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ثبات أ ن   أ و صفةقوة جمرد  وليسقنوم هو خشص إل  إ 

الث   تعالمي إلرد من ودة  الب  ن 
ا س  اب  داسة  الب 

 ق 
عدإد: إلباحث مينا خمتار وإلباحث رويس   رزق إ 

 
إلروح إلقدس حيث قال ولكن ظهرت هرطقات ضد أ لوهية أ قنوم  .تؤمن كنيستنا إلقبطية إل رثوذكس ية أ ن إل قنوم هو خشص

صدر وقد أ   .من أ مثال هؤالء إلهرإطقة شهود هيوه !نح للبرشم و قوة ت  أ   إلروح إلقدس هو جمرد صفة من صفات هللا إ نإلبعض 

ه يف جلس ت ا  يرس  إ  ر إإلبااب ش نودة إلثالث قر ومثلث إلرحامت إجملمع إملقدس لكنيستنا إلقبطية إل رثوذكس ية برئاسة صاحب إلقدإسة 

من  رمس يحية، وحذّ عتبار أ ن طائفيّت شهود هيوه وإلس بتيني هام طوإئف غري ابم 1989يونيو س نة  17 إملنعقدة يف يوم إلسبت

و صفة وليس وقد رد قدإسة إلبااب ش نودة عىل هرطقة أ ن إل قنوم ه. ام إ ىل بيوت إل قباط إل رثوذكسحضور إجامتعاهتام، أ و دخوهل

ننا نعين  فأ  إلروح إلقدس هو هللا إ نفعندما نقول  ؛طلق عىل لك أ قنوموأ ثبت قدإس ته أ ن إل قنوم هو خشص وأ ن لكمة هللا ت .خشص

ل قانمي عن إالابن هو هللا فأ ننا نعين أ ن الابن مع أ بيه وإلروح إلقدس ال نفصل  إ نب والابن وعندما نقول إلروح إلقدس مع إل  

 .ض هللافعندما نقدم إلعبادة لروح هللا فأ ننا نعبد هللا ومن يرفض روح هللا هو يرف ،بعضها

 
 دعوان نقرأ  تعالمي قدإسة إلبااب ش نودة إلثالث يف هذإ إملوضوع

 
 إلفعاةل قائال :ال جمرد قوة هللا إ  دعاء إن إقنوم إلروح إلقدس ماهو إ عىلإلثالث  ش نودة إلبااب يرد قدإسة

 .تتلكم ال وإلقوةاكن يلكم إلناس،  إلروح إلقدس

ىلماكن خدمهتم مينعهم من إذلهاب أ  واكن يرسلهم وحيدد هلم  اكن خيتار بعض إلرسل.  .ماكن معني إ 

 ت.بكّ ي  أ حياان  و لسنهتم أ   عىللك حق ويقود جمامعهم وينطق  ىلإ  فوإههم ويرشدمه أ   عىلاكن ينطق  خر،أ   إ ىلويرشدمه 

إلروح  حلّ  ىتوهكذإ قال إلس يد إلرب للرسل "ولكنمك ستنالون قوة م متنع. ختتار وال وال ترشد تنطق وال ال إلقوةبيامن 

ذإ   )8:1 أ ع) "حينئذ تكونون يل شهودإ   إلقدس عليمك، من يكن جمرد قوةإلروح إلقدس مل  إ   .وةاكن مينح إلقا إ 

 18فحة م صكتاب شهود هيوه وهرطقاهتإملرجع: 

 

 قائال : 19فحة مكل قدإسة إلبااب يف نفس إملرجع صس توي 

 )2 :11 أ ش) "إلرب وخمافة إملعرفة روح وإلقوة، إملشورة روح وإلفهم، إحلمكة روح، بإلر  روح عليه حيل"

ذ إلقوة  ابلقوة خيتص ال إلقدس فالروح ذكل ومعس. إلقد إلروح حللول نتيجة ىه بل إلقدس، إلروح ىه ليست إ  إ 

 إلنيب. أ شعياء سفر يف ورد كام عديدة، بأ مور خيتص بل وحدها،

 .إل ساقفة قميوي   ويرسلهم إخلدإم، يدعو إلقدس إلروح اكن

ليه دعوهتام إذلي للعمل وشاول براناب يل أ فرزوإ: "إلقدس إلروح قال  (13 إل عامل سفر) "إ 

ذ فهذإن" قيل إل ايدي، علهيام وضعوإ فلام  "..سلوكية إ ىل إحندرإ ،إلقدس إلروح من أ رسال إ 
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 يقول اكن وما "أ فرزوإ" يقول اكن ما – هيوه شهود يعتقد كام – قوة جمرد اكن لو ويرسل ويدعو يأ مر إلقدس إلروح هنا

ليه دعوهتام إذلي إلعمل"  .إلرسل ترسل وال إلعمل، حتدد وال للخدمة، تدعو وال تقول ال إلقوة جرد". مفإ 

ذن إحرتزوإس: "أ فس يف إلكنيسة عاةلر  إلرسول بولس إلقديس قال كذكل  هياف أ قاممك إليت إلرعية ومجليع ل نفسمك إ 

 )28 :20 أ ع) "أ ساقفة إلقدس إلروح

ذن  !إلقدس لروحإ ىف هيوه شهود إعتقاد سبة! ب أ ساقف تقمي ال إلرحي أ و إلقوة وجمرد .إل ساقفة يقمي اكن إلقدس إلروح إ 

 :دمةإخل إ ىل إدلعوة يف إلقدس إلروح معل مثل ويف

 :إحلبيش إخليص يبرش أ ن لفيلبس إلقدس إلروح دعوة -

 مركبة] إملركبة هذه ورإفق تقدمس: لفيلب إلروح قال: "إلرسل أ عامل سفر من إلثامن إال حصاح يف ورد فقد

 دهومعّ  إخليص، وبرّش  إملركبة ورإفق إلقدس، إلروح فيلبس وأ طاع )29 :8أ ع ( ["إخليص

 !فأ طاع؟ بس،فيل  أ مرت قوة أ و رحي ا أ ن نصدق هل

 :كرنيليوس يبرش أ ن لبطرس إلقدس إلروح دعوة -

 وأ نزل مق .يطلبونك رجال ثالثة هوذإ إلروح هل قال" أ نه إلرسول بطرس إلقديس عن إلرسل أ عامل سفر يف ورد

  ويطمئنه إخلدمة إ ىل يدعوه إلروح هناب" مرات غري معهم: يل قال: "فقال إل مر عن بطرس إلقديس روى وقد

 )19 :10أ ع (

 )12 :11أ ع (مراتب"  مر فقال "قال يل إلروح إذهب معهم غريوقد روي إلقديس بطرس عن إل  

 !!!ِئ طمّ ل إلرحي إو إلقوة ترشد إيل إخلدمة وت  هف 

 

 :أ شعياء فرس يف عنه نبوءة يف إل يت نقرأ   قدير، إ هل أ نه هيوه شهود يؤمن إذلي إملس يح ابلس يد إلقدس إلروح عالقة يف بل

 )1،2 :61أ ش (" إلقلوب منكرسي ل عصب أ رسلين. إملساكني ل برش مسحين ل نه عىّل، لربإ إلس يد روح-"

 !ا؟كهنه هيوه شهود حيدد مل قوة جمرد أ و !إلرحي؟ أ هو !معهل؟ ويعني ويرسهل، إملس يح، إلس يد ميسح إذلي هذإ من

 )32 :1يو( )10 :1مر( )22 :3لو(" حاممة مثل إلقدس إلروح عليه نزل" أ نه نقرأ   إلعامد قصة ويف -

 !كحاممة؟ تظهر إلقوة جمرد وهل !حاممة؟ هيئة يف تتش به إلرحي فهل

بليس من ليجرب إلروح من إلربية إ ىل يسوع إصعد مث" إال جنيل قول عن وماذإ-  ) 1:12 مر( )1 :4مت(" إ 

 هل إلرحي أ صعدت إلرب يسوع؟! أ و أ صعدته قوة مهبمة؟!

 م؟!لناس ويلكم إلكنائس. فهل إلرحي تتلكم؟! أ و جمرد إلقوة تتلكويشهد إلكتاب إملقدس أ ن إلروح إلقدس يلكم إ

( )رؤ 7 :2يقول إلرب يسوع يف سفر إلرؤاي أ كرث من مرة "من هل أ ذن للسمع فليسمع ما يقوهل إلروح للكنائس" )رؤ · 

2 :29...) 

شعياء إ·  ..." وقال إلقديس بولس إلرسول للهيود يف روما "حس ن ا لكّم إلروح إلقدس أ ابءان اب   (.25: 28أ ع )لنيب قائال 

ن سعمت صوته، فال تقسوإ قلوبمك·  ىل إلعربإنيني "ذلكل كام يقول إلروح إلقدس إليوم: إ  ، 7: 3" )عب وقال يف رسالته إ 

8.) 

 (.17: 22وورد يف سفر إلرؤاي عن إلس يد إملس يح "إلروح وإلعروس يقولون تعاَل" )رؤ · 

 إلقوة تتلكم وتقول؟!فهل إلرحي تتلكم وتقول؟! وهل جمرد · 
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ص، وليس يف موإضع كثرية يف إلكتاب إ ن إلروح إلقدس يعّّل، ويذكّر بالكم إلتعلمي، ويبكت. وهذإ لكه يدل عىل أ نه خش

 جمرد قوة أ و رحي!!

ا "16: 14قال إلس يد إملس يح لرسهل إلقديسني "وأ ما إلروح إلقدس.. فهو يعلممك لك يشء" )يو·  أ ما (. وقال أ يض 

 (.26: 14روح إلقدس.. فهو يعلممك لك يشء، ويذكرمك بلك ما قلته لمك" )يو إملعزي إل

ع يتلكم وقال كذكل "وأ ما مىت جاء ذإك، روح إحلق، فهو يرشدمك إ ىل لك إحلق. ل نه ال يتلكم من نفسه، بل ما يسم· 

 (.13: 16به، وخيربمك بأ مور أ تية" )يو 

نه يبكت إلع·  ا "ومىت جاء ذإك، فا   (.8: 16امل عىل خطية وعىل بر وعىل دينونة" )يو وقال عنه أ يض 

نسانية، بل مبا يعلّمه إلروح إلقدس" )·   (.13: 2 كو1وقال إلقديس بولس إلرسول "نتلكم.. ال بأ قوإل تعلمها حمكة إ 

 فهل إلرحي أ و إلقوة تعّّل وتبكت؟! وهل ختربان بأ مور أ تية؟!· 

 

 

 :خشص وأ قنوم تعينهو أ قنوم إلروح إلقدس ويس تمكل إلبااب بقوهل إن 

رة "قد رأ ى إلروح إلقدس وحنن أ ال نضع عليمك ثقال  صّدروه بعبا -يه إلتالميذإذلي إجمتع ف -فقرإرإت مجمع أ ورشلمي · 

 (.28: 15أ كرث.." )أ ع 

كورة و أ ما عن حتراكت إلتالميذ وحتديد أ ماكن خدمهتم، فيذكر سفر أ عامل إلرسل أ نه "بعدما إجتازوإ يف فرجيية · 

ىل ب غالطية، منعه ىل ميس يا، حاولوإ أ ن يذهبوإ إ  دعهم ييثينية فّل م إلروح إلقدس أ ن يتلكموإ ابللكمة يف أ س يا. فلام أ توإ إ 

ىل أ نه أ رشدمه برؤاي أ ن يذهبوإ إ ىل مكدونية "متحققني أ ن إلرب دعامه لتبشريمه"   -6: 16أ ع )إلروح". وإنهتى  إل مر إ 

10.) 

قوة؟! أ م أ ن أ قنوم إلروح إلقدس هو إذلي أ رشدمه إ ىل ماكن فهل إذلي حدد سري خدمهتم، اكن جمرد رحي أ و 

 خدمهتم؟!

 وإلروح إلقدس يشفع فينا، كام يقول إلقديس بولس إلرسول:

ا يعني ضعفاتنا. ل ننا لس نا نعّل ما نصىل ل جهل كام ينبغي. ولكن إلروح نفسه يشفع فين ا بأ انت ال "كذكل إلروح أ يض 

ا(، وخباصة إ ن اكن ذكل بأ انت... وإذلي يشفع(. 26: 8ينطق هبا" )رو  ا )أ قنوم   ال بد أ ن يكون خشص 

 

ا مصدر إملوإهب إلروحية.  وإلروح إلقدس هو أ يض 

 "أ نوإع موإهب موجودة، ولكن إلروح وإحد" "ولكن هللا وإحد إذلي يعمل إللك يف إللك. ولكنه للك وإحد يعط 

نه لوإحد يعط  ابلروح الكم حمكة ظهار إلروح للمنفعة: فا  ميإ  ان ، ول خر الكم عّل بسب إلروح إلوإحد. ول خر إ 

ل خر وابلروح إلوإحد. ول خر موإهب شفاء ابلروح إلوإحد. ول خر معل قوإت، ول خر نبوءة، ول خر متيزي إل روإح. 

ا للك وإحد مبفرده ك كو 1) ام يشاء"أ نوإع أ لس نة، ول خر ترمجة أ لس نة. ولكن هذه لكها يعملها إلروح إلوإحد بعينه، قاس 

12 :4- 11.) 

 أ ال يدل لك هذإ عىل أ نه خشص )أ قنوم(؟!لك هذه إملوإهب منحها إلروح إلوإحد )إلروح إلقدس(. 
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 ومن إملوإهب إليت هيهبا إلروح إلقدس: إلنبوءة.

 

نه "خيرب بأ مور أ تية" )يو ·  نه:  (. وكام ورد عنه يف قانون إال ميان إملس يحي13: 16كام قال عنه إلس يد إلرب إ  إ 

ذإ جعل إلرب روحه علهيم" "إ : 11عد)لناطق يف إل نبياء". وقال موىس إلنيب "اي ليت لك شعب إلرب اكنوإ أ نبياء، إ 

29.) 

رب فتتنبأ  وال ننىس أ ن شاول إملكل تنبأ  ملا مسحه مصوئيل إلنيب. وقال هل مصوئيل إلنيب يف ذكل "حيل عليك روح إل· 

 (.6: 10مص1معهم وتتحول إ ىل رجل أ خر" )

ذ صادف زمرة من إل نبياء "حفّل عليه روح هللا، فتنبأ  يف وسطهم" وقال إلشعب متعجب  ·  ، إ  ا وحدث ذكل فعال 

ا بني إل نبياء!" )  (.11، 10: 10مص  1"أ شاول أ يض 

نه يف ومن أ مثةل إلنبوءإت إليت مصدرها إلروح إلقدس: ما كتبه إلقديس بولس إلرسول "لكن إلروح يقول رصحي ا إ  · 

ميان.. " ) إل زمنة ا "غري أ ن إلروح إلقدس يش 1: 4ىت 1إل خرية يرتد قوم عن إال  هد يف لك ( ويقول بولس إلرسول أ يض 

ن وثق ا وشدإئد تنتظرين.." )أ ع   (.23: 20مدينة قائال  إ 

 

 تنبؤ إلروح إلقدس يدل عىل أ نه خشص.

 

إ للويح:  كذكل كون إلروح إلقدس مصدر 

إ 13: 16مص 1سحه مصوئيل إلنيب )لقد حّل روح إلرب عىل دإود ملا م ·  (. وإلروح إلقدس إذلي فيه صار مصدر 

ىل مزإمريه. وهكذإ شهد إلرب بذكل فقال "ل ن دإود نفسه قال ابلروح إلقدس: قال إلرب لرىب  إجلس للويح ابلنس بة إ 

ذن إلروح إل1: 110( )مز 43: 22( )مت 36: 12عن مييين حىت أ ضع أ عدإءك موطئ ا لقدميك" )مر  قدس هو (. إ 

 إذلي أ وىح دلإود إلنيب أ ن يقول هذه إلعبارة، أ و هذه إلنبوءة عن إلس يد إملس يح.

 (.20: 10كذكل قال إلس يد إملس يح لتالميذه "لس مت أ نمت إملتلكمني، بل روح أ بيمك إذلي يتلكم فيمك" )مت · 

نسان، بل تلك·  ا يقول إلقديس بطرس إلرسول".. ل نه مل تأ ِت نبوءة قط مبشيئة إ  مسوقني  م أ انس هللا إلقديسونأ يض 

ا.(. 21: 1بط2من إلروح إلقدس" ) ذن هو مصدر إلويح معوم   إلروح إلقدس إ 

 

 معل إلروح إلقدس يف إملعمودية:

ن اكن أ حد ال يودل من إملاء·  وإلروح، ال  يف إملعمودية يودل إال نسان من إلروح إلقدس. كام قال إلرب لنيقودميوس: "إ 

ن أ  (. وطبيعي 6، 5: 3. إملولود من إجلسد، جسد هو. وإملولود من إلروح هو روح" )يويقدر أ ن يدخل ملكوت هللا

 إملعمد ال يودل من رحي أ و من جمرد قوة. بل من هللا أ ي من أ قنوم.

: 28مت وقال إلس يد إملس يح لتالميذه "إذهبوإ وتلمذوإ مجيع إل مم. ومعدومه ابمس إل ب والابن وإلروح إلقدس" )· 

  إل قانمي إلثالثة.( أ ي ابمس19

ذن ·  ا!!أ ن ينكر أ قن -بعد لك هذإ-أ جيرؤ أ حد إ   وميته، أ و ينكر الهوته؟! ويظن أ نه جمرد قوة أ و رحي وليس خشص 

 

 يعلق شهود هيوه عىل ما ورد يف سفر أ عامل إلرسل عن يوم إمخلسني "وإمتل  إمجليع من إلروح إلقدس"
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وإ من خشص؟ الك. بل ىل إحلياةإمتل وإ من قوة هللا إلفاعةل" ] فريدون قائلني "هل إمتل   إل بدية[ إحلق إذلي يقود إ 

 لروح.إ. حاشا! بل إمتل وإ من أ قنوم إلروح إلقدس. أ ي إمتل وإ من ال  مه مل ميتلئوإ من خشص اكلبرش مثوإجلوإب: 

 متلئوإ ابلروح"إ  " (18 :5أ ف )وهذإ ما يقوهل إلرسول يف 

 !"من إلروح لكهموإمتل وإ عن إلرسل " [177ياة إل بدية صويوإفق ما ورد يف كتاهبم ]هذه ىه إحل 

 21ص  إلسابق نفس إملرجع

 

 إل رإء إليت ختالف تعالمي إلكنيسة إملس تقرة قائال : تكلعىل إلبااب ش نودة إلثالث، ويرد مثلث إلرحامت 

ال هل ( وق9 :14 فقد رأ ي إل ب " )يو قال هل إلس يد إملس يح " إذلي رَإين إل ب،امن إش هتىي فيلبس أ ن يري حي سؤإل:

 ؟فهل إلس يد إملس يح هو إل ب أ يضا   "أ يضا  "أ ان يف إل ب، وإل ب يف

 إجلوإب:

 .رمته إلكنيسة!! حفأ قنوم وإحد  ،إذلي إعتقد أ ن إل ب هو الابن هو إلروح إلقدس سابليوس،، فهذه يه طريقة الك

ده ورمس "هباء جم وهو (،15: 1صورة هللا غري إملنظور" )كو إذلي هو " ،إبنهفقد رأ يناه يف  يري،ولكن ل ن إل ب ال 

جنيل يوحنا "هللا مل يره أ حد قط( و 3: 1جوهره" )عب  ب هو الابن إلوحيد إلاكئن يف حضن إل  ، عن هذإ يقول لنا إ 

ن ،إبنهعن إل ب، أ ي رأ ينا صورة إل ب يف ( أ ي أ عطاان خربإ  18: 1" )يو خرَب  ون هناك ، ال يكاكن إل ب هو الابن إ 

 .تثليث

 ث.إلثاللقدإسة إلبااب ش نودة ، 123صفحة  (والهوتية )أ  أ س ئةل الهوتية وعقائدية ، كتاب س نوإت مع أ س ئةل إلناسإملرجع: 

 

 :حدة عندما رشح لك إقنوم عىل بطريقة أ كرث وضوحا   هذإ إلتعلميقدإسة إلبااب ش نودة  ابال ضافة لتقدمي

  إل ب.. ويبدأ  ابهللهنا يبدأ  قانون إال ميان يف إلتحدث عن لك أ قنوم عىل حدة من إلثالثة أ قانمي للثالوث إلقدوس

 هللا إل ب، هو أ ب يف إلثالوث إلقدوس، وهو أ ب للك إملؤمنني به.

لهية إذلي مل يره أ حد. فقد ورد يف )يو حضن إل ب  ( "هللا مل يره أ حد قط. الابن إلوحيد إذلي يف18: 1 هو إذلإت إال 

منا نرإه يف إبنه إذلي  إ عنه. فنحن ال نرى إل ب، إ  نسان يفهو خرب"، أ ي أ عط  خرب   ش به جتسد وصار يف إلهيئة اك 

 ( وذلكل فا ن لك إلظهورإت يف إلعهد إلقدمي، اكنت لالبن. ل ن إل ب مل يره أ حد قط.8، 7: 2إلناس )يف 

 15كتاب قانون الاميان صإملرجع : 

 

 يؤكد إنه خشص وليس صفةلك أ قنوم مما  عىلهللا يطلق  إ ن لفظفهنا يقول 

 

 :32ن صويف نفس إلكتاب قانون الاميا

ا عىل إل ب وعىل  لروح إكام أ ن لكمة )رب( أ طلقت عيل لك من إل قانمي إلثالثة: كام أ طلقت عيل الابن أ طلقت أ يض 

فعن إل ب قيل "فدخل إملكل دإود وجلس أ مام إلرب وقال.. اي رب من أ جل عبدك دإود وحسب قلبك  ،إلقدس

هل غريك" ) (. وقيل عن شاول إملكل 20، 19، 16: 17أ ي  1فعلت لك هذه إلعظامئ. اي رب ليس مثكل، وال إ 

(. 1: 61(. أ نظر أ يضا )أ ش 4: 16مص 1"وذهب روح إلرب من عند شاول. وبغته  روح رديء من قبل إلرب" )

هل.  ويف قانون إال ميان قيل أ يضا عن إلروح إلقدس "إلرب إحمليي". إ ن لك وإحد من إل قانمي إلثالثة رب وإ 



 

 2015 سبتمبر  ؟أو صفة هو مجرد قوة أو طاقةهل األقنوم 

هل وإحد: هللا  هل وإحد، إذلي هو إلثالوث إلقدوس: مث بعبارة "نؤمن اب  عد ذكل يدخل إل ب" ميكن أ ن تفهم بأ ننا نؤمن اب 

  قانون إال ميان يف تفاصيل إلثالوث. فيقول هللا إل ب، مث بعد ذكل رب وإحد يسوع إملس يح..

 يؤكد إنه خشص وليس صفةفهنا يقول أ ن لفظ إلرب يطلق عيل لك أ قنوم مما 

 

 ، قائال :وهذإ يؤكد إن الاقنوم هو خشص هل صفاتانمي تشرتك يف إلصفات الالهية الازلية يؤكد أ ن لك الاق 96ويف ص

لهية إذلإتية. فمك أ قنوم أ زيل، أ بدي، خالق، موجود يف لك ماكن، غري حم دود، قادر لك إل قانمي تتساوى يف إلصفات إال 

بل ا نقول عن الابن مولود من إل ب ق إلروح إلقدس مع إل ب والابن.. غري أ نن يتساوىعيل لك يشء.. يف لك هذإ 

نه منبثق من إل ب، قبل لك إدلهور   .أ يضا  لك إدلهور. ونقول عن إلروح إلقدس إ 

ا  إ ىلوكام نصيل  ىلإل ب، نصيل أ يض  ىلالابن،  إ   إلروح إلقدس. وإ 

ىلإل ب وإحضة وكثرية. وإلصالة  إ ىلوإلصالة  ده ء إستشهاالابن مثل قول إلقديس إسطفانوس أ ول إلشاممسة أ ثنا إ 

 ( ومثل صالة "اي ريب يسوع إملس يح إرمحين".59: 7بقوهل " أ هيا إلرب يسوع، إقبل رويح" )أ ع

 

 15كتاب إلتثليث وإلتوحيد صويف 

 لروح إلقدس.بن وهللا إالاإلثالثة فنقول: هللا إل ب وهللا  مينإل قاوم من لتاىل إطلق  لكمة )هللا( عىل أ قنوميكن اب

كل هو ذلنية إحلديثة أ عتقد مؤسسوها أ ن هللا مش ممكن يكون بينه وبني إملادة إتصال مبارش. ىف إلفلسفات إل فالطو 

هلخلق   إملادة متوسط هل إتصال ابملادة إتصال ابملادة وهذإ إال هل إلوس يط يتوسط بني إذلإت الالهية )هللا( وبني إ 

هل ود إال  وىف حاةل وج  للامدة أ ى نقص أ بدإ  )الانسان( ورد إملس يحية عىل هذه إلفلسفات هو أ ننا ال نرى ىف خلق هللا

  موجودإ  هل ل نه مر وقت مل يكن فيه هذإ إال  هل( ذكلإ  ة )مإخمللوق )إلوس يط( فهو ال ميكن أ ن حيمل إملعىن إملعلق للك

  وإحد. يشءهل إملتجسد( ب والابن )إال  بغريه. إذن إل   ومن هنا فميكن الاس تغناء عنه ل ن إلكون اكن موجودإ  

ب وإللك إلروح وهو إحلمكة إو إلعقل وهو إذلإت الالهية ذلكل حنن نتلكم عن الهوت الابن وإلروح إلقدس والا"هللا 

 فرق بني إقنوم وإخر والالهوت وإحد .. 

 

قنوم لثالث إن إل  نودة إيقول قدإسة إلبااب ش   ،حمارضته إلعارشة يف إلرد عىل شهود هيوه ابللكية إال لكرييكيةمن  وىلإل  ىف إدلقيقة و

 :أ نه جمرد قوة ويثبت أ نه خشص وإدعاؤمهويمكل إلرد عىل هرطقة شهود هيوه ضد أ لوهية إلروح إلقدس ، يعين خشص

ن ن إذهب من روحك ومقول إملرتل يف إملزمور "أ ي. يدس إنه موجود يف لك ماكنلهية للروح إلقمن إلعالمات إال  

 إملوجود يف لك ماكن هو هللا. وطبعا   )7 :139 مز) "وهجك أ ين إهرب

 )6كو1( )3كو1(ودليل إخر "إن إجسادمك يه هيلك للروح إلقدس إذلي فيمك إذلي لمك من هللا" 

ذإ  ومبا إنه يف لك وإحد   فهو إيضا يف لك ماكن. إ 

 ماء إملعمودية يف لك ماكن. . ويقدسماكنمعهل فهو إذلي يقدس الارسإر يف لك  هجةومن 

من مفي  ويف لك حتليل يقول الاب إلاكهن أ ن إلروح إلقدس هو إذلي يغفر من مف إلاكهن ففي إلقدإس "يكونوإ حماللني

 بقوة روحك إلقدوس"

 )10 :2كو 1(إعامق هللا"  حىت ءيشوإلروح إلقدس هو إقنوم خشص يعرف لك شئ "يفحص لك 
 ويمكنكم تحميل تلك العظة من على موقع "كنوز قبطية":
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