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المقدِّمة

ــا عــى كلِّ  ــه وتطبيُقه ــري، هــو ســاُع كلمــِة الل إنَّ شــغَف د. أر. يس. ســرول، رئيــس خدمــات ليجون

الحيــاة. شــاهْد محارضاتــه، واقــرأْ كتبَــه، واســتمْع إىل رشائِِطــه، وتاِبــْع مؤمتراتـِـه، وســرى وتســمُع وتختُر 

هــذا الشــغف، الشــغف للحــقِّ واملعرفــة، للتغيــري واإلصــاح، وفــوق كلِّ يشء الشــغف ليســوع املســيح.

ــَم الاهــوَت النظامــيَّ  ــٌز يف التدريــس األكادميــي. فقــد علَّ ــه كان للدكتــور ســرول عمــٌل متميِّ كــا أنَّ

ــة الاهــوت املُصلَحــة بدايــًة مــن عــام 1980، حيــث خــدَم بعــد ذلــك عــن كــريس جــون دايــر  يف كلِّيَّ

ة مثــاين أعــواٍم. كــا َعِمــَل منــذ عــام 1995-2004 كأســتاذ مميَّــز لاهــوِت  ترمبــل لاهــوت الِنظامــي ملــدَّ

النظامــيِّ والدفاعيَّــات يف كلِّيَّــة نوكــس لاهــوت.

باإلضافــة إىل مســريته املهنيَّــة يف التدريــس، خــدَم د. ســرول يف املجالــس القوميَّــة للعديــد مــن الهيئات، 

مبــا فيهــا »رشكــة الســجون« و»اتِّحــاد اإلرســاليَّات املســيحيَّة«. كــا شــغَل أيًضــا منصــَب رئيــس اللجنــة 

ســة ســريف إنرناشــونال،  ــر مؤسَّ ــة، ومنصــَب مدي ــدويل عــن العصمــة الكتابيَّ ــس ال ــة للَمْجل التنفيذيَّ

وكان الواعــظ األســايس يف كنيســة ســانت أنــدرو يف ســانفورد، فلوريــدا.

مــة ملــلء  يف عــام 1971، ســاعَد د. أر. يس. ســرول يف تأســيس خدمــات ليجونــري، وهــي خدمــة ُمصمَّ

الفــراغ يف التعليــم املســيحي بــن مــدارس األحــد والتعليــم الاهويت الرســمي. كان هــدف د. أر. يس. من 

ُم  ليجونــري هــو »َمــْلُء املجتمــع مبســيحيِّن لَِبقــن ومهيَّئــن لخدمــة األمل يف عاملنــا«. لتحقيــق ذلــك، تُقــدِّ

خدمــات ليجونــري مجموعــًة واســعًة مــن املصــادر لتعليــم البالغــن مــن املســيحيِّن، وهــي مصــادر ال 

ــة. هــذه  يقتــُر اســتخداُمها يف الفصــل، ولكنَّهــا للتطبيــق العمــي املتكــرِّر يف مواقــف الحيــاة اليوميَّ

املصــادر متاحــٌة عــى رشائــط ســمعيَّة ورشائــط فيديــو حــول موضوعــات مثــل الدفاعيَّــات والاهــوت 

ــَب أر. يس.،  ــا كُتُ ــري أيًض ــات ليجون ــُن خدم س. تتضمَّ ــدَّ ــاب املق ــة الكت ــة ودراس ــات والثقاف واألخاقيَّ

ومجلَّــة تيبولتــوك، ومؤمتــرات، ومناهــج تصحــُب العديــد مــن الساســل املســموعة واملرئيَّــة.
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اإليماُن بإَلٍه َواِحٍد

المقدِّمة:

ــد أســاء  ــخ الكنيســة. فق ــرِّ تاري ــوث يف جــداٍل ســاخٍن وخــاٍف عــى م ــدُة الثال تســبَّبْت عقي

كثــريون فَْهمهــا وظنُّــوا أنَّهــا تحــوي تناقًضــا أساســيًّا، إذ كيــف ميكــن للــه أن يكــون إلًهــا واحــًدا 

وثاثــة أقانيــم يف الوقــت عينــه. َســَعِت املدرســُة التاريخيَّــة الدينيَّــة يف القــرن التاســع عــرش إىل 

ــٌر يف الفكــر الكتــايب. ولكــنَّ التعاليــم األصليَّــة للكتــاب  ٌر متأخِّ تصنيــف العقيــدة عــى أنَّهــا تطــوُّ

س وإقــرارات اإلميــان الكنســيَّة تفيــُد بــأنَّ اللــه واحــٌد يف الجوهــر ويف ثاثــة أقانيــم. ويف  املقــدَّ

م د. ســرول عقيــدة الثالــوث. هــذه املحــارضة يقــدِّ

القراءُة الكتابيَّة:

خروج 20-1

األهداُف التعليميَّة:

يَّته بالنسبة إىل عقيدة الثالوث. 1 د طبيعة اإلعان التدريجي وأهمِّ أن تحدِّ

أن تعرَف املدرسة التاريخيَّة الدينيَّة وترشَحها. 2

ة باإلميان بإلٍه واحٍد وبالثالوث.   أن تركِّز عى تعاليم العهد الجديد املختصَّ

االْقِتباسات:

ــا وبالكامــل مــع كلٍّ مــن األقانيــم الثالثــة، وهكــذا ميكــن  »إنَّ الطبيعــة اإللهيَّــة متطابقــة حقًّ

ى جميُعهــا واحــًدا«. أن تُســمَّ

يس توما األكويني — القدِّ
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

تسبَّبْت عقيدُة الثالوث يف جداٍل ساخٍن وخاٍف عى مرِّ تاريخ الكنيسة.أ. 

ــوا أنَّهــا تحــوي تناقًضــا أساســيًّا إذ كيــف ميكــن أن يكــون ب.  ــم العقيــدة وظنُّ أســاء كثــريون فَْه

ــا واحــًدا وثاثــة أقانيــم يف الوقــت عينــه. اللــه إلًه

إقرار إميان الكنيسة هو أنَّ الله واحٌد يف الجوهر وثاثة أقانيم.. 1

 اإلعان التدريجي هو اإلعان املتدرِّج عن الله وعن خطَّته للفداء.ت. 

ع اإلعان السابق أو يطوِّره، ولكنَّه ال يناقُضه أبًدا.. 1 ميكن لإلعان التدريجي أن يوسِّ

س.ث.  طبيعة الله املثلَّث األقانيم غري ُمعلَنة بشكٍل واضٍح يف بداية الكتاب املقدَّ

س.ج.  ا يف صفحات الكتاب املقدَّ وحدُة الله واضحٌة جدًّ

د اآللهة يف الثقافات املحيطة.. 1 س عى اإلميان بإلٍه واحٍد مقابل تعدُّ يؤكِّد الكتاب املقدَّ

 أثاَر اإلميان الكتايب بإلٍه واحٍد جداًل فلسفيًّا يف القرن التاسع عرش.ح. 

 ج. و. ف. هيجل )1770-1 18( كان من أبرز الفاسفة يف القرن التاسع عرش. . 

طوَّر هيجل فلسفًة حاولْت رشَح تطوُّر التاريخ والدين.. 1

ــد مبــا يف د.  ــة بــأنَّ كلَّ األشــياء تتطــوَّر مــن البســيط إىل املعقَّ ــة الدينيَّ جادلــِت املدرســُة التاريخيَّ

ذلــك الديانــة.

اقرحِت املدرسُة الفكريَُّة أنَّ حيويَّة املادَّة هي أكرث أشكال املعتقدات الدينيَّة بَداءًة.. 1

مذهــب حيويَّــة املــادَّة هــو املعتقــد بــأنَّ أرواًحــا تســكُن األشــجار، والصخــور، والعديــد مــن . 2

عنــارص الطبيعــة األخرى.

ــة، .   ــُد آلهــة الخصوب ــذي يعب ِد اآللهــة ال ــا إىل تعــدُّ ــة املــادَّة تدريجيً ُر مذهــب حيويَّ يتطــوَّ

ــخ. والحكمــة، والحــرب، إل

ُد اآللهــة تدريجيًّــا إىل الهينوثيَّــة حيــث تعبــُد ثقافــٌة معيَّنــٌة إلًهــا واحــًدا بــدون . 4 يتطــوَّر تعــدُّ

إنــكار وجــود آلهــة أخــرى.

كثريًا ما كانت تُفسَّ الحروب بن األمم عى أنَّها معارك بن اآللهة.. 5

تطــوَّرت الهينوثيَّــة يف النهايــة إىل إميــاٍن بإلــٍه واحــٍد، مــا يؤكِّــد عــى وجــود إلــٍه واحــٍد فقــط .  

فــوق الكــون كلِّه.

ــٍه واحــٍد بشــكٍل . 7 ــوديُّ بإل ــه اإلميــاُن اليه ــس في ــذي تأسَّ ــاء حــول الوقــت ال يجــادُل العل

ــة. راســٍخ يف األمَّ

س الذيــن يتبعــون اإلميــان القويــم ادِّعــاءات املدرســة التاريخيَّــة ذ.  َدَحــَض علــاء الكتــاب املقــدَّ

س. ــة مجادلــن أنَّ وحــدة اللــه واضحــة يف الصفحــات األوىل مــن الكتــاب املقــدَّ الدينيَّ
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َمَواِت َواألَْرَض« )تكوين 1: 1(.. 1 »ِف الَْبْدِء َخلََق اللُه السَّ

إنَّ ُملَْك إله الخليقة يسوُد عى الساء واألرض وليس محصوًرا مبنطقٍة جغرافيٍَّة ما.. 2

ــه: ر.  ــا لل ــمُّ إعطاؤه ــن يت ــمْن اللذيْ ــبب االس ــق بس ــصِّ الَخلْ دًة يف ن ــدِّ ــًة متع ــاُد آله ــرى النقَّ ي

ــوه«. ــم« و«يه »إلوهي

من املمكن ترجمة إلوهيم بكلمة »آلهة« بالرغم من أنَّها تُستخدم مع فعٍل مفرٍد.. 1

ــة املــادَّة يف النــصِّ الكتــايب بســبب عبــادة إبراهيــم عنــد بلُّوطــات ز.  ــاد مذهــب حيويَّ يــرى النقَّ

ــة، وحــوار بلعــام مــع الحــار. ممــرا، وبســبب حــوار حــوَّاء مــع الحيَّ

ــه إرسائيــل س.  س بســبب رصاع إل ــة يف الكتــاب املقــدَّ ــدون لوجــود الهينوثيَّ ــاد املؤيِّ يجــادُل النقَّ

مــع آلهــة األمــم األخــرى.

الوصيَّة األوىل املُعطاة عند جبل سيناء هي إقراٌر قويٌّ باإلميان بإلٍه واحٍد. . 

» الَ يَُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى أََماِمي« )خروج 20:  (.. 1

الوصيَّة الثانية التي متنُع كلَّ أشكال عبادة األصنام تؤيِّد أكرث اإلميان بإلٍه واحٍد يف إرسائيل.. 2

د األنبياُء ضدَّ اآللهة املزيَّفة واألصنام عدمية الفائدة التي لألمم األخرى..   ندَّ

ن عبدوا آلهًة يف الصخور، واألشجار، أو يف الساء.. 4 سخَر األنبياُء ممَّ

ُر فهَمنــا لألقانيــم الثاثــة للثالــوث، إالَّ أنَّــه ال يــزال يؤكِّــُد  .  بالرغــم مــن أنَّ العهــد الجديــد يطــوِّ

عــى إميــان العهــد القديــم بإلــٍه واحــٍد.

األقانيم الثاثة للثالوث ال تجزِّئُ جوهَر الله إىل ثاثة كينونات مستقلَّة.. 1

يؤكِّد العهُد الجديد عى وحدة الله.. 2

رشَح أوغسطينوس العاقة بن العهديْن يف الجملة التالية:ض. 

»الجديُد مسترٌ يف القديم، والقديُم معلٌن يف الجديد«.. 1

ــن ال تتــمُّ املســاومة عليهــا بخصــو  األقانيــم الثاثــة، مــع . 2 توجــد وحــدُة فكــٍر يف العهديْ

وجــود الجوهــر الواحــد للــه.

أسئلٌة للدراسة:

يقوُل إقراُر إميان الكنيسة إنَّ الله واحٌد يف _______________ وثاثة _____________.. 1

أقانيم، الجوهرأ. 

الجوهر، مادَّةب. 

الجوهر، أقانيمت. 

أقانيم، مادَّةث. 
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اإلعان ______________ هو اإلعاُن املتدرُِّج عن الله وعن خطَّته للفداء.. 2

الُرْؤيَِويأ. 

العاّمب. 

الخاّ ت. 

التدريجيث. 

س..   طبيعة __________ ليست ُمعلَنًة بشكٍل واضٍح يف بداية الكتاب املقدَّ

الخليقةأ. 

الثالوثب. 

الكونت. 

السقوطث. 

س عى _________ يف مقابل _________ الثقافات املحيطة.. 4 يؤكِّد الكتاب املقدَّ

د اآللهة، اإلميان بإلٍه واحٍدأ.  اإلميان بتعدُّ

 اإلميان بإلٍه واحد، هينوثيَّةب. 

 هينوثيَّة، اإللحادت. 

د اآللهةث.  اإلميان بإلٍه واحد، اإلميان بتعدُّ

كان ج. و. ف. هيجل من أبرز الفاسفة يف القرن ______________.. 5

السابع عرشأ. 

 الثامن عرشب. 

التاسع عرشت. 

العرشينث. 

ــل .   ــن ِقبَ ــٌد م ــٌه واح ــُد إل ــث يُعبَ ــا إىل _______________ حي ــوَّر تدريجيًّ ــة تط ُد اآلله ــدُّ تَع

ــة أخــرى. ــكار وجــود آله ــدون إن ــٍة ب ــٍة معيَّن ثقاف

الهينوثيَّةأ. 

 اإلميان بإله واحدب. 

اإللحادت. 

الا أدريَّةث. 



7 1 – اِحماُو بََلبا َناِيدا 

ــط . 7 ــٍه واحــٍد فق ــد عــى وجــود إل ــا يؤكِّ ــة إىل ____________ م ــة تطــوَّرت يف النهاي الهينوثيَّ

ــه. فــوق الكــون كلِّ

د اآللهةأ.  تعدُّ

اإلميان بإلٍه واحٍدب. 

 اإللحادت. 

الا أدريَّةث. 

بالرغــم مــن أنَّ العهــد الجديــد يطــوِّر فهَمنــا لألقانيــم الثاثــة للثالــوث، إالَّ أنَّــه ال يــزال يؤكِّــد . 8

عــى ____________ للعهــد القديــم.

الهينوثيَّةأ. 

 اإلميان بإلٍه واحٍدب. 

د اآللهةت.   تعدُّ

 اإللحادث. 

الدراسُة الكتابيَُّة:

كيــف يعلــُن اللــُه عــن ذاتــه ملــوىس يف خــروج  ؟ كيــف يُعــرِّف اللــه عــن ذاتــه يف خــروج  :  ؟ . 1

ى تعريــُف اللــه عــن ذاتــه هنــا ِفْكــَر املدرســة التاريخيَّــة الدينيَّــة؟ كيــف يتحــدَّ

كيــف يعلــُن اللــه عــن ذاتــه بصفتــه إلًهــا عاقاتيًّــا يف هــذا املقطــع؟ كيــف يُناقــُض هــذا الوصف . 2

الــذايت للــه َوْصــَف اآللهــة األخــرى للــرشق األدىن القديم؟

ما ردُّ فعل موىس عى ظهور الله يف  :  ؟.  

مــا الــذي يدركُــه اللــه أو يســمُعه يف خــروج  : 7؟ كيــف تتــاىش هــذه الحقيقــة مــع شــخصيَّة . 4

س؟ اللــه كإلــٍه عاقــايتٍّ؟ مــا الــذي يســمُعه اللــه ويعــرُف بــه أيًضــا يف الكتــاب املقــدَّ

ــيقوُم . 5 ــف س ــروج  :  1؟ كي ــة يف خ ُد اآلله ــدِّ ــوٌر متع ــل منظ ــعب إرسائي ــى كان لش ــأيِّ معًن ب

ــودُ إىل مــر؟ ــا يع ــٍه واحــٍد عندم ــُن بإل ــي تؤم ــة النظــر الت ــد عــى وجه ــادة التأكي مــوىس بإع
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ــذايت؟ .   ــه ووجــوده ال ــُه ملــوىس يف  : 14 أن يعكــَس وحــدة الل ــذي أعطــاه الل ــف لاســم ال كي

د اآللهــة،  كيــف ميكــن إلعــان اللــه عــن ذاتــه هنــا أن يدحــض مذهــب حيويَّــة املــادَّة، وتعــدُّ

ــة؟ والهينوثيَّ

ا؟ مــا الــذي يســعى . 7 ــُه مــن الــراع بينــه وبــن الفرعــون أمــرًا شــخصيًّا جــدًّ كيــف يجعــُل الل

ــات والخــروج؟ ــل عــن نفســه مــن خــال الرضب ــه لشــعب إرسائي ــربُّ أن يعلَِّم ال

ــص الوصايــا الثــاث األوىل )خــروج 20: 2-7( الــدروس التــي كان عــى شــعب إرسائيل . 8 كيــف تُلخِّ

أن يتعلَّموهــا مــن أحــداث الخــروج؟ مــا اآللهــة األخــرى التــي ســتتنافُس عــى عاطفــة شــعب 

إرسائيــل يف الرِّيَّــة؟

أسئلٌة للمناقشة:

ــة . 1 ــاء املدرســة التاريخيَّ ــن ســفر الخــروج ادِّع ــف تدحــُض األصحاحــات العــرشون األوىل م كي

ــٍه واحــٍد؟ ــا بإل ــا إميانً ــل مل يكــن دامئً ــأنَّ إميــان شــعب إرسائي ــة ب الدينيَّ

مــِت األحــداُث املؤدِّيــُة إىل الخــروج مواجهــًة حاســمًة بــن الــربِّ إلــه إرسائيــل، وآلهــة . 2 كيــف قدَّ

دة؟ كيــف أهــان الــربُّ اإللــه آلهــَة ِمــْر؟ مــر املتعــدِّ

ــُض .   ــف يُناق ــل؟ كي ــا إلميــان شــعب إرسائي ــة  : 4-5 محوريًّ ــرار اإلميــان يف تثني ــَر إق ــاذا يُعت مل

ــراُر اإلميــان هــذا إميــاَن األمــم األخــرى؟ إق

كيــف يعلــُن يســوُع عــن اآلب والــروح القــدس يف العهــد الجديــد ويؤكِّــد يف الوقــت ذاتــه عــى . 4

اإلميــان بإلــٍه واحــٍد يف العهــد القديــم )راجــْع يوحنَّــا 5، 14(؟

التطبيق:

ْل: ملاذا يتعزَّى املؤمن يف معرفة أنَّ الرب هو الله، وأنَّه ربٌّ واحٌد.. 1 تأمَّ

فكِّر يف ما قد تعنيه العاقات داخل الثالوث لعاقة املؤمن بالثالوث.. 2
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شهادُة الكتابِ المقدَّس

المقدِّمة:

لقــد جــادل املتشــكِّكون أنَّ عقيــدة الثالــوث هــي إضافــٌة مــن العهــد الجديــد لإلميــان الكتــايب. 

ــن  ــا ع ــٌب متاًم ــوٌم غري ــي مفه ــم ه ــث األقاني ــه املثلَّ ــرة اإلل ــن أنَّ فك ــُض الاهوتيِّ ــرَح بع اق

ــدة  ــٍب تلميحــاٍت عدي س عــن كَثَ ــاب املقــدَّ ــُص الكت ــم. ويكشــُف فَْح صفحــات العهــد القدي

ــد. يف هــذه املحــارضة،  ــد الجدي ــدة يف العه ــا أشــمل للعقي ــم ورشًح ــد القدي ــوث يف العه للثال

س مــن البدايــة  ُ د. ســرول كيــف أنَّ عقيــدة الثالــوث هــي واقــٌع ثابــٌت يف الكتــاب املقــدَّ يبــنِّ

ــى النهايــة. وحتَّ

القراءُة الكتابيَّة:

أعال الرسل 17:  4-1 

األهداُف التعليميَّة:

س. 1 َ وجود عقيدة الثالوث عر صفحات الكتاب املقدَّ أن تتبنِّ

أن تكشَف عن التلميحات إىل الثالوث يف العهد القديم. 2

أن تكشَف عن التأكيدات عى الثالوث يف العهد الجديد.  

االْقِتباسات:

ديَّــة؟ فحــُص هــذه الحقيقــة عــن  ديَّــة ف الوحــدة، أو الوحــدة مــع التعدُّ »كيــف تتواجــد التعدُّ

ٌر، واإلميــان بهــا تقــًوى، ومعرفتهــا حيــاٌة، وحيــاة أبديَّــة«. ُقــرٍْب تهــوُّ

— القديس برنارد من كلريفو
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

ال يتــمُّ رشُح الثالــوث بشــكٍل رصيــٍح يف العهــد القديــم، ولكــْن هنــاك العديــد مــن التلميحــات أ. 

إىل اإللــه مثلَّــث األقانيــم يف صفحاتــه.

ــه اســٌم يف صيغــة الجمــع ب.  ــث األقانيــم ألنَّ ــه مثلَّ اســم اللــه -إلوهيــم- قــد يكــون إشــارًة لإلل

مســتخَدٌم مــع فعــٍل يف صيغــة املفــرد.

ــة ال تشــرُي بالــرضورة إىل جمــع أقانيــم، . 1 ، اســم إلوهيــم قــد يكــون أيًضــا صيغــًة أدبيًّ إالَّ أنَّ

بــل باألحــرى إىل َجْمــع العظمــة.

قــد تشــرُي صيغــة الكلمــة أيًضــا إىل جمــع القــوَّة حيــث يُســَند كلُّ املجــد والقــوَّة إىل اللــه . 2

وحده.

اســم إلوهيــم متناغــٌم مــع عقيــدة الثالــوث، وقــد يكــون إشــارًة لــه، لكــنَّ االســم ال يقتــي .  

ــه بالعقيدة. ارتباط

ٌ عنه يف الله نفسه.. 4 ع يف الكون معرَّ الوحدة والتنوُّ

ــص ت.  ــه خصائ ــند إلي س ويُس ــدَّ ــاب املق ــن الكت ــٍر م ــٍت مبكِّ ــه يف وق ــارة إىل روح الل ــمُّ اإلش تت

ــة. األلوهيَّ

مزمور 110 هو املقطع األكرث اقتباًسا من العهد القديم يف العهد الجديد.ث. 

: »اْجلِــْس َعــْن مَيِيِنــي َحتَّــى أََضــَع أَْعــَداَءَك َمْوِطًئــا لَِقَدَمْيــَك«« )مزمــور . 1 »َقــاَل الــرَّبُّ لِــَربِّ

.)1 :110

يبدو أنَّه يدور حواٌر هنا داخل الله، حيث يقول يهوه ألدوناي: »اْجلِْس َعْن مَيِيِني«.. 2

يشــرُي يســوع إىل هــذا املقطــع متســائًا: كيــف ميكــن البــن داود أن يكــون هــو املســيَّا ومــع .  

ذلــك يكــون ربَّــه أيًضــا.

يعيُد العهد الجديد التأكيد عى تعاليم العهد القديم عن اإلميان باإلله الواحد.ج. 

ــْم ِمــْن كُلِّ ح.  ــوَن! أََراكُ ــا الرَِّجــاُل األَثِيِنيُّ ــاَل: »أَيَُّه ــوَس بَاُغــوَس َوَق ــُس ِف َوْســِط أَِريُ »َفَوَقــَف بُولُ

ــْدُت  ــْم، َوَج ــُر إَِل َمْعُبوَداتِكُ ــاُز َوأَنْظُ ــُت أَْجَت ــَم كُْن ــي بَْيَن ــرًا، ألَنَِّن ــوَن كَِث ــْم ُمَتَديُِّن ــٍه كَأَنَّكُ َوْج

ــا  ــَذا أَنَ ــُه، ه ــْم تَْجَهلُونَ ــُه َوأَنُْت ــِذي تَتَُّقونَ ــول«. َفالَّ ــٍه َمْجُه ــِه: »إِلل ــا َعلَْي ــا َمكُْتوبً ــا َمْذبًَح أَيًْض

ــِه« )أعــال الرســل 17: 22- 2(. ــْم ِب ــاِدي لَكُ أُنَ

الحــَظ الاهوتيُّــون أنَّــه حتَّــى أتبــاع مذهــب حيويَّــة املــادَّة األكــرث بدائيَّــًة يعرفــون بوجــود   

إلــٍه عــيٍّ أو غــري معــروف فــوق كلِّ اآللهــة األخــرى.

ــكُُن ِف  .  ــَمِء َواألَْرِض، الَ يَْس ــَو َربُّ السَّ ــَذا، إِْذ ُه ــِه، ه ــا ِفي ــَم َوكُلَّ َم ــَق الَْعالَ ــِذي َخلَ ــُه الَّ »اإِلل

ٍء، إِْذ ُهــَو يُْعِطــي  َهَيــاِكَل َمْصُنوَعــٍة ِباألَيَــاِدي، َوالَ يُْخــَدُم ِبأَيَــاِدي النَّــاِس كَأَنَّــُه ُمْحَتــاٌج إَِل َشْ
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ــٍة ِمــَن النَّــاِس يَْســكُُنوَن َعــَى  ٍء. َوَصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ الَْجِميــَع َحَيــاًة َونَْفًســا َوكُلَّ َشْ

ــْم  ــَه لََعلَُّه ــوا الل ــَيْ يَطْلُُب ــكَِنِهْم، لِ ــُدوِد َمْس ــِة َوِبُح ــاِت الُْمَعيََّن ــَم ِباألَْوَق ــِه األَْرِض، َوَحَت كُلِّ َوْج

ــرَُّك  ــا َونََتَح ــِه نَْحَي ــا ِب ــًدا. ألَنََّن ــَس بَِعي ــا لَْي ــٍد ِمنَّ ــْن كُلِّ َواِح ــُه َع ــَع أَنَّ ــُدوُه، َم ــونَُه َفَيِج ُس يََتلَمَّ

ــِه، الَ  ــُة الل يَّ ــُن ُذرِّ ــإِْذ نَْح ــُه. َف يَُّت ــا ُذرِّ ــا أَيًْض ــا: ألَنََّن ــَعَرائِكُْم أَيًْض ــُض ُش ــاَل بَْع ــَم َق ــُد. كَ َونُوَج

ــٍة أَْو َحَجــِر نَْقــِش ِصَناَعــِة َواْخِتَاعِ إِنَْســاٍن.  يَْنَبِغــي أَْن نَظُــنَّ أَنَّ الالَُّهــوَت َشــِبيٌه ِبَذَهــٍب أَْو ِفضَّ

ــوا، ُمَتَغاِضًيــا َعــْن أَزِْمَنــِة الَْجْهــِل. ألَنَّــُه  ــاِس ِف كُلِّ َمــكَاٍن أَْن يَُتوبُ َفاللــُه اآلَن يَأُْمــُر َجِميــَع النَّ

ًمــا لِلَْجِميــعِ  أََقــاَم يَْوًمــا ُهــَو ِفيــِه ُمزِْمــٌع أَْن يَِديــَن الَْمْســكُونََة ِبالَْعــْدِل، ِبرَُجــل َقــْد َعيََّنــُه، ُمَقدِّ

ــَواِت« )أعــال الرســل 17: 1-24 (. ــَن األَْم ــُه ِم ــا إِْذ أََقاَم إِميَانً

يعيُد بولس التأكيد عى اإلميان اليهودي الكاسييك بإلٍه واحٍد يف هذا املقطع.  

ــَة د.  ــُم يَْنُفــُخ، َولِكــنَّ الَْمَحبَّ ــًم. الِْعلْ ــُم أَنَّ لَِجِميِعَنــا ِعلْ ــا ِمــْن ِجَهــِة َمــا ُذبــَح لِألَْوثَــاِن: َفَنْعلَ »َوأَمَّ

ــَم يَِجــُب أَْن  ــْم يَْعــرِْف َشــْيًئا بَْعــُد كَ ــُه لَ ــُه يَْعــرُِف َشــْيًئا، َفإِنَّ ــنُّ أَنَّ ــٌد يَظُ ــإِْن كَاَن أََح تَْبِنــي. َف

ــَح  ــا ُذب ــِة أَكِْل َم ــْن ِجَه ــَدُہ. َفِم ــُروٌف ِعْن ــَه، َفهــَذا َمْع ــٌد يُِحــبُّ الل ــْن إِْن كَاَن أََح ــرَِف! َولِك يَْع

ــَد  ــُه َوإِْن ُوِج ــًدا. ألَنَّ ــُر إِالَّ َواِح ــٌه آَخ ــَس إِل ــِم، َوأَْن لَْي ــٌن ِف الَْعالَ ــَس َوثَ ــُم أَْن لَْي ــاِن: نَْعلَ لِألَْوثَ

ــاٌب  ــَم يُوَجــُد آلَِهــٌة كَِثــرُوَن َوأَْربَ ــَمِء أَْو َعــَى األَْرِض، كَ ــًة، َســَواٌء كَاَن ِف السَّ ى آلَِه َمــا يَُســمَّ

ــٌد:  ــُه. َوَربٌّ َواِح ــُن لَ ــَياِء، َونَْح ــُع األَْش ــُه َجِمي ــِذي ِمْن ــٌد: اآلُب الَّ ــٌه َواِح ــا إِل ــْن لََن ــرُوَن. لِك َكِث

ــِه« )1 كورنثــوس 8: 1- (. ــُن ِب ــَياِء، َونَْح ــُع األَْش ــِه َجِمي ــِذي ِب ــيُح، الَّ ــوُع الَْمِس يَُس

يسنُد بولُس األلوهيَّة إىل املسيح ويؤكِّد عى وحدة الله يف املقطع نفسه.  

دامئـًـا مــا يَِصــُف العهــُد الجديــُد اللــَه بأنَّــه واحــٌد ومــع ذلــك فــإنَّ األلوهيَّــة تُســنُد أيًضــا إىل كلٍّ ذ. 

مــن األقانيــم الثاثــة مــن الثالــوث.

يشــرُي يســوع إىل نفســه مــرَّاٍت عديــدة يف إنجيــل يوحنَّــا إىل أنَّــه »أَنـَـا ُهــَو« وبالتــايل يعــادُل . 1

ــه بالله. نفس

دامئًا ما يدعو يسوُع الناس إىل أن يعرفوا به ابًنا لله.. 2

يقبُل يسوع العبادة والسجود متَّفًقا مع اعراف اآلخرين بأنَّه هو الله..  

»ِف الَْبْدِء كَاَن الْكَلَِمُة، َوالْكَلَِمُة كَاَن ِعْنَد اللِه، َوكَاَن الْكَلَِمُة اللَه« )يوحنَّا 1: 1(.ر. 

يشرُي يوحنَّا ضمنيًّا إىل معضلة الثالوث يف أوَّل جملٍة من إنجيله.. 1

يوَصُف »الكلمُة« عى أنَّه متايز عن الله ومع ذلك فهو مع الله بل هو الله. . 2

ٌء ِمــمَّ كَاَن. ِفيــِه كَانـَـِت ز.  ہِ لَــْم يَكُــْن َشْ ٍء ِبــِه كَاَن، َوِبَغــْرِ »هــَذا كَاَن ِف الَْبــْدِء ِعْنــَد اللــِه. كُلُّ َشْ

الَْحَيــاُة، َوالَْحَيــاُة كَانـَـْت نـُـوَر النَّــاِس« )يوحنَّــا 1: 4-2(.

تُسنُد الصفات اإللهيَّة إىل الكلمة األبدي، أي املسيح، عر العهد الجديد.  
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أسئلٌة للدراسة:

 االســم اإللهــي _________________ قــد يكــون إشــارًة إىل اللــه مثلَّــث األقانيــم ألنَّــه اســٌم . 1

يف صيغــة الجمــع يُســتخدم مــع فعــٍل يف صيغــة املفــرد.

يهوهأ. 

إلوهيمب. 

أدونايت. 

يسوعث. 

ــن . 2 ــه، لك ــارًة ل ــون إش ــد يك ــوث، وق ــدة الثال ــع عقي ــم م ــم ________________ متناغ  اس

ــدة. ــه بالعقي ــي ارتباط ــم ال يقت االس

يهوهأ. 

إلوهيمب. 

أدونايت. 

يسوعث. 

ــه .   ــند إلي س وتُس ــدَّ ــن الكتــاب املق ــٍر م ــٍت مبكِّ ــارة إىل ______________ يف وق ــمُّ اإلش تت

ــة. ــص األُلوهيَّ خصائ

سأ.  الكتاب املقدَّ

اسم يسوعب. 

روح اللهت. 

الخلقث. 

مزمــور ____________________ هــو املقطــع األكــرث اقتباًســا مــن العهــد القديــم يف العهــد . 4

الجديد.

91أ. 

100ب. 

110ت. 

 2ث. 
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يبــدو أنَّ هنــاك حــواًرا داخل الله يف مزمــور 110 حيث يقــول: _______________________ . 5

لـــ ____________________: »اْجلِْس َعْن مَيِيِني«.

أدوناي، يهوهأ. 

 إلوهيم، يهوهب. 

أدوناي، ألوهيمت. 

يهوه، أدونايث. 

يعيُد العهد الجديد التأكيَد عى تعاليم العهد القديم عن ___________________..  

د اآللهةأ.  تعدُّ

 اإلميان بإلٍه واحٍدب. 

 الهينوثيَّةت. 

 حيويَّة املادَّةث. 

ــًة . 7 ــرث بدائيَّ ــب ______________________ األك ــاع مذه ــى أتب ــه حتَّ ــون أنَّ ــَظ الاهوتيُّ الح

ــٍه عــيٍّ أو غــري معــروف فــوق كلِّ اآللهــة األخــرى. يعرفــون بوجــود إل

د اآللهةأ.  تعدُّ

اإلميان بإلٍه واحٍدب. 

الهينوثيَّةت. 

حيويَّة املادَّةث. 

يَِصــُف ________________ اللــَه بشــكٍل مســتمرٍّ عــى أنَّــه واحــٌد ومــع ذلــك فإنَّــه يُســند . 8

يــة أيًضــا إىل كلٍّ مــن األقانيــم الثاثــة مــن الثالــوث. األلوهَّ

إشعياء النبيأ. 

 العهد القديمب. 

العهد الجديدت. 

 كاتب املزامريث. 

الدراسُة الكتابيَُّة:

ــوث تشــرُي . 1 ــم مــن الثال ــة أقاني ــم؟ إىل أيَّ د األقاني ــه متعــدِّ ــور 1: 1 عــن الل ــُن املزم ــف يعل كي

ــة؟ هــذه اآلي
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ــخصيًّا يف . 2 ــُه ش ــُب الل ــيَّا؟ أيَّ دوٍر يلع ــريب للمس ــار الح ــن االنتص ــور 110 ع ــأ املزم ــف يتنبَّ كي

ــيَّا؟ ــداُء املس ــْم أع ــْن ُه ــه؟ َم انتصارات

مــا الــذي يجعــُل مــن صهيــون نقطــَة بدايــِة ملكــوت املســيَّا؟ مــا هــي الكرامــة واالمتيــازات .  

املرتبطــة بعاصمــة ملكــوت املســيَّا؟

ــف يواجــه . 4 ــوَم الحــرب؟ كي ون لصفــوف املســيَّا ي ــن ســينضمُّ ــرايض الذي مــن هــم الشــعب ال

ــا؟ دون يوميًّ ــى أنَّ املســيَّا وشــعبه ســيتجدَّ ــا معن ــا؟ م ــه الحــرب يوميًّ شــعُب الل

ــن املســيَّا يف . 5 ــة، وب ــوت مــن ناحي ــة والحــرب والكهن ــن املَملَكيَّ ــُب املزمــور ب ــُط كات ــف يرب كي

ــْن  ــن الصورت ــره م ــد نخت ــوف ق ــن أيَّ خ ــيَّا ككاه ــف املس ــُل تعري ــاذا يزي ــور 110؟ مل املزم

ــيَّا؟ ــْن للمس األخريَ

ــة منصــب املســيَّا .   ــا عاق ــن 14(؟ م ــيك صــادق )راجــْع تكوي ــويت ملل ــة النســل الكهن ــا أهميَّ م

ــن الخــا ؟ ــٍن بيق ككاه

مــا الُصــَور التــي يســتخدُمها كاتــُب املزامــري لَوْصــِف انتصــارات املســيَّا؟ كيــف اختــرَت نــرة . 7

يســوع يف حياتــَك؟

ماذا يعلُِّمَك هذا املزمور عن الله، وعن املسيَّا، وعن ملك إرسائيل، وعن مواطني امللكوت؟. 8

أسئلٌة للمناقشة:

برأيــَك، ملــاذا بالــَغ كُتَّــاُب العهــد الجديــد يف اإلشــارة إىل املزمــور 110 يف كتاباتهــم؟ ملــاذا فشــَل . 1

يســيُّون يف اإلجابــة عــن ســؤال يســوع يف متَّــى 22: 41- 4؟ الفرِّ

ــع مفهومــَك عــن املســيح؟ مــا معنــى أنَّ . 2 كيــف ميكــن للُصــَور الحربيَّــة يف هــذا املزمــور أن توسِّ

يســوع يحــارُب عــن شــعبه؟

ــة املســيح؟ وكيــف ينتقــُص املعلِّمــون .   كيــف حــاول الهراطقــة يف املــايض أن يقلِّلــوا مــن ألوهيَّ

الَكَذبــة اليــوم مــن هويَّــة يســوع الحقيقيَّــة؟
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التطبيق:

ْل يف حقيقة أنَّ يسوع يحارُب أعداَءَك كلَّ يوٍم.. 1 تأمَّ

ع أيًضا.. 2 فكِّْر يف حقيقة أنَّ يسوع ليس هو فحسب املسيَّا املحارب، بل الكاهن املتشفِّ



16

3

الجِداالُت اأُلوَلى

المقدِّمة:

ــات الكنيســة األوىل الاهوتيَّــة. إنَّ مفهــوم »الكلمــة  ســادْت كريســتولوجيا اللوجــوس عــى تأمُّ

كان مــع اللــه وبالرغــم مــن ذلــك كان هــو اللــه« نَبَــَع أيًضــا مــن األصحــاح األوَّل إلنجيــل يوحنَّا. 

ــَب عــى الكنيســة األوىل أن تحــارَب الهرطقــات والتفســريات الخاطئــة للكتــاب  ومــع ذلــك توجَّ

ــْدُع الحاجــة إىل جــداالت ومجامــع يف القــرون  ــوث. مل تَ ــق بطبيعــة الثال س يف مــا يتعلَّ املقــدَّ

مــوا عقيــدًة واضحــًة عــن الثالــوث.  األوىل للكنيســة إذ كان آبــاُء الكنيســة األوىل قــد طــوَّروا وقدَّ

يف هــذه املحــارضة، يســتمرُّ د. ســرول يف مناقشــة عقيــدة الثالــوث.

القراءُة الكتابيَّة:

أعال الرسل 17:  1- 4 

األهداُف التعليميَّة:

أن ترشَح وجهة نظر الكنيسة األوىل عن الكريستولوجيا. 1

أن تفحَص بعض هرطقات الكريستولوجيا يف الكنيسة األوىل. 2

َل قرارات مجمع نيقيَّة.   أن تفصِّ

االْقِتباسات:

»واإلميــان الجامــع الشــامل هــو هــذا: نحــن نعبــد إلًهــا واحــًدا ف ثالــوث، وثالوثـًـا ف توحيــد؛ 

بــدون اختــالط األقانيــم وال انقســام الجوهــر. لــآب أقنــوم عــى حــدى، ولالبــن أقنــوم آخــر، 
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وللــروح القــدس أقنــوم آخــر. لكــن لــآب، واالبــن، والــروح القــدس الهــوٌت واحــٌد، ومجــٌد 

متســاٍو، وجــالٌل رسمــدي مًعــا...«

— قانون اإلميان األثنايس

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

هيمَنْت كريستولوجيا اللوجوس عى تأمُّات الكنيسة األوىل الاهوتيَّة.أ. 

مفهــوم أنَّ الكلمــة كان مــع اللــه ومــع ذلــك كان الكلمــة هــو اللــه نشــأ أيًضــا منــذ األصحــاح . 1

األوَّل يف إنجيــل يوحنَّــا.

س فيــا ب.  كان عــى الكنيســة األوىل أن تحــارب الهرطقــات والتفســريات الخاطئــة للكتــاب املقــدَّ

يتعلَّــق بطبيعــة الثالــوث.

ُعِقــَد مجمَعــا نيقيَّــة )القــرن الرابــع( وخلقيدونيَّــة )القــرن الخامــس( لحســم هــذا الجــدل . 1

العقائــدي.

كان الســؤال األســايس يف هــذه املجامــع: كيــف يتــمُّ التوفيــق بــن شــخص املســيح واإلميــان . 2

الكتــايب بإلــٍه واحــٍد.

 كانــت املُونَاْركِيَّــة )الَْملَِكيَّــَة( هرطقــًة حاولَــْت َصــْوَن وحــدة اللــه واإلميــان بإلــٍه واحــٍد عــى ت. 

حســاب الكريســتولوجيا النقيَّــة.

 كانت الَْملَِكيَُّة الَشْكانيَُّة إحدى أقدم الهرطقات التي توجَّب عى الكنيسة محاربتها.ث. 

ــة الحديثــة التــي جادلــت أنَّ كلَّ مــا هــو موجــود، . 1 كانــت الشــكانيَّة فرًعــا مــن األفاطونيَّ

بــدًءا مــن املائكــة وصــواًل إىل الصخــور، يُظهــر شــكًا معيًَّنــا مــن أشــكال اللــه.

كلُّ ما هو موجود هو تجلٍّ لكيان الله بدرجٍة ما.. 2

ة الشــمس هــي .   ــا كــا أنَّ أشــعَّ ــاٌق مــن اآلب متاًم ــاِبيلْيُوس أنَّ املســيح هــو انبث جــادل َس

ــاق مــن الشــمس. انبث

 أدانت الكنيسة أفكار سابيليوس يف أنطاكيا عام 7 2 م.ج. 

كانت امللكيَّة الديناميكيَّة محاولًة إلعادة إحياء األفكار الهرطوقيَّة لسابيليوس.ح. 

نرَش بولس الساموساطي وأريوس هذه األفكار.. 1

ــوس . 2 ــان ألنَّ اللوج ــن اإلنس ــم م ــه أعظ ــه، ولكنَّ ــن الل ــلُّ م ــوس أق ــوس إنَّ اللوج ــال أري ق

ــه. ــن الل ــوٌد م مول

َد يف شخص يسوع..   اللوجوس تجسَّ
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تبنَّى اآلُب يسوَع فأصبح ابًنا لآلب.. 4

أصبَح يسوع ابَن اآلب بشكٍل دينامييك أْي من خال تغيريٍ حدَث بسبب طاعته.. 5

 أدَّى الجدال األريويس إىل إقامة مجمع نيقيَّة. . 

أعلَن املجمُع أنَّ املسيح مولوٌد غري مخلوق.. 1

وأنَّه ُمساٍو لآلب يف الجوهر والسمديَّة.. 2

املسيح والروح القدس ها من طبيعة اآلب نفسها، وكينونته، وجوهره..  

الله ثالوٌث يف أقانيمه وواحٌد يف جوهره.د. 

أسئلٌة للدراسة:

ــات الاهوتيَّــة للكنيســة . 1 لقــد ســادت كريســتولوجيا ______________________ عــى التأمُّ

األوىل. 

العلياأ. 

 الدنياب. 

اللوجوست. 

الشكانيَّةث. 

السؤال األسايس يف املجامع األوىل كان كيفيَّة املصالحة بن شخص املسيح و ____________.. 2

د اآللهةأ.  تََعدُّ

 واإلميان الكتايب بإله واحدب. 

 الهينوثيَّةت. 

 الاأدريَّةث. 

_________________ كانــت هرطقــًة حاولــْت َصــْوَن وحــدة اللــه واإلميــان بإلــٍه واحــٍد عــى .  

حســاب الكريســتولوجيا النقيَّــة.

الغنوسيَّةأ. 

 األريوسيَّةب. 

 امللكيَّةت. 

 األرمينيَّةث. 
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ــة الحديثــة التــي جادلــت أنَّ كلَّ مــا هــو . 4 ــا مــن األفاطونيَّ ________________ كانــت فرًع

ــا مــن أشــكال اللــه. موجــود، بــدًءا مــن املائكــة ووصــواًل إىل الصخــور، يُظهــر شــكًا معيًَّن

الباجيَّةأ. 

 األريوسيَّةب. 

امللكيَّةت. 

الشكانيَّةث. 

_________________ الديناميكيَّــة كانــت محاولــًة إلعــادة إحيــاء األفــكار الهرطوقيَّــة . 5

لســابيليوس.

الباجيَّةأ. 

 األريوسيَّةب. 

 امللكيَّةت. 

الشكانيَّةث. 

جــادل _________________ أنَّ املســيح هــو انبثــاٌق مــن اآلب متاًمــا كــا أنَّ أشــعة الشــمس .  

هــي انبثــاٌق مــن الشــمس.

باجيوسأ. 

أريوسب. 

 سابيليوست. 

 أثناسيوسث. 

أدانِت الكنيسُة أفكار سابيليوس يف _______________ عام 7 2 م.. 7

أورشليمأ. 

 أنطاكياب. 

 نيقيَّةت. 

 خلقدونيَّةث. 

الجدال ___________________ حثَّ عى إقامة مجمع نيقيَّة.. 8

الباجيأ. 

األريويسب. 

 املليكت. 

الشكاينث. 
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الدراسُة الكتابيَُّة:

ة عنــد دخولــه مدينــة أثينــا؟ متــى نشــعُر مبــا شــعر بــه بولــُس . 1 مــا الــذي أحــزن بولــس بشــدَّ

الرســول؟ مــاذا يفعــُل بولــس وســط ظروفــه يف أثينــا؟

د الرواقيُّــون عــى القدريَّــة. برأيــَك، كيــف طبَّــق الرســول . 2 ركَّــز األبيقوريُّــون عــى املتعــة، وشــدَّ

ــقَّ  ــوا ح ــن أن يطبِّق ــن للمؤمن ــف ميك ــامعيه؟ كي دٍة لس ــدَّ ــوٍب مح ــى قل ــل ع ــس اإلنجي بول

الفــداء اإللهــي عــى ثقافتهــم اليــوم؟

ــم بخطــأ .   ــف صارحه ــون؟ وكي ــه األثينيُّ ــن ب ــذي يؤم ــس الرســول بالحــقِّ ال ــف اعــرَف بول كي

ــة؟ ــم الخاصَّ ــس يف كرازته ــول بول ــج الرس ــوا نه ــن أن يتبنَّ ــن للمؤمن ــف ميك ــم؟ كي فكره

؟ كيــف . 4 كيــف وصــَل الرســوُل بولــس لألثينيِّــن حيــث هــم، وأرشــَدهم إىل معرفــٍة أعظــم للحــقِّ

ــع بولــس منظــور األثينيِّــن عــن اإللــه الواحــد الحقيقــي؟ َوسَّ

مــا الهــدُف وراَء كلِّ أعــال اللــه الســامية بحســب أعــال الرســل 17: 27؟ هــل ســبق لَــَك أن . 5

اختــرَت اللــَه عامــًا بهــذه الطريقــة يف حياتــَك الشــخصيَّة؟ 

ــا .   ــه إلًه ــري شــخيص إىل كون ــا غ ــه إلًه ــن كون ــه م ــن الل ــن ع ــَم األثينيِّ ــس فَْه ــُل بول ــف ينق كي

ــر؟ ــذا األم ــيحي يف ه ــد املس ــه واح ــان بإل ــرَّد اإلمي ــف يتف ــخصيًّا؟ كي ش

أسئلٌة للمناقشة:

كيــف ميكــن للقيامــة أن تكــون َعَمــَل الســموِّ اإللهــي األعظــم وَعَمــَل معيَّتــه اإللهيَّــة يف الوقــت . 1

ــه  ــن لإلل ــرث شــخصيَّة ميك ــة هــي العظمــى واألك ــون هــذه العطيَّ ــن أن تك ــف ميك ــه؟ كي ذات

الواحــد الحقيقــي أن يعطيهــا؟

كيــف تفتقــُر آلهــة األثينيِّــن إىل املعيَّــة؟ كيــف يعلــُن الرســول بولــس عــن أنَّ اإللــه الحقيقــي . 2

معنــا ومتســاٍم يف الوقــت نفســه؟

كيــف يتــاىش اختبــار بولــس يف أثينــا مــع كلاتــه يف روميــة 1: 18-20؟ هــل تــرى يف الخليقــة .  

ــة كلــات بولــس؟ مــا يثبــت صحَّ
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مــا معنــى أن يكــون املؤمنــون يف العــامل، ولكــن ليســوا مــن العــامل؟ يف أيِّ مجــال مــن الثقافــة . 4

دعــاَك اللــه أن تكشــف أهــداف فدائــه؟

التطبيق:

فكِّْر كيف يقودَك الربُّ إىل عاقٍة شخصيٍَّة أعمق معه.. 1

َع منظورَك عنه.. 2 ْل يف ما َعِملَه اللُه يف حياتَك ليوسِّ تأمَّ

افرْح ألنَّنا نستطيع أن نحبَّ اإلله الذي ميكن معرفته وأن نعبده..  
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4

َهْرَطقاُت الَقْرنِ اْلَخاِمِس

المقدِّمة:

الجــداالت الــذي دارت يف القــرون الثالــث والرابــع والخامــس شــحَذْت فَْهــَم الكنيســة ودفاعهــا 

ــروٌع  ــت ف ــة إْذ حاول ــخ الكنيس ــمًة يف تاري ــا حاس ــذه قرونً ــت ه ــوث. كان ــدة الثال ــن عقي ع

ــذا  ــه. ل ــصَّ بجوهــر شــخص املســيح وطبيعت َہ الحــقَّ املخت ــات أن تشــوِّ ــدٌة مــن الهرطق جدي

ــا للكنيســة لتوضيــح الحــقِّ املختــصِّ بالكريســتولوجيا  ــة مجمًعــا محوريًّ كان مجمــع خلقدونيَّ

ــوث. ــدة الثال القوميــة. يف هــذه املحــارضة، يســتكمُل د. ســرول مناقشــَة عقي

القراءُة الكتابيَّة:

كولويس 1

األهداُف التعليميَّة:

أْن تتعرََّف عى املُونُوِفيِزيَُّة وتعرِّفَها. 1

أْن تتعرََّف عى النسطوريَّة وتعرِّفَها. 2

يََّة مجمع خلقدونيَّة لتعريف الكريستولوجيا القومية.   أْن تناقَش أهمِّ

االْقِتباسات:

»غالًبا ما ينخِدع الهراطقة بنفخة وعد العلم، ويشجبون بساطة املؤمنني«.

يس أوغسطينوس — القدِّ
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

الجــداالت التــي دارت يف القــرون الثالــث والرابــع والخامــس شــحَذْت فَْهــَم الكنيســة ودفاعهــا أ. 

عــن عقيــدة الثالــوث.

طوَّر شخص يُدعى أُوطَاِخي الجزء األكر من الهرطقة املُونُوِفيِزيََّة.ب. 

املونوفيزيَّة تعني »طبيعًة واحدًة«.. 1

 أقرَّت الكنيسة بأنَّ الله واحٌد يف الجوهر أو الطبيعة، وثاثة أقانيم.ت. 

املسيح هو شخٌص واحٌد بطبيعتْن: برشيَّة وإلهيَّة.. 1

ــة«-أي ث.  ــد أســاها »ثِيَانرْْثُوِبيَّ ــط، وق ــة واحــدة فق ــه كان للمســيح طبيع  جــادل أوطاخــي أنَّ

ــة. ــة برشيَّ ــة أو طبيعــة إلهيَّ ــة إلهيَّ طبيعــة برشيَّ

ــة الكاملــة والطبيعــة . 1 أدركــت الكنيســة أنَّ هــذه الهرطقــة ألَغــْت كًا مــن الطبيعــة اإللهيَّ

ــة الكاملــة للمســيح. البرشيَّ

يتمُّ دمج طبيعتْي املسيح أو الخلط بينها.. 2

 كان عى الكنيسة أن تحارب الهرطقة النسطوريَّة أيًضا يف مجمع خلقدونيَّة.ج. 

جادل نسطور أنَّ املسيح كان ذات طبيعتْن منفصلتْن.. 1

هنــاك فــرٌق بــن التمييــز بــن طبيعتــْي املســيح مــن جهــة، والفصــل بــن طبيعتــْي املســيح . 2

مــن جهــة أخــرى.

كان مجمع خلقدونيَّة مجمًعا حاسًا للدفاع عن الكريستولوجيا القومية.ح. 

ا.  .  ا وإنساٌن حقًّ أعلن املجمُع أنَّ يسوع هو إلٌه حقًّ

كانت طبيعة املسيح البرشيَّة برشيًَّة بالكامل وطبيعته اإللهيَّة إلهيًَّة بالكامل.. 1

 طبيعتا املسيح متَّحدتان بدون امتزاج، أو اختاط، أو انقسام، أو انفصال.د. 

خلَط أتباع الهرطقة املونوفيزيَّة ومزجوا بن طبيعتْي املسيح.. 1

قسَم النساطرة وفصَل طبيعتْي املسيح.. 2

د.ذ.  احتفظَْت كلُّ طبيعٍة من طبيعتْي املسيح بصفاتها يف التجسُّ

ال يتخىَّ الله عن أيٍّ من صفاته يف شخص املسيح.. 1

ال تتخىَّ الطبيعة البرشيَّة عن أيٍّ من صفاتها يف شخص املسيح.. 2

ــٍة وأخــرى ر.  ــٍة برشيَّ ــة أنَّ املســيح هــو شــخٌص واحــٌد ذات طبيع ــُن الكريســتولوجيا القومي تعل

ــة. إلهيَّ
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أسئلٌة للدراسة:

ـة التــي دارت يف القــرون الثالــث، والرابــع، والخامــس شــحذْت فَْهــَم . 1 الجــداالت الهرطوقيَـّ

.______________________ عــن  ودفاعهــا  الكنيســة 

عقيدة التعين املسبقأ. 

سب.   عقيدة الكتاب املقدَّ

عقيدة التريرت. 

عقيدة الثالوثث. 

َر الجزء األكر من هرطقة املُونُوِفيِزيَّة شخٌص يُدعى _____________________.. 2 طوَّ

أُوطَاِخيأ. 

باجيوسب. 

أريوست. 

نسطورث. 

املونوفيزيَّة تعني ________________________..  

»طبيعًة واحدًة«أ. 

 »إلًها واحًدا«ب. 

 »أقنوًما واحًدا«ت. 

 »مظهرًا واحًدا«ث. 

كان إقرار الكنيسة أنَّ الله واحٌد يف ____________، وثاثة _______________.. 4

أقنوم، الجوهرأ. 

أقنوم، طبيعتنب. 

الجوهر، أقانيمت. 

الله، الجوهرث. 

جــادل أوطاخــي أنَّــه كانــت للمســيح طبيعــٌة واحــدٌة فقــط، وقــد أســاها ______________ . 5

- أي طبيعــة برشيَّــة إلهيَّــة أو طبيعــة إلهيَّــة برشيَّــة.

يانرثوبيَّةأ. 

ثريابويتكب. 



25  َِ ْروِ اْلَقاِم َْ ُُ ال 4 – َهْرَاقا

ثيوفانيكت. 

ثيولوجيكث. 

يف مجمع خلقدونيَّة، توجَّب أيًضا عى الكنيسة أن تحارب هرطقة __________________ .  

الغنوسيَّةأ. 

النسطوريَّةب. 

 الولدينيسيَّةت. 

 األنابابتستث. 

كان مجمع ________________ مجمًعا حاسًا للدفاع عن الكريستولوجيا القومية.. 7

ترنتأ. 

باسلب. 

خلقدونيَّةت. 

كونستانسث. 

_________________ املسيح متَّحدتان بدون امتزاج، أو اختاط، أو انقسام، أو انفصال.. 8

شخصاأ. 

 طبيعتاب. 

هدفات. 

ِميتَتاث. 

الدراسُة الكتابيَُّة:

ــُس شــاكرًا مــن أجــل مؤمنــي كولــويس يف كولــويس 1:  - ؟ مــا كان . 1 ملــاذا ابتهــَج الرســوُل بول

تأثــري اإلنجيــل عــى حياتهــم؟

ما تأثري الروح القُدس عى حياة أهل كولويس بحسب كولويس 1: 8؟. 2

ماذا طلب الرسول بولُس من الله أن يعطي أهل كولويس يف كولويس 1: 9-10؟.  

ده بولــس يف كولــويس 1:  1؟ مــا الصفــاُت . 4 ــذي يحــدِّ ــة امللكــوت ال مــا هــو التغيــري يف مواطن

ــد؟ ــي امللكــوت الجدي ــي يســعى الرســول بولــس ألن يجدهــا يف مواطن الت
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مــاذا يقصــُد الرســول بولــس بقولــه إنَّ املســيح هــو الصــورة املنظــورة للــه غــري املنظــور؟ مــاذا . 5

تعلِّمــَك هــذه اآليــة عــن عاقــة املســيح بــاآلب؟

ــذي .   ــدور ال ــا ال ــويس 1: 15-17؟ م ــب كول ــة بحس ــيح يف الخليق ــه املس ــذي لِعبَ ــدور ال ــا ال م

ــة؟ ــه يف الخليق ــتمرُّ بتأديت يس

ــُل الرســول بولــس مناصب املســيح وأمجــاده يف األصحــاح األوَّل مــن كولويس؟ . 7 برأيــَك، ملــاذا يُفصِّ

برأيــَك، أيَّــة هرطقــات واجهتهــا هذه الكنيســة؟

ــة بقــرارات مجمــع . 8 مــاذا تعلِّمــَك كولــويس 1: 19 عــن طبيعــة املســيح؟ مــا عاقــة هــذه اآلي

ــة؟ خلقدونيَّ

أسئلٌة للمناقشة:

ا فَْهــُم طبيعتــْي املســيح بصفتــه إلًهــا كامــًا وإنســانًا كامــًا؟ مــا التبعــات . 1 ملــاذا مــن املهــّم جــدًّ

الســلبيَّة أليِّ كريســتولوجيا أخــرى؟

كيــف تؤثِّــر معرفتُنــا أنَّنــا نقــُف أمــام اللــه بــا لــوم )كولــويس 1: 22( عــى منظورنــا ألنفســنا . 2

بنــا للــه؟ وعــى تقرُّ

كيــف تكــون حيــاة مواطنــي امللكــوت أفضــل مــن حيــاة غــري املواطنــن؟ ملــاذا تكــون حياتهــم .  

أصعــب؟

التطبيق:

فكِّْر يف حقيقة أنَّ يسوع هو خالقَك، ومخلِّصَك، وربَُّك.. 1

ْل يف حقيقة أنَّ املسيح جعلَك با لوٍم أمام اآلب.. 2 تأمَّ
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5

الَتَناُقُض ُمَقابَِل الُمْعِضَلِة

المقدِّمة:

ــاُد العقيدة  هاجــَم البعــُض عقيــدَة الثالــوث إذ اعتروهــا غــري منطقيَّــٍة ومتناقضــًة. مل يفهــِم النقَّ

بالكامــل، وَحَكمــوا عليهــا بأنَّهــا غــري مفهومــة بطبيعتهــا. صحيــٌح أنَّ بعــض املفاهيــم غامضــة 

بالنســبة إلينــا، ولكــنَّ اللــه يفهُمهــا. لــذا فالقــول بــأنَّ املســيح هــو شــخٌص واحــٌد بطبيعتــْن 

ليــس تضــادًّا، بــل معضلــة لنــا نحــن فقــط وليــس للــه. يف هــذه املحــارضة، يناقــُش د. ســرول 

عقيــدة الثالــوث.

القراءُة الكتابيَّة:

2 بطرس 2

األهداُف التعليميَّة:

أْن تدرَك تناقَض االعراضات عى عقيدة الثالوث . 1

أْن ترشَح الفرق بن التناقض، واملُفارقة، واملُعضلة. 2

أْن تناقَش الوحدة املثلَّثة لله.  

االْقِتباسات:

»ِف الَْبــْدِء كَاَن الْكَلَِمــُة، َوالْكَلَِمــُة كَاَن ِعْنــَد اللــِه، َوكَاَن الْكَلَِمــُة اللــَه. هــَذا كَاَن ِف الَْبــْدِء ِعْنــَد 

ٌء ِمــمَّ كَاَن. ِفيــِه كَانـَـِت الَْحَيــاُة، َوالَْحَيــاُة كَانـَـْت  ٍء ِبــِه كَاَن، َوِبَغــْرِِہ لَــْم يَكُــْن َشْ اللــِه. كُلُّ َشْ

نـُـوَر النَّــاِس، َوالنُّــوُر يُــِيُء ِف الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــُة لَــْم تُْدرِكْــُه«.

— يوحنَّا 1: 5-1
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

هاجَم البعُض عقيدة الثالوث إذ اعتروها غري منطقيَّة ومتناقضة.أ. 

ة ملناقشة عقيدة الثالوث هي: التناقض، واملُفارقة، واملُعِضلة.ب.  املفاهيم الثاثة املهمَّ

املُفارقة هي فكرٌة تبدو متناقضًة، لكنَّها ليست فعليًّا كذلك بعد املزيد من التمحيص.. 1

املُعِضلة هي مفهوٌم نؤمُن أنَّه حقيقي لكنَّنا ال نستطيُع أن نرشَح كيفيَّة كونه صحيًحا.. 2

التناقض هو مفهوٌم غري منطقيٍّ بشكٍل ثابٍت..  

يصعُب فَْهُم كلِّ التناقضات بسبب غموضها الضمني.ت. 

اللُه نفُسه ال يتجاوز قوانن املنطق ألنَّ ذهن الله يخلو من التشويش والفوىض.. 1

ذهُن الله ال يعمُل يف فوىض التناقضات.. 2

تشكِّل بعُض املفاهيم معضلًة بالنسبة إلينا، ومع ذلك يفهُمها اللُه.ث. 

حتَّى يف الساء سنظلُّ كائناٍت محدودًة أيًضا ال نقدُر أن نفهَم كلَّ يشء.. 1

قــوُل إنَّ املســيح هــو أقنــوٌم واحــٌد ذاُت طبيعتــْن ليــس تناقًضــا، بــل معضلــٌة لنــا نحــن فقــط ج. 

وليــس للــه.

من املهمِّ أن منيِّز بن أقنوميَِّة الله وجوهرِہ.ح. 

كلمة ثالوث ال تظهُر يف العهديْن القديم أو الجديد. . 

ــاب . 1 ــصِّ الكت ــى ن ــٌة ع س، مفروض ــدَّ ــاب املق ــارج الكت ــن خ ــٌة م ــي كلم ــوث ه ــة ثال كلم

س. ــدَّ املق

ــاب . 2 ــصِّ الكت ــرَّد لن ــاينِّ املج ــِر اليون ــاُح الِفْك ــو اجتي ــوث ه ــوم الثال ــاُد أنَّ مفه ــرَح النقَّ اق

س. ــدَّ املق

س أم ال.د.  السؤال املهمُّ هو ما إذا كان مفهوم الثالوث موجوًدا يف الكتاب املقدَّ

تمَّ اختيار كلمة ثالوث لتعرِّ عن الوحدة باإلضافة إىل شخصيَّة الله الثاثيَّة.. 1

يســتخدُم الاهوتيُّــون كلــات مثــل الثالــوث لــرشح املفاهيــم الاهوتيَّــة والدفــاع عنهــا ملواجهة ذ. 

التأكيــدات الخبيثــة للهراطقة.

لة لدى الهراطقة.ر.  »الغموُض املقصوُد« هو الخدعة املُفضَّ

ُم الهراطقة كلات أو عبارات ترُك املفهوم غامًضا عمًدا وبالتايل يصبُح عرضًة للخطأ.. 1 يقدِّ

الغموض املقصود هو مخبأ الهراطقة.. 2

س هــو اختبــار الهرطقــة الــذي ســيحاوُل كثــريون التهــرَُّب مــن ز.  اإلميــاُن بعصمــة الكتــاب املقــدَّ

مناقشــته.
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اســتخدام كلمــة ثالــوث لَوْصــِف الوحــدة والشــخصيَّة الثاثيَّــة للــه هــو مــن أفضــل مســاعي س. 

الكنيســة نحــو الدقَّــة الاهوتيَّــة.

الهرطقة تدفُع الكنيسة دامئًا إىل السعي لتكون أكرث دقًَّة يف الهوتها.. 1

أسئلٌة للدراسة:

لقد هاجم البعُض عقيدة ________________ إذ اعتروها غري منطقيَّة ومتناقضة.. 1

العبادةأ. 

الخطيَّةب. 

الثالوثت. 

التريرث. 

ــد . 2 ــك بع ــا كذل ــا ليســت فعليًّ ــدو متناقضــًة، لكنَّه ــرة تب ____________________ هــي فك

ــد مــن التمحيــص. املزي

املعضلةأ. 

التناقضب. 

املفارقةت. 

األحجيةث. 

ــرشح .   ــتطيُع أن ن ــا ال نس ــي لكنَّن ــه حقيق ــن أنَّ ــوٌم نؤم ــي مفه ___________________ ه

ــا. ــه صحيًح ــة كون كيفيَّ

املعضلةأ. 

التناقضب. 

املفارقةت. 

األحجيةث. 

____________________ هو مفهوٌم غري منطقي بشكٍل ثابٍت.. 4

املعضلةأ. 

التناقضب. 

املفارقةت. 

األحجيةث. 



ُمْعِضَلُة الثَّاُلوِث 30

يصعُب فهُم كلِّ ____________________ بسبب غموضها الضمني.. 5

املعضاتأ. 

التناقضاتب. 

املفارقاتت. 

األحجياتث. 

بــل .    ،_______________ ليــس  بطبيعتــْن  واحــٌد  شــخٌص  هــو  املســيح  إنَّ  القــول 

للــه. وليــس  فقــط  نحــن  لنــا   ________________

تضادًّا، معضلٌةأ. 

مفارقًة، معضلٌةب. 

معضلًة، تناقٌضت. 

أحجيًة، تناقٌضث. 

س، مفروضــة عــى نــصِّ . 7  كلمــة __________________ هــي كلمــة مــن خــارج الكتــاب املقــدَّ

س. ــاب املقدَّ الكت

األلسنةأ. 

الثالوثب. 

التعين املُسبَقت. 

التقديسث. 

كلــات أو عبــارات تــرُك املفهــوم غامًضــا عمــًدا وبالتــايل يصبــح عرضــة للخطــأ هــي مثــال عــن . 8

________________________

الغموض املقصودأ. 

التناقضب. 

املعضلةت. 

املفارقةث. 

الدراسُة الكتابيَُّة:

ملــاذا يــي تحذيــَر بطــرس مــن املعلِّمــن الكَذبــة حثُّــه عــى النمــوِّ يف النعمــة ويف معرفــة اللــه؟ . 1

مــا هــو أعظــم عــاج للمعلِّمــن الكذبــة؟
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ملــاذا يذكِّــُر الرســول بطــرس قــرَّاءه بــأنَّ كلَّ وحــٍي إلهــيٍّ ينبــُع مــن الــروح القــُدس؟ ملــاذا نــرى . 2

أنَّ تحذيــر الرســول بطــرس مــا زال مناســبًا للمؤمنــن اليــوم؟

مــا هــي اســراتيجيَّة املعلِّمــن الَكَذبــة بحســب 2 بطــرس 2: 1- ؟ كيــف ســتؤثِّر أعالُهــم عــى .  

الكنيســة؟ مــا املصــرُي النهــايئُّ لهــؤالء الهراطقــة؟

ر املعلِّمــن الهراطقة؟ . 4 مــا هــي األمثلــُة الثاثــُة لدينونــة اللــه التــي يصُفهــا الرســوُل بطــرُس ليحــذِّ

كيــف ميَّــَز اللــُه بــن األرشار واألبــرار يف هذه املناســبات؟

ــاِت . 5 ــُة الرغب ــُع الهراطق ــف يتب ــرس 2: 9-22؟ كي ــب 2 بط ــة بحس ــن الكَذبَ ــاُت املعلِّم ــا صف م

ــة؟ ــات الصالح ــرار بالرغب ــىَّ األب ــف يتح ــرة؟ كي ي الرشِّ

ملــاذا يقتبــُس الرســوُل بطــرس أمثــال  2: 11 فيــا يختــصُّ بالكلــب الــذي عــاد إىل قَيِْئــه؟ ملــاذا .  

ســتكوُن دينونــُة َمــْن ينزلقــون عــن الحــقِّ أعظــم؟

أسئلٌة للمناقشة:

كيــف ميكــُن ملاحظــاِت الرســول بطــرس بخصــو  املعلِّمــن الكَذبـَـة أن تكــون صحيحــًة اليــوم؟ . 1

ُد نقــاء الكنيســة اليــوم؟ مــا الهرطقــات أو أنظمــة اإلميــان غــري التقيَّــة التــي تهــدِّ

ــوٍد . 2 ــون ســوى قي م ــع ال يقدِّ ــم يف الواق ــع أنَّه ــة م يَّ ــاء بالحرِّ ــري األتقي ــون غ ــُد املعلِّم ــف يَِع كي

ــقوط يف  ــواُؤك للس ــمُّ إغ ــف يت ــيح؟ كي ــَك يف املس ُد حريَّتَ ــدِّ ــي ته ــب الت ــا األكاذي ــم؟ م أعظ

ــة؟ العبوديَّ

التطبيق:

اطلْب من الروح الُقُدس أن يعطيَك القوَّة لتميِّز بن الحقِّ والزيْف.. 1

دٌة بالخطيَّة واألكاذيب.. 2 يَّتََك مهدَّ اطلْب من الربِّ أن يبنِّ لَك كيف أنَّ حرِّ
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6

َواِحٌد ِفي الَجْوَهرِ، َثالَثُة �أَقانِيَم

المقدِّمة:

صحيــح أّن عقيــدة الثالــوث هــي مــن أهــمِّ العقائــد يف الاهــوت املســيحي، غــري أنَّهــا األكــرث 

ــث  ــه املثلَّ ــًدا. فقــد حــاوَل أعظــم العقــاء يف الكنيســة لقــروٍن، أن يرشحــوا طبيعــة اإلل تعقي

ٍح  األقانيــم. ومبــا أنَّــه مــا مــن رشٍح كامــٍل وواٍف لعقيــدة الثالــوث، مــن املهــمِّ أالَّ يقلِّــل أيُّ رَشْ

مــن الجوهــر اإللهــي أو أْن يخلــط بــن األقانيــم اإللهيَّــة. يف هــذه املحــارضة يناقــُش د. ســرول 

معنــى مصطلــح »أقنــوم«.

القراءُة الكتابيَّة:

رومية 7: 8-14: 9 

األهداُف التعليميَّة:

مناقشة كلمة ترتليان للتمييز بن أقانيم الله. 1

مناقشة طبيعة الوحدة األقنوميَّة. 2

االْقِتباسات:

»الثالــوُث هــو إلــٌه واحــٌد، ليــس مبعنــى أنَّ اآلب هــو األقنــوم نفســه، أي هــو االبــن والــروح 

القــدس أيًضــا. بــل إنَّ اآلب هــو اآلب، واالبــن هــو االبــن، والــروح القــُدس هــو الــروح القُدس، 

وهــذا الثالــوُث هــو اللــه الواحــد«.

يس أوغسطينوس القدِّ
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الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

ــاِم أ.  ــِذہِ األَيَّ ــا ِف ه ــرٍَة، كَلََّمَن ــرُق كَِث ــَواعٍ َوطُ ــا، ِبأَنْ ــاِء َقِدميً ــاَء ِباألَنِْبَي ــَم اآلبَ ــا كَلَّ ــَد َم ــُه، بَْع »اَلل

ٍء، الَّــِذي ِبــِه أَيًْضــا َعِمــَل الَْعالَِمــنَي، الَّــِذي، َوُهــَو  األَِخــرَِة ِف ابِْنــِه، الَّــِذي َجَعلَــُه َوارِثًــا لِــكُلِّ َشْ

ــِه  ــَع ِبَنْفِس ــا َصَن ــَد َم ــِه، بَْع ــِة ُقْدَرتِ ــَياِء ِبكَلَِم ــٌل كُلَّ األَْش ــرِِہ، َوَحاِم ــُم َجْوَه ــِدِہ، َوَرْس ــاُء َمْج بََه

ــِة مِبِْقــَداِر َمــا  ــَم ِمــَن الَْمالَئِكَ ــًرا أَْعظَ تَطِْهــرًا لَِخطَايَانَــا، َجلَــَس ِف مَيِــنِي الَْعظََمــِة ِف األََعــاِل، َصائِ

ــن 1: 4-1(. ــْم«. )عرانيِّ ــَل ِمْنُه ــًم أَْفَض َورَِث اْس

يتمُّ متييز أقنوم االبن عن أقنوم اآلب.  

م ترتليان املصطلَح الاتيني برسوناي والذي كان له معنيان.ب.  قدَّ

برسوناي قد يشرُي إىل ممتلكات الفرد أو املقتنيات القانونيَّة.. 1

ــة للتمييــز . 2 برســوناي قــد يشــرُي أيًضــا إىل األقنعــة التــي كانــت تُســتخَدم يف الدرامــا اليونانيَّ

بــن الشــخصيَّات عــى املــسح.

ــوى عــى ت.  ــذي احت ــوث وال ــي« لوصــف الثال ــح »االتِّحــاد األقنوم ــون مصطل اســتخدَم اليونانيُّ

ــة. ــم مهمَّ ــة مفاهي ثاث

الجوهر-الطبيعة األساسيَّة والحقيقيَّة ليشٍء ما. 1

الوجود-الطبيعة املتحوِّلة ليشٍء ما. 2

البقاء-الحياة أو العيش.  

ٌن من جوهٍر واحٍد وثاثة من حيث البقاء أو أقانيم.ث.  الثالوث مكوَّ

التمييز الحقيقي ألقانيم الثالوث ال يَِخلُّ بألوهيَّة الله.ج. 

أسئلٌة للدراسة:

َم املصطلح الاتيني برسوناي والذي كان له معنيان.. 1 ____________________ قدَّ

أثناسيوسأ. 

أريوسب. 

ترتليانت. 

أغناطيوسث. 

برسوناي كان كلمًة التينيَّة والتي قد تشرُي إىل:. 2

هويَّة املرءأ. 

املقتنيات القانونيَّة للمرءب. 
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رشيك حياة املرءت. 

ِهوايات املرءث. 

ــذي .   ــوث وال ــف الثال ــي« لوص ــاد األقنوم ــح »االتِّح ــتخدَم _________________ مصطل اس

ــة. ــم مهمَّ ــة مفاهي ــوى عــى ثاث احت

اليونانيُّونأ. 

الُفرُسب. 

الروماُنت. 

سكَّان باد الغالث. 

_____________________ هو الطبيعة األساسيَّة والحقيقيَّة ليشٍء ما.. 4

الجوهرأ. 

الوجودب. 

البقاءت. 

املادَّةث. 

_____________________ هو الطبيعة املتحوِّلة ليشٍء ما. 5

الجوهرأ. 

الوجودب. 

البقاءت. 

املادَّةث. 

______________________ هو الحياة أو العيش.  

الجوهرأ. 

الوجودب. 

البقاءت. 

املادَّةث. 

الدراسُة الكتابيَُّة:

مــا الــراع الــذي يخوُضــه الرســوُل بولــُس يف روميــة 7: 14-25؟ مــاذا يقــوُل الرســول بولــس يف . 1

مــا يخــصُّ هويَّتـَـه يف هــذا املقطــع؟
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كيــف يجيــُب الرســوُل بولــس عــن األســئلة التــي يســألُها يف روميــة 7: 24؟ هــل تشــعُر بالرغبــة . 2

يف إيجــاد إجابــٍة بديلــٍة لهــذا الســؤال؟

ــه اللــه تجــاه أوالده؟ كيــف ميكــن لتقديــر هــذا الحــقِّ أن .    مــاذا تعلُِّمنــا روميــة 8: 1 عــن توجُّ

يرفــع أحــاالً تثقــُل قلوبنــا وأذهاننــا؟

ــا كلُّ دوٍر . 4 ــا؟ مــاذا يعلُِّمن ــه كلُّ عضــٍو مــن الثالــوث يف خاصن ــة 8، أيُّ دوٍر يلعبُ بحســب رومي

مــن أدوارهــم عــن طبيعــة الثالــوث؟

قارْن بن حياٍة نحياها يف الروح، وحياٍة نحياها حسب الطبيعة الخاطئة.. 5

مــا الركــة النهائيَّــة لُســكنى الــروح القــدس داخلَنــا )روميــة 8: 11(؟ مــا الــركات الفوريَّــة التــي .  

نتمتَّــع بهــا إْن كنَّــا نســلك حســب الــروح؟

ــزة ألوالد اللــه بحســب روميــة 8: 14؟ مــا معنــى أن نعيــش للــه مــن خــال . 7 مــا العامــة املميِّ

املســيح يف الــروح القــدس؟

ــاز . 8 ــه أن تكــون حــرَّة مــن الخــوف؟ مــا االمتي ــاة أوالد الل ــة 8: 15. ملــاذا ميكــن لحي اقــرأْ رومي

بهــم مــن اللــه؟ الــذي ألوالد اللــه عنــد تقرُّ

مــا الرســالة أو الهويَّــة التــي يشــهُد بهــا الــروح القــدس بعمــٍق يف قلوبنــا بحســب روميــة 8:  1؟ . 9

كيــف يوصــل الــروح القــدس هــذه الرســالة بطــرٍق عديدٍة؟

ــاُء . 10 ــاُء اللــه بحســب روميــة 8: 17؟ كيــف يتشــارُك أبن مــا الكنــوز التــي ســوف يتشــاركُها أبن

ــه يف مجــد املســيح؟ كيــف يتشــاركون يف آالمــه؟ الل

أسئلٌة للمناقشة:

مــا الــذي تتــوُق إليــه كلُّ الخليقــة؟ يف نهايــة الدهــر، كيــف ســيتحوََّل مــا يحيــُط بــَك وتــراه . 1

ــوم؟ كلَّ ي



ُمْعِضَلُة الثَّاُلوِث 36

يســن أن . 2 يســون بالشــوق فيــا ينتظــرون اكتــال الدهــر؟ كيــف ميكــن للقدِّ كيــف ميتلــئ القدِّ

عوا وســط ظروفهــم الحاليَّــة؟ يتشــجَّ

كيــف ميكــن للثبــات يف محبَّــة املســيح أن يؤثِّــر عــى عاقاتنــا مــع حلفائنــا؟ وكيــف يؤثِّــر عــى .  

عاقاتنــا بأعدائنــا؟

التطبيق:

ِصْف الهويَّة التي أعطاَك إيَّاها اللُه يف املسيح بالروح القُدس.. 1

ــا يف . 2 ــاالًّ وميتً ــون ض ــور، وأْن تك ــوت الن ــه، ملك ــوت الل ــٍن يف ملك ــا كمواط ــن أن تحي ــارْن ب ق

ــة. ــوت الظلم ملك

ــْل يف الحــقِّ القائــل إنَّــه بغــضِّ النظــر عــن ظروفــك الحاليَّــة، ال ميكــُن لــيشٍء أن يفصلـَـَك عــن .   تأمَّ

محبَّــة اآلب، وهــو ســيجعُل كلَّ األمــور يف حياتــك تعمــُل مًعــا للخــري.
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قانوُن اإليمانِ النيقاوي-القسطنطيني

)كا أقرَّہ مجمُع القسطنطينيَّة يف عام 81  م.(

نُؤِمــُن بإلــٍه واحــٍد، اآلِب ضاِبــِط الــُكلِّ وخالـِـق الســاَء واألرَض وكلَّ مــا يـُـَرى ومــا ال يـُـَرى، وبــربٍّ واحــٍد 

يســوَع املســيِح، ابــِن اللــه الوحيــِد، املولــوِد مــن اآلِب قبــل كلِّ الدهــور، إلــٍه مــن إلــٍه، نــوٍر مــن نــوٍر، 

، مولــوٍد غــريِ مخلــوٍق، مســاٍو لــآلِب يف الجوَهــِر، الــذي ِبــِه كاَن كلُّ يشٍء، الــذي  إلــٍه حــقٍّ مــن إلــٍه حــقٍّ

ــَد مــن الــروِح القــدِس، َوُولِــَد  ، ومــن أجــِل خاِصنــا، نَــزََل مــن الســاِء وتجسَّ ــرَشَ مــن أجلِنــا نحــن البَ

، تألَّــَم ومــاَت وُدِفــَن، وقــاَم  مــن مريــَم العــذراء، وصــار إنســانًا، وُصلِــَب عنَّــا يف عهــِد بياطـُـَس الْبُْنِطــيِّ

ــَس عــى ميــِن اللــِه اآلِب، وأيًضــا ســيأيت  يف اليــوم الثالــِث كــا يف الكتــب، وَصِعــَد إىل الســاوات وَجلَ

ــُدِس،  ــروِح الق ــُن بال ــاء، ونُْؤِم ــِہ انْقَض ــس ملُملِْك ــذي لي ــواَت، ال ــاَء واألم ــَن األحي ــِم، ليَِدي مبجــِدِه العظي

ــاِء،  ــِق باألنبي ــِن، الناِط ــَع اآلِب واالبْ ــُدُہ م ــُه ومنجِّ ــِن، نســُجُد لَ ــن اآلِب واالبْ ــِق م ــي، املنبِث ــربِّ املُحِي ال

ــا،  ــرَِة الخطاي ــدٍة ملَْغِف ــٍة واح ــرُف مبعموديَّ ــوليٍَّة، ونع ــٍة رَس ــٍة جامع َس ــَدٍة ُمقدَّ ــٍة واِح ــُن بكنيَس ونؤِم

وننتظــُر قياَمــَة األمــواِت وحيــاَة الَدْهــِر اآليِت. آمــن.
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قانوُن اإليمانِ الَخْلِقيُدونِي

)كا أقرَّہ مجمُع خلقيدونيَّة يف عام 451 م.(

يســن، نُعلِّــم جميًعــا باإلجــاع بــأنَّ ربَّنــا يســوَع املســيَح هــو بالنســبة  هكــذا، إَذْن، اتِّباًعــا لآلبــاء القدِّ

ــا؛ الــذي  ــا وإنســاٌن حقًّ إلينــا االبــُن الواحــُد نفُســه، الكامــُل يف الاهــوِت، والكامــُل يف الناســوِت؛ إلــٌه حقًّ

لــه روٌح عاقلــٌة وجســٌد، والواحــُد مــع اآلِب يف الجوهــِر بحســب الاهــوت، والواحــُد معنــا يف الطبيعــة 

ــل كلِّ الدهــور  ــة؛ املولــوُد مــن اآلِب قَبْ بحســِب الناســوت؛ الــذي شــابََهنا يف كلِّ يشء، مــا عــدا الخطيَّ

مــن جهــة الاهــوت، لكــْن يف األيَّــاِم األخــريِة، مــن أجلِنــا ومــن أجــِل خاِصنــا )ُولِــَد( هــو نفُســه مــن 

، واالبــُن  مريــم العــذراء الثيؤطوكــوس )والــدِة اإللــه( مــن جهــِة الناســوِت؛ فهــو املســيُح، واالبــُن، والــربُّ

ــريٍ، أو انقســاٍم، أو انفصــاٍل؛ ودون  ــزاٍج، أو تغي ــاِن دون امت ــه طبيعت ــذي ل ــه؛ ال ــُد نفُس ــُد الواح الوحي

زواِل االختافــات بــن الطبيعتــْنِ بــأيِّ حــاٍل مــن األحــوال بســبب اتِّحاِدهــا، بــل قــد ظلَّــْت صفــاُت 

كلِّ طبيعــٍة باقيــًة، وكاهــا تلتقيــاِن يف أقنــوٍم واحــٍد وجوهــٍر واحــٍد؛ ليــس أنَّــه انفصــَل أو انقســَم إىل 

، يســوُع املســيح؛ كــا  أقنومــْن، بــل هــو االبــُن الواحــُد نفُســه واللــُه االبــُن الوحيــُد، الكلمــُة، والــربُّ

علَّــم األنبيــاُء عنــه منــُذ البــدِء، وكــا علََّمنــا الــربُّ يســوُع املســيُح نفُســه، وكــا تســلَّْمنا مــن قوانــِن 

اآلبــاِء )قانــوُن اإلميــاِن النيقــاوي القســطنطيني(.


