[ Jn:13:3 ]-يسوع وهو عالم ان اآلب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند هللا خرج والى هللا
يمضي] .
[[ Mt:11:27 ]-كل شيء قد دفع اليّ من ابي.وليس احد يعرف االبن اال اآلب.وال احد يعرف اآلب اال
االبن ومن اراد االبن ان يعلن له .
نجد هنا أن األبن هو من يدفع ليسوع  ،فهل يسوع دفع شىء لالب ؟ هل األقانيم فى حاجه إلى بعضها
البعض؟ أذا كانت األقانيم تحتاج إلى بعضها إذن هناك أختالف فيما بينهم وأختالف فى قدرتهم ويكون
هناك تعدد فى اآللهه ،.ولنا مالحظة ان االب لم يدفع كل شىء الى يسوع مثل علم الساعه والقدرة ..الخ
الخ الخ وسنوضحه فيما بعد.
 -18هللا ال يموت  ،يسوع يموت:
تعتقد النصارى أن يسوع مات وهذا أساس إيمانهم ولكن هللا ال يموت:
[الفــــانـــدايك [ ]-[ Tm1:1:17 ]-وملك الدهور الذي ال يفنى وال يرى االله الحكيم وحده له الكرامة
والمجد الى دهر الدهور.آمين]
[ :الفــــانـــدايك [ ]-[ Tm1:6:16 ]-الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه الذي لم يره
احد من الناس وال يقدر ان يراه الذي له الكرامة والقدرة االبدية.آمين]
[ [ ]-[ Dt:32:40 ]-اني ارفع الى السماء يدي واقول حيّ انا الى االبد] .
فكيف يكون يسوع واألب واحد وقد مات يسوع واآلب ال يموت ؟
 -16هللا اآلب من أقام يسوع من األموات:
[[ Gal:1:1 ]-بولس رسول ال من الناس وال بانسان بل بيسوع المسيح وهللا اآلب الذي اقامه من
االموات]
 (Acts:2:24)-(24الذي اقامه هللا ناقضا اوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه).
 (Acts:2:32)-(32فيسوع هذا اقامه هللا ونحن جميعا شهود لذلك).
 (Acts:3:15)-(15ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات ونحن شهود لذلك).
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 (Acts:4:10)-(10فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري
الذي صلبتموه انتم الذي اقامه هللا من االموات.بذاك وقف هذا امامكم صحيحا).
 (Acts:10:40)-(40هذا اقامه هللا في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا)
 (Acts:13:37)-(37واما الذي اقامه هللا فلم ير فسادا).
[ ]-[ Acts:13:30 ]-ولكن هللا اقامه من االموات] .
[[ Acts:3:26 ]-اليكم اوال اذ اقام هللا فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره]
[[ Acts:5:30 ]-اله آبائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة] .
[[ Cor1:6:14 ]-وهللا قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته] .
[[ Pt1:1:21 ]-انتم الذين به تؤمنون باهلل الذي اقامه من االموات واعطاه مجدا حتى ان ايمانكم
ورجاءكم هما في هللا] .
[ ]-[ Rom:10:9 ]-النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك ان هللا اقامه من االموات
خلصت] .
[ ]-[ Col:2:12 ]-مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل هللا الذي اقامه من
االموات] .
(Rom:4:24)-(24بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من
االموات).
[[ Eph:1:20 ]-الذي عمله في المسيح اذ اقامه من االموات واجلسه عن يمينه في السماويات]
[[ Cor1:15:15 ]-ونوجد نحن ايضا شهود زور ّهلل الننا شهدنا من جهة هللا انه اقام المسيح وهو لم
يقمه ان كان الموتى ال يقومون] .
نجد أن كل هذه النصوص تقول ان هللا األب قد أقام يسوع  ،فكيف يكون يسوع واألب واحد ؟
 -11التعاليم واأليمان لآلب:
[[ Jn:7:16 ]-اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني] .
[[ Jn:12:44 ]-فنادى يسوع وقال.الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني] .
[[ Jn:12:49 ]-الني لم اتكلم من نفسي لكن اآلب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا
اتكلم] .
هنا تؤكد النصوص ان التعليم لالب  ،واإليمان لالب  ،والوصايا لآلب  ،واالكالم الذى يتكلم به يسوع من
اآلب  ،فكيف يكونوا واحد ؟
 - 15يسوع يصلى لألب:
الفــــانـــدايك [ ]-[ Lk:9:18 ]-وفيما هو يصلّي على انفراد كان التالميذ معه.فسألهم قائال من تقول
الجموع اني انا
(Lk:22:41)-(41وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلّى)
[[ Lk:6:12 ]-وفي تلك االيام خرج الى الجبل ليصلّي.وقضى الليل كله في الصالة هلل] .
[[ Lk:22:45 ]-ثم قام من الصالة وجاء الى تالميذه فوجدهم نياما من الحزن] .
())(Mt-14-22وللوقت ألزم يسوع تالميذه ان يدخلوا السفينة ويسبقوه الى العبر حتى يصرف الجموع).
()Mt-14-23وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلّي.ولما صار المساء كان هناك وحده).
 - 14يسوع أقل من المالئكة:
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[الرسالة إلى العبرانيين اصحاح  2وعدد ]-[ 1وضعته قليال عن المالئكة.بمجد وكرامة كللته واقمته على
اعمال يديك] .
[الرسالة إلى العبرانيين اصحاح  2وعدد ]-[ 5ولكن الذي وضع قليال عن المالئكة يسوع نراه مكلال
بالمجد والكرامة من اجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة هللا الموت الجل كل واحد] .
 -13يسوع يأكل ويشرب وتصرف عليه النساء:
** [انجيل لوقا اصحاح اصحاح  24عدد ]-[ 42فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل] .
[انجيل لوقا اصحاح اصحاح  24عدد ]-[ 43فأخذ وأكل قدامهم]
** [انجيل لوقا اصحاح اصحاح  5عدد ]-[ 3ويو ّنا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات
كنّ يخدمنه من اموالهنّ
-11مصادر تعاليم المسيح عليه السالم
61
سللَنِي 67 .إِنْ َشييا َء أَ َحي ٌد أَنْ
س لِللي َبللْ لِلَّلذِن أَ ْر َ
إنجيللل يوحنللا  ( 61-61 / 7أَ َجييا َب ُه ْم َي ُسييوعَُ « :ت ْعلِي ِمللي لَل ْي َ
هللا أَ ْم أَ َت َكلَّ ُم أَ َنا مِنْ َن ْفسِ ييَ 61 .مينْ َيي َت َكلَّ ُم مِينْ َن ْفسِ ي ِه َي ْطلُيبُ َمجْ ي َد َن ْفسِ ي ِه
َيعْ َم َل مَشِ ي َئ َت ُه َيعْ ِرفُ ال َّتعْ لِي َم َه ْل ه َُو م َِن َّ ِ
صاد ٌ
س فِي ِه ُظ ْل ٌم).
ِق َولَ ْي َ
سلَ ُه َف ُه َو َ
ب َم ْج َد الَّذِن أَ ْر َ
َوأَ َّما َمنْ َي ْطل ُ ُ

سللَنِي48 .
س ُي ْلؤمِنُ ِبلي َبللْ ِبالَّلذِن أَ ْر َ
إنجيل يوحنا َ 44( 05-44 / 61ف َنادَى َيسُوعُ« :الَّذِن ُي ْؤمِنُ ِبي لَل ْي َ
يت ُنيوراً إِلَيى ْال َعيالَم َح َّتيى ُكي ُّل َمينْ ي ُْيؤمِنُ ِبيي الَ َي ْم ُك ُ
َوالَّذِي َي َرانِي َي َيرى الَّيذِي أَرْ َسيلَنِي 46 .أَ َنيا َق ْيد ِج ْئ ُ
يث فِيي
ِ
ُّ
يص ْال َعيالَ َم45 .
الظ ْل َمةَِ 41 .وإِنْ َسم َِع أَ َح ٌد كالَمِي َولَ ْم ي ُْؤمِنْ َفأ َ َنا الَ أَدِي ُن ُه ألَ ِّنيي لَي ْم آ ِ
ِيين ْال َعيالَ َم َبي ْل ِأل ُ َخلِّ َ
ت ألَد َ
َ
َمنْ َر َذلَنِي َولَ ْم َي ْق َب ْل كالَمِي َفلَ ُه َمينْ َيدِي ُنيهُ .اَ ْلكيالَ ُم الَّيذِي َت َكلَّ ْم ُ
ِيير  45ألَ ِّنلي لَل ْم
يت ِبي ِه ه َُيو َيدِي ُني ُه فِيي ْال َي ْيو ِم األخ ِ
سللَنِي ه َُلو أَ ْع َطلانِي َوصِ ل َّي ًةَ :ملا َذا أَُُلول ُ َو ِب َملا َذا أَ َت َكلَّل ُمَ 81 .وأَ َنيا أَعْ لَي ُم أَنَّ
أَ َت َكلَّ ْم مِنْ َن ْفسِ ي لَكِلنَّ
اآلب الَّلذِن أَ ْر َ
َ
اآلب َه َك َذا أَ َت َكلَّ ُم»).
ِي َح َياةٌ أَ َب ِدي ٌَّةَ .ف َما أَ َت َكلَّ ُم أَ َنا ِب ِه َف َك َما َُال َ لِي
َوصِ َّي َت ُه ه َ
ُ
يوحنا َ 10( 17-10 / 1ف َقالُوا لَهَُ « :منْ أَ ْن َ
ت؟» َف َقا َل لَ ُه ْم َيسُوعُ« :أَ َنا م َِن ْال َب ْيد ِء َميا أ ُ َكلِّ ُم ُكي ْم أَيْضيا ً ِبيهِ 11 .إِنَّ
ِير ًة أَ َت َكلَّ ُم َوأَحْ ُك ُم ِب َها مِينْ َنحْ ِيو ُك ْم لَكِينَّ الَّيذِي أَرْ َسيلَنِي ه َُيو َح ٌّ
سلم ِْع ُت ُه ِم ْنل ُه َف َهل َذا أَُُولُل ُه
لِي أَ ْش َيا َء َكث َ
يقَ .وأَ َنلا َملا َ
17
ان َيقُو ُل لَ ُه ْم َع ِن اآلبِ).
لِ ْل َعالَ ِم».
َولَ ْم َي ْف َهمُوا أَ َّن ُه َك َ
هللا.
سل ِم َع ُه مِلنَ َّ ِ
اآلن َت ْطلُب َ
إنجيل يوحنا َ 45 / 1ولَ ِك َّن ُك ُم َ
سلانٌ َُلدْ َكلَّ َم ُكل ْم ِبلا ْل َح ِّق الَّلذِن َ
ُون أَنْ َت ْق ُتلُيونِي َوأَ َنلا إِ ْن َ
َه َذا لَ ْم َيعْ َم ْل ُه إِب َْراهِي ُم.
 -18صفات ال َّنقص اإلنسانية للمسيح عليه السالم:
 .6الجهل
ت َيسُو ُع َبي َْن ْال َجم ِْع َ
ت ْال َت َف َ
شا ِعراً فِي َن ْفسِ ِه ِبلا ْلقُ َّو ِة الَّتِلي َخ َر َج ْ
لت ِم ْنل ُه
إنجيل مرُس َ 05( 00-05 / 0فل ِْل َو ْق ِ
01
ابي؟» َ 06ف َقا َل لَ ُه َتالَم ُ
يان
سلنِي؟»
َو َك َ
ِيذهُ« :أَ ْن َت َت ْن ُظ ُر ا ْل َج ْم َع َي ْز َح ُم َك َو َتقُلول ُ َملنْ لَ َم َ
َو َقا َلَ « :منْ لَ َم َ
س ثِ َي ِ
00
َي ْن ُ
َوأَمَّا ْال َمرْ أَةُ َف َجا َء ْ
ظ ُر َح ْولَ ُه لِ َي َرى الَّتِي َف َعلَ ْ
صي َل لَ َهيا َف َخ َّلر ْت
ت َه َذا.
ِي َخا ِئ َف ٌة َومُرْ َت ِع َدةٌ َعالِ َم ًة ِب َما َح َ
ت َوه َ
َو َُالَ ْت لَ ُه ا ْل َح َّق ُكلَّ ُه).
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ت مِنْ َو َرا ِئ ِه َو َمس ْ
از َف ُة د ٍَم ُم ْن ُذ ْاث َن َتيْ َع ْش َر َة َس َن ًة َق ْد َجا َء ْ
ب َث ْو ِبي ِه
متى َ 15( 11-15 / 9وإِ َذا ام َْرأَةٌ َن
َّت ه ُْد َ
ِ
يت َث ْو َبي ُه َف َق ْ
يط ُ
ألَ َّن َها َقالَ ْ
ش يف ُ
ت فِيي َن ْفسِ ي َها« :إِنْ َم َسسْ ُ
ِيت»َ 11 .فا ْل َت َف َ
ص َلرهَا َف َقيا َلِ « :ثقِيي َييا ا ْب َني ُة.
سلو ُع َوأَ ْب َ
لت َي ُ
إِي َما ُنكِ َق ْد َش َفاكِ »َ .ف ُ
ك السَّا َعةِ).
ش ِف َي ِ
ت ْال َمرْ أَةُ مِنْ ت ِْل َ
16

لوُا َ 40( 41-40 / 1وام َْرأَةٌ ِب َن ْزفِ د ٍَم ُم ْن ُذ ْاث َن َتيْ َع ْش َر َة َس َن ًة َو َق ْد أَ ْن َف َق ْ
ت ُك َّل َمعِي َش ِت َها لِألَطِ بَّيا ِء َولَي ْم َت ْقيدِرْ أَنْ
40
ت مِنْ َو َرا ِئ ِه َولَ َم َس ْ
ُت ْش َفى مِنْ أَ َح ٍد َ 44جا َء ْ
لن
ف َن ْزفُ َد ِم َهيا.
ال َو َق َ
ت ه ُْد َ
ب َث ْو ِبهَِ .ففِي ْال َح ِ
َف َقيا َل َيسُيوعَُ « :م ِ
ض ل ِّيقُونَ َعلَ ْي ل َك
ُون َقييا َل ب ُْط يرُسُ َوالَّ يذ َ
يان ْال َجمِي ي ُع ُي ْن ِك ير َ
س لنِي!» َوإِ ْذ َكي َ
ِين َم َع يهَُ « :يللا ُم َعلِّ ل ُم ا ْل ُج ُمللو ُع ُي َ
الَّ ل ِذن لَ َم َ
41
لت أَنَّ ُُ َّلو ًة َُلدْ َخ َر َج ْ
سلنِي َواحِل ٌد ألَ ِّنلي َعلِ ْم ُ
لت
سنِي!»
َف َقا َل َيسُوعَُُ « :دْ لَ َم َ
َو َي ْز َح ُمو َن َك َو َتقُول ُ َم ِن الَّذِن لَ َم َ
َ
ت مُرْ َت ِع َد ًة َو َخرَّ ْ
ف َجا َء ْ
ب ألَيِّ َسي َب ٍ
ت ا ْل َم ْرأَةُ أَ َّن َها لَ ْم َت ْخ َت ِ
ِم ِّني»َ 47 .فلَ َّما َرأَ ِ
ب
ِييع ال َّشيعْ ِ
ت لَ ُه َوأ ْخ َب َر ْت ُه قُ َّدا َم َجم ِ
ْف َب ِر َئ ْ
الَ 41 .ف َقا َل لَ َهاِ « :ثقِي َيا ا ْب َن ُة .إِي َما ُنكِ َق ْد َش َفاكِ  .ا ِْذ َه ِبي ِب َسالَ ٍم»).
لَ َم َس ْت ُه َو َكي َ
ت فِي ْال َح ِ
19
صيائ َِر ًة َفياعْ لَمُوا أَ َّني ُه َق ِرييبٌ َعلَيى
إنجيل مرُس َ ( 01-19 / 60ه َك َذا أَ ْن ُت ْم أَيْضا ً َم َتى َرأَيْي ُت ْم َهي ِذ ِه األَ ْشي َيا َء َ
05
جيل ُ َح َّتى َي ُكونَ َه َذا ُكلُّل ُه 06 .اَلسَّي َما ُء َواألَرْ ضُ َتي ُزوالَ ِن َولَكِينَّ
األَب َْوابِ .اَ ْل َح َّق أَُُول ُ لَ ُك ْم :الَ َي ْمضِ ي َه َذا ا ْل ِ
01
َكالَمِي الَ َي ُزولُ.
ِين فِي ال َّس َما ِء َوالَ االِ ْبلنُ
ك السَّا َع ُة َفالَ َي ْعلَ ُم ِب ِه َما أَ َح ٌد َوالَ ْال َمالَ ِئ َك ُة الَّذ َ
ك ْال َي ْو ُم َوت ِْل َ
َوأَمَّا َذلِ َ
إالَّ
اآلب).
ُ

إنجيللل متللى  04( 01-04 / 14اَ ْل َحل َّ
جي لل ُ َح َّتللى َي ُكللونَ َه ل َذا ُكلُّ ل ُه 00 .اَل َّس ي َما ُء
لق أَُُللول ُ َل ُك ل ْم :الَ َي ْمضِ للي َه ل َذا ا ْل ِ
01
ك السَّيا َع ُة َفلالَ َي ْعلَل ُم ِب ِه َملا أَ َحل ٌد َوالَ َمالَ ِئ َكي ُة
َواألَرْ ضُ َت ُزوالَ ِن َولَكِنَّ َكالَمِي الَ َي ُزولُ.
ك ْال َي ْيو ُم َوت ِْلي َ
َوأَمَّيا َذلِي َ
ت إِالَّ أَ ِبي َو ْح َدهُ).
ال َّس َم َاوا ِ
إنجيل لوُا َ 01 / 1وأَمَّا َيسُو ُع َف َكانَ َي َت َق َّد ُم فِي ا ْل ِ
اس.
ح ْك َم ِة َوا ْل َقا َم ِة َوال ِّن ْع َم ِة ِع ْن َد هللاِ َوال َّن ِ
ُ
إلسْ َرائِي َل
وح َو َك َ
لوُا  15 / 6أَمَّا الص َِّبيُّ َف َكانَ َي ْن ُمو َو َي َت َق َّوى ِب ُّ
ُور ِه ِ ِ
ان فِي ْال َب َرا ِري إِلَى َي ْو ِم ظه ِ
الر ِ
 .1عدم القدرة
0
ان؟ أَ َولَ ْي َس ْ
يت
وب َويُوسِ يي َو َيهُيو َذا َوسِ ي ْم َع َ
ار ا ْبنَ َم ْر َي َم َوأَ َخا َيعْ قُ َ
إنجيل مرُس  ( 0-0 / 1أَلَي َ
ْس َه َذا ه َُو ال َّن َّج َ
4
لي ِبلالَ َك َرا َمل ية إالَّ فِللي َو َطنِل ِه َو َبل ْينَ
أَ َخ َوا ُتي ُه َه ُه َنييا عِ ْني َد َنا؟» َف َكييا ُنوا َيعْ ُثير َ
س َن ِبل ال
ُون ِبيهَِ .ف َقييا َل لَ ُهي ْم َيسُيوعُ« :لَل ْي َ
0
ِيين
ضيى َقلِيل َ
ض َيع َي َديْي ِه َعلَيى َمرْ َ
ْير أَ َّني ُه َو َ
ص َن َع ُه َنا َك َوالَ ُُ َّو ًة َواحِل َد ًة َغي َ
أَ ُْ ِر َبائِ ِه َوفِي َب ْيتِ ِه»َ .ولَ ْم َي ْقد ِْر أَنْ َي ْ
َف َش َفا ُه ْم).
04
ان ُي َعلِّ ُم ُه ْم فِي َمجْ َمع ِِه ْم َح َّتى ب ُِه ُتوا َو َقالُوا« :مِنْ أَي َْن لِ َه َذا َهي ِذ ِه
متى َ ( 01-04 / 60ولَمَّا َجا َء إِلَى َو َط ِن ِه َك َ
00
يار؟ أَلَ ْي َسي ْ
ْال ِح ْك َم ي ُة َو ْالقُي َّيو ُ
ان
ْس َه ي َذا ا ْبي َين ال َّنجَّ ي
يوب َويُوسِ يي َوسِ ي ْم َع َ
يت أ ُ ُّم ي ُه ُتي ْيد َعى َمييرْ َي َم َوإِ ْخ َو ُت ي ُه َيعْ قُي َ
ات؟ أَلَ يي َ
ِ
07
َو َيهُو َذا؟  01أَ َولَ ْي َس ْ
ُون ِبيهَِ .وأَمَّيا َيسُيو ُع
ْين لِ َهي َذا َهي ِذ ِه ُكلُّ َهيا؟»
َف َكيا ُنوا َيعْ ُثير َ
ت أَ َخ َوا ُت ُه َجمِي ُعهُنَّ عِ ْن َد َنا؟ َفمِنْ أَي َ
01
ص َن ْع ُه َنا َك ُُ َّوا ي
ِير ًة لِ َعد َِم إِي َمانِ ِه ْم).
س َن ِب الي ِبالَ َك َرا َم ية إِالَّ فِي َو َطنِ ِه َوفِي َب ْيتِ ِه».
ت َكث َ
َولَ ْم َي ْ
َف َقا َل لَ ُه ْم« :لَ ْي َ
44
40
يوع َن ْف َس ي ُه َشي ِيه َد أَنْ :
يل ألَنَّ َي ُسي َ
ك َو َم َ
ْن َخي َير َج ِميينْ ُه َنييا َ
ضييى إِلَييى ْال َجلِيي ِ
يوحنللا َ ( 44-40/4و َبعْ ي َد ْال َيي ْيو َمي ِ
س لِ َن ِب ٍّي َك َرا َم ٌة فِي َو َطنِ ِه»).
«لَ ْي َ
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وح َّنا ا ْب َنا َز ْبدِن َُائِلَ ْي ِنَ « :يا ُم َعلِّ ُم ُن ِري ُد أَنْ َت ْف َع َل لَ َنيا
وب َو ُي َ
إنجيل مرُس َ 38( 45-00 / 65و َت َق َّد َم إِلَ ْي ِه َي ْعقُ ُ
يس َوا ِحي ٌد َعيينْ
ان أَنْ أَ ْف َعي َل لَ ُك َمييا؟» َ 31ف َقيياالَ لَيهُ« :أَعْ طِ َنييا أَنْ َنجْ لِي َ
ُكي َّل َمييا َطلَ ْب َنييا»َ 36 .ف َسييأَلَ ُه َماَ « :مييا َذا ُت ِريي َد ِ
ك َو َ
ان أَنْ
ك فِيي َمجْ ي ِد َ
يار َ
َيمِي ِن َ
يان .أَ َتسْ ي َتطِ ي َع ِ
يان َميا َت ْطل ُ َب ِ
ك»َ 35 .ف َقيا َل لَ ُه َميا َيسُيوعُ« :لَسْ ي ُت َما َتعْ لَ َم ِ
اآلخ ُر َعنْ َي َس ِ
ص ْب َغ ِة الَّتِي أَصْ َط ِب ُغ ِب َها أَ َنا؟» َ 35ف َقاالَ لَهَُ « :نسْ َتطِ ي ُع»َ .ف َقيا َل
س الَّتِي أَ ْش َر ُب َها أَ َنا َوأَنْ َتصْ َط ِب َغا ِبال ِّ
َت ْش َر َبا ْال َكأْ َ
ْ
انَ 41 .وأَ َّملا
لَ ُه َما َيسُوعُ« :أَمَّا ْال َكأسُ الَّتِي أَ ْش َير ُب َها أَ َنيا َف َت ْش َير َبا ِن َها َو َبالصِّي ْب َغ ِة الَّتِيي أَصْ ي َط ِب ُغ ِب َهيا أَ َنيا َتصْ ي َط ِب َغ ِ
س لِي أَنْ أ ُ ْعطِ َي ُه إالَّ لِلَّذِينَ أ ُ ِع َّد لَ ُه ْم»).
ارن َفلَ ْي َ
وس َعنْ َيمِينِي َو َعنْ َي َ
ا ْل ُجل ُ ُ
س ِ
متى  15( 10-15 / 15حِي َن ِئ ٍذ َت َق َّد َم ْ
لت ِم ْنل ُه َ
َت َو َط َل َب ْ
لجد ْ
شل ْيئا ًَ 16 .ف َقيا َل
س َ
لي َز ْبلدِن َم َلع ا ْب َن ْي َهلا َو َ
ت إِلَ ْي ِه أ ُ ُّم ا ْب َن ْ
ِين؟» َقالَي ْ
ك َو َ
يار ِفييي
ان َوا ِح ي ٌد َعيينْ َيمِي ِن ي َ
يس ا ْب َني َ
يت لَ يهُ« :قُ ي ْل أَنْ َيجْ لِي َ
لَ َهيياَ « :مييا َذا ُت ِري يد َ
اآلخ ي ُر َعي ِ
ياي َه ي َذ ِ
ين ْال َي َسي ِ
11
ف أَ ْش َير ُب َها أَ َنيا
ان .أَ َتسْ َتطِ ي َع
ان َما َت ْطل ُ َب
اب َيسُوعُ« :لَسْ ُت َما َتعْ لَ َم
ك».
س الَّتِي َس ْو َ
ان أَنْ َت ْش َر َبا ْال َكأْ َ
َفأ َ َج َ
َملَ ُكو ِت َ
ِ
ِ
ِ
10
َف َقيا َل لَ ُه َميا« :أَمَّيا َكأْسِ يي َف َت ْش َير َبا ِن َها
ص ْب َغ ِة الَّتِي أَصْ َط ِب ُغ ِب َها أَ َنيا؟» َقياالَ لَيهَُ « :نسْ ي َتطِ ي ُع».
َوأَنْ َتصْ َط ِب َغا ِبال ِّ
س لِلي أَنْ أ ُ ْعطِ َيل ُه إِالَّ
َو ِبال ِّ
ارن َفلَل ْي َ
وس َعنْ َيمِينِي َو َعنْ َي َ
انَ .وأَ َّما ا ْل ُجل ُ ُ
س ِ
ص ْب َغ ِة الَّتِي أَصْ َط ِب ُغ ِب َها أَ َنا َتصْ َط ِب َغ ِ
َ
ُ
لِلَّذِينَ أ ِع َّد لَ ُه ْم مِنْ أ ِبي»).
إنجيل متى َ 21( 11-17 / 61وإِنْ ُك ْن ُ
ك هُي ْم
ُيون؟ لِي َذلِ َ
ين َفأ َ ْب َنياؤُ ُك ْم ِب َمينْ ي ُْخ ِرج َ
ت أَ َنا ِب َبعْ لَ َزبُو َل أ ُ ْخ ِر ُج ال َّشيَاطِ َ
ضا َت ُك ْم! َ 25ولَكِنْ إِنْ ُك ْن ُ َ
ش َياطِ ينَ َف َق ْد أَ ْق َب َل َعلَ ْي ُك ْم َملَ ُك ُ
ج ال َّ
هللا!)
وح َّ ِ
وت َّ ِ
ون قُ َ
َي ُكو ُن َ
هللا أ ُ ْخ ِر ُ
ت أ َنا ِب ُر ِ
لوُللا َ 69( 64 / 69فييإِنْ ُك ْني ُ
يون
ك ُه ي ْم َي ُكو ُني َ
يون؟ لِ ي َذلِ َ
ين َفأ َ ْب َنيياؤُ ُك ْم ِب َميينْ ي ُْخ ِر ُجي َ
يت أَ َنييا ِب َبعْ لَ َز ُبييو َل أ ُ ْخي ِير ُج ال َّش ييَاطِ َ
ش َياطِ ينَ َف َق ْد أَ ْق َب َل َعلَ ْي ُك ْم َملَ ُك ُ
ج ال َّ
ضا َت ُك ْمَ 15 .ولَكِنْ إِنْ ُك ْن ُ
هللا).
وت ِ
قُ َ
ص ِب ِع هللاِ أ ُ ْخ ِر ُ
ت ِبإِ ْ
إنجيل يوحنا َ 69 / 0ف َقا َل َيسُو ُع لَ ُه ُمْ « :ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ َي ْق ِد ُر االِ ْبنُ أَنْ َي ْع َمل َ مِنْ َن ْفسِ ِه َ
ش ْيئا ً إِالَّ َما
ك.
َي ْن ُظ ُر
البْنُ َك َذلِ َ
اآلب َي ْع َمل ُ .ألَنْ َم ْه َما َع ِم َل َذا َ
َ
ك َف َه َذا َيعْ َمل ُ ُه ا ِ
إنجيل يوحنا  05 / 0أَ َنا الَ أَ ُْ ِد ُر أَنْ أَ ْف َعل َ مِنْ َن ْفسِ ي َ
لب
ش ْيئا ًَ .ك َميا أَسْ ي َم ُع أَدِيينُ َو َد ْي ُنيو َنتِي َعا ِدلَ ٌية ألَ ِّنلي الَ أَ ْطل ُ ُ
َمشِ ي َئتِي َبلْ َمشِ ي َئ َة اآل ِ
سلَنِي.
ب الَّذِن أَ ْر َ
ض
اء َو َعلَى األَ ْر ِ
س َم ِ
ان فِي ال َّ
إنجيل متى َ 61 / 11ف َت َق َّد َم َيسُو ُع َو َكلَّ َم ُه ْم َقا ِئالًُ « :دف َِع إِلَ َّي ُكل ُّ ُ
س ْل َط ي
الب َْن َو َُدْ َد َف َع ُكل َّ َ
ش ْي يء فِي َي ِد ِه.
يوحنا  00 / 0اَآلبُ ُيحِبُّ ا ِ
10
ك أَ ْخ َفي َ
ْيت
ت َقا َل َيسُوعُ« :أَ ْح َم ُد َك أَ ُّي َها
ك ْال َو ْق ِ
اء َواألَ ْر ِ
سل َم ِ
ض ألَ َّني َ
متى  ( 17-10 / 66فِي َذلِ َ
ب ال َّ
اآلب َر ُّ
ُ
17
11
ك.
يار ِ
ت ْال َم َسيرَّ ةُ أَ َما َمي َ
ص َ
َه ِذ ِه َع ِن ْال ُح َك َما ِء َو ْالفُ َه َميا ِء َوأَعْ لَ ْن َت َهيا لِألَ ْط َفيا ِلَ .ن َعي ْم أَ ُّي َهيا اآلبُ ألَنْ َه َكي َذا َ
ُكلل ُّ
َ
اآلب إِالَّ االِبْينُ َو َمينْ أَ َرا َد االِبْينُ
ْس أَ َح ٌد َيعْ ِرفُ االِب َْن إِالَّ اآلبُ َوالَ أَ َح ٌد َيعْ ِيرفُ
َ
ش ْي يء َُدْ ُدف َِع إِلَ َّي مِنْ أَبِي َولَي َ
أَنْ يُعْ ل َِن لَهُ)».

 .0االحتياج
ان
إنجيل مرُس َ 1( 0-1 / 66و َقا َل لَ ُه َماْ « :اذ َه َبا إِلَى ْال َقرْ َي ِة الَّتِي أَ َما َم ُك َما َفل ِْل َو ْق ِ
ت َوأَ ْن ُت َما َدا ِخالَ ِن إِلَ ْي َهيا َت ِجي َد ِ
ياسَ .فحُيالَّهُ َو ْأ ِت َييا ِبيهَِ 0 .وإِنْ َقيا َل لَ ُك َميا أَ َحي ٌد :لِ َميا َذا َت ْف َعيالَ ِن َهي َذا؟
َجحْ شا ً َمرْ بُوطيا ً لَي ْم َيجْ لِيسْ َعلَيْي ِه أَ َحي ٌد م َ
ِين ال َّن ِ
ت يُرْ سِ ل ُ ُه إِلَى ُه َنا»).
ج إِلَ ْي ِهَ .فل ِْل َو ْق ِ
ب ُم ْح َتا ٌ
الر ُّ
َفقُوالََّ :
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يل َّ
يون حِي َنئِي ٍذ أَرْ َسي َل َيسُيو ُع
متى َ 6( 0-6 / 16و َلمَّا َق ُربُوا مِنْ أُو ُر َشلِي َم َو َجاءُوا إِلَى َب ْي ِ
ت َفا ِجي عِ ْني َد َج َب ِ
الز ْي ُت ِ
ان أَ َتانيا ً َمرْ بُو َط ًية َو َجحْ شيا ً َم َع َهيا َفح َُّال ُه َميا
ْن َ 1قا ِئالً لَ ُه َماْ « :اذ َه َبا إِلَى ْال َقرْ َي ِة الَّتِيي أَ َما َم ُك َميا َفل ِْل َو ْقي ِ
ت َت ِجي َد ِ
ت ِْلمِي َذي ِ
0
ت يُرْ سِ ل ُ ُه َما»).
ج إِلَ ْي ِه َماَ .فل ِْل َو ْق ِ
ب ُم ْح َتا ٌ
الر ُّ
َو ْأ ِت َيانِي ِب ِه َماَ .وإِنْ َقا َل لَ ُك َما أَ َح ٌد َشيْئا ً َفقُوالََّ :
05
ان َجحْ شيا ً َمرْ بُوطيا ً لَي ْم
لوُا َ ( 06-05 / 69قا ِئالً« :ا ِْذ َه َبا إِلَى ْال َقرْ َيي ِة الَّتِيي أَ َما َم ُك َميا َوح َ
ِيين َت ْيد ُخالَ ِن َها َت ِجي َد ِ
ياس َقي ُّ
يطَ .ف ُحيالَّهُ َو ْأ ِت َيييا ِبيهَِ 06 .وإِنْ َسييأَلَ ُك َما أَ َحي ٌد :لِ َمييا َذا َت ُحالَّ ِنيهِ؟ َفقُييوالَ لَيهُ :إِنَّ الل َّلر َّب
َيجْ لِييسْ َعلَ ْيي ِه أَ َحي ٌد ِمي َين ال َّني ِ
ج إِلَ ْي ِه»).
ُم ْح َتا ٌ

اآلب ِأل ُ َك ِّملَ َهلا َهي ِذ ِه
ُوح َّنيا ألَنَّ األَ ْع َملال َ الَّتِلي أَ ْع َطلانِي
إنجيل يوحنا َ 01 / 0وأَمَّيا أَ َنيا َفلِيي َشي َها َدةٌ أَعْ َظي ُم مِينْ ي َ
ُ
ِي َت ْ
سلَنِي.
ش َه ُد لِي أَنَّ
اآلب َُدْ أَ ْر َ
َ
األَعْ َما ُل ِب َع ْي ِن َها الَّتِي أَ َنا أَعْ َمل ُ َها ه َ
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يان
َخ َل َي ُسييو ُع أُو ُر َشيلِي َم َو ْال َه ْي َكي َل َولَمَّيا َن َظي َير َح ْولَي ُه إِلَييى ُكي ِّل َشيييْ ٍء إِ ْذ َكي َ
ْال َو ْق ُ
ال ْث َنيْ َع َش َرَ 61 .وفِي ا ْل َغ ِد لَ َّما َخ َر ُجوا مِنْ َب ْي ِ
اع َ 60ف َن َظ َير
ت َق ْد أَ ْم َسى َخ َر َج إِلَى َب ْي ِ
ت َع ْن َيا َج َ
ت َع ْن َيا َم َع ا ِ
جدْ َ
ج ُد فِي َها َ
ش ْيئا ً إالَّ َو َرُا ً ألَ َّن ُه لَ ْم َي ُكلنْ
ش ْيئا ًَ .فلَمَّا َجا َء إِلَ ْي َها لَ ْم َي ِ
ِين مِنْ َبعِي ٍد َعلَ ْي َها َو َر ٌق َو َجا َء لَ َعلَّ ُه َي ِ
َش َج َر َة ت ٍ
64
ان َتالَم ُ
ُون).
ين.
ِيذهُ َيسْ َمع َ
َف َقا َل َيسُو ُع لَ َها« :الَ َيأْ ُك ْل أَ َح ٌد ِم ْنكِ َث َمراً َبعْ ُد إِلَى األَ َب ِد»َ .و َك َ
َو ُْ َت ال ِّت ِ
69
61
ين َعلَيى َّ
ييق
لاع
َف َن َظ َير َش َ
جعلا ً إِلَلى ا ْل َمدِي َنل ِة َج َ
متى َ ( 69-61 / 16وفِي ال ُّ
ص ْب ِح إِ ْذ َكلانَ َرا ِ
يج َر َة تِي ٍ
الط ِر ِ
ت ال ِّتي َني ُة فِيي
َو َجا َء إِلَ ْي َها َفلَ ْم َي ِج ْد فِي َها َشيْئا ً إِالَّ َو َرقا ً َف َق ْطَ .ف َقا َل لَ َها« :الَ َي ُكنْ ِم ْنكِ َث َمي ٌر َبعْ ي ُد إِلَيى األَ َبي ِد»َ .ف َي ِب َسي ِ
ال).
ْال َح ِ

 .0االعتراف بالخطايا
4
ان َط َعا ُم ُه
ان لِ َبا ُس ُه مِنْ َو َب ِر
اإل ِب ِل َو َعلَى َح ْق َو ْي ِه ِم ْن َط َق ٌة مِنْ ِج ْلدٍَ .و َك َ
ُوح َّنا َه َذا َك َ
إنجيل متى َ ( 1-4 / 0وي َ
ِ
1
0
اع َت َمدُوا
َج َراداً َو َع َسالً َبرِّ ّياً .حِي َن ِئ ٍذ َخ َر َج إِلَ ْي ِه أُو ُر َشلِي ُم َو ُك ُّل ْال َيهُو ِد َّي ِة َو َجمِي ُع ْال ُك َ
ور ِة ْال ُمحِي َط ِة ِباألُرْ ُدنّ َو ْ
60
ِيل إِلَى
ِم ْن ُه فِي األ ُ ْردُنِّ ُم ْع َت ِرفِينَ ِب َخ َطا َيا ُه ْم ... ).إنجيل متى  ( 60-60 / 0حِي َنئِ يذ َجا َء َي ُ
سو ُع مِنَ ا ْل َجل ِ
60
64
ك َوأَ ْن َ
ت َتأْتِي إِ َليَّ !»
وح َّنا لِ َي ْع َتمِدَ ِم ْن ُه.
ُوح َّنا َم َن َع ُه َقا ِئالً« :أَ َنا مُحْ َتا ٌج أَنْ أَعْ َت ِم َد ِم ْن َ
َولَكِنْ ي َ
األ ُ ْردُنِّ إِلَى ُي َ
اآلن ألَ َّن ُه َه َك َذا َيل ُ
ِيق ِب َنا أَنْ ُن َك ِّم َل ُك َّل ِبر» .حِي َن ِئ ٍذ َس َم َح لَهُ).
َف َقا َل َيسُو ُع لَهُ« :اسْ َم ِح َ

38

