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 ِعلُْم ادِلفَاِعيَّاِت 
ُ :  31املحارضة   ل

ُ
ْ   ةُ يَّ وهِ أ  يِح سِ مَ ال

 أر. يس. سربول 

اِت  فَاِعيَّاِت َحيُْث ََنْتَِتُم ِسلِْسلََة الُْمَحارَضَ بِانلََّظِر ِِف انلَِّهايَِة إََِل َدََلََلِت    نَِصُل اْْلَن إََِل َذلَِك اْْلُزِْء ِمْن ِدَراَستِنَا ِلِعلِْم ادلِّ
دَ  فَِمنَ َما  اْْلَن.  َحَّتَّ  َفَطَواَل   رَْسنَاُه  َدرَْسنَاُهَما.  يِْن  َ الَّلَّ الَْموُْضوَعْْيِ  َكِثرًيا  ى  َيتََعدَّ فَاِعيَّاِت  ادلِّ ِعلِْم  نَِطاَق  نَّ 

َ
أ ِد    الُْمَؤكَّ

لَِهِّ  ْصِل اْْلِ
َ
؛ َوثَاِنيًا، إِثْبَاُت اْْل ِ ِ الَْوقِْت، َتنَاَونْلَا َموُْضوَعْْيِ فََحْسُب، َوُهَما إِثْبَاُت وُُجوِد اَّللَّ ِس  ل  .  لِْكتَاِب الُْمَقدَّ

. فَِِف ُُكِّ ِجيل   ََلَْْيِ
َ
فَاِعيَّاِت َكِثرًيا َهاتَْْيِ الَْمْسأ ى قََضايَا ِعلِْم ادلِّ ، تَْصَطِدُم ا َوَكَما َذَكْرُت، َتتََعدَّ لَْفلَْسَفاُت  ، َوُُكِّ َعْْص 

اعِ لْ ا حيَاِت  بِتَْْصِ َعرْبَ لَْمِسيحِ لَْماِنيَُّة  َوبِاَلَّاِِل،  ا يَِّة.  اَلَّ   َجاَز  إِْن  ُيبَاِرُزوا،  ْن 
َ
أ فَاِعيَِّْي  ادلِّ لََعَ  ََكَن  تِلَْك  لُْعُصوِر،  ْعِبرُي، 

يْ الُْمنَافَِسةَ   الَْفلَْسَفاِت 
َ
يِه بِنَْظَرة  إََِل اْْلَيَاةِ َوالَْعالَِم. أ نَّ الَْمِسيِحيََّة لَيَْسْت ِديَانًَة بَِقْدِر َكْونَِها َما نَُسمِّ

َ
ْضُموَن  إِنَّ مَ   ، ِْل

ُد َمْعََن الْوُ  ، وََعََلقَةَ الَْمِسيِحيَِّة حُيَدِّ ِ  ُجوِد الْبَََشِيِّ ي نَِعيُش ِفيِه بِوُُجوِد اَّللَّ ِ    .َهَذا الَْعالَِم اَّلَّ

ْو إََِل اْْلَيَاةِ َوالَْعالَِم، َنتََعاَمُل َمَع نَِظام   
َ
يَِّة َنْظَرة  إََِل الَْعالَِم، أ

َ
ابًِطا. ِِف أ ْو قَْد ََل يَُكوُن ُمتَِّسًقا َوُمََتَ

َ
. َهَذا انلَِّظاُم قَْد أ فِْكِريٍّ

ابَِطًة، وَ  ْن تَُكوَن ُمََتَ
َ
نِْظَمِة تَْسََع إََِل أ

َ
، ُمْعَظُم اْْل قَلِّ

َ
ُز.    إََِل َتنَاُوِل الَْكِثرِي ِمنَ لَِكْن لََعَ اْْل الَْقَضايَا الُْمتَنَوَِّعِة الَِِّت ترَْبُ

بَِطبِ َوبِ  يًْضا 
َ
أ ُتْعََن  بَْل  َصََلتِنَا،  ْو 

َ
أ تَْرِنيِمنَا،  ْو 

َ
أ بِِعبَاَدتِنَا،  َفَقْط  الَْمِسيِحيَُّة  ُتْعََن  ََل  ِعلِْم  اَلَّاِِل،  َوبَِمَسائِِل   ، ِ اَّللَّ يَعِة 

الْعَ  َهَذا  َيْعَمُل  َوَهْل  الَْعالَِم؟  َهَذا  تَْكِويُن  َما  َؤاِل:  بِالسُّ ْي 
َ
أ َعْن  الَْكْوِنيَّاِت،  ُمْستَِقلَّة   ثَابِتَة   َداِخِليَّة   ِلَقَوانَِْي  َوْفًقا  الَُم 

ْم إِنَّ ا
َ
، أ ِ ِي َخلََقَها  ُسلَْطاِن اَّللَّ ََلِ الُْمتََساِِم اَّلَّ تَِها َوَعَمِليَّاتَِها ُُكَّ َْلَْظة  لََعَ َهَذا اْْلِ ِبيَعَة َتْعتَِمُد ِِف قُوَّ ِل؟  لطَّ وَّ

َ
ِِف الَْمَقاِم اْْل

ِ ِلَغَرض  َما، َوبِاَلَّاِِل َوتُ  ، ََمْلُوقُوَن لََعَ ُصوَرةِ اَّللَّ نَْساِن: َهْل ََنُْن، َكبَََش  ْم    ْعََن بَِمَسائِِل ِعلِْم اْْلِ
َ
يٌَّة، أ َهمِّ

َ
ِْلَيَاتِنَا َمْعًَن َوأ

، َكمَ  يََّة لََها ِِف ا  َكْوِنيَّة    ا َذَكْرُت َسابًِقا، وََحَواِدَث إِنَّنَا ُُمَرَُّد َجَراِثيَم نَاِضَجة  َهمِّ
َ
ُد َفْهَمنَا مُ َهايَِة؟ إَِذْن، َفهْ نلِّ ََل أ ِ حُيَدِّ نَا َّلِلَّ

دُ  ِ َوالَْعالَِم حُيَدِّ ِة الُْكرْبَى  َفْهَمنَا لَِمْوقِِعنَا ِِف الِلَْعالَِم. َوَفْهُمنَا َّلِلَّ  .ْْلُطَّ

ًدا، ُُمَدَّ إِ   إَِذْن،  َنْظَرًة  بِِصَفِتَها  ِهَ الَْمِسيِحيَُّة،  َوالَْعالَِم،  اْْلَيَاةِ  وَِص ََل  َتنَافُس   ِِف  َدائِمَ   اْْلَِديلَِة.  ْْيِ َدام   الِْفْكِر  ُنُظِم  َمَع   
اَلَّْحِلي الَْفََلِسَفِة  ْو 

َ
أ الْوُُجوِديَِّْي،  ُمبَاَرَزُة  اْْلَْوَم  فَاِعيَِّْي  ادلِّ لََعَ  ُب  َيتَوَجَّ قَْد  اِليَِّْي،  َوبِاَلَّاِِل،  ِِف  ََكنَِت بَيْنََما    لَْماِِض، 

ثُِق 
َ
يًّا ََكَن َما ِِف جُ   الَْفلَْسَفُة اَلَّْجِريِبيَُّة َوالَْفلَْسَفُة الْوَْضِعيَُّة َمثَاَر َجَدل  َداِخَل الَْمِسيِحيَِّة. َوأ

َ
نَُّه أ

َ
لَْماِِنِّ ِِف  ْعبَِة الَْعالَِم الْعِ أ

   .الُْمْجتََمِع الَْمِسيِحِّ   ت  َورُُدوًدا َجِديَدًة ِمنَ الَْغِد، َفُهَو َسيُِثرُي تََساُؤََلت  َوُمْشِِكَ 

ُموِر الَِِّت تُ   ِمنَ 
ُ
ُ اْْل لَِْفْ ََعم  ِمنَ نَا َكَمِسيِحيَِّْي، بَ َمّيِّ

َ
نَّنَا ِحَْي    ْعَد ُمُروِر أ

َ
اَلََّدرُِّب لََعَ اَلََّعاُمِل َمَع انلُُّظِم اْْلَِديلَِة، ُهَو أ

يًا فَ  ًدا ِِف ِجيل  نَُواِجُه ََتَدِّ ْنُفِسنَا ُُمَدَّ
َ
فَاُع َعْن أ ُب َعلَيْنَا ادلِّ ، َحيُْث َيتَوَجَّ يَمانِنَا الَْمِسيِحِّ ، ُيْمِكنُنَا لَْسِفيًّا َجِديًدا ِْلِ  َجِديد 
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لَِْفْ َسنَة  ِمنَ اَِلسْ 
َ
ُز ِمَراًرا ِِف َساحَ   ِتَعانَُة بِأ . فَِمنَ ِة اْلِْ اَلَّْفِكرِي ِِف الَْقَضايَا الَِِّت ترَْبُ ِت الَِِّت تَُواِجُهَها   َداِل الَْعامِّ الُْمْشِِكَ

نََّها  
َ
ْ   ََل َتْمِلُك َهَذا الَْكمَّ ِمنَ الَْفلَْسَفاُت اْْلَِديَدُة ِهَ أ فَْضِليًَّة ِحَْي َمَصاِدِر الُْمتََعلَِّقِة بِمَ ال

َ
َواِطِن َضْعِفَها، َما َيْمنَُحَها أ

اَحِة، إِ  ِن لَِهِذهِ الَْفلَْسَفِة،  َتْظَهُر لََعَ السَّ َحٌد ِِف َمَواِطِن َضْعِفَها الُْمْحتََملَِة. لَِكْن، بِالَْفْحِص الُْمتََمعِّ
َ
ْر أ تَِميُل إََِل ْذ لَْم ُيَفكِّ

الَْكِنيَسِة، تَاِريِخ  َعرْبَ  َوََتْتَِِف  بَِديلٌَة  فَلَْسَفاٌت  َتْظَهُر  وََهَكَذا،  َجِل. 
َ
اْْل قَِصرَيَة  تَُكوَن  ْن 

َ
الَْمِسيِحيَُّة    أ َتَظلُّ  ِحِْي  ِِف 

 . الَْقِويَمُة َواقَِفًة ِِف اثلَّْغرِ 

ِس َوبَْْيَ    لَِكنْ  ْن َنْفَهَم الَْعََلقََة بَْْيَ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ
َ
ُب أ ًدا، ِعنَْد اَلََّعاُمِل َمَع ُُكِّ َذلَِك، ََيِ َما َدَعْونَاُه َسابًِقا بِاْْلِْعََلِن ُُمَدَّ

َنْعِرفَُه ِمنْ  ْن 
َ
أ ْي َما ُيْمِكُن 

َ
أ  ، ِبيِِعِّ بَِمْعز الطَّ الَْواقِِع،  نَّ  ل  َعمَّ ََ ِدَراَسِة 

َ
نُثِْبَت أ ْن 

َ
أ نَّنَا َما 

َ
ِس. ِْل الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  ا َجاَء ِِف 

إِ  نَُّه 
َ
بِأ  ِ اَّللَّ ََكَِمُة  ُهَو  ي  ِ اَّلَّ ُس  الُْمَقدَّ الِْكتَاُب  نَا  ُُيرِْبُ  ، ِ اَّللَّ ََكَِمُة  ُهَو  َس  الُْمَقدَّ الَِِّت  الِْكتَاَب  الَْمْعلُوَماِت  َجانِِب  ََل 

ُ اتَْخِلُصَها ِمنْهُ نَسْ  ِبيَعِة. َوبِاَلَّاِِل، بَيْنََما نَْدرُُس ِِف الُْمْخترََبِ الِْعلِِْمِّ بَ ، ُيْعِلُن اَّللَّ َماَواِت، َوالطَّ يًْضا بَِواِسَطِة السَّ
َ
ْعَض ْْلَقَّ أ

، َوَتْمِيَّي بَْصَمِة اْْلَاِلِق ِِف  نَا، َنَظلُّ َُنَاِوُل َتبَّنِّ َعنَاِِصِ َواقِعِ  ِ فََْكِر اَّللَّ
َ
ِبيَعةِ أ  . ََعلَِم الطَّ

يًعا لََعَ  فَاِعيُّوَن الُْعَظَماُء ِِف تَاِريِخ الَْكِنيَسِة ََجِ ُهوِتيُّوَن َوادلِّ ًدا، َوتَاِرُِييًّا، اتََّفَق الَلَّ نَّ اْْلَقَّ َُكَُّه َواِحٌد، َوُُكُّ اْْلَقِّ  ُُمَدَّ
َ
 أ

ِة، ِِبَيُْث لَْن َيتََعارََض مَ  ِس ِِف انلَِّهايَِة َمَع َما ُيْعِلنُُه نَلَا َخاِرَج الِْكتَاِب  َيتَََلََق ِعنَْد الِْقمَّ ُ ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ا ُيْعِلنُُه اَّللَّ
ِبيَعِة، َفَهَذا ُ َبْعَض اْْلَقِّ ِِف الطَّ ْعلََن اَّللَّ

َ
ِبيَعِة. َوالَْعْكُس َصِحيٌح، فَإِْن أ ِس ِِف ََعلَِم الطَّ ُن ِمْن ِخََلِل  اْْلَقُّ الُْمْعلَ   الُْمَقدَّ
ِس  ِبيَعِة لَْن َيتََعارََض َمَع َما َورََد ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ  . الطَّ

ثْبَتْنَا الَْفرَ 
َ
وََل َواثلَّاِنيَةَ ِضيَّ َبْعَدَما أ

ُ
ْي وُُجودَ   - ِدَراَسِتِهَما  اللَّتَْْيِ َسَعيْنَا إََِل   تَْْيِ اْْل

َ
ِ وَُسلَْطةَ   أ ِس    اَّللَّ فََكَما    -الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ْْنَْزنَا 
َ
ْخَرى يَلَْزُم    تِْسِعَْي بِالَْمائَةِ   َذَكْرُت، نَُكوُن قَْد أ

ُ
لَة  أ

َ
ُة آََلِف َمْسأ نَُّه ََل تََزاُل ُهنَاَك َعََشَ

َ
فَاِعيَّاِت، َمَع أ ِة ادلِّ ِمْن ُمِهمَّ

الْكِ  ُسلَْطِة  بِِإثْبَاِت  لَِكْن  َمَعَها  َتنَاُولَُها.  اَلََّعاُمُل  ُيْمِكُن  قََضايَا  يَِة  الُْمتَبَقِّ بِالِْمئَِة  ُة  الَْعََشَ ُن  َستَتََضمَّ ِس،  الُْمَقدَّ تَاِب 
ًدا، ُُيرِْبُ  َس، ُُمَدَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
ُس، ِْل نَِة لَِما َيُقوَُلُ الِْكتَاُب الُْمَقدَّ َراَسِة الُْمتََمعِّ نَْساِن،  نَا بَِمْعلُوَما بِادلِّ ْصِل اْْلِ

َ
ت  َعْن أ

ْخََلِقيَّة  َننَْقِسُم  
َ
ْصِل الَْكْوِن، َويُْطِلُعنَا لََعَ َطِبيَعِة اْْلَقِّ َنْفِسِه، َويَُكلُِّمنَا َعْن َمَسائَِل أ

َ
اَسة   َوأ ََكلِْمثِْليَِّة،    - َحْولََها بََِشَ

يَتَ  َُكَُّها  الَْقَضايَا  َهِذهِ  وََغرْيَِها.  الِْكتَاُب َواْْلِْجَهاِض،  إَِْلُْكمُ   نَاَولَُها  لَِكْن  ُس.  َداِخَل    الُْمَقدَّ نَاٌس 
ُ
أ َُيْتَِلُف  الُْمْشِِكََة: 

نِْسيَِّة، َوَما َشابَ  ََلِق، َواْْلَيَاةِ اْْلِ َواِج، َوالطَّ ُق بِالزَّ
َداََلِت الَْكِنيَسِة َحْوَل قََضايَا َتتََعلَّ نََراَها يَْوِميًّا ِِف الَِِّت    َه َذلَِك، تِلَْك اْْلِ

ُحِف  ِْلَْسمِ .  الصُّ الِْمْعيَاِريََّة  لَْطَة  السُّ نَّ 
َ
أ لََعَ  يَُوافُِقوَن  الَْكِنيَسِة  ِِف  اْْلَْعَض  نَّ 

َ
ِْل الُْمْشِِكَُة  ُد  ِهَ  َوَتتََعقَّ الَْقَضايَا  َهِذهِ   

الَْكِنيَسِة: َداِخَل  آَخُروَن  َيُقوُل  ِفيَما  ُس،  الُْمَقدَّ لَسْ   الِْكتَاُب   ، الِْكتَ "ّلََكَّ لُِسلَْطِة  ْخَضُع 
َ
أ الِْمْعيَ ُت  ِس  الُْمَقدَّ اِريَِّة"؛  اِب 

لَِك، يَلْجَ   َوَِّلَ
ُ
قَْت  أ نِْسيَِّة، الَِِّت َمزَّ َداََلِت َحْوَل اْْلَيَاةِ اْْلِ َساس  آَخَر َِلدََِّعَءاتِِهْم. َفَمثًََل، ِِف اْْلِ

َ
َطَوائَِف ُكرْبَى  وَن إََِل أ

ْشََلًء  
َ
الَْعْْصِ أ َهَذا  تَ ِِف  َتَقاِريرُ ْصدُ ،  بِّ    َعِن   ُر  الطِّ َنَظِريَّاِت  ْو 

َ
أ اْْلَِديثَِة،  انلَّْفِسيَِّة  انلََّظِريَّاِت  إََِل  ُمْستَِنَدًة  َوائِِف  الطَّ
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الُْمقَ  الِْكتَاِب  َتْعِليَم  َتَماًما  َوَتتََجاَهُل   ، ُمَؤيِِّدي آَرا انلَّْفِِسِّ نَّ 
َ
ِْل ِس،  انلَّْفِسيََّة اْْلَِديثََة  ُمَماثِ   ءَ دَّ إِنَّ انلََّظِريََّة  َيُقولُوَن  لَة  

نَّ الِْكتَ 
َ
ُس، ُمْفََتَِضَْي بَِهَذا َقْطًعا أ يَِّة فِْكَرة  قَِديَمة  َيْطرَُحَها الِْكتَاُب الُْمَقدَّ

َ
ُق لََعَ أ ؛  َتتََفوَّ ِ َس لَيَْس ََكَِمَة اَّللَّ اَب الُْمَقدَّ

نَ  ِِي، 
ْ
بَِرأ نَّنَا، 

َ
إِ ِْل نَُّه 

َ
أ سُ ْعلَُم  َنْفسُ ْن   ُ اَّللَّ انلَّفْ ِمَع  الُْمْجتََمُع  وََخالََفُه  َما،  لَة  

َ
َمْسأ َعْن  َيتََِكَُّم  يَ ُه 

ْ
أ الرَّ ِمرِيِِكُّ 

َ
اْْل َفَمْن  ِِسُّ   ،

ُق؟ َقْطًعا،  ِن َوَنْعترَِبَُها نَِهاِئيَّةً   َسنُْذِعنُ َسنَُصدِّ
ْ
أ ِ ِِف َهَذا الشَّ  .ِلَِكَِمِة اَّللَّ

نَُّه لَيَْس اْْلَِميُع َداِخَل الَْكِنيَسِة، نَاِهيَك َعْن َخارِِجَها، َيْقبَلُوَن كَ 
َ
ًدا، الُْمْشِِكَُة ِهَ أ ِس  لَِكْن ُُمَدَّ ْوَن الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َرة  ِمْن َعَمِليَّةِ  ُب إِثْبَاُت َمْوثُوِقيَِّتِه ِِف َمرَْحلَة  ُمبَكِّ لَِك، ََيِ ْينَا ُسلَْطٌة َُيَْضُع    ِمْعيَاًرا. َوَِّلَ فَْحِص ادََِّعَءاتِِه، َحَّتَّ تَِصرَي دَلَ
ِممَّ  الَْكِنيَسِة  بَِداِخِل  الَْكِثرِييَن  نَّ 

َ
أ نُْدرُِك  ِحَْي  َتْعِقيًدا  تَزَْداُد  لََة 

َ
الَْمْسأ لَِكنَّ  َرفَاِن.  الطَّ الِْكتَاَب  لََها  نَّ 

َ
بِأ َيْقبَلُوَن  ْن 

اَ  َس ُهَو ََكَِمُة  ُيَعلِّ الُْمَقدَّ لَِما  َكِثرًيا  يَتَبَنَّْوَن َفْهًما َُمْتَِلًفا   ، ِ وَن لِلُْخُضوِع لُِسلَْطِة ََكَِمِة اَّللَّ ، َوُهْم ُمْستَِعدُّ ِ الِْكتَاُب  َّللَّ ُمُه 
ُس  ِس، بَْل    فِْعِليًّا. إَِذْن، لَْم َتُعدِ   الُْمَقدَّ ُق بَِطِبيَعِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

لَُة َتتََعلَّ
َ
ِن  الَْمْسأ ُق بِاَلَّْفِسرِي، َوالَْفْحِص الُْمتََمعِّ

َصارَْت َتتََعلَّ
َِلَ  نَتْبَُعُه  ي  ِ اَّلَّ بِانلَّْهِج  ِتِه  بُِرمَّ ْمُر 

َ
اْْل َيتََعلَُّق  َوبِاَلَّاِِل،  ُس.  الُْمَقدَّ الِْكتَاُب  ُيَعلُِّمُه  الِْكتَاُب مْ لَِما  ُيَعلُِّمُه  َما  ُس   ِيِّي  ،  الُْمَقدَّ

 ِ ثرُِيَها ِحَْي نَتَنَاَوُل قََضايَا اَلَّ َوبِالِْعلِْم اَّلَّ
ْ
ُز تَأ ْو َمبَاِدئَ اَلَّْفِسرِي، الَِِّت يرَْبُ

َ
   .ْفِسرِي الِْكتَاِبِّ ي يُْدََع ِعلَْم اَلَّْفِسرِي، أ

بَِْي ِِف ا ْصِدقَاِِئ الُْمَقرَّ
َ
فَاِع َعْن َحِقيَقِة  ْر ِمْن ََكِْلُفوْرِنيَا. َوقَْد َعمِ ْْلِْدَمِة ُهَو ُجوْن َماْكآْرثِ ِمْن أ لْنَا َجنْبًا إََِل َجنْب  لدِلِّ

الُْمَقدَّ  لِلِْكتَاِب  َساِميًَة  َنْظَرًة  يَتَبََنَّ  ْعرُِف َشْخًصا 
َ
أ َوََل  ِس.  الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  ُمَكرَّ ُسلَْطِة  ْو 

َ
أ ِمنُْه،  ْكََثَ 

َ
أ ِمنُْه  ِس  ْكََثَ 

َ
أ ًسا 

ِس. لَكِ  َراَسِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ َة نَِقاٌط ََنْتَِلُف َحْولََها. َفَمثًََل، ِمْن بَْْيِ    اتَِّفاقِنَا ِِف آَراءَ   ِن ْن، بِالرَّْغِم مِ دِلِ ا، َثمَّ َكِثرَية  ِجدًّ
ْطَفاِل، َويَ 

َ
ِس، يُْؤِمُن اْْلَْعُض بِوُُجوِب ُمَمارََسِة َمْعُموِديَِّة اْْل َلَّ  ُقوُل  الُْمْؤِمِنَْي بُِسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
ُب أ ، ََيِ آَخُروَن: "ّلََكَّ

حيَة  بِتَْعِمي ْطَفاِل ِِف الَْعْهِد اَنْفَعَل َذلَِك"، ِلَعَدِم وُُجوِد وَِصيَّة  َِصِ
َ
يح  َعْن َذلِ ِد اْْل َك.  ْْلَِديِد، َوَكَذلَِك ِلَعَدِم وُُجوِد َنْه  َِصِ

َرفَاِن ا ُمُه الِْكتَاُب   لُْمنَْقِسَماِن َحْوَل َوبِاَلَّاِِل، يُْضَطرُّ الطَّ ا ُيَقدِّ لَة  َكَهِذهِ لَِِلْستِنَاِد إََِل اْستِنْتَاَجات  يَْستَْخِلُصوَنَها ِممَّ
َ
َمْسأ

ُس ِمْن بََراِهَْي ِضْمِنيَّة    .الُْمَقدَّ

ْجَرى ِدَراَساتِِه، فََدرََس الِْكتَاَب 
َ
ُهوِتيََّة، وَُجوْن َماْكآْرثَْر، َصِديِِق الُْمَقرَُّب، أ َس، َوتَاِريَخ الَْكِنيَسِة، َوالَْقَضايَا الَلَّ الُْمَقدَّ

نَّ 
َ
َلَّ تُ ُثمَّ اْستَنْتََج أ

َ
نَّ امِّ عَ ُه لََعَ الَْكِنيَسِة أ

َ
نَا ُمْقتَِنٌع بِأ

َ
ْطَفاَل. ِِف الُْمَقابِِل، أ

َ
ْمِنيََّة ِمنَ َد اْْل اِهَْي الضِّ ِس    لرَْبَ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ة  َمْعُموِديَّةَ َؤيِّدُ تُ  ِس، لَِكنَّنَا ََنْتَِلُف َحْوَل ُنقْ   بُِقوَّ ٌم بُِسلَْطِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ نَا ُملََْتِ ْطَفاِل. َوَهَكَذا، ّلَِكَ
َ
َطة  َكَهِذهِ. لَِكْن  اْْل

ُخوُض نَِقاًشا َكهَ   إَِْلُْكمُ 
َ
ْعلَُم ِحَْي أ

َ
َاََعِت: أ ارَّ َعْن تِلَْك الِّنِّ نَِّّن إَِذا اْستََطْعُت  اْْلرََبَ السَّ

َ
َذا َمَع َصِديِِق ُجوْن َماْكآْرثَْر أ

نَّ 
َ
ْدََن َشكٍّ ِِف أ

َ
يَّ أ ، لَيَْس دَلَ ْمٌر ِكتَاِبٌّ

َ
ْطَفاِل أ

َ
نَّ َمْعُموِديََّة اْْل

َ
ثِْبَت ََلُ أ

ُ
ْن أ

َ
ا َعلَّ أ َمُه ِِف الَْماِِض، َوَعْن  ُه بَِغضِّ انلََّظِر َعمَّ

وَ  كِّ َعََلقَاتِِه بِالطَّ
َ
ْطَفاِل. َوُهَو ُمتَأ

َ
ِييِد َمْعُموِديَِّة اْْل

ْ
َد ِِف تَأ ِم ُعْمِرهِ، لَْن يَََتَدَّ ينِيَِّة، َوَعْن َتَقدُّ نَُّه إَِذا  ائِِف ادلِّ

َ
ٌد بِالَْقْدِر َذاتِِه أ

ََتَ 
َ
 ِكتَابِيًّا، َسأ

ً
ْطَفاِل لَيَْسْت َمبَْدأ

َ
نَّ َمْعُموِديََّة اْْل

َ
لَة   اْستََطاَع إِْقنَاِِع بِأ

َ
. إَِذْن، ََنُْن ََنْتَِلُف َحْوَل َمْسأ َّلَّ َعنَْها ِِف لَْمِح اْْلََْصِ
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ْن ََنُو
َ
لَْطِة َنْفِسَها، َويُْمِكنُنَا أ ، ََنْتَِكُم إََِل السُّ قَلِّ

َ
ًة، لَِكنَّنَا لََعَ اْْل نَا ُمِهمَّ ُهَما    َض نَِقاًشا َمًعا َكُمْؤِمنَْْيِ يََراَها ّلَِكَ يَِثُق ّلَِكَ

. َهَذا َُيْتَِلُف َتَماًما َعْن ُُمَاَدلَِة َشْخص  ََل يَُصاِدُق لََعَ ََكِ ِِف  ِ اِم اْْلَخِر بُِسلَْطِة ََكَِمِة اَّللَّ ِ  الَِْتَ  . َمِة اَّللَّ

مُ  قَدِّ
ُ
ةِ َسنََوات  ُمنَاِهًضا لِْْلِْجَها  َدُعوِِن أ لَّْفُت ِكتَابًا ُمنُْذ ِعدَّ

َ
َخاِطُب لَيَْس  َمثًََل آَخَر، ََكْْلِْجَهاِض. أ

ُ
نَِّّن ُكنُْت أ

َ
ِض. َوبَِما أ

وَْسعَ   ا ُُمَافًِظا، بَْل الُْمْجتََمعَ َفَقْط َُجُْهوًرا َمِسيِحيًّ 
َ
يًْضا  اْْل

َ
، بَْل أ ِِت لَيَْس َفَقْط لََعَ اَلَّْفِسرِي الِْكتَاِبِّ ِسيَس ُحجَّ

ْ
، َحاَولُْت تَأ

َواْحتََكْمُت    . ِبيِِعِّ الطَّ الَْمنِْطِق  لُِمَعارََض لََعَ  َذلَِك  إََِل  َوَما  ِبيَعِة  الطَّ ِِبَسَ إََِل  "اْْلِْجَهاِض  َمبَْدأِ  َوَتنَاَولْ ِة  لَِب".  الطَّ  ُت ِب 
بِّيَّةَ   الرَْبَاِهْيَ  ْحيَاِء. إَِذْن، لََعَ َما إَِذا ََكَن اْْلَِنُْي َشْخًصا ََعقًَِل، َوَما إَِذا ََكَن َحيًّا، َوَما إَِذا ََكَن يَْستَْوِِف َمَعايرَِي ِعلِْم    الطِّ

َ
اْْل

ِس. لَكِ  ْخَرى َغرْيِ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ
ُ
ُمور  أ

ُ
َّ اَِلْحِتََكُم إََِل أ يَاِق، ََكَن لََعَ َتَقيَُّد َفَقْط  ِِف َذلَِك السِّ

َ
ْن َمَع الُْمْؤِمِنَْي، ُكنُْت َسأ

َس لَمْ  نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ
َ
، ِْل ِبيِِعِّ ِس. فَلَيَْس َعلَيْنَا اْْلُُروُج إََِل الَْعالَِم الطَّ يَْصُمْت َعْن َمَسائَِل ِمْن َهَذا    بِالِْكتَاِب الُْمَقدَّ

 .الَْقِبيلِ 

نْ 
َ
وَدُّ أ

َ
ًدا، أ ْختَِتَم َحِديِِث بِالَْقْوِل إِنَُّه تُوَجُد تََساُؤََلٌت َكثِ لَِكْن ُُمَدَّ

َ
ا. َفَمثًََل، َهْل يُ  أ  لِّ عَ رَيٌة ِجدًّ

َ
ُس بِأ   نَّ ُم الِْكتَاُب الُْمَقدَّ

ُس هُ يَّ سِ يَُسوَع ُهَو الْمَ  ، َوََكَن يُ ا؟ فَِإَذا ََكَن الِْكتَاُب الُْمَقدَّ ِ نَّ لِّ عَ َو ََكَِمُة اَّللَّ
َ
نَّ ا، َفَهَذا يُثْبِ يَّ وَع ُهَو الَْمسِ يَسُ   ُم بِأ

َ
يَُسوَع    ُت أ

ُ   ا. ِمنَ يَّ سِ ُهَو الْمَ  ل
ُ
َاََعِت الُْكرْبَى الَِِّت َخاَضتَْها الَْكِنيَسُة َعرْبَ اَلَّاِريِخ ُهَو َموُْضوُع أ الَْكِنيَسُة    وِهيَِّة الَْمِسيِح. وََصارََعِت الِّنِّ

نَّ ا
َ
وََل ِمْن وُُجوِدَها، ِْل

ُ
نََواِت اثلَََّلثِِمئَِة اْْل لُوِهيَِّة الَْمِسيِح َطَواَل السَّ

ُ
لَِة أ

َ
وََل ََكنُوا قَ نلَّاَس ِِف اَمَع َمْسأ

ُ
ًعا  طْ لَْكِنيَسِة اْْل

 
َ
أ  

ً
َمبَْدأ تَنْتَِهُك  الَْمِسيِحيََّة  نَّ 

َ
بِأ  ، الَْمِسيِحِّ ُهوِت  الَلَّ إََِل  َهِة  الُْموَجَّ اَلُّْهَمِة  ُُتَاَه  اِسَْي  َوُهَو َحسَّ  ، الِْكتَاِبِّ لِلَْحقِّ  َساِسيًّا 

َمُة   ي ُهَو السِّ ِ َ َواِحٌد. َوإَِذااَلَّوِْحيُد، اَّلَّ نَّ اَّللَّ
َ
يَماِن الَْعْهِد الَْقِديِم. فَاْْلَُهوِديَُّة الَْقِديَمُة ُتْعِلُن بِوُُضوح  أ بَْرُز ِْلِ

َ
ُكنَّا نُْؤِمُن    اْْل

 
ُ
ِ اْْلِب، بَْل نَنُْسُب اْْل لُوِهيََّة لَيَْس َفَقْط إََِل اَّللَّ

ُ
يًْضا إََِل يَُسوعَ لُوِهيَّةَ بِاَلَّوِْحيِد، فََكيَْف نَنُْسُب اْْل

َ
ََل َيْهدِ    أ

َ
  مُ الَْمِسيِح؟ أ

لَِك، َخرََجِت مَ الَْقِدي   اَلَّوِْحيدَ   َذلَِك بِوُُضوح   قَاِنيِم اثلَّالُوِث اثلَََّلثَِة، قَائِلًَة    ؟ َِّلَ
َ
الَْكِنيَسُة بَِعِقيَدةِ اثلَّالُوِث، َواَلَّْمِيِّي بَْْيَ أ

قَ 
َ
ُهوَت َمَع َذلَِك َواِحٌد ِِف اْْلَوَْهِر، ِِبَيُْث  ،  ثَةِ اِنيَم اثلَّالُوِث اثلَََّل إِنَّ أ ْقنُوِميًّا، لَِكنَّ الَلَّ

ُ
ُب اَلَّْمِيُّي بَيْنَُهْم أ نَُّه ََيِ

َ
َمَع  َمَع أ

بَْْيَ  اَلََّمايَُزاِت  نَّ 
َ
اثلَّالُوِث    أ قَاِنيِم 

َ
الُْقدُ اْْلِب   -أ وِح  َوالرُّ َواَِلبِْن،  ةٌ   -ِس  ،  َوُمِهمَّ اْْلَِقيِقيَُّة  َحِقيِقيٌَّة  اَلََّمايَُزاُت  تِلَْك   ،

ُهوِت لَيَْسْت َجوَْهِريَّةً  ُة ِِف الَلَّ  . َوالُْمِهمَّ

تََوقَُّف 
َ
أ ْستَْعِمُل ََكَِمَة "َجوَْهِريٍّ   َدُعوِِن 

َ
أ ْمًرا َما جَ قَِليًَل. ِحَْي 

َ
أ ْحيَانًا إِنَّ 

َ
أ َنُقوُل  نَّنَا 

َ
تََوَّخَّ اْْلََذَر، ِْل

َ
أ ْن 

َ
أ وَدُّ 

َ
أ ، وَْهِريٌّ "، 

نَُّه ََل ُيْمِكُن اَلََّفاُوُض فِ 
َ
رََجِة أ يَِّة دِلَ َهمِّ

َ
يَِّة َوبَاِلُغ اْْل َهمِّ

َ
نَُّه فَائُِق اْْل

َ
يِه. لَيَْس َهَذا ُهَو َمْعََن الُْمْصَطلَِح  َوَنْقِصُد بَِذلَِك أ

ُهوِت بَْْيَ اْْل  قُوُل إِنَّ اَلََّمايَُزاِت ِِف الَلَّ
َ
وِح الُْقدُ ِب  ُهنَا. فَِحَْي أ ة  َواَِلبِْن َوالرُّ نََّها َغرْيُ ُمِهمَّ

َ
قِْصُد أ

َ
ِس لَيَْسْت َجوَْهِريًَّة، ََل أ

ٌة، لَِكنََّها ََل َتْعِّن  . فَِهَ َحِقيِقيٌَّة، َوُمِهمَّ ْو َغرْيُ َحِقيِقيَّة 
َ
وِ  أ

َ
ُ َجوَْهٌر َواِحدٌ  َتَمايًُزا ِِف اْْلَوَْهِر أ  . الَْكيْنُونَِة. فَاَّللَّ
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ًدا، لَِم َعلَّ  نَّ الَْمِسيحَ   َمِت ُُمَدَّ
َ
ِْصُِف   الَْكِنيَسُة بِأ

َ
؟ َدُعوِِن أ ُ َواِهِد الِْكتَابِيَِّة. ِِف   ُهَو اَّللَّ َبْعَض الَْوقِْت َِلَْقِديِم َبْعِض الشَّ

وْ 
َ
يِل يُوَحنَّا، َوِِف افِْتتَاِحيَِّتِه، أ ُد    إِْْنِ حيًا اْستِثْنَاِئيًّا َعِن اْْليَاِت اَِلفِْتتَاِحيَِّة، َْنِ نَّ َهَذا    تَْْصِ

َ
رََجِة أ الَْمِسيِح، َوُهَو اْستِثْنَاِِئٌّ دِلَ

وََل  
ُ
نََواِت اثلَََّلثِِمئَِة اْْل يِّ نَصٍّ آَخَر ِِف السَّ

َ
ْكََثَ ِمْن أ

َ
ِريَن الَْمِسيِحيَِّْي أ ْن ِصيَاَغِة َعِقيَدةِ اثلَّالُوِث.  مِ انلَّصَّ َشَغَل الُْمَفكِّ

ِ َوَكَ  يُل يُوَحنَّا بَِهِذهِ الَِْكَِماِت: "ِِف اْْلَْدِء ََكَن الَِْكَِمُة َوالَِْكَِمُة ََكَن ِعنَْد اَّللَّ  إِْْنِ
ُ
. َهَذا ََكَن ِِف اْْلَْدِء ِعنَْد  َيبَْدأ َ َن الَِْكَِمُة اَّللَّ

ء  بِِه ََكَن َوبِغَ  . ُُكُّ ََشْ ِ ا ََكَن. ِفيِه ََكنَِت رْيِِه لَْم يَُكْن ََشْ اَّللَّ  ."اْْلَيَاُة َواْْلَيَاُة ََكنَْت نُوَر انلَّاِس  ٌء ِممَّ

تََوقَُّف 
َ
يِل يُوَحنَّا. ََتْوِي َهِذهِ الَِْكَِماُت ُقنْبُلًَة َسَقَطْت فَْوَق َملَْعِب ا  َدُعوِِن أ وََل ِمْن إِْْنِ

ُ
ِريَن  ِعنَْد َهِذهِ اْْليَاِت اْْل لُْمَفكِّ

 قَا 
َ
وََل، ُمتَنَاقًِضا. َفبََدأ

ُ
ْمر  َيبُْدو، لِلَْوْهلَِة اْْل

َ
َمُه بِأ  يُوَحنَّا ّلََكَ

َ
وِ   -"  "ِِف اْْلَْدِء ََكَن الَِْكَِمةُ ئًَِل:  الُْقَداََم، َحيُْث بََدأ

َ
اللُّوُجوْس    أ

-  En arche ein o logos  . ُنَُّه ِِف َهِذهِ اْْلُْملَِة  "ِِف اْْلَْدِء ََكَن الَِْكَِمة
َ
". ََلِحُظوا أ ِ "َوالَِْكَِمُة ََكَن    -". "َوالَِْكَِمُة ََكَن ِعنَْد اَّللَّ

  " ِ . إَِذْن، َيبُْدو َواِضحً نََرى َتْمِيًّيا    -ِعنَْد اَّللَّ ِ نَّ يُوَحنَّا يُِشرُي إََِل    ا ِِف َهِذهِ الَْمرَْحلَِة ِمنَ َواِضًحا بَْْيَ الَِْكَِمِة َواَّلَلَّ
َ
انلَّصِّ أ

ِ ِِف اْْلَ  ء  ََكَن ِعنَْد اَّللَّ ُب َتْمِيُّيُه عَ ََشْ نَّ َما ُهَو ِعنَْد ََشْ   ِن ْدِء، َوََيِ
َ
، ِْل ِ ِء. ُثمَّ ِِف اللَّْحَظِة  ء  لَيَْس ُمَطابِ اَّللَّ ْ ًقا لَِهَذا الَّشَّ

ًة، قَاَل: "َوََكَن الَِْكَِمُة  ا ". إَِذْن، ِمْن نَاِحيَة  َلَّاِْلَِة ُمبَاََشَ ُ ؛ َوِمنْ   ، اللُّوُجوْس َُيْتَِلُف َعِن اَّللَّ ِ ْخَرى، اللُّوُجوْس اَّللَّ
ُ
   نَاِحيَة  أ

. إَِذنْ  ِ    ، َهَذا اللُّوُجوْس ُمَطابٌِق َّلِلَّ
َ
، وَ   ِِتُّ الْوُُجوِد َُيْتَِلُف َعِن َزِِلُّ َذااْْل ِ ِمْن نَاِحيَة  ْخَرى ُمَطابٌِق اَّللَّ

ُ
تََرْوَن    ِمْن نَاِحيَة  أ

َ
. أ ِ َّلِلَّ

 بَِدايَاِت اثلَّالُوِث َوِهَ َتْظَهُر ُهنَا؟

ُهنَا،   "ِعنَْد"  ََكَِمُة  اْستُْخِدَمْت  ِحَْي  لََعَ بِالُْمنَاَسبَِة،  َُمْتَِلَفة   يُونَاِنيَّة   ََكَِمات   ثَََلُث  تُوَجُد   . َُمْتَِلف  بَِمْعًَن  اْستُْخِدَمْت 
قَلِّ تََُتَْجُم 

َ
ْو ُيْمِكُن تَرََْجَتَُها  -اْْل

َ
ِلّيِ ُق "سَ نْطَ "، َوتُ sunَوِهَ ََكَِمُة ". "إََِل ََكَِمة  "ِعنْدَ   -أ ْْنِ لَْت ِِف اْْلِ يَِّة إََِل ْن"، لَِكنََّها ََتَوَّ

اِمنًَة )synاْْلَاِدئَِة " ْو َْنَْمعُ synchronize". َفنَْحُن َْنَْعُل َساََعتِنَا ُمََتَ
َ
ْينَا ََكَِمةُ (، أ اِدفَاٌت(،  synonyms"  َها َمًعا؛ َودَلَ " )ُمََتَ

ْي الَِْكَِماُت الَِِّت ََتِْمُل الَْمْعََن َنْفَسُه. وَ 
َ
اِئيَل(، َوُهَو الَْمََكُن َحيُْث ََيْتَِمُع اُع  مَ )َُمْ   synagogueأ ْعُب َمًعا. إَِذْن، إِْْسَ لشَّ

ِِت "ِعنَْد" بَِمْعََن  sun"  ََكَِمةُ 
ْ
ْو    meta" َمْعنَاَها الْوُُجوُد َسِويًّا. ُثمَّ تَأ

َ
ْيتُْم ، اللَّتَْْيِ َمْعنَاُهَما "جَ paraأ

َ
". فَِإَذا َرأ نْبًا إََِل َجنْب 

اِرِع جَ اِن ِِف َشْخَصْْيِ يَِسريَ  الشَّ َجنْ   إََِل  َمًعا، ِِف َعََلقَةِ نْبًا  َفُهَما   ، ْو    meta  ب 
َ
الَِِّت    ِمنَ   paraأ الَِْكَِمَة  اَلََّجاُوِر. لَِكنَّ 

يِل يُوَحنَّا، َوتُرَِْجَْت "ِعنَْد" ِهَ الَِْكَِمُة اْْلُونَاِنيَُّة " ْ prosاْستُْخِدَمْت ِِف إِْْنِ ، بِال "  prosoponْذُر ََكَِمِة "ِة، جَ ُمنَاَسبَ "، الَِِّت ِهَ
ْو َجنْبًا  اْْلُونَاِنيَِّة، الَِِّت َمْعنَاَها "وَْجٌه". يُِشرُي َذلَِك إََِل َمِعيَّة  ََل َتْقتَِْصُ لََعَ الْوُُجوِد َمًعا ِضْمَن َُمْ 

َ
،  ُموَعة  َواِحَدة ، أ إََِل َجنْب 

. بَْل ِِف َعََلقَة    وَْجًها لِوَْجه 

بِ إَِذنْ  ْن َينَْعَم 
َ
أ ْوثَِق َعََلقَة  ُيْمِكُن 

َ
أ ِ ِِف  الَِْكَِمُة َمَع اَّللَّ اْْلَْدِء، ََكَن  إِنَُّه ُمنُْذ  يُوَحنَّا  َيُقوُل  َها َشْخَصاِن َُمْتَِلَفاِن، َوِهَ  ، 

اَِلخْ  َينَْهاُر  الَْعََلقَِة،  َهِذهِ  َنْفَحُص َجوَْهَر  لَِكْن ِحَْي   . لِوَْجه  اللُّوُجوْس   ِتََلُف َعََلقٌَة وَْجًها  نَّ 
َ
ًة، ِْل

َ
إَِذْن،   فَْجأ  . ُ ُهَو اَّللَّ

قَ 
َ
َ َواِحٌد ِِف اْْلَوَْهِر، لَِكنَُّه ثَََلثَُة أ نَّ اَّللَّ

َ
ًدا، نََرى َسبَبًا لِِصيَاَغِة َعِقيَدةِ اثلَّالُوِث بِأ  . اِنيمَ ُُمَدَّ
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ئِيِِسُّ   ُهَو انلَّصُّ   . ََكَن َهَذاالْوَِحيدُ   بِْع، لَيَْس َهَذا ُهَو انلَّصُّ لَِكْن بِالطَّ  . لَ   الرَّ ي َشَغَل انلَّاَس َطَواَل ثَََلثِِمئَِة َسنَة  ِ ِكْن  اَّلَّ
َة َعَدٌد َضْخٌم ِمنَ  بَْرزَُها َقبُوُل يَسُ   َثمَّ

َ
لُوِهيَِّة الَْمِسيِح، أ

ُ
ِس تُِشرُي إََِل أ   يِّ ِعبَاَدًة ِمنَ وَع اْْلَُهودِ انلُُّصوِص ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

. فَ  ، َرفَُضوَها    الرُُّسُل ِعبَاَدًة ِمنَ ّقَّ ُروَن ِحَْي تَلَ كُ ائًَِل: "َرِّبِّ َوإِلَِه". تَذْ ا وََسَجَد ََلُ قَ بَْعَد الِْقيَاَمِة، َجاَء تُومَ الْبَََشِ الْبَََشِ
ُ الْبَََشِ    الَْمََلئَِكُة ِعبَاَدًة ِمنَ َرفًْضا قَاِطًعا. وَِحَْي تَلّْقَّ  َب بَِها    لَِكْن ِحَْي تَلَّقَّ الَْمِسيحُ ُهْم لََعَ َذلَِك.  و، َوّبَّ ِعبَاَدًة، رَحَّ

 " ِصيَغُة  يُوَحنَّا،  يِل  إِْْنِ َوَطَواَل  ََكئٌِن".  نَا 
َ
أ إِبَْراِهيُم  يَُكوَن  ْن 

َ
أ "َقبَْل  قَاَل:  َكَما  رََها.  ُهَو"    -"  ego eimiَوقَدَّ نَا 

َ
ِهَ وَ   -"أ

يَِّة "َيهْ   لَْكيْنُونَِة، َوتَرََْجَةُ ُج ِلِفْعِل ا الُْمزَْدوِ   اَِلْسِتْعَماُل  َوِْع  ِمنُْه    " ِِف الَْعْهِد الَْقِديِم، اْستَْخَدَمَها يَُسوُع ِِف ه وَ الَِْكَِمِة الِْعرْبِ
بِْت   بَِذاتِِه. َفَقدِ  يَن َمَعُه إِنَُّه رَبُّ السَّ ِ ، َوقَاَل لَِّلَّ ِ ََذ يَُسوُع اْسَم اَّللَّ لَْطا اَتَّ َ ، َوإِنَّ ََلُ السُّ ْن َيغْ َن ِِف َهَذا الَْعال

َ
ِفَر اْْلََطايَا.  ِم أ

اَْلََقُطوا ِحَجارَ   َوالرَِّسالَةُ  نَُّهْم فَِهُموا قَْصَدُه، 
َ
يِه. فَِِل لَْم َتُفْت ُمَعاِِصِ لُوِهيَِّتِه 

ُ
أ يَُسوُع َعْن  ًة لرَِيَُْجُوُه، قَائِِلَْي:  الَِِّت َعلََّمَها 

نَْت إِنَْساٌن َُتَْعُل َنْفَسَك إِلًَها 
َ
 .""فَِإنََّك َوأ

ْمِثلَة  قَِليلَة  َيتَ 
َ
ُب فِ َهِذهِ ُُمَرَُّد أ فَاِِعِّ فَْحُص وَجَّ لُوِهيَِّة الَْمِسيِح، بِنَاًء   اْْلَِديِد َُكِِّه، َوَتْقِديمُ   الَْعْهدِ   يَها لََعَ ادلِّ

ُ
فَاِع َعْن أ ادلِّ

ِس، ثْبَتْنَا ُسلَْطَة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ
َ
نَّنَا، َكَما تَْذُكُروَن، ِحَْي أ

َ
ِس، ِْل اْنَطلَْقنَا ِمْن َكْوِن الِْكتَاِب    لََعَ َشَهاَدةِ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ِس َوِثيَقًة تَاِرُِييًَّة َمْوثُوقًَة. وَ  . ثُ   ِمْن ُهنَاَك، َعَرْفنَا يَُسوعَ الُْمَقدَّ نَُّه نَِِبٌّ َحِقيِِقٌّ
َ
نَُّه نَِِبٌّ    يَُسوعَ   مَّ اْنتََقلْنَا ِمْن َتْعِريِف بِأ

َ
بِأ

نَّ الِْكتَا 
َ
. ُثمَّ اْنتَقَ َحِقيِِقٌّ إََِل َشَهاَدتِِه بِأ ِ َس لَيَْس َفَقْط َمْوثُوقًا بِوَْجه  ََعمٍّ، لَِكنَُّه ََل يَِقلُّ َعْن َكْونِِه ََكَِمَة اَّللَّ لْنَا َب الُْمَقدَّ

نَّ 
َ
ثْبَتْنَا اْْلَن أ

َ
ي أ ِ َس اَّلَّ نَّ الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
ِ َيقُ إََِل اْْلُْطَوةِ اَلَّاِْلَِة، َوِهَ أ ْكََثُ   وُل إِنَّ ُه ََكَِمُة اَّللَّ

َ
، لَِكنَُّه    يَُسوَع أ ِمْن ُُمَرَِّد نَِِبٍّ

، َواللُّوُجوْس بِاْْلَِقيقَ  ِ َزِِلُّ  ِة اْبُن اَّللَّ
َ
 . اْْل

ْن  
َ
أ ُيْمِكُن  ِس،  الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  ُسلَْطَة  نُثِْبَت  ْن 

َ
أ َما  نَّنَا 

َ
أ  ُ ُيبَْيِّ ِمثَال   ُُمَرَُّد  َهَذا  ًدا،  اْْلََِلَفاِت  ُُمَدَّ ِْلَْسِم  إَِْلِْه  ََنْتَِكَم 

َخصِّ الُْمتََعلَِّقِة بِادََِّعِء ا
َ
ُز َداِخَل الَْكِنيَسِة، َوبِاْْل ْخَرى الَِِّت ترَْبُ

ُ
 .لَْمِسيِحيَِّة الِْمْصَداِقيَّةَ اْْل

 

نْ 
َ
يِس أ َحَد رَُعةِ َكِنيَسِة الِْقدِّ

َ
ُس َهيْئَِة ِخْدَماِت ِْلُجونرِي، َوَكَن أ ْر. يِس. ْسرْبُول ُهَو ُمؤَسِّ

َ
ْكتُور أ  St. Andrews)  ْدُروادلُّ

Chapel  )  ِس لِْلِْصَلِح ِِف َمِدينَِة َساْنُفورْد بِِوَليَِة َل َرئِيس  ِلُِكِّيَِّة الِْكتاِب الُْمَقدَّ وَّ
َ
 Reformation)  فْلُوِريَدا، َكَما َكَن أ

Bible College)  " بَِما ِِف َذلَِك ، ْكََثِ ِمْن مائَِة ِكتاب 
َ
 ". أدَهَشّن اْللم" و" َكُّنا َلهوِتيُّونَ َوْهَو ُمَؤلُِّف أ
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