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 بهاء يسوع فى الثالوث روعة و: 3#احملاضرة 

I . (الثالوث)اهلل ثالثى األقانيم 

تنىا هوىو لكنهىاااليىا يمىا الميىي،ىو هىأساسيةفىىاإ.هوتمنأهمالعقائدفىالكتابالمقدسالعقيدةال -أ

مىعالميىلمينأيمانناإكرشاوباألخصبينمانالعقيدةالمقدسةهدافععنهذالكلعليهأ يكو ُمَعدليُفىالكنيية

.الر حالقدسمعا بن بواإقد اآلأكثرمنسبعينمقطعفىالعهدالوديديُ.اليهود 

هللاهللاكاملأبدىبينماهىممنهمكلٍ.الر ح بنبواإاآل–شخاصأةثالثالوثهوأ هللاكائنفىثالتعريف -ب

الوادةأ ثىالثفىىيكلمةثالوثتعنىثالث.لكناقيقتهامؤكدةةثالوثلييتفىالكتابالمقدس كلم.الوااد

. ااد

سىكنىمتبادلىةائنلألبدفىثالثأشخاصمتميزينومتيا يينفىالطبيعةكاهللوفىىشىركةعميقىة هللا اادك -ج

.القوةفىالم،بة ينمطلق يينالثالثأشخاصأبد.معا 

و( 373-393)أثاناسىىيوسهىماعد اعلىىتسسىيععقيىىدةالثىالوثميىزينفىىىالتىارياوالىذينسىىتالىرللينالم -د

ومىىنتعلىىيمهمعىىنالثىىالوثهىىو( 334-353)وأسىىقفهيببىىوفىىىالوزائىىرأسىىقفاألسىىكندرية أ نيىىطينوس

. وهىىأ حىببيىا عىنالثىالوث544(عقيىدةأثاناسىيوس)يما الميىي،ىقانو اإفىالتاريااألكثرتسثيرا 

.يدةالثالوثحدهوو بدعةأريو واامىعقمأثاناسيوسىأسسميتعل

وكغيرمخلوقوبالاد دوأبدى كلىالقدرةنعبىدإلىه ااىدفىىالثىالوثو الثىالوث(شخص)أقنو يوصفكل -ه

لوهيىةأ.شىخصالىر حبن شخصاإ بهناكشخصاآل.الفصلفىالووهر ادةالخلطفىاألشخاص 

.الثالثمتيا يين ابديين.الوال أبدىميا ي والمودااد همالر حاألبن  بآلا

أعلىنالمومىعالكنيىيفىى.بلذاهوليعهللاوأ ييوعُخلَِقمناآلأسقفاألسكندريةومأريا ل عَ:بدعةأريا  - 

عهللالكنىهلىي عظىيمومؤيىدبقىوةهللايبىيتكلمىواعىنييىوعأنىهنالكثيريناليىو .بدعةهأ هذ( 335)نيييا

.ياالبد

II. رات عن الثالوث ىف العهد القدميمؤش 

مثلمىا"نىا"ن،ىن:سىتخد الومىعإأ  أشىارةهللفىىالكلمىةالمقدسىة.هدالقديمعمؤشراتعنالثالوثفىالىتر -أ

(2:8وأش11:7و3:33و1:32نتكوي)فعلفىأ قاتأخرى

وَرت   ْعَمله االْنَساَن َعلَىنَ » َوقَاَل للاه " (1:32تك)" ...  نَاَكَشبَه   نَاصه
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و7-35:2مىز)وكىاهللمميىز(خصشى)أقنىو شىارلكىليُ.ختلفةفىالعهىدالقىديمهللايخا ىلهللافىمواحعمُ -ب
.(1:8علإشارةلهافي)ييوعاآلبيخا لهللا35:2فىمزمور (2:8وأشع114:1

يَُّك " ْرس  ههور  إ لَى  يَا للاه كه ْلك كَ . َدْهر  الدُّ يبه مه يبه اْست قَاَمٍة قَض  ْن أَْجل  َذل كَك َمَسكَكَك .قَض  ْثَم م  أَْحبَْبَت اْلب رَّ َوأَْبَغْضَت اإل 

فَقَائ كَ  للاه إ لَههكَ  ْن ره ْبت َهاج  أَْكثََر م  ْهن  اال  (7-35:2مز)" .ب ده

أ حىب"واتىىأحىعأعىدائكمىو دلقىدميكينىىللىععىنيمإيقكول الكرل لربكى"وكتلدا د114:1مز -ج

يقىو هلل هللافقىطييىتطيعأ(32-33:31مىت).لذاكاهللوا دأشارالىشخصينمميزينكالربييوعأ د

"أللععنيمينى"

يح ؟ اْبنه َمكْن ههكَو؟" دَ »: قَكالهوا لَك ه « َماَذا تَظهنُّوَن ف ي اْلَمس  و   فَكَ »: قَكاَل لَههكمْ .«اْبكنه َداوه ده ب كالرُّ و ه َداوه ََ يَكْدعه  َربّكا  ْيك

لُّ قَاَل ا:قَائ ل   ئا  ل قََدَمْيَك؟(هللا)لرَّ ين ي َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوط  و ه  ل َربِّي اْجل ْس َعْن يَم  ده يَْدعه (هللا) َربّا  فَإ ْن َكاَن َداوه

ََ يَكهونه اْبنَ ه؟ (35-33:33مز)" «فََكْي

III . الثالوث ىف العهد اجلديدإعالن 

الىر حفىىمعموديىةييىوع:فىمقطىع ااىدأمثلةعلىالثالثأشخاصمعا .تويدييوعأحاءعقيدةالثالوث -أ

سىمإتالميىذهأ يتلمىذ الميىعاألمىم يعمىد همبكلفييىوع.(17-3:12مت)بتكلمعنهستقرعليه اآلإ

.(38:19مت)الر حالقدسبن ب اإاآل

إذلىميكىنييىوعهىوهللاوعلينىااال. ادتىهبىاهللالوديىدومؤسىععلىىاقيقىةألوهيىةييىوع ثالوثفىالعهدال -ب

عبىىادة.علينىىاأ نعبىىدهللافقىىط.هكلىىىالولىىودييىىتطيعأ ييىىمعكىىلصىىلواتشىىعبهفقىىطإلىى.نعبىىدهنصىىلىلىىه 

.وهى ثنيةنيا اإ

سىتزدادمقا مىةالهمىاأساسىيللميىي،يةال،قيقيىة ك.الوث اىدةالثىهناكاوىرينعثىرةاليىو ألوهيىةييىوع  -ج

بىالرنم"قىا .نيىا كامىلإفىكونىههللاكامىل –ه بيعتين لييوعاآل.بينمانقتربمنعودةييوعكالهما

.نيا إعاشعلىاألرضكسنهليعأكثرمنأقلمنهللاأ ييوعلميكنأبدا 

:114مىزو33:33و18:34و34:3أشو3:3و1:33مىت)مؤكدةفىالعهىدالوديىدألوهيةييوع -د

3:2و18و13و3-1:1ويىو1:35ولو1:1ومر38:34و13-7:13داو25-32:23و1
؛11-3:2؛فىىىىي2-3:3كىىىىو3؛9:5ر ؛34:38؛13:9؛33-14:34؛8:58؛5:18؛

3:33يىو1؛1:1بىط3؛13-8و3-1:3؛عىل3:13وتي3:12تي1؛3:9؛19-1:15كو

(33:13؛31:2؛19:12؛13-5:13؛رؤ3:15؛

د  أَنَا َواآلله وَ " َجاَرة  ل   اح  و ه فَتَنَاَوَل اْليَههوده أَْيضا  ح  مه كَك ََْجكل  َعَمكٍل َحَسكٍن بَكْل لَْسكنَا نَ »: أََجابَك ه اْليَههكوده .. . يَْرجه مه ْرجه

ٍَ فَإ نََّك َوأَْنَت إ ْنَسان   ي (33-14:34يو) ."«تَْجَعله نَْفَسَك إ لَها  ََْجل  تَْجد 

ْن أَْجل  َهَذا َكاَن اْليَههوده يَْطلهبهوَن أَْكثََر أَْن " ْْ بَكْل قَكاَل  يَْقتهلهو ه فَم  ْبَت فَقَك َ أَبهكو ه ََنَّ ه لَْم يَْنقهض  السَّ ال  أَْيضكا  إ نَّ للاَّ َعكاد  مه

(5:18يو)".نَْفَس ه ب اّللَّ  
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IV . حقائق عن الثالوث سبع 

:سبعاقائقمهمةمرتبطةبالثالوثأسلطالضوءعلى -أ

.ه اادإليولد .1

.تيا ىأبدىكسهللمتميزينوفى ادة (أشخاص)أقانيمهللاكائنفىثالث .3

.تضاعمتبادلةمنالم،بة اإأبديةختياريةأبعالقةأقنو ييتمتعكل .3

.يمتلككلصفاتهللاهوهللاكامل أبدى أقنو كل .3

. سلطانهفىالعالقة العملفىد رهأقنو يختلفكل .5

.خردعلىعملاآلاعتمإنفصا  إعد ت،اد إفىأقنو كللَعمِ .2

.خرينمعالشخصيناآلشتراكإ بتباد (كائن)اا كلأقنو  .7

ييىتمتعوابعالقىةمميزينومتيا يينفىالطبيعةكىاهلل (أشخاص)هللا اادكائنلألبدفىثالثأقانيم:ملخص -ب

عملهممعىا  اليلطا فىعالقتهملهية لكنيختلفوافىالد ر الطبيعةاإويمتلكواكامال عميقةمنالم،بةمعا 

.خركٌلفىاآلنو معا ائكهمبينما

واحد إل يوجد  1# -ج

علىىم(8-33:2؛33-31و2-35:5أش)(لىىوهر بيعتىىه)ذاتىىه ااىىدلىىوهره .هللاكىىائن ااىىد ايىىد

.(3:5تي1؛8:2كو1؛3:34ر )الرسلأ هناكهللا ااد

لُّ إ لههنَا : إ ْسَمْع يَا إ ْسَرائ يله " د  الرَّ (2:3تث) ".َرلٌّ َواح 

نه أَنَّ " َ أَْنَت تهْؤم  د  للاَّ (3:19يع) ".َحَسنا  تَْفَعله .  َواح 

تساوى أبدى كأّللمتميزين فى وحدة و (أشخاص)أقانيم   كائن فى ثل للا 3 # -د

هنىاك.أبعىدمىنفهمنىاالكامىلهىذاو(أشىخاص)كيفييتطيعهللاالكائنالغيرمنفصلأ يكو فىىثىالثأقىانيم

ومشىاعر(13:11كىو1؛3:8يو)ختيار إيكاءإلهكٌللةذ.شخصالر حبن ب شخصاإشخصاآل

تكلىم.الىر حبىن ب اإهنىاكفىر قاقيقيىة تميىزبىيناآل.مىعالخليقىة فىالعالقةمعا (فرحرنبة ال )

.(3:31رؤ)"عرشه" أنهسيولعمعأباهفى"عرشى"ييوععن

لىذااليولىدثىالثألهىه.الووهركاهللذات اليا ينفى ادةتمبن الر حأبديين ب اإاآل:تساوى .1

.بينهم"عد تيا ى"الر حفىالووهرولذااليولدبن  اإبيشتركاآل.لكنهللا ااد 
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طريقىةالتىىبالمتميىزةهىىفىىاليعىةاآل ب.ومبنيةعلىعالقىتهمالمتميىزةبينهمةنائالفر قالك:تميز .3

بنمىعإهىىفىىالطريقىةالتىىيتعامىلبهىاكىبىنالمتميىزةةاإ بيعى.الىر حبن يتعاملبهاكسبمعاإ

.بنب اإقةالتىيتعاملبهاكالر حمعاآل بيعةالر حالمتميزةهىفىالطري.باآل

:3مل)هللااليتغير.الر حد رالر حبن بند راإب اإبأدىد راآلفىكلاألبديةواآل:أبدى .3
هكذاأاىل"بنقبلاإكا ييوع.لميبدأمعالخليقةأ الفداءلتميزمنالبدء لذاهذاا(1:17ويع2

(3:12يو)"اتىأرسلأبنهبالعالماآل

 .تضاعلة من المكبة واإل، متبادأبدية ،ختياريةإبعلقة،  أقنوم يستمتع كل 3 # -ه

 تخيىلكىمب الىر حآلتهمىعاسىتمتعييىوعبشىركإ.معىا شىركةالمرحىيةفىىشىبعة عالقىةعميقىةمُلهممعا 

.سنيتمتعن،نايضا بها

.(13:31؛5:34؛3:35يو)بنبي،لاإب اآلبني،لاآلاإ:مكبة .1

.ستمتاعنابهاإلوث مقدارفىشركةالثاعتمتتخيلمقدارال:ممتع .3

.(3:14كو1؛11:37مت)ميقةيعرفوابعضهمالبعضبصورةشخصيةع:حميمة .3

يختىارمىناألبىدأ يكىو كىل .ةيىطبيعبختيىاراىر إهللايتعاملفى اىدةب(رادةارةإمن:)اريةختيإ .3

.ةفىالعالقةي بيعطريقةكٌليتعاملب.فىتعاملهممعا (شخصه)نفيه

.خلصبقللكامللتزا المُمتباد منالم،بة اإكٌلمتيا ىفىربا :متبادلة .5

؛53-8:39؛5:33يو)يكرموابعضخدامهمليلطانهمليخدموا ستإتمتعوابعمقفىيي:إتضاع .2

.(33و33و5-3و17:1؛13:13؛33-13:31؛13:32

. يمتلك كل صفات للاأقنوم هو للا كامل وأبدى و كل #3  - 

الصىىفاتالتىىى.امىىلبالك...(الم،بىىةوال،كمىىةوالقىىوة)يمتلىىككىىلصىىفاتهللا(أشىىخاص)كىىلمىىنالىىثالثأقىىانيم

. التنقصلذاالتزيدمتلكهاكلمنهممطلقةفىمقدارهاوأبديةفىمدتها ي

العملوسلطان  فى العلقة و يختلَ كل أقنوم فى دور  5#  -ز

يتضىمن.لىد رهمفىىالعىالم معا يتواصلواتميزفىالطريقةالتىختالف إهناك ادةفىالذاتاأللهية لكن

د رييىىوعأ يطيىىع.رسىىليُبأ يولىىه د راآل.(قيىىادةاألمىىم)هيىىةللعنايىىةاإا قىىةوالخىىالصالخلي:عملهىىم

هىذاالتميىزفىىاألد ار.يميى،ناللخدمىةالىر حأ يطبىقعمىلالخىالصلنىا د ر.بيصلى يعملعملاآل 

.(5-33:3؛رؤ15:38كو1)ليع قتى لكنييتمرلألبد

خرعتمد على عمل اآلنفصال ومه إعدم أتكاد وفى  أقنوم عمل كل 2#  -ح
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لىه.ةكاملىبصىورةمشىترككىٌل.تفاقكاملفىكلمايعملىواإفىهم اادفىالقصد (أشخاص)الثالثأقانيم

رسىاليةالعظمىىوالتويدوالكفارةوالقيامةوخالصناواإفىالخلق)كلعملمنأعما هللابكامل ألتزا تركيز

(إلا... الملكاأللفي

 خرينمع الشخصين اآل شتراكإو بتبادل كائن (شخص) كل أقنوم #7  - 

.شىتراكإ تبىاد بمعىا (توالىدهم)الىولهممىنخىال فىى اىدةعميقىة.متميىزين(أشخاص)هللافىثالثأقانيم

فيعمىىلهللا. ااىىدعمىىلفيىىركيىىفيكىىو ثىىالثأشىىخاصبقلىىل فكىىر هىىذايُ .(11-13:14؛14:38يىىو)

.الثالثوااد كال

نه " قهون ي  .ههَو يَْعَمكله اََْعَمكالَ  اْلَكالَّ ف يَّ اآلَل .. . أَنِّي أَنَا ف ي اآلل  َواآلَل ف يَّ ألَْسَت تهْؤم  أَنِّكي ف كي اآلل  َواآلَل َصكدِّ

(11-13:14يو)"  ... ف يَّ 

  عن الثالو  13الفصل  هوت النهجى لجرودمآلتأثرت هذة المذكرة بكتال ال


