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مقدمة 
سننظر الیوم في السؤال الثالث من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. إنھ یتعلق بالثالوث، العقیدة التي تجعل اإللھ المسیحي فریدًا مقارنة بآلھة األدیان

األخرى. اإللھ الواحد الحقیقي موجود إلى األبد في ثالثة أقانیم. فیھم نرى ملء الحیاة والوجود نفسھ. الكون كلھ ھو ثمرة عمل الثالوث. في الخلق والفداء،
عملت أقانیم الثالوث الثالثة معًا دائًما. بدون ھؤالء الثالثة، ال یمكن أن یكون ھناك خلق وال خالص وال أمل للمستقبل. عندما نفكر في نعمة هللا ورحمتھ

وعدلھ ومحبتھ وغیرھا من العقائد، یجب أن نتذكر أن الثالوث ھو أساس كل منھم. 
اآلن، سأقرأ سؤال التعلیم المسیحي، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 3: كم عدد األشخاص في هللا؟ 
الجواب: ھناك ثالثة أقانیم في هللا الواحد الحقیقي الحي: اآلب واالبن والروح القدس. 

إنھما متماثالن في الجوھر، متساویان في القوة والمجد. 

عندما نتحدث عن الثالوث، من المفید أن تتذكر سبعة أشیاء یمكنك رؤیتھا في ھذا الرسم التخطیطي. 
یذكرنا القس Kevin DeYoung بما یلي: 

(1) هللا واحد: إلھ واحد فقط. 
(2) اآلب ھو هللا. 
(3) االبن ھو هللا. 

(4) الروح القدس ھو هللا. 
(5) اآلب لیس االبن. 

(6) االبن لیس الروح. 
(٧) الروح لیس اآلب. 

الثالثة جمیعھم واحد ومتساوون من حیث الجوھر. ال أحد منھم أقل أھمیة من اآلخر. لكن كل منھم یتفاعل معنا ویخلق بطرق مختلفة. األب ھو المبادر
والمخطط. ینفذ االبن خطة اآلب ویتممھا. ویطبق الروح القدس ویختتم تلك الخطط. بالنسبة لنا نحن البشر، قد یبدو ھؤالء الثالثة منفصلین، لكنھم لیسوا

كذلك. تعمل أقانیم الثالوث الثالثة في تناغم؛ یعملون معا. 

دعونا نفكر في ثالثة موسیقیین یلعبون معًا. في إحدى األغاني، سمعنا أندرو یعزف على لوحات المفاتیح، وكلیمنت یعزف على الغیتار الصوتي، ودانیال
یعزف على جیتار الباس. ال توجد منافسة. كل واحد منا لدیھ مھاراتھ الخاصة. نعمل معًا إلنتاج صوت متناغم لمجد هللا. وفي الكتاب المقدس، منذ البدایة،
عمل أقانیم الثالوث دائًما معًا في وئام. صحیح أننا ال نستطیع أن نجد كلمة ”ثالوث” في الكتاب المقدس. ومع ذلك، فإن المفھوم یُدرس بوضوح في الكتاب

المقدس. 

نرى الثالوث في الخلیقة، وخاصة في خلق اإلنسان في تكوین 1:26 عندما یقول هللا ”لنصنع اإلنسان على صورتنا”. نرى أیًضا الثالوث في الفداء. خطط
اآلب لخالصنا، ونفذ االبن الخطة بالموت على الصلیب، وطبق الروح القدس عمل المسیح بتعظیمھ في حیاتنا. 



یعلمنا الثالوث أن هللا ال یحتاج إلى أي شيء لیكون هللا. ال یحتاج هللا إلى أي عالقة خارجیة حتى یكون ھو هللا. إنھ ال یتوق إلى الحب الخارجي. ولھذا یمكنھ
أن یحب بسخاء وبتضحیة. 

سوف ننظر في نصوص مختلفة من الكتاب المقدس الیوم. لكننا سنركز انتباھنا على عقیدة الثالوث كما نراھا في كورنثوس الثانیة 13:14. 

”نِْعَمُة َربَِّنا يَُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَُّة ِهللا، َو�َ�ِكَُة الرُّوِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم.”

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8 
ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد».  ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

دعونا نصلي معا. 

اآلب واالبن والروح، أنت فوق فھمنا. نشكرك على جلبنا إلى حبك، الحب الذي كان موجودًا قبل العالم في أشخاصك الثالثة المثالیین. نطلب أن تدفئ قلوبنا
وتتألق ونحن نحدق بجمالك. ساعدنا في االعتراف بأننا مخلوقات وأنك وحدك أنت الخالق وغیر محدود. أعطنا إحساًسا بالدھشة یركعنا على ركبنا في

العبادة. أتمنى أن تتمجد في حیاتنا اآلن وإلى األبد. 
آمین. 

لقد نشأت وأنا أسمع 2 كورنثوس 13:14 كبركة في نھایة العبادة كل یوم أحد. ھذا ھو ”أغنى دعاء في العھد الجدید بأكملھ بسبب صیغتھ الثالوثیة” كما قال
أحد المؤلفین. یقول تشارلز ھودج أنھ ”یشمل جمیع مزایا الخالص”. قارنھا البعض ببركة العھد القدیم في عدد اإلصحاح 6: 22-27 التي أعلنھا القس

كریس ھنا كل یوم أحد: 
24 یباركك الرب ویحفظك. 

25 یضيء الرب وجھھ علیك ویرحمك. 
26 یرفع الرب وجھھ علیك ویمنحك السالم. 

فیما یلي ثالث نقاط لرسالة الیوم. كلھم یأتون من اآلیة الكتابیة الیوم:
النقطة 1: نعمة ربنا یسوع المسیح 

النقطة الثانیة: محبة هللا 
النقطة 3: شركة الروح القدس 

النقطة 1: نعمة ربنا یسوع المسیح 
ما ھي النعمة؟ إنھ فضل یظھر لشخص غیر مستحق. النعمة ھي رحمة ومحبة ولطف تُعطى لمن یستحق العقاب. یتحدث ھذا المقطع عن ”نعمة ربنا یسوع

المسیح”. یمكن للخطاة أمثالنا أن ینالوا النعمة فقط من خالل حیاة وموت یسوع المسیح المملوءة نعمة.

ربما سمعت یوحنا 3:16. 
”ألَنَّھُ ھَكذَا أََحبَّ هللاُ اْلعَالََم َحتَّى بَذََل اْبنَھُ اْلَوِحیدَ، ِلَكْي الَ یَْھِلَك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ، بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ”. 

كان البد أن یولد هللا االبن كإنسان، حتى یزیل الضرر الذي لحق بأرواحنا من قبل اإلنسان األول، آدم. 

رومیة ٥:١٢ ، ١٥ 
12 ”ِمْن أَْجِل ذِلَك َكأَنََّما بِإِْنَساٍن َواِحٍد دََخلَِت اْلَخِطیَّةُ إِلَى اْلعَالَِم، َوبِاْلَخِطیَِّة اْلَمْوُت، َوھَكذَا اْجتَاَز اْلَمْوُت إِلَى َجِمیعِ النَّاِس، إِْذ أَْخَطأَ اْلَجِمیُع. 

15 َولِكْن لَْیَس َكاْلَخِطیَِّة ھَكذَا أَْیًضا اْلِھبَةُ. ألَنَّھُ إِْن َكاَن بَِخِطیَِّة َواِحٍد َماَت اْلَكثِیُروَن، فَبِاألَْولَى َكثِیًرا نِْعَمةُ هللاِ، َواْلعَِطیَّةُ بِالنِّْعَمِة الَّتِي بِاِإلْنَساِن اْلَواِحِد یَُسوَع
اْلَمِسیحِ، قَِد اْزدَادَْت ِلْلَكثِیِریَن!” 

كبشر، نولد بطبیعة خاطئة نرثھا من آدم. نحن خطاة منذ الوالدة. هللا قدوس. ال یستطیع أن یترك المذنبین یذھبون بال عقاب. لكن هللا یحب أوالده. إذن، ما
الذي یمكن عملھ إلنقاذنا؟ كان على مخلص بشري أن یحل محلنا إلصالح المشكلة التي بدأھا آدم أبونا البشري. 

الوسیط ھو شخص یمكنھ الوقوف بین شخصین في نزاع. ولكن من یستطیع الوقوف بین هللا القدوس والبشر الخطاة؟ كل الناس العادیین غیر مؤھلین ألنھم



كلھم خطاة. للوقوف بین هللا والبشر، یجب أن یكون الوسیط هللا واإلنسان معًا. یضع القس ألیستیر بیج ذلك جیدًا، ”إن كان هللا يخلص، فال بد أن
يكون المخلص ھو هللا. إذا كان يجب على اإلنسان أن يتحمل العقوبة ألن اإلنسان أخطأ، فیجب أن يكون المخلص إنسانًا.
إذا كان الرجل الذي يتحمل عقوبة الخطیئة يجب أن يكون ھو نفسه بال خطیئة، فمن غیر يسوع تتوفر به ھذه المؤھالت؟

أصدقائي، إن يسوع مؤھل بشكل فريد لتحقیق خطة هللا للخالص". إنھ الخالص الذي ننالھ بالنعمة وحدھا. 

أیھا اإلخوة واألخوات، ننال نعمة ربنا یسوع المسیح ألنھ كان على استعداد أن یسفك دمھ بدالً عنا. في الصلیب نرى بوضوح نعمة هللا في المسیح وكذلك
محبة هللا. 

النقطة الثانیة: محبة هللا 
أیھا األصدقاء، لم یحبنا هللا ألي شيء یمكن أن یحصل علیھ منا. ألن هللا أبدي وكامل، فإن محبتھ ھي الحب األبدي الكامل. نحن بشر محدودون، مقیدون
بالزمان والمكان. على سبیل المثال، ال یمكنني أن أكون في الوالیات المتحدة والكونغو في نفس الوقت. یمكنني أن أكون في مكان واحد فقط في كل مرة.

لكن محبة هللا عالمیة وأبدیة مثل هللا المحب. 

لطالما أحبت أقانیم الثالوث بعضھا البعض تماًما، منذ ما قبل أن یبدأ الوقت. لھذا السبب لم یكن هللا أبدًا یائًسا من الحب. ال یحتاج هللا إلى أي مخلوق لیشعر
بأنھ محبوب ألنھ راٍض بالفعل عن عالقة الحب في الثالوث. لھذا السبب یمكن أن یحب هللا دون استخدام أو التالعب بأي شخص. یحبنا هللا بال أجندات

خفیة. 

من منا سیقبل الحب من شخص یرید فقط أن یستخدمنا؟ الحب الحقیقي صادق. الشخص الذي یحبنا حقًا لن یتالعب بنا لتحقیق غایاتھ الخاصة. 

إلھ المحبة لم یرسل یسوع المسیح ألن لدینا شیئًا نعطیھ. لم یكن لدینا شيء إال خطایانا. أرسل هللا یسوع لیأخذ عقابنا ویمنحنا نعمة. إن هللا ال یخلصنا لیأخذ
منا شیئًا، بل لیمنحنا نعمة. كما نقرأ في یوحنا 15:13 ، ”لَْیَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعظَُم ِمْن ھَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه ألَْجِل أَِحبَّائِِه”. 

لقد ضحى اآلب بابنھ من أجلك ومن أجلي أنا حتى عندما كنا ال نزال خطاة (رومیة 5: 8). ھذا ھو تعریف الحب الحقیقي. ما لم نختبر ھذا الحب الفدائي
من هللا، ال یمكننا أن نحب أي شخص بشكل جید. یجب أوالً أن نتلقى الحب من الثالوث. 

ھذا ما یحررني من حب نفسي دون أن أكون أناني. ویمكنني أیًضا أن أحب اآلخرین دون أن أكون متالعبًا أو ساذًجا. الحب الحقیقي ال ینتظر الحب من
أجل أن یحب. لم ینتظر هللا أن نحبھ. لقد تحرك نحونا فقط. یا لھ من حب مدھش! أیھا اآلباء، لماذا تحبوا أطفالكم الصغار؟ ألنكم تتوقعوا منھم أن یفعلوا

شیئًا من أجلكم؟ بالطبع ال. أنتم تحبوھم دون قید أو شرط ألنھم أطفالكم. عندما نؤمن بالمسیح نحن نَُحب كأبناء وبنات. وال أحد یستطیع أن یأخذ ذلك منا،
وال حتى أنفسنا. 

نجد القوة لنحب من خالل نعمة ربنا یسوع المسیح وشركتنا مع الروح القدس. إذن ھذه ھي نقطتنا األخیرة. 

النقطة 3: شركة الروح القدس 
یقدم القدیس أوغسطین من شمال إفریقیا تشبیًھا لمساعدتنا على فھم عالقة الحب داخل الثالوث. قال أن اآلب ھو المحب، واالبن ھو الحبیب، والروح القدس

ھو المحبة نفسھا. ھذا التشبیھ ال یمكن أن یفسر بشكل كامل أقانیم الثالوث. لكنھ یساعدنا أن نرى ما قصده بولس عن ”شركة الروح القدس”. الروح ھو
غراء العالقات في الثالوث. على سبیل المثال، عندما خالف الملك شاول شریعة هللا، قطع عالقتھ با�. نتیجة لذلك، أزال هللا روحھ من شاول. الروح یختم

ویحافظ على شركتنا مع هللا. 

كل منا یتوق إلى عالقة بالحب في الوسط. نحن نبحث عنھ في البشر، في الطبیعة، حتى في الحیوانات األلیفة. لكن ال شيء على وجھ األرض یمكن أن
یوفر لنا مثل ھذه العالقة. نحتاج إلى الروح لیدخلنا في عالقة صحیحة مع هللا من خالل والدة جدیدة. 

یقول یوحنا 3: 8-5: 
وحِ الَ یَْقِدُر أَْن یَْدُخَل َملَُكوَت هللاِ.  5 أََجاَب یَُسوُع: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِْن َكاَن أََحدٌ الَ یُولَدُ ِمَن اْلَماِء َوالرُّ

وحِ ُھَو ُروٌح.  6 اَْلَمْولُودُ ِمَن اْلَجَسِد َجَسدٌ ُھَو، َواْلَمْولُودُ ِمَن الرُّ
ْب أَنِّي قُْلُت لََك: یَْنبَِغي أَْن تُولَدُوا ِمْن فَْوُق.  7 الَ تَتَعَجَّ

یُح تَُھبُّ َحْیُث تََشاُء، َوتَْسَمُع َصْوتََھا، لِكنََّك الَ تَْعلَُم ِمْن أَْیَن تَأْتِي َوالَ إِلَى أَْیَن تَْذَھُب.  8 اَلّرِ
وحِ».  ھَكذَا ُكلُّ َمْن ُوِلدَ ِمَن الرُّ



یدخلنا روح هللا إلى شركة مع هللا اآلب من خالل اإلیمان بیسوع االبن. في یسوع نتشارك في شركة مع ”أبا اآلب” كأبناء وبنات. (رومیة 8:15 ؛ غالطیة
4: 6). یحبنا هللا اآلب بنفس محبتھ لیسوع. ومن خالل الروح القدس نتعلم أیًضا أن نحب اآلخرین، وخاصة الرفقاء المؤمنین. 

كمؤمنین، نشجع بعضنا البعض على النمو في ھذه الشركة مع بعضنا البعض ومع هللا. والثالوث یساعدنا في ھذا أیًضا! یطبق الروح النعمة علینا من خالل
شركتنا في العبادة والصالة واألسرار المقدسة. تُدعى كنیستنا شركةالصوت الواحد، ألننا كمؤمنین نشارك في شركة واحدة بالروح. في ھذه األمور معًا،

نرى یسوع بوضوح أكبر. ویعلن لنا یسوع مجد أبیھ المحب، كما وعد في اللیلة التي سبقت موتھ. 

لدي سؤال شخصي یجب أن أطرحھ: ھل وضعت إیمانك وثقتك في یسوع المسیح؟ ھل اختبرت نعمتھ ومحبة اآلب وشركة الروح القدس؟ بدون ھذا
اإلیمان، یحزنني أن أقول إن البركة في كورنثوس الثانیة 13:14 ال تنطبق علیك. ولكن بالنسبة لجمیع الذین یثقون بیسوع، فإن ھذه البركة الرائعة تنطبق

علیكم. 

لدي بعض األفكار النھائیة في الختام. أوالً، شاركت أقانیم الثالوث الثالثة في الخلق وأیًضا في إعادة الخلق. لقد شارك أعضاء الثالوث الثالثة جمیعًا في
خالصنا، من البدایة إلى النھایة. خطط اآلب لخالصنا في محبتھ. نفذ االبن الخطة لیمنحنا نعمتھ. ویطبق الروح القدس الخطة النھائیة علینا، ویختم شركتنا

مع هللا كأوالده. لھذا یذكر بولس األقانیم الثالثة في ھذه الصالة. ألنھم متساوون في األھمیة لعملیة الخالص بأكملھا. 

ثانیًا، لقد تعلمنا أن الحب یتجاوزنا. إنھ أبدي كما أن هللا أزلي. لكي نحب، نحتاج إلى االعتماد على محبة هللا في المسیح التي تؤكد لنا الحیاة األبدیة. بالطبع،
ال یمكننا أن نحب هللا كما یحبنا. لھذا السبب نصلي كل یوم. نحتاج أن نستمد من محبتھ إذا أردنا أن نحب هللا واآلخرین. 

ثالثًا، الثالوث ھو لغز عظیم، مثل الحب نفسھ. یجب أن یعلمنا هللا عن الحب وأن یكون قدوة لنا. یذكرنا أننا مقیدون ویجب أن نطلب مساعدتھ في جمیع
العالقات البشریة. 

رابعًا، تذكر أن هللا یعرف كل شيء عنك كخاطئ، لكنھ یحبك على أي حال في المسیح. یمكننا أن نقبل حب البشر الذین یعرفوننا قلیالً فقط. فلماذا ال نقبل
الحب من اإللھ المحب الكامل الذي یعرف من نحن حقًا، في الحیاة والموت؟ لذلك، یمكننا أن نحب هللا بدون خوف، وأن نكون مستعدین لتقدیم تضحیات

لھذا الشخص الذي یحبنا بشدة. 

أخیًرا، كلمتین من الدعوة لك. أوالً، بالنسبة ألولئك الذین ال یثقون بعد بیسوع ربك. محبة هللا ھي الحب الكامل الذي یشتاق إلیھ قلبك. في الواقع، أوحى
الروح القدس بھذه الكلمات، ”هللا محبة” في 1 یوحنا 4:16. ھذا یعني أن ”ملء المحبة موجود في هللا”. نعمة هللا لك الیوم یا صدیقي. إذا قبلت یسوع، فإن
الروح القدس سیختمك في عالقة أبدیة مع اآلب. سوف تكتشف الشركة مع أعضاء الثالوث الثالثة، وستستریح في محبة هللا في كل من الحیاة والموت. یا

لھا من ھدیة رائعة! 

ثانیًا، كلمة لمن یؤمن منا بیسوع المسیح. علینا أن نحب بعضنا البعض، إخوتي وأخواتي. لیس ألسباب أنانیة، للحصول على شيء في المقابل. بدالً من
ذلك، نحن نحب بالطریقة التي أحببنا بھا. 

یكتب یوحنا في 1 یوحنا 4: 11-10 ، 19 ، 
10 فِي ھذَا ِھَي اْلَمَحبَّةُ: لَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ُھَو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً ِلَخَطایَانَا. 

11 أَیَُّھا األَِحبَّاُء، إِْن َكاَن هللاُ قَْد أََحبَّنَا ھَكذَا، یَْنبَِغي لَنَا أَْیًضا أَْن یُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعًضا. 
ًال”.  19 نَْحُن نُِحبُّھُ ألَنَّھُ ُھَو أََحبَّنَا أَوَّ

محبة هللا اساس محبتنا. أصدقائي، محبة هللا ھي سبب كاف لنا لكي نضع إیماننا بیسوع المسیح المليء نعمة. دعونا نشكر باسم یسوع، من خالل الروح،
ألننا فیھ نختبر فرح الشركة األبدیة مع أبینا السماوي األبدي. 

دعونا نصلي 
الھنا الحبیب، أشكرك على إظھار نفسك كأب وابن وروح القدس في الخلیقة والفداء. نشكرك ألنھ بینما كنا بعیدین عنك، بالنعمة من خالل اإلیمان، أتت

محبتك إلینا في المسیح یسوع. نحمدك على الروح القدس الذي یستمر في تمجید ابنك في حیاتنا ویجعلنا في شركة مع نفسھ. ساعدنا على التواصل معك في
كل لحظة. ساعدنا على أن نعبدك بتواضع وأن ندعو اآلخرین إلى فعل الشيء نفسھ. نرجو أن تكون نعمة ربنا یسوع المسیح ومحبة هللا وشركة الروح

القدس معنا جمیعًا اآلن وإلى األبد. 
آمین.
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