هل كلمة ثالوث لم تذكر في الكتاب
المقدس؟  1يو  7 :5ومت 19 :28
Holy_bible_1

يكرر الكثيرين خطأ أن لفظ ثالوث لم يذكر في الكتاب المقدس ولألسف انتشر حتى بين
المسيحيين والتقليديين أيضا رغم ان الحقيقة هذا خطأ باختصار شديد الن لفظ ثالوث وهو في
اليوناني ترياس ذكر لفظا وعددا
وشرحت الثالوث في ملفات
الثالوث المقدس
الثالوث في العهد القديم
الثالوث في العهد الجديد
الثالوث المقدس وادلته من الطبيعة

اقوال الربوات اليهود عن الثالوث
الثالوث في اقوال االباء
رموز الثالوث في العهد القديم
هل تعبير ان االب أعظم من الكل ال يفيد تساوي الثالوث
وقدمت في العهد القديم والجديد اعداد كثيرة جدا عن الثالوث

وهنا ابدا في شرح اللغوي
معنى اللفظ العربي ثالوث في المعاجم العربية يساوي ثالثة معا
مكو ٍن من الشاعر والكون واللغة"|
ثالوث [مفرد] :ما ُرِّكب من ثالثة "القصيدة نتاج تفاعل
ٍ
ثالوث َّ
َّ
الثالوث الحكومي :الجيش والقضاء واإلدارة
الثالوث األقدس( :دن) اآلب واالبن والروح القدس ،اتحاد األقانيم َّ
• َّ
الثالثة في الهوت واحد.
ثالث (معجم اللغة العربية المعاصرة)
تثليث [مفرد]:
-1مصدر َّثل َث.
-2تقسيم منطقة ما إلى عناصر مثلثة تعتمد على خط معلوم الطول حتى ُيتمكن من قياس باقي
األضالع باستخدام علم المثلثات.

َّ القول بوجود ثالثة أقانيم في:النصارى
َّ  (دن) عند:التثليث
َّ •
.الذات اإللهية
)ثالث (معجم اللغة العربية المعاصرة

أي باختصار ثالث في ذات واحد او ثالث يقوم عليهم ذات واحد
 وهي منtrinitas  وهي ليست كلمة انجليزية ولكن من كلمة التينيةTrinity هو في اإلنجليزية
triad  او ثالثي منthreefold  وتعنيtrinus
Oxford Dictionaries
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/trinity
"a set of three"  وتعني ثالوث او ثالثيΤριάς وهي تطابق الكلمة اليوناني ترياس
Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon. entry for Τριάς, retrieved
19 December 2006
The English word "Trinity" comes from Latin "Trinitas", meaning "the
number three".[2] This abstract noun is formed from the adjective
trinus (three each, threefold, triple),[3] as the word unitas is the
abstract noun formed from unus (one).

The corresponding word in Greek is "Τριάς" (Trias), meaning "a set of
three"
https://simple.wikipedia.org/wiki/Trinity
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity

System of three
Greek Word Study Tool

τρῐᾰ́ς • (triás) (genitive τρῐᾰ́δος); f, third declension
1. the number three

[quotations ▼]

2. a group of three; triad

[quotations ▼]

3. (prosody) system of three strophes
4. (Christianity) Trinity

[quotations ▼]

[quotations ▼]

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%C
F%82

فسواء ذكر كلمة ترياس اليوناني عن ذات هللا الواحد او بدون كلمة ترياس ولكن يذكر أسماء
الثالث اقانيم كثالوث او ثالثي  a set of threeهو لفظيا ثالوث
وأول عدد استشهد به في هذا هو
رسالة يوحنا الرسول األولى 7 :5
َفِّإ َّن َّال ِّذين ي ْشهُدو َن ِّفي َّ ِّ
هؤالَ ِّء َّ
الثالَ َث ُة ُه ْم
اآلبَ ،واْل َكلِّ َمةَُ ،و ُّ
سَ .و ُ
الر ُ
َ َ َ
وح اْلُقُد ُ
الس َماء ُه ْم َثالَ َثة ُ :
و ِّ
احد.
َ
وكلمة ثالثة هي في اليوناني ترياس التي تعني ثالوث او ثالثي
(IGNT+) οτιG3754 BECAUSE τρειςG5140 THREE εισινG1526 [G5748] THERE ARE
οιG3588 WHO μαρτυρουντεςG3140 [G5723] BEAR WITNESS ενG1722 τωG3588 IN
ουρανωG3772 HEAVEN, οG3588 THE πατηρG3962 FATHER, οG3588 THE
λογοςG3056 WORD, καιG2532 AND τοG3588 THE αγιονG40 HOLY πνευμαG4151
καιG2532 AND ουτοιG3778 οιG3588 THESE τρειςG5140 THREE ενG1520 ONE

;GHOST

εισινG1526 [G5748] ARE.
وبالطبع اعرف ان البعض يشكك في اصالة هذا العدد ولكن هذا تم الرد عليه تفصيال وتاكيد
اصالته بأدلة قاطعة كثيرة في ملف
اصالة الذين يشهدون في السماء هم ثالثة  1يو 7 :5

والحقيقة المدرسة النقدية التي شككت في هذا العدد هي السبب ومصدر ادعاء ان كلمة ثالوث لم
تذكر في الكتاب المقدس ولألسف شراح كثير ساروا ورائها بدون تدقيق رغم ان هذا العدد األصيل
يحمل لفظ ثالوث

العدد التالي
إنجيل متى 19 :28
ِّ
ِّ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
س.
الر ِّ
االب ِّن َو ُّ
ُم ِّم َو َعمُد ُ
اسمِّ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِّب ْ
يع األ َ
وهنا يتكلم عن اسم االب واالبن والروح القدس وليس ثالث فهو يتكلم عن ثالوث او ثالثي في
ذات واحد
وهذا يقطع بان الثالوث ذكر لفظا ورقما وثالثي في ذات هللا الواحد

وأيضا نفس االمر في العهد القديم
سفر إشعياء 16 :48
اء .مْن ُذ وج ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
السِّيُد
اآلن َّ
وده أََنا ُهَن َ
اك» َو َ
اس َم ُعوا ه َذاَ :ل ْم أ ََت َكَّل ْم م َن اْلَب ْدء في اْل َخ َف ُ ُ ُ
َّموا ِّإَل َّيْ .
َتَقد ُ
ِّ
وح ُه.
َّ
الر ُّب أَْر َسَلني َوُر ُ
العدد يقول ادوناي يهوه ارسلني وروحه

فهنا االب واالبن اال زلي والروح القدس
فهو من ذات هللا ومنذ االزل في هللا وهو مرسل من هللا
وهذا العدد يثبت ان هللا ثالوث فقط وليس متعدد االقانيم اكثر من ثالثة
ويؤكد ان هللا الواحد ثالوث كعدد
فاهلل المرسل ويهوه المرسل وروح هللا المميز ايضا في الذات االلهية
بل سياق الكالم يؤكد ذلك
فالمتكلم هو هللا الخالق وهو المرسل الينا ايضا
سفر اشعياء 48
 12 :48اسمع لي يا يعقوب و اسرائيل الذي دعوته انا هو انا االول و انا االخر
 13 :48و يدي اسست االرض و يميني نشرت السماوات انا ادعوهن فيقفن معا
 14 :48اجتمعوا كلكم و اسمعوا من منهم اخبر بهذه قد احبه الرب يصنع مسرته ببابل و يكون
ذراعه على الكلدانيين
 15 :48انا انا تكلمت و دعوته اتيت به فينجح طريقه
 16 :48تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك و االن السيد
الرب ارسلني و روحه

 17 :48هكذا يقول الرب فاديك قدوس اسرائيل انا الرب الهك معلمك لتنتفع و امشيك في طريق
تسلك فيه

وايضا
سفر اشعياء 63
 9 :63في كل ضيقهم تضايق و مالك حضرته خلصهم بمحبته و رافته هو فكهم و رفعهم و
حملهم كل االيام القديمة
 10 :63و لكنهم تمردوا و احزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا و هو حاربهم
 11 :63ثم ذكر االيام القديمة موسى و شعبه اين الذي اصعدهم من البحر مع راعي غنمه اين
الذي جعل في وسطهم روح قدسه
 12 :63الذي سير ليمين موسى ذراع مجده الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما ابديا
 13 :63الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا
 14 :63كبهائم تنزل الى وطاء روح الرب اراحهم هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد

فاالب تضايق واالبن خلص ولما اخطؤا احزنوا الروح القدس واالب تذكر االيام القديمة واالبن ارسل
كذراع مجد وروح هللا اراحهم
اذا العهد القديم اكد ان هللا ثالوث رغم انه لم يذكر تعبير ثالوث
فاهلل واحد مميز في اقنوم االصل واقنوم يرسل للخالص واقنوم الروح الذي يحل والثالثه مميزين
في الذات االلهي الواحد
ومنه نفهم بداية سفر التكوين
 1 :1في البدء خلق هللا السموات و االرض
 2 :1و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح هللا يرف على وجه المياه
 3 :1و قال هللا ليكن نور فكان نور
فاهلل هو الخالق وهو االب القائل والروح الذي يرف ويعطي حياة واالبن ينفذ ويخلق ولهذا االب
خالق باالبن في الروح القدس
واعداد أخرى كثيرة
انجيل مرقس 1
ِّ ِّ
 10ولِّْلوْق ِّت وهو ص ِّ
الر ِّ
اعد ِّمن اْلم ِّ
ام ٍة َن ِّازالً َعَلْي ِّه.
اء َأرَى َّ
الس َم َاوات َقد اْن َشَّق ْتَ ،و ُّ َ
َ َ َ َُ َ
وح م ْث َل َح َم َ
َ َ
ِّ
ِّ
يب َّال ِّذي ِّب ِّه ُس ِّرْر ُت».
ان َص ْوت ِّم َن َّ
َ 11وَك َ
الس َم َاوات« :أَْن َت ْابني اْل َح ِّب ُ

إنجيل لوقا 22 :3
السم ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وح اْلُقُد ُ ِّ
اء َق ِّائالً« :أَْن َت
َوَن َز َل َعَلْي ِّه ُّ
امةٍَ .وَك َ
الر ُ
ان َص ْوت م َن َّ َ
س ب َهْيَئ ٍة ج ْسمَّي ٍة م ْثل َح َم َ
ِّ
يبِّ ،ب َك ُس ِّرْر ُت».
ْابني اْل َح ِّب ُ
فالروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة وايضا االب وصوت من السماء وايضا االبن المتجسد
خارج من المعمودية
انجيل يوحنا 15
ِّ
اآلب ،روح اْلح ِّقَّ ،ال ِّذي ِّمن ِّعْن ِّد ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ق،
ْ
اء اْل ُم َعزِّي َّالذي َسأُْرسُل ُه أََنا ِّإَلْي ُك ْم م َن ِّ ُ ُ َ
اآلب َيْنَبث ُ
َ « 26و َم َتى َج َ
َف ُه َو َي ْش َهُد لِّي.
وايضا
انجيل يوحنا 17
ِّ
ِّ ِّ
يكم اْلمعزِّي ،و ِّ
طلِّق ،أل ََّن ُه ِّإ ْن َلم أَْن َ ِّ
لك ْن ِّإ ْن
ول َل ُك ُم اْل َح َّ
قِّ :إَّن ُه َخْير َل ُك ْم أ ْ
َن أَْن َ َ
َ
طل ْق الَ َيأْت ُ ُ ُ َ
ْ
 7لكني أَ ُق ُ
َذ َهْب ُت أُْرِّسُل ُه ِّإَلْي ُك ْم.

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :15

اش ار ِّإل ْن ِّج ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يح أل ْ ِّ
ُممِّ
َكو َن َخ ِّاد ًما لَِّي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
َح َّتى أ ُ
يل هللا َك َكاه ٍن ،لَي ُكو َن ُقْرَب ُ
ُممُِّ ،مَب ً
ان األ َ
َجل األ َ
وح اْلُقُد ِّ
س.
الر ِّ
َم ْقُبوالً ُمَقَّد ًسا ِّب ُّ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 30 :15
وح ،أَن ُتج ِّ
َفأَ ْطُل ُب ِّإَلْي ُك ْم أَُّي َها ِّ
اهُدوا َم ِّعي ِّفي
اإل ْخ َوُةِّ ،بَربَِّنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
يحَ ،و ِّب َم َحَّب ِّة ُّ
الر ِّ ْ َ
ات ِّمن أَجلِّي ِّإَلى ِّ
الصَلو ِّ
هللا،
ْ ْ
َّ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 14 :13
يح ،ومحَّب ُة ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
ين.
الر ِّ
هللاَ ،و َش ِّرَك ُة ُّ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
ن ْع َم ُة َربَِّنا َي ُسو َع اْل َمس ِّ َ َ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 2
ِّ
ِّ
ِّ
الز ِّ
َس ِّ
يح َن ْف ُس ُه َح َجُر َّ
اوَي ِّة،
اس ُّ
َ 20مْبنِّي َ
الر ُس ِّل َواألَ ْن ِّبَياءَ ،وَي ُسو ُع اْل َمس ُ
ين َعَلى أ َ
َّ 21ال ِّذي ِّف ِّ
يه ُك ُّل اْل ِّبَن ِّ
الر ِّب.
اء ُمَرَّكًبا َم ًعاَ ،يْن ُمو َهْي َكالً ُمَقَّد ًسا ِّفي َّ
َّ 22ال ِّذي ِّف ِّ
يه أَْن ُتم أَي ًضا مبِّنُّيو َن معا ،مس َكًنا ِّ
وح.
الر ِّ
هلل ِّفي ُّ
َْ
ْ ْ
ًَ َ ْ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 3 :3
ِّ
يح َي ُسو َعَ ،والَ َن َّت ِّك ُل َعَلى اْل َج َس ِّد.
وحَ ،وَن ْف َت ِّخُر ِّفي اْل َم ِّس ِّ
الر ِّ
هللا ِّب ُّ
انَّ ،الذ َ
أل ََّنَنا َن ْح ُن اْل ِّخ َت َ
ين َن ْعُبُد َ

رسالة بولس الرسول االولي إلي أهل تسالونيكي 1
طاع عمل ِّإيم ِّان ُكم ،وَتعب محَّب ِّت ُكم ،وصبر رج ِّائ ُكم ،رَّبَنا يسوع اْلم ِّسيح ،أَمام ِّ
 3م َت َذ ِّك ِّر ِّ ِّ
هللا
َ
ين بالَ اْنق َ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ
َوأ َِّبيَنا.
اإل ْخوُة اْلمحبوبو َن ِّمن ِّ
ِّ ِّ
اخ ِّتَي َارُك ْم،
هللا ْ
َ
َ 4عالم َ
ين أَُّي َها ِّ َ َ ْ ُ ُ
وح اْلُقُد ِّ
ين َش ِّديدٍَ ،ك َما
 5أ َّ
الر ِّ
َن ِّإْن ِّجيَلَنا َل ْم َي ِّصْر َل ُك ْم ِّباْل َكالَ ِّم َفَق ْطَ ،ب ْل ِّباْلُق َّوِّة أَْي ًضاَ ،و ِّب ُّ
سَ ،وبَِّي ِّق ٍ
ِّ
َجلِّ ُك ْم.
َت ْع ِّرُفو َن أ َّ
َي ِّر َجال ُكَّنا َبْيَن ُك ْم م ْن أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
وح اْلُقُد ِّ
س،
الر ِّ
يرِّ ،ب َفَر ِّح ُّ
ين ِّبَنا َو ِّب َّ
الر ِّبِّ ،إ ْذ َق ِّبْل ُت ُم اْل َكلِّ َم َة ِّفي ِّضيق َك ِّث ٍ
َ 6وأَْن ُت ْم صْرُت ْم ُم َت َمثل َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 13 :2
وبو َن ِّم َن َّ ِّ
َجلِّ ُك ْم أَُّي َها ِّ
هللا
َوأ َّ
هللا ُك َّل ِّح ٍ
َما َن ْح ُن َفَيْنَب ِّغي َلَنا أ ْ
ين أل ْ
اإل ْخ َوُة اْل َم ْحُب ُ
الرب ،أَ َّن َ
َن َن ْش ُكَر َ
صِّ ،ب َت ْق ِّد ِّ
اخ َت َارُك ْم ِّم َن اْلَب ْد ِّء لِّْل َخالَ ِّ
وح َوَت ْص ِّد ِّ
يق اْل َح ِّق.
الر ِّ
يس ُّ
ْ

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 6

ِّ ِّ
هللا.
َ 3وه َذا َسَن ْف َعُل ُه إ ْن أَذ َن ُ
َن َّال ِّذين ِّ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
السم ِّ
س،
 4أل َّ
الر ِّ
اء ُّ
َ ْ
اوَّي َة َو َص ُاروا ُشَرَك َ
اس ُتن ُيروا َمَّرًةَ ،وَذا ُقوا اْل َم ْوهَب َة َّ َ
ِّ
َّه ِّر ِّ
الصالِّح َة وُق َّو ِّ
ِّ
اآلتي،
ات الد ْ
َ 5وَذا ُقوا َكل َم َة هللا َّ َ َ

رسالة بطرس الرسول األولى 2 :1
ِّبم ْق َت َضى ِّعْلمِّ ِّ
وح لِّ َّ
هللا ِّ
اع ِّةَ ،وَر ِّ
الس ِّاب ِّقِّ ،في َت ْق ِّد ِّ
يح :لِّ ُت ْك َثْر
ش َد ِّم َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
الر ِّ
يس ُّ
اآلب َّ
لط َ
ُ
َل ُكم ِّ
السالَ ُم.
الن ْع َم ُة َو َّ
ُ

رسالة يهوذا 1
ِّ
ِّ
وح اْلُقُد ِّ
اء َف ْابُنوا أَْن ُف َس ُك ْم َعَلى ِّإيم ِّان ُكم األَ ْق َد ِّ
س،
الر ِّ
ين ِّفي ُّ
َ 20وأ َّ
سُ ،م َصل َ
َما أَْن ُت ْم أَُّي َها األَحَّب ُ
َ ُ
يح لِّْلحي ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اة األََب ِّدَّي ِّة.
اح َفظُوا أَْن ُف َس ُك ْم في َم َحَّبة هللاُ ،مْن َتظ ِّر َ
َ 21و ْ
ين َر ْح َم َة َربَِّنا َي ُسو َع اْل َمس ِّ َ َ
ين،
َ 22و ْار َح ُموا اْلَب ْع َ
ض ُم َمِّي ِّز َ

ثالث اعداد تؤكد ان الثالوث يعمل بوحدانية
االب
انجيل متي 10

اع ِّة ما َت َت َكَّلمو َن
ف أ َْو ِّب َما َت َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُك ْم ُت ْع َ
ط ْو َن ِّفي ِّتْل َك َّ
َسَل ُم ُ
وك ْم َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
َ 19ف َم َتى أ ْ
ُ
الس َ َ
ِّب ِّه،
ِّ ِّ
يك ْم.
يك ُم َّال ِّذي َي َت َكَّل ُم ِّف ُ
وح أ َِّب ُ
 20أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ
الروح القدس
إنجيل مرقس 11 :13
ِّ
يت ْم ِّفي
ُع ِّط ُ
وك ْم لُِّي َسلِّ ُم ُ
َف َم َتى َسا ُق ُ
وك ْمَ ،فالَ َت ْع َتُنوا م ْن َقْب ُل ِّب َما َت َت َكَّل ُمو َن َوالَ َت ْه َت ُّمواَ ،ب ْل َم ْه َما أ ْ
الس ِّ
ِّ
ِّ ِّ
س.
ين َب ِّل ُّ
اعة َف ِّبذلِّ َك َت َكَّل ُموا .أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
الر ُ
تْل َك َّ َ
وح اْلُقُد ُ
االبن
انجيل لوقا 21
 12وَقبل ه َذا ُكلِّ ِّه يْلُقو َن أَي ِّديهم عَلي ُكم وي ْطرُدوَن ُكم ،ويسلِّموَن ُكم ِّإَلى مج ِّ
ام ٍع َو ُس ُجو ٍنَ ،وُت َسا ُقو َن
ََ
ُ
ْ َُْ َ ْ ْ ََ ُ
ْ ََُ ُ ْ
َ َْ
وك َوُوالَ ٍة أل ْ ِّ
اس ِّمي.
ام ُمُل ٍ
َجل ْ
َم َ
أَ
ول ذلِّ َك َل ُك ْم َش َه َاد ًة.
َ 13فَي ُؤ ُ
َ 14ف َض ُعوا ِّفي ُقُل ِّ
َن الَ َت ْه َت ُّموا ِّم ْن َقْب ُل لِّ َكي َت ْح َت ُّجوا،
وب ُك ْم أ ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن ُيَق ِّ
وها.
يع ُم َع ِّان ِّد ُ
ُع ِّط ُ
يك ْم أ ْ
وها أ َْو ُيَناق ُض َ
او ُم َ
 15ألَني أََنا أ ْ
يك ْم َف ًما َوح ْك َم ًة الَ َي ْقدُر َجم ُ

وايضا عن اليوم

يوم المسيح
الة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 8 :1
َّال ِّذي سي ْث ِّب ُت ُكم أَي ًضا ِّإَلى ِّ
يح.
الن َه َاي ِّة ِّبالَ َل ْومٍ ِّفي َي ْومِّ َربَِّنا َي ُسو َع اْل َم ِّس ِّ
َُ ْ ْ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5 :5
ط ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َن ُي َسَّل َم ِّم ْث ُل ه َذا لِّ َّ
الر ِّب َي ُسو َع
وح ِّفي َي ْومِّ َّ
ص ُّ
لشْي َ
أْ
الر ُ
ان ل َهالَ ك اْل َج َسد ،ل َك ْي َت ْخُل َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 10 :1
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يح،
ين َو ِّبالَ َع ْثَرٍة ِّإَلى َي ْومِّ اْل َم ِّس ِّ
ور اْل ُم َت َخال َفةَ ،ل َك ْي َت ُكوُنوا ُم ْخلص َ
ُم َ
َح َّتى ُت َمي ُزوا األ ُ

يوم الروح
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 30 :4
ِّ
وس َّال ِّذي ِّب ِّه ُخ ِّت ْم ُت ْم لَِّي ْومِّ اْل ِّف َد ِّاء.
َوالَ ُت ْح ِّزُنوا ُر َ
وح هللا اْلُقُّد َ

يوم هللا

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :16
ِّ
ِّ
اتَ ،ت ْخرج عَلى مُل ِّ
وك اْل َعاَل ِّم َوُك ِّل اْلمس ُكوَن ِّة ،لِّ َت ْجم َع ُهم لِّ ِّق َت ِّ
ال
آي ٍ
اح َشَياط َ
َفِّإَّن ُه ْم أَْرَو ُ
ين َصان َعة َ
َْ
َ ْ
ُُ َ ُ
ذلِّك اْليو ِّم اْلع ِّظيمِّ ،يومِّ ِّ
هللا اْلَق ِّاد ِّر َعَلى ُك ِّل َشي ٍء.
َْ
َ َْ َ
ْ

وايضا
المسيح ساكن فينا
الة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 5 :13
ِّ ِّ
اإليم ِّ
َن َي ُسو َع
ام َت ِّحُنوا أَْن ُف َس ُك ْم .أ َْم َل ْس ُت ْم َت ْع ِّرُفو َن أَْن ُف َس ُك ْم ،أ َّ
ان؟ ْ
َج ِّرُبوا أَْن ُف َس ُك ْمَ ،ه ْل أَْن ُت ْم في َ
ِّ
ِّ
ين؟
يح ُه َو ِّف ُ
يك ْمِّ ،إ ْن َل ْم َت ُكوُنوا َمْرُفوض َ
اْل َمس َ
الروح القدس والمسيح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :8
وحِّ ،إن َكان روح ِّ
ِّ
هللا س ِّ
س
َما أَْن ُت ْم َفَل ْس ُت ْم ِّفي اْل َج َس ِّد َب ْل ِّفي ُّ
َ 9وأ َّ
اكًنا ِّف ُ
يك ْمَ .ولك ْن ِّإ ْن َك َ
ان أ َ
الر ِّ ْ َ ُ ُ
َحد َلْي َ
َ
َل ُه روح اْلم ِّس ِّ ِّ
س َل ُه.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
ُ ُ َ
 10واِّ ْن َك َ ِّ
وح َف َحَياة ِّب َسَب ِّب اْل ِّب ِّر.
َما ُّ
يك ْمَ ،فاْل َج َسُد َمِّيت ِّب َسَب ِّب اْل َخ ِّطَّي ِّةَ ،وأ َّ
يح ِّف ُ
الر ُ
ان اْل َمس ُ
َ
 11واِّن َكان ر َّ ِّ
يكمَ ،ف َّال ِّذي أَ َقام اْلم ِّسيح ِّمن األَمو ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ات
َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َ َْ
ام َي ُسو َع م َن األ َْم َوات َساكًنا ف ُ ْ
وح الذي أَ َق َ
الس ِّ
َجس َاد ُكم اْلم ِّائ َت َة أَي ًضا ِّبر ِّ
ِّ
يك ْم.
وح ِّه َّ
اك ِّن ِّف ُ
ْ
ُ
َسُي ْحيي أ ْ َ ُ َ

الروح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 16 :3
هللا ،وروح ِّ
أَما َتعَلمو َن أََّن ُكم هي َكل ِّ
يك ْم؟
هللا َي ْس ُك ُن ِّف ُ
َُ ُ
ْ َْ ُ
َ ْ ُ
المسيح واالب فينا
إنجيل يوحنا 23 :14
أَجاب يسوع وَقال َلهِّ« :إن أ ِّ
َحد َي ْح َف ْظ َكالَ ِّميَ ،وُي ِّحُّب ُه أ َِّبيَ ،وِّاَلْي ِّه َنأ ِّْتيَ ،و ِّعْن َد ُه َن ْصَن ُع
َحَّبني أ َ
َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ
َمْن ِّزالً.

رسالة يوحنا الرسول االولي 2
ِّ
اآلب أَْي ًضا.
اآلب أَْي ًضاَ ،و َم ْن َي ْع َت ِّر ُ
ف ِّب ْ
ُ 23ك ُّل َم ْن ُيْنكُر ْ
االب َن َلْي َ
االب ِّن َفَل ُه ُ
س َل ُه ُ
ِّ
ِّ
وه ِّم َن اْلَب ْد ِّءَ ،فأَْن ُت ْم
 24أ َّ
يك ْمِّ .إ ْن َثَب َت ِّف ُ
وه ِّم َن اْلَب ْد ِّء َفْلَي ْثُب ْت ِّإ ًذا ِّف ُ
يك ْم َما َسم ْع ُت ُم ُ
َما أَْن ُت ْم َف َما َسم ْع ُت ُم ُ
ِّ
االب ِّن َوِّفي ِّ
اآلب.
أَْي ًضا َت ْثُب ُتو َن في ْ

والثالوث كلي المعرفة
االب كلي المعرفة
 1يوحنا 3

 20 :3النه ان المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء

االبن
يوحنا 16
 30 :16االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من هللا
خرجت

الروح
 1كورنثوس 2
 10 :2فاعلنه هللا لنا نحن بروحه الن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق هللا
 11 :2الن من من الناس يعرف امور االنسان اال روح االنسان الذي فيه هكذا ايضا امور هللا ال
يعرفها احد اال روح هللا

الثالوث يقدس
االب يقدس

 1تسالونيكي 5
 23 :5و اله السالم نفسه يقدسكم بالتمام و لتحفظ روحكم و نفسكم و جسدكم كاملة بال لوم عند
مجيء ربنا يسوع المسيح

االبن
 1كورنثوس 1
 30 :1و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا و ب ار و قداسة و فداء

الروح يقدس
 1بطرس 1
 2 :1بمقتضى علم هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم
النعمة و السالم

الثالوث محبة
هللا محبة

يوحنا 3
 16 :3النه هكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له
الحياة االبدية

االب
إنجيل يوحنا 27 :16
وني ،وآمْن ُتم أَِّني ِّمن ِّعْن ِّد ِّ
ِّ
َحَبْب ُتم ِّ
َّ
هللا َخَر ْج ُت.
أل َّ
ْ
َن َ
َ َ ْ
اآلب َن ْف َس ُه ُيحُّب ُك ْم ،ألَن ُك ْم َق ْد أ ْ ُ

االبن
إنجيل يوحنا 9 :15
َكما أ ِّ
ِّ
َحَبْب ُت ُك ْم أََنا .اُ ْثُب ُتوا ِّفي َم َحَّب ِّتي.
اآلب َكذل َك أ ْ
َ َ
َحَّبني ُ

افسس 5
 25 :5ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة و اسلم نفسه الجلها

الروح
رومية 15
 30 :15فاطلب اليكم ايها االخوة بربنا يسوع المسيح و بمحبة الروح ان تجاهدوا معي في
الصلوات من اجلي الى هللا

اذا من يقول ان الثالوث لم يذكر لفظا وال معنى في الكتاب المقدس هو خطأ النه ذكر لفظا وعددا
ومعنى
اما عن االقانيم فقد شرحت هذا في ملف
الرد علي اين قال المسيح انا هو االقنوم الثاني

والمجد هلل دائما

