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 ذ باثلالوث اتل�ُّ 
 ماي�ل ر�فز بقلم  

ة ومجيلة ودافئة مثل حيو�َّ ف�  .  بهجةً ). هذه اللكمات اثلالث ال يم�ن أن ت�ون أ�رث  ٨:  ٤يوحنا    ١ة" ("اهللا �بَّ 
. لك هذا مفهوم  ثقيلةو  جافةبدو  ت  فهذه اللكمات، بالاكد هلا نفس اتلأث�:  انلار املتألئلة. ل�ن "اهللا ثالوث"؟ الكَّ 

. نعم، يُم�ن تقديم  حيو�َّةتماًما، ل�ن �ب ىلع املؤمن� أن يروا احلقيقة وراء ما يُم�ن أن ي�ون لغة غ�  
 اهللا ثالوث. ة ألنَّ اهللا �بَّ  ، ول�ن احلقيقة � أنَّ ُمهمَّةوغ�   جافةه عقيدة  اثلالوث ىلع أنَّ 

ه فقط عندما  ش نفسك. ألنَّ  قلبك وتُنعَ ، و�ُؤرَس طيِّبترى أن الرب  ق و إن الغوص يف اثلالوث هو فرصة ليك تتذوَّ 
ته اليت تأرس القلب. إذا اكن  ا جبمال اهللا، ولطفه الفائق، و�بَّ تدرك ما يعنيه أن ي�ون اهللا ثالوثًا، فإنك ستشعر حقًّ 

ل سنخلع عنه ما هو ىلع وجه  نا نر�ه من محل شاق، بو�أنَّ   فهذا ال يع�ن اهللا،  ع  ن�عهاثلالوث شيئًا يمكننا أن  
اباتلحديد متع للغاية فيه. ألن اهللا ثالوث، و�قدر ما هو ثالوث، بقدر ما هو صالح و دعو� أر��م كيف    .جذَّ

  . ذلك�دث  

 : بيسوع ابلداية

إن أساس إيماننا ليس أقل من اهللا نفسه، و� جانب من جوانب اإل�يل هو مسييح فقط بقدر ما هو تعب� وعمل  
ة. حىت أن�  هذا اإلهل، اهللا اثلالوث. يُمكن� أن أؤمن بموت رجل يُدىع �سوع، و�ُمكن� أن أؤمن بقيامته اجلسديَّ 

أستطيع أن أؤمن باخلالص بانلعمة وحدها، ول�ن إذا كنت ال أؤمن أن اهللا ثالوث، فأنا ببساطة لست مؤمنًا. دعونا 
  .س قدَّ الكتاب المُ  ذلك يفنرى 

نَّ �َُسوَع ُهَو الَْمِسيُح اْ�ُن اِهللا، َوِليَكْ تَُ�وَن لَُ�ْم إَِذا آَمنْتُْم َحيَاٌة بِاْسِمِه"    ،كما يقول نلا   ،هكتب يوحنا إ�يل
َ
"تِلُْؤِمنُوا أ

  ألي اكرز: أن يرى أي شخص يأيت إىل اإليمان املسييح شعار اخلدمة  ). يم�ن هلذه اآلية أن ت�ون ٣٠: ٢٠(يوحنا 
ف �سوع بأنه ابن  ة لإليمان بابن اهللا � دعوة إىل اإليمان باثلالوث. يُوَص ادلعوة األساسيَّ . ول�ن حىت هذه  احلقييق

  جتده س، فإن ما  قدَّ . عندما تبدأ بيسوع املذكور يف الكتاب المُ القدس  اهللا أبوه. وهو املسيح املمسوح بالروحفاهللا.  
 هو اهللا اثلالوث. 

َها    : �سوع قائًال ، ص�َّ ٢٤:  ١٧ة إلهلنا. يف يوحنا  ة األساسيَّ نافذة ىلع احلياة األبديَّ إن اسم "�سوع املسيح، ابن اهللا" هو   ُّ�
َ
"أ

َعالَِم"
ْ
ْحبَبْتَِ� َ�بَْل إِ�َْشاِء ال

َ
نََّك أ

َ
، وقبل أن  أي يشء  وهذا هو اهللا اذلي أعلنه �سوع املسيح. قبل أن �لق  . اآلُب... أل

 وس. هذا اإلهل هو اآلب اذلي �ب ابنه بروحه القدُّ   قبل أي يشء آخر، اكنوالعالم،  سود ىلع�
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  ة �سوع:�ب اآلب ابنه بطر�قة خاصة جًدا، وهو يشء يُمكننا رؤ�ته إذا نظرنا إىل معموديَّ 

ى  
َ
ُ، فََرأ

َ
َماَواُت قَِد اْ�َفتََحْت هل ا اْ�تََمَد �َُسوُع َصِعَد لِلَْوقِْت ِمَن الَْماِء، َو�َِذا السَّ ُروَح اِهللا نَاِزًال  فَلَمَّ

َماَواِت قَائًِال  ي بِِه رُسِرُْت» :ِمثَْل مَحَاَمٍة َوآِ�يًا َعلَيِْه، وََصوٌْت ِمَن السَّ ِ
َّ

َِبيُب اذل
ْ
(مىت   .«هَذا ُهَو ابْ� احل

١٧-١٦: ٣( 

اليت �عل   �سوع. ألن الطر�قةالقدس ىلعالروح  آىت هنا، يعلن اآلب �بته البنه ورسوره بابنه، و�فعل ذلك بينما 
وس   اآلب بها �بته معروفة � باتلحديد من خالل إعطاء روحه ىلع سبيل املثال، ي�تب    ٥:  ٥. يف رومية  القدُّ

 يعلن اآلب �بته لالبن.  القدس ته يف قلو�نا بالروح القدس. إذن، بإعطائه الروحبولس كيف �سكب اهللا �بَّ 

ث عن اهللا اذلي ظهر يف �سوع، اإلهل اذلي نلتيق به يف للتحدُّ أخرى، احلديث عن "اثلالوث" هو فقط طر�قة    بعبارةٍ 
،  القدس  ك عندما تعلن �سوع، ابن اآلب املمسوح من الروح دة، ألنَّ رَّ نات ُ� اثلالوث ليس نتاج ت�هُّ   إن  اإل�يل.

 ك تعلن اهللا اثلالوث. فإنَّ 

 : ع بما لالبناتلمتُّ 

العالم،    هو أن اهللا أحبَّ   اجلوابتنا. وجزء من  اجلواب هو �سبب سقوطنا وخطيَّ ملاذا أرسل اآلب االبن إيلنا؟ جزء من  
ث �سوع عن  ). هذا مذهل بما فيه الكفاية، ول�ن فيما بعد يف إ�يل يوحنا، حتدَّ ١٦:  ٣دنا (راجع يوحنا  حىت يف تمرُّ 

  إىل أبيه: أ�رب. يقول �سوع وهو يص�ِّ  ال �شلٍك سبب أسايس وفعَّ 

َها اآلُب  ُّ�
َ
رَْسلْتَِ�. وَعَ   أ

َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
نَا َ�َعَرْ�تَُك، وَهُؤالَِء َعَرفُوا أ

َ
ا أ مَّ

َ
َعالََم لَْم َ�ْعِرفَْك، أ

ْ
، إِنَّ ال َارُّ

ْ
ْ�تُُهُم  ابل رَّ

نَا ِ�يِهْم. (
َ
ُ�وَن أ

َ
ْحبَبْتَِ� بِِه، َوأ

َ
ي أ ِ

َّ
ُبُّ اذل

ْ
ُ�ُهْم، يِلَُكوَن ِ�يِهُم احل َعرِّ

ُ
 ) ٢٦-٢٥: ١٧اْسَمَك وََسأ

د نقل بعض املعلومات عن نفسه،  رَّ ه لم ي�ن ير�د ُ� بمع� أنَّ   –وهذا يع� أن اآلب أرسل ابنه يلعلن عن نفسه  
ن من  لالبن من قبل اآلب يف أوئلك اذلين يؤمنون به، وليك نتم�َّ   اليت �  األزيلَّةة  بل من أجل أن ت�ون املحبَّ 

حىت لو أراد    هل أقنوم واحدمه �  هو اخلالص اذلي ال يُم�ن أن يقدِّ ا. إذن، ها  ع باالبن كما اكن اآلب دائمً اتلمتُّ 
ن يؤمن. و� انلهاية،  مع لك مَ ة هذه املحبَّة  لالبن دلرجة أنه يرغب يف مشار�  األزيلَّةته  ذلك: فاآلب يفرح بمحبَّ 
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ة اآلب  روح القدس. إن �بَّ بال  ١ة والرش�ةاملحبَّ هذه  أرسل اآلب االبن ألن اآلب أحب االبن كثً�ا وأراد أن �شارك  
  ته القديرة البنه.للعالم � فيض �بَّ 

ق خالصه بابلقاء بعيًدا. ال يتم اإلشفاق علينا ومسا�تنا فحسب من  نرث الرب�ت من بعيد، وال يتعلَّ ي  الفاآلب إذن  
 من ذلك، هو سكب لك بر�ته ىلع ابنه ثم 

ً
نا اآلب كثً�ا دلرجة  �بَّ رسله لنشرتك يف ملئه املجيد. أقبل خالقنا. بدال

ه يُمكننا أن نعرف  . وهذا يع� أنَّ القدس  ع بها مع االبن يف الروح ة اليت يتمتَّ رش�ة املحبَّ  إىل  انضمامنا ه يرغب يف  أنَّ 
 اهللا كما هو حًقا: كأب. يف احلقيقة، يُمكننا أن نعرف اآلب كأب نلا. 

ل ذلك، ل�ن �سوع  اآلب منذ األزل. لن �رؤ أحد أبًدا ىلع ختيُّ ه موجود يف حضن  اهللا االبن بأنَّ   ١٨:  ١يصف يوحنا  
(أ هناك  املؤمنون معه  أن ي�ون  أن رغبته �  نتم�َّ   أرسلهذا حًقا  هل ). و٢٤:  ١٧علن  اذلين  اآلب: حىت  ن �ن 

ا عرفها اضة اليت طاملة الفيَّ ع باملحبَّ ، للتمتُّ كأبناءليس فقط كمخلوقات ول�ن    نعود و  –من أن نعود إيله    رفضناه
 االبن دائًما.

 : ذ باهللاتل�ُّ 

ة  . أي. باكر كتب يج  قائًال: ذات مرَّ

ة، فاكتشف مدى فهمه لفكرة كونه  إذا كنت تر�د أن حت�م ىلع مدى فهم شخص ما للمسيحيَّ 
م يف عبادته وصلواته ابنًا هللا، وأن ي�ون اهللا أبًا هل. إذا لم ي�ن هذا هو الفكر اذلي يدفع و�تح�َّ 

 ًدا ىلع اإلطالق.ة جيِّ ونظرته الاكملة للحياة، فهذا يع� أنه ال يفهم املسيحيَّ 

ا  و�ثقة، فهذا يدل ىلع أنه قد أدرك شيئًا مجيًال وأساسيًّ   عند قصدٍ "أبًا"  بالفعل، عندما يدعو شخص ما اهللا القدير  
ا  اهللا و  عن طبيعة ُ و�يف يعيد ذلك قلو�نا إيله! ألن   منه.  َص لُ قد خَ عمَّ ه أن �شارك رسُّ حقيقة أن اهللا اآلب سعيد بل �

 يفوق العقل.  ولطفه �شلٍك  نعمتهمدى  ي�شفف ب�ونه أبينا ته البنه و�اتلايل يُعرَ �بَّ معنا 

منحنا أعمق راحة وفرح. إنه لرشف مذهل.  تح نظرتنا إيله �شلك رائع فحسب، بل  فرِّ تُ أبينا ال  ىلع أنه  إن معرفة اهللا  
د لك الكون فهو أمر يفوق الوصف.  ثري سيكون أمًرا لطيًفا، ول�ن أن ت�ون �بو�ًا من سيِّ  أن ت�ون ابنًا مللك 

 
ة اليت تر�ط أقانيم اثلالوث اثلالثة مع بعضهم ابلعض. منذ األزل،  املحبَّ ب  زيلَّة ، الرش�ة � العالقة األ عن اثلالوث   الالهو�اتلعلم  يف    ١

 انا هذه الرش�ة. لقد تبنَّ  إىل ننضم. يف فدائنا، بانلعمة وحدها، األقنومان اآلخرانه وأحبَّ األقنوم� اآلخر�ن من اثلالوث  أقنومأحب لك 
 .)٢٦-٢٠: ١٧حدة الروح القدس (يوحنا هللا االبن يف و أزيلَّا هل  تاكن  يتال حبَّةنفس امل ننالاهللا اآلب، و
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م آهلة أخرى الغفران، قدِّ من الواضح أن خالص هذا اإلهل أفضل حىت من الغفران، وهو باتلأ�يد أ�رث أمانًا. قد تُ 
"،  إنَّه �ب�، وال �ب�م نواًع من عالقة "يقدِّ   ال  فهوبعدنا أبًدا.  كأوالده، وال يُ   قبلنا ب بنا و�ل�ن هذا اإلهل يرحِّ 

يَن قَِبلُوُه    :ف �شلك ال �شو�ه شائبة. الكَّ من خالل اتلرصُّ   تهنعم  إبقاء نفيس يفأن أحاول     يلعَّ حيث يتع�َّ  ِ
َّ

ا لُكُّ اذل مَّ
َ
"َوأ

ِي الُْمْؤِمنُوَن بِاْسِمِه" (يوحنا  
َ
ْوالََد اِهللا، أ

َ
ْن يَِصُ�وا أ

َ
ْ�َطاُهْم ُسلَْطانًا أ

َ
ة اهللا ع بمحبَّ ). يمنحنا �سوع األمان نلتمتَّ ١٢:  ١فَأ

 إىل األبد. 

 : قلوب ُمَتَوهِّجة

ا تظنَّههاية، سيعتمد األمر لكه  انل يمانك؟ يفإة؟ ما هو شلك كيف تبدو حياتك املسيحيَّ  فطبيعة اهللا.  طبيعة  عن عمَّ
داهللا   لك يشء.  حتدِّ

ا أب �ب. بدون  ؟ بدون �سوع االبن، ال يُمكننا أن نعرف أن اهللا هو حقًّ نادي بهأي � سيكون لك؟ أي � ستُ 
ب نلا. ول�ن كما اكتشف مارتن لوثر، من خالل �سوع �ستطيع  �سوع االبن، ال يُمكننا أن نعرف اهللا كأب ُ� 
ته نلا بال حدود. هذا من شأنه أن  شعر بمدى �بَّ فنقلبه األبوي    إىل أن نعرف أن اهللا هو أبونا و "�ستطيع أن ننظر  

 جة ".هِّ وَ تَ دفئ قلو�نا، و�علها مُ يُ 

 

) بمدينة أ�سفورد يف إ�لرتا Union School of Theologyادلكتور ماي�ل ر�فز هو مدير لكية يونيون لالهوت (
). كما  Rejoicing in Christ" (الفرح يف املسيحوأستاذ علم الالهوت بها. وهو ألَّف العديد من الكتب، بما يف ذلك "

) وابليور�تان"  اإل�ل�ي  "اإلصالح  بعنوان  اتلعليمية  يلجون�  لسلسلة  الُمم�َّ  األستاذ   The Englishأنه 

Reformation and the Puritans .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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