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 تدر�ب أسايس 
 اهللا اآلب :  ٢املحارضة 

 أر. يس. سربول 

يف    أر�د اتلأمل يف أول إعالن،  بينما ندرس قانون اإليمان،  ألسس العقيدة املسيحية يف هذه املحارضة من دراستنا 
 ،  اإليمانيف قانون  .  والقيام باعرتاف إيمان  ت�لمنا عن مع� اإليمان،  السابقة  تنا �ارضيف  .  قانون اإليمان

ً
 جاء أوال

يأيت بعد ذلك؟  بماذا؟  ،ؤمن"أ" القدي "ب  ماذا  السماء واألرض"  راهللا اآلب  قانون.  خالق  تأ�يد يف  أول  اإليمان    إًذا، 
  . "أؤمن باهللا اآلب"  ما سبب ذلك؟  ىلع اهللا اآلب؟  نتساءل عن سبب التشديد.  بأهمية اهللا اآلب الرئيسية  متعلق

 ؟  فكرةأي  م�هل دلي  عقائد األو�؟اليف   ذا وردت هذه اللكمةملا 

.  يؤمن باثلالوث ب�ل ويع ذايت  اكن املجتمع املسييح ، اذلي ُعقد يف القرن الرابع نيقية منذ ابلدء، وحىت قبل �مع
يتم اإلعالن  ثم    ."ور�نا الوحيد  بنه  ا  حو�يسوع املسي،  ؤمن باهللا اآلبأ":  يف قانون اإليمان  الحظوا ما جاء بعد ذلك

إًذا،  .  هذااألول    يف قانون اإليمان  اثلالثة للثالوث   إًذا، تم االعرتاف باألقانيم.  "بالروح القدس  "أؤمن،  �شلك منفصل
ب"  أ"  ر ذلكر لكمةل�ن يوجد سبب آخ .  بعد قليل  سأرجع إىل ذلك.  �مل داللة ثالوثية  من ناحية  ،اتللميح إىل اآلب

 فكرة عن األمر؟  هل يملك أي أحد.  يف أسس اإليمان املسييح �شلك بارز

مع بروز علم    برزت �اولة مستمرة،  القرن اتلاسع عرش  ح� شهدنا حلول يلربايلة،  القرن اتلاسع عرش  يف  أ�رر،
ملسيحية    الفائق للطبيعة  الصفات  من وهم  حترروا الء اذلين  وهؤ.  للبحث عن جوهر ادليانة،  مثًال   مقارنة األديان

تم �رش طّن من  .  "جوهر املسيحية"  رونفكّ اه املمسأو ما أ،  اإليمان املسييح  أرادوا ادلخول إىل قلب،  الكتاب املقدس
أو جوهر  ،  لودو�ك فرو�ر�اكمثل  ،  ةتتحدث عن جوهر ادليان  اليت،  وخصوًصا يف أملانيا ،  يف القرن اتلاسع عرش  الكتب

بعد  العلماء و� �اولة انتقدها ، املسيحيةأو فحوى ، "أو "الكيان ،"فايزن" – "فايزن" األملانية �اللكمة .  املسيحية
يف  ،  مثًال   هارنوك و  ؟"ةما � ادليان.  مشرتك �ده يف ادليانة  إىل أد� قاسم   جدفلنقالوا ".  معترب�ن أنها اخزتايلة  كذل

  "ما � املسيحية؟"   عنوانه،  مؤثر جًدا   وهو كتاب صغ� �سيط،  ما زال قيد الطباعة  أصدر كتابًا ،  القرن اتلاسع عرش
املسيحية املش  وهو �ترص  القاسم  األسايسرتبهذا  تأ�يد   اذلي   ك  أساسي�يتضمن  الشاملة:  ين  اهللا   وأخوة،  أبوة 

 .  العهد اجلديد األساسية قال إن هذه � رسالة. وأخوة اإل�سان، أبوة اهللا –  اإل�سان الشاملة

الكنيسة ، ألنه يميل إىل:  وذلك ألسباب عدة،  إزاء هذا انلوع من االخزتال  األثوذكسية سلبيًا   فجاء رد فعل 
ً

  أوال
  ما إذا اكن صحيًحا   �ن نتساءل،  ل�ن ليس هذا فحسب.  يحيةاألخرى للمس  ىلع بعض العنارص احليو�ة  اتلعتيم

إنها   –  ذلك  و�ليام إيل�ي �شانينغعلّم    .وأخوة اإل�سان الشاملة  عن أبوة اهللا الشاملة  أن الكتاب املقدس يعلّم
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  . وأخوة اإل�سان الشاملة   وة اهللا الشاملةاعتبار أب  أم��  احلياة يف  فأصبح جزًءا من أسلوب .  عقيدة ملذهب اتلوحيدية
وأخوة    أبوة اهللا الشاملة  –   فكرة ماثلةالكتاب املقدس    إن قلت إنه ر�ما ال يعلّم  قد يبدو فظيًعا بالنسبة إيل�م

يم�ن    أمرهذا    عن أبوة اهللا الشاملة؟  يعلّم فيه الكتاب املقدس  أي مرجع  هل �طر يف بالك.  اإل�سان الشاملة
،  املناسبات يف آر�وس باغوس   يف إحدىقال  الرسول بولس  ف،  وهو ليس استنتاًجا فحسب،  من اخلليقة  استنتاجه

يًْض   "َكَما قَاَل َ�ْعُض ُشَعَرائُِ�مْ :  مقتبًسا من الفالسفة العلماني�
َ
يًْض ا أ

َ
�َّنَا أ

َ
�َّة اهللا"  ا : أل   لق ما يع� أن اهللا هو خا ،  ُذرِّ

  إن اهللا هو خالق البرش  �شلك استداليل  الكتاب املقدسيقول  حيث    املع� غ� املبارش  اذد ه يوج .  البرش أمجع�
  جوهر املسيحية   و�نت تلظن أنها إن اكنت،  ل�ن هذه داللة نادرة جًدا.  البرش أمجع�  إًذا، هذا يع� أنه أب ،  أمجع�

 . ىلع لك صفحة فعليًا  ةد وارال بد أن ت�ون ف

  أين نقرأ ذلك يف الكتاب . أخوة البرش الشاملة: اثلانية دعو� أنتقل إىل املرحلة، صيًال ف ت  ل�ن قبل أن أدرس ذلك
.  هو قرابة البرش الشاملة  ما يعلّمه الكتاب املقدس ،  عن أخوة البرش الشاملة  ال يعلّم الكتاب املقدس  املقدس؟

بقدر ما    مدعو ألحب قر�يبا  ن أ.  ار�جتاه أق  وهناك واجبات �ب أن أتممها ،  هم أقار�  �سوع يوضح أن مجيع البرش
  . لك� أفعل ذلك لسبب،  " واإلخوة  حيث نم� ب� األقارب ،  دالالت ألفاظ  أنت تقول "ر�ما هذه لعبة.  أحب نفيس

  ، املسيحية  العقيدة  يف �ورأقصد أنه  ،  من الرش�ة ب� البرش  عبارة عن نوع م� جًدا  يف العهد اجلديد، مفهوم األخوة
�شلك    �عل اهللا أب �سوع ما  ،  بن اهللا�سوع هو  ،  فر�د  أسلوب إًذا، ب.  بن اهللا الوحيداهو    وع س� ،  قليلكما س�ى بعد  

  الواقع، يقول الكتاب يف  ؛  كبرش   وليس ببساطة ح� نودل ،  ليس حب�م الطبيعة،  و�ن ننضم إىل اعئلة اهللا.  فر�د 
بفضل  ،  يف اعئلة اآلب  ينا م تبنتأن يب  �،  ل�ن ليك نصبح أوالد اهللا  أليس كذلك؟  ،أننا أبناء الغضب  املقدس

 . وهو �سوع ، بن الوحيدعالقتنا باال

نَّ لُكَّ    يقول الكتاب املقدس  يف ماكن آخر
َ
يَن َ�نَْقاُدونَ "أل ِ

َّ
ْ�نَاُء اِهللا"  ،بُِروِح اهللاِ   اذل

َ
وئَلَِك ُهْم أ

ُ
بتعب�  .  أو أوالد اهللا،  فَأ

  –   بهذه العالقة ابلنو�ةمرتبطة    هناك خصوصية م�ة  ،ودي وخصوًصا يف اتلقليد ايله،  املقدس  كتاببلغة الآخر،  
بالروح    ومن خالل اتلجدد،  بفضل اإليمان باملسيح  تم تبنينا يف اعئلة اهللالقد  .  و�اتلايل األخو�ة،  األبو�ة وابلنو�ة

  املسيح ها  حتا  أ اليت  املم�ة جًدا   فإننا نعتّم ىلع تلك العالقة   وأبوة شاملة  إًذا، إن ت�لمنا عن أخوة شاملة  . القدس
 . من يؤمن به للّك 

اكن يُعطى  ،  الصالة  ل�ن دلى تعليم الودل ايلهود ،  ىلع أنه اآلب  اإلشارة إىل اهللاأحيانًا تمت  ،  رس�ًعا، يف العهد القديم
بهذه    �اطبة اهللا  من الالئق  اكن يقول،  إًذا، إن أراد أن يص�.  ملخاطبة اهللا  صيغة �تلفة مناسبة  ثالث� أو أر�ع�

وتعلّمنا كيفية  ،  ال ت�ن غ� مهّذب"،  ال تُهن وادليك"  ا نعلّم أوالدنا كم  ؛بطر�قة أخرى   �اطبة اهللاال يليق  ،  ةقالطر�
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ملخاطبة    وصيغ الئقة  إًذا، اكن هناك ألقاب �ددة.  إىل آخره   ،"كتور"أيها ادل   والربوفيسور،  "أيها القس"  مناداة اخلادم
سنتناول األمر  .  من تلك القوائم ايلهودية  ئبة �شلك ملحوظ اغ    "أيها اآلب"هللاة املناد  الصيغة املبارشة الشخصية.  اهللا

معظم    واقع لم يدر�هوهو    ،لك� سأذكر األمر �دًدا هنا ،  الكر�ستولوجيا   ضمن سلسلتنا حول  أ�رث تفصيًال   �شلك 
�اطب اهللا    وديًا ا يهًص ه شخ في  �د ،  موجودة  أو يف أي وثيقة عرب�ة   عهد القديميف ال  وهو أنه ال يوجد ماكن،  انلاس

 يف إيطايلا ومع استثناء،  بعد املسيح  سنة  حىت ألف ،  بعد امليالد   إال يف القرن العارش ؛  بصيغة شخصية كأب   مبارشة
تدو�ن عدد   وقد تم، يف اتلار�خ تم رسد قصة حياته يف القرن األول من اجلليلهناك معلّم يهودي ، واحد بارز فقط

من  .  خاطب اهللا مبارشة كأب، باستثناء واحدة ،هذا املعلّم ها و� لك صالة صّال . صةاعامة واخل من صلواته ال كب�
 . إنه �سوع  الغر�ب؟ هو هذا املعلّم اجللي�

يف الواقع، اعترب  .  مبارش  اآلب �شلكب  ح� جال �سوع مناديًا اهللا،  عقوا ُص   هو أن معارصي �سوع   سبب قو� ذلك 
وصّ� لك  ،  يصلّون ضمن مجاعة  ل�ن إن استمعت إىل مؤمن� .  اتلجديفبالتهامه    ذلك سببًا اكفيًا   بعض أعدائه 
  ا إًذا، إنه أمر شائع جدً .  "أبانا"  سيستهلون صالتهم بالقول  أو أ�رث  تأ�د أن �سع� باملئة منهم،  اخلاصة  واحد صالته

  ملناداة �سوع اهللا   كربى لهمية انا األفتفوت،  حتصيًال حاصًال   أن نميل إىل اعتبار األمر  إنه أمر مألوف،  بيننا ايلوم
  ماذا؟   ،صلّوا بهذه الطر�قة"، قال �سوع "مىت صليتم. الر�انية يف هذا الصدد كما تفوتنا أيًضا أهمية الصالة  ؛ كأب هل

بَانَا "
َ
  ر�ة واآلن أدعو�م إىل املشا ،  ابتاكًرا كبً�ا ،  لقد فعلت أمًرا جذر�ًا ،  فعلهي يهودي    أول  أنا ،  "ما فعلته  قول �سوع ي.  "أ

 ل�ن إن اكن يتم االعتبار.  م �اطبته كأب أيًضا"يمكن�  .اليت تر�ط� باآلبالشخصية    لعالقة ابلنو�ةذه ا هيف  
،  وأخوة اإل�سان الشاملة  هو أبوة اهللا الشاملة  جوهر ادليانة  وأنه حب�م الطبيعة،  �سانًا إ  يرتافق مع كونك  األمر  أن

 .  آلب" "أبا اهل والقول ، هللاللمثول يف �رض ا يفوتك مع� تلك ادلعوة

اآلب   إًذا، �ش�  مع�،  األخرى   بمع�  وأبعاده  اثلالوث  تفو�ته،  إىل  نر�د  ال  أمر  ابلنو�ة عرب    ،وهو  املم�ة    العالقة 
إىل لغز الغبار   �ن ال نرفع صلواتنا .  و�نو�ة  تر�طنا به عالقة شخصية،  شخيص  تؤ�د وجود �  ةاملسيحي.  والشخصية

� هل  هو    وهو أن اإلهل اذلي نعبده ،  اتلغايض عنه  اغبًلا ما يتمدلرجة أنه  ،  ًداأو� ج   رهذا أم ر،  أ�ر .  الكو� العظيم
منذ عرش  �ن نعلم أنه  ،  إن اكن يؤمن باهللا  وسأنلا أحدهم   ل�ن إن جلنا يف �تمعنا .  ودليه تار�خ شخيص،  سما

يؤ�دون أنهم  ،  العهم يف االستطجين تم إدرا ذل ا   باملئة من األم��ي�  ٩٨أن    اكنت استطالاعت الرأي تبّ�   سنوات
من   باملئة  ٣لكننا خرسنا  ،  األغلبية الساحقة   ما زالت �شلّك .  باملئة  ٩٥  إىل  ت النسبةض ف اآلن ا�.  يؤمنون بإهل ما 

  " ؟إن قلت "هل تؤمن ب�ائن أىلع.  حتدد كيفية إعطاء اجلواب   ل�ن كيفية طرح السؤال.  املؤمن� يف العقد األخ�
ابلدايئ انبثق منه لك    نوع من الضباب  ،طاقة سماو�ة،  قوة أىلع، غبار كو�  –  ة أىلعقوأو "هل تؤمن بوجود  ،  فهذا أمر

اإلهل  ،  هل تؤمن بيهوه   هو � شخيص؟اذلي    "هل تؤمن باهللا اآلب  والسؤال اآلخر هو.  فهذا نوع من األسئلة  يشء؟"
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، ملجتمعنا   ةالفعلي  يةالسلو�  األنماطدرسنا  إن  أننا    تقدأع.  يوجد فرق كب� يف األمر  وهل تار�خ شخيص؟"  سمااذلي هل  
اإلحلاد العم� يع� أن    .ل�ن اإلحلاد العم�  –  بقوة أىلع  باملئة يؤمنون  ٩٥  –  يعتنق إيمانًا نظر�ًا   فإننا نرى �تمًعا 

إعالن إيمانه  ب  ح� يقوم املؤمن .  ليس موجوًدا   وأن تعيش كما لو أن اهللا،  كما لو أن اهللا لم ي�ن موجوًدا  تعيش 
 . عالقة محيمة يب وحبيايت  و�ونه أيب يع� أن دليه، هو أبونا  ،بإهل شخيص  فهو يؤ�د حبزم إيمانه، األو�

أبدي،    –   اإليمان الالحقة  و� عقائد  يف العهد القديم   املنسو�ة إىل اهللا  واملصطلحات الوصفية  من ب� مجيع انلعوت 
فإننا  ،  األسايس لقانون اإليمان  ح� نتطرق إىل االعرتاف  –  إىل آخره   ،ود ج يلك العلم، يلك الو،  � منظور، ال يتغ�غ

من ب�  .  القادر ىلع لك يشء"  "أؤمن باهللا اآلب  –  القديمة   وأ�رر، يف العقيدة الرومانية  –   نرى أنه يتم وصف اهللا 
اهللا اآلب  :  ة األو�صياغلل  أ�ساءل ملاذا تم اختيار هذه ،  إىل اهللا   اكن يم�ن �سبها اليت الوصفية مجيع املصطلحات

ُعرف اهللا بأسماء  ،  تقايلد إرسائيل القديمة  يف،  يف العهد القديم  تذكروا أنه يف عهد آباء اإليمان.  القادر ىلع لك يشء 
"إلوهيم"  :  بأسماء أخرى   لكنه اكن يُعرف أيًضا ؛  أنا هو اذلي هو،  "يهوه"هو    سم األس� طبًعا اال.  ألقاب عديدة�و  عديدة

يف ،  آباء اإليمان  �دًدا، �ده يف عهد .  سم "إيل شاداي"ا هو    يف العصور القديمة  ي اكن مهًما جًدا سم اذلواال.  مثًال 
.  سحق و�عقوب �براهيم وإزمن    –  آلباء اإليمان  ة الزمنيةاذلي ينت� إىل الفرت  و�ده أيًضا يف سفر أيوب ،  براهيمإعهد  

 .  لقدرة والقوة"لك ا   "من يملك، يع� "اذلي يغلب"،  سم اهللا هذا أو لقبها و

  ما اذلي �عل عبارة .  إىل اإليمان بإهل واحد  تلفت االنتباه   "قادر ىلع لك يشء"  عبارة  ما   نواًع ،  هنا يف العالم القديم
ما اكن    يف القرن اتلاسع عرش  أوجد انلقاد.  ال نظ� هل،  صحيح  بإهل واحد؟  تُعترب اعرتافًا باإليمان  قادر ىلع لك يشء""

يف    يف احلضارة الغر�ية،  يف املجتمع  اكن منترًشا ومؤثًرا جًدا  وطبقوا مبدأ علميًا ،  تلار�ية ادلينيةا  سةيُعرف باملدر
�شدد ىلع   والعلم العلما� ب� املسيحية دالأن اجل اغبًلا ما يعتقد انلاس. وهو مفهوم االرتقاء، اتلاسع عرش القرن

لكمة    أصبحت لكمة "ارتقاء"،  يف العالم الفكري   اسع عرشل�ن يف القرن اتل،  متعلقة باالرتقاء  مسائل بيولوجية
املنبثقة    ،االرتقائية  ظر�اتانل   ل�ن اكنت تنشأ شىت أنواع،  اتلطور ابليولويج  ولم ت�ن �صورة بمسائل،  طنانة

�ة  نظرونظرته لل،  سبينس�االجتماعية ل  نرى ذلك يف ادلارو�نية.  مثًال   فر�دير�ك هاغلاملعّقد ل  من انلظام الفلسيف
و� أن لك  ،  اكنت اآلتية  والفرضية األساسية.  ادلياناتىلع    وأيًضا تم تطبيق ذلك.  واحلكومة وغ� ذلك  السياسية

احلياة،  يشء أنماط  اثلقافة،  لك  أشاكل  املجتمع،  لك  أوجه  بيولوجية  لك  اكنت  نفسية  ،سواء  حكوم  ،أو  أو    ،ةيأو 
  . إىل املعّقد  البسيط  من انلمو،  األشياء  تصاعدية لطبيعة  حر�ة:  انلمط نفسهلكها  تبع  ت ،  أو مهما اكنت  ،اقتصادية

البسيطة  ثُ بمُ   حبيث أن لك ديانة بدأت،  تطور ادليانةينطبق ىلع    وانلظر�ة � أن األمر نفسه  و�نت .  جًدا ل اهللا 
ثم  ،  ةاهلينوثي  ىلثم ترتيق إ،  بعدة آهلة  ثم ترتيق إىل اإليمان  ،بمذهب حيو�ة املادة  و� أن ادليانة تبدأ،  انلظر�ة اكآليت 

متأخر جًدا يف    � أمر يأيت يف وقت،  هل واحداإليمان بإ ،  اتلوحيدإًذا، انلظر�ة تفيد بأن  .  إهل واحدب  اإليمانترتيق إىل  
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يف القرن�    لم تظهر إال مع أنبياء إرسائيل،  متأخرة يف اتلار�خ ايلهودي  حىت إن انلقاد قالوا إنها وصلت.  تار�خ العالم
لكنهم  ،  اكن يؤمن بإهل واحد  براهيمإوال يؤمنون بأن  ،  اكن يؤمن بإهل واحد   ال يؤمنون بأن موىس .  والسابع  اثلامن

 . للتدرج نفسه إنها خضعتيقولون 

مثل ،  ةامدبأن األشياء اجل  تؤمن األرواحية .  يف املجتمع القب� ابلدايئ   أين جتدون األرواحية ايلوم؟   ما � األرواحية؟
هلا    مسكونة بأرواح ،  ل�ن األشجار والصخور وغ�ها ،  بأسلوب مع�  حف متحر�ة السال ،  األشجار أو السالحف

  ، وتص� للشجرة،  إًذا، أنت تص� للحجارة.  مفعمة باحلياة  و�اتلايل الطبيعة لكها .  و�أرواح رش�رة،  ميول سلبية اعدة
 و،  أ�رث تطوًرا   ج ذلك إىل مستوى ثم تدرّ .  أل�رث بدائيةهذا هو الشلك ا  –  وتص� للقمر

ً
من    من وجود الكث�  �دال

  و�ن يوجد يف لك ب� .  يف العالم القديم   كما اكنت احلال،  تؤمن بعدة آهلة ،  �س�ن األشياء  األرواح الصغ�ة املنفصلة
و�ن  ،  و�ن يوجد � اخلصو�ة،  اكن يوجد � احلرب   ،ثًال م.  مهمة خاصةتلتميم    يؤدي وظيفة مستقلة� مستقل  

اآلهلة    :آهلة �تلفة  –   و� الرسعة وغ�هما ،  و�ن يوجد � القوة،  يوجد � احلكمةو�ن    ،وابليت  يوجد � املوقد
قد ت�ون    ما � اهلينوثية؟. اهلينوثية  إىل  بعدة آهلة   ثم تنتقل من اإليمان. � للك يشء،  اآلهلة الرومانيةوايلونانية،  

  إىل ابلعض من�م، أليس كذلك؟ هذه لكمة جديدة بالنسبة

� واحد للك    اهلينوثية تعلّم أنه يوجد.  واإليمان بإهل واحد  ب� اإليمان بعدة آهلة  انتقايلة  رة عن مرحلةوثية عبا اهلين
  ب�ل يشء   وهذا اإلهل الواحد يهتم ،  إًذا، دلى ايلهود � واحد.  غرايف أو عر� مع�ج  يتمتع بالسيادة ىلع �ال،  شعب

،  إهلهم  دلى الفلسطيني�  ،و�ىل جانبهم؛  يلهود فحسب كنه � ال  –  وحكمة  وموقد و�يت  حرب وسالم وخصو�ة  –
اجلوار    � للفلسطيني�.  الفلسطي�وهو  واحد   � يوجد  وا ،  ل�ن  الكنعاني�  ...دح�  دلى  دلى  ،  ابلعل 

  هوم إىل أن تصل أخً�ا إىل مف  ؛ � واحد للك شعب  إًذا، الفكرة � أنه يوجد.  ودلى ايلهود يهوه ،  الفلسطيني� د�ون
يتناقض مع ما ، يف ادليانة العرب�ة ل�ن منذ األزمنة األو�. اهللا املتسلط ىلع لك يشء، قادر ىلع لك يشءوجود � 

،  سم اهللا "إيل شداي"ا  يف �طوطات آباء اإليمان  لكننا ال �د فحسب،  يوجد مثال اتلوحيد،  االرتقائية  هذه العملية
إًذا، ما هو �ال  .  بل خالق السماء واألرض ،  ي إرسائيلليس فقط فاد   ،لكنك جتد مفهوم اهللا اخلالق،  اهللا القدير

ىلع اإليمان بإهل    هذا تأ�يد واضح.  ىلع العالم لكه  يف مفهوم كون اهللا سيًدا  دير" متأصلة وراسخةلكمة "ق  سلطانه؟
 . واحد

 يف أسئلة  ،الرومانية القديمة  ذكرت سابًقا أنه يف العقيدة
ً

"هل تؤمن باهللا اآلب    دلي� السؤالاتلعليم ا  اكن يوجد أوال
اكنت العقيدة الرومانية    .يف العقيدة الرومانية القديمة  إ�ابية  ثم حتّول ذلك إىل عقيدة  ؛ عالمة استفهام  "،القدير

"خالق السماء    لم ترد عبارة.  إىل آخره ،  "و�يسوع املسيح" ،  نقطة،  ""أؤمن باهللا اآلب القدير  تقول ببساطة  القديمة
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اليت حتّمت ىلع    القرن اثلا�  سبق أن ت�لمنا عن أزمة.  ا� يف القرن اثل  ذه ظهرت ن املحتمل أن ه م  ،واألرض"
الحئة   اليت جعلت الكنيسة تعلن  ونذكر أحد أهم األسباب،  �سبب تأث� الغنوسطية  رضورة إصدار عقائد  الكنيسة

،  مارقيانأعّدها    عهد اجلديدال  أسفارأول �موعة من  .  مارقيانوذلك �سبب عمل  ،  الكتاب املقدس  األسفار املقدسة
  �سخة   مارقيانابتكر    هل يعرف أحد؟  العهد اجلديد؟  ماذا فعل بمخطوطات  ماذا اكنت هرطقته؟.  لكنه اكن مهرطًقا 

 خط فاصل فحاول خلق  ،  العهد القديم  و�ا أي إشارة إىل �،  فحذف إ�يل مىت،  ناقصة ومنّقحة من العهد اجلديد
لك� ال أحتّمل �  ،  سيقول انلاس "�سوع يروق يل.  وما زلت تصادف هذا امليل ايلوم.  القديمب� �سوع و� العهد  

 .  العهد القديم"

،  لكنه لم ي�ن اخلالق،  أن أب �سوع اكن اإلهل احلقييق  حاول ابلعض منهم أن يثبت،  الغنوسطيون يف القرن اثلا�
 وهذا اخلالق اذلي خلق . مبتدئ  � نائب من وهو نوع ، خالق الكون املادي  العالم اكن يُدىعألن خالق 

هو أنه ينبثق    وما يفعله �سوع .  لعب دوًرا يف سقوط اإل�سان،  اكن رجًال وحشيًا ،  اكن رجًال سيئًا   ،السماء واألرض 
  ؛ يف انلظرة الغنوسطية  خلق السماء واألرض ،  الق الكون املاديخ.  أنا أشوّش ىلع اجلميع  آسف،  –  اهللا اخلالقمن  

ا ؛  ما إنه فوق يف نطاق رويح    ،يف خلق السماء واألرض   لم يلعب أي دور،  اهللا القادر ىلع لك يشء،  حلقييقواإلهل 
، يف تلك املرحلة.  اإلهل احلقييقىل  إاإل�سان  و�رد    خالق الكون املادي  وهو ي�ل و�هزم،  و�سوع ينبثق من اهللا األس�
  بغية دحض فكرة اتلمي�؛  "خالق السماء واألرض"،  اصلةف،  "أؤمن باهللا اآلب القدير"  أضافت الكنيسة إىل عقيدتها 

  . تم فداؤنا من خالل عمل خالقنا .  هو خالق السماء واألرض ،  وفق املسيحية،  أب �سوع املسيح.  اهللا واخلالق  ب�
يف  .  اجلديد و� العهد القديم  وال يوجد فصل ب� � العهد،  ال وجود خلالق الكون املادي،  و�وجد � واحد فقط

وسنتطرق إىل أول جزء من  ،  يف العقيدة  اتلأ�يدات الكر�ستولوجية  تلناولص �ارضت�  سنخّص ،  املقبلة  ارضتنا �
 . يف املرة املقبلة ذلك
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