الثالوث في العهد الجديد
Holy_bible_1

كما عرضت سابقا في ملف الثالوث في العهد القديم وتوضيح انه ليس فكر مخترع حديثا ابدأ هنا
في تقديم الثالوث من العهد الجديد
ومن بداية تجسد السيد المسيح وضح لنا العهد الجديد الثالوث في هللا الواحد
إنجيل لوقا 53 :1
ُّوس
اب ا ْل َمالَ ُك َوقَا َل لَها« :اَ ُّ
ضا ا ْلقُد ُ
وح ا ْلقُد ُ
لر ُ
ُس يَ ِح ُّل َعلَ ْي ِكَ ،وقُ َّوةُ ا ْل َعلِ ِّي تُظَلِّلُ ِك ،فَلِذلِكَ أَ ْي ً
فَأ َ َج َ
ا ْل َم ْولُو ُد ِم ْن ِك يُ ْدعَى ابْنَ هللاِ.
فالعدد يوضح الثالث اقانيم :الروح القدس والعلي وايضا اقنوم االبن
وبالطبع في المعمودية
انجيل مرقس 1
وح ِم ْث َل َح َما َم ٍة نَا ِزالً َعلَ ْي ِه.
ت قَ ِد ا ْن َ
شقَّتْ َ ،و ُّ
صا ِع ٌد ِمنَ ا ْل َما ِء َرأَى ال َّ
الر َ
ت َوه َُو َ
اوا ِ
َ 11ولِ ْل َو ْق ِ
س َم َ
س ِر ْرتُ ».
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
يب الَّ ِذي بِ ِه ُ
ت« :أَ ْنتَ ا ْبنِي ا ْل َحبِ ُ
َ 11و َكانَ َ
اوا ِ
س َم َ

إنجيل لوقا 22 :5
س َما ِء قَائِالً« :أَ ْنتَ
ُس بِ َه ْيئَ ٍة ِج ْ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
َونَ َز َل َعلَ ْي ِه ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
س ِميَّ ٍة ِم ْث ِل َح َما َم ٍةَ .و َكانَ َ
س ِر ْرتُ ».
يب ،بِ َك ُ
ا ْبنِي ا ْل َحبِ ُ
فالروح القدس وايضا االب وايضا االبن

وايضا في التجربة في البرية
انجيل متي 4
يس.
 1ثُ َّم أُ ْ
سو ُع إِلَى ا ْلبَ ِّري َّ ِة ِمنَ ُّ
ص ِع َد يَ ُ
ب ِمنْ إِ ْبلِ َ
وح لِيُ َج َّر َ
الر ِ
صا َم أَ ْربَ ِعينَ نَ َها ًرا َوأَ ْربَ ِعينَ لَ ْيلَةًَ ،جا َع أَ ِخي ًرا.
 2فَبَ ْع َد َما َ
ارةُ ُخ ْبزًا».
 5فَتَقَ َّد َم إِلَ ْي ِه ا ْل ُم َج ِّر ُ
ير ه ِذ ِه ا ْل ِح َج َ
َص َ
ب َوقَا َل لَهُ« :إِنْ ُك ْنتَ ابْنَ هللاِ فَقُ ْل أَنْ ت ِ
فالمسيح والروح وهللا
إنجيل يوحنا 54 :5
وح.
س بِ َك ْيل يُ ْع ِطي هللاُ ُّ
الر َ
سلَهُ هللاُ يَتَ َكلَّ ُم بِ َكالَ ِم هللاِ .ألَنَّهُ لَ ْي َ
ألَنَّ الَّ ِذي أَ ْر َ

انجيل يوحنا 21
سلُ ُك ْم أَنَا».
سلَنِي
ُ
 21فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
سالَ ٌم لَ ُك ْم! َك َما أَ ْر َ
ضاَ « :
سو ُع أَ ْي ً
اآلب أُ ْر ِ
ُس.
َ 22ولَ َّما قَا َل ه َذا نَفَ َخ َوقَا َل لَ ُه ُم« :ا ْقبَلُوا ُّ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
وايضا في احاديث المسيح
انجيل يوحنا 14
سي ،ل ِكنَّ
اآلب فِ َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّ ِذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم بِ ِه لَ ْ
ب َو َ
ستُ أَتَ َكلَّ ُم بِ ِه ِمنْ نَ ْف ِ
 11أَلَسْتَ ت ُْؤ ِمنُ أَنِّي أَنَا فِي اآل ِ
اآلب ا ْل َحا َّل فِ َّي ه َُو يَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل.
َ
س َها.
ص ِّدقُونِي لِ َ
اآلب فِ َّيَ ،وإِالَّ فَ َ
ب َو َ
َ 11
ال نَ ْف ِ
سب َ ِ
ص ِّدقُونِي أَنِّي فِي اآل ِ
ب األَ ْع َم ِ
ضاَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْع َ
ظ َم
ق ا ْل َح َّ
 12اَ ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَاألَ ْع َما ُل الَّتِي أَنَا أَ ْع َملُ َها يَ ْع َملُ َها ه َُو أَ ْي ً
ض إِلَى أَبِي.
ِم ْن َها ،ألَنِّي َما ٍ
اآلب بِاال ْب ِن.
س ِمي فَذلِكَ أَ ْف َعلُهُ لِيَتَ َم َّج َد
سأ َ ْلتُ ْم بِا ْ
ُ
َ 15و َم ْه َما َ
س ِمي فَإِنِّي أَ ْف َعلُهُ.
سأ َ ْلتُ ْم َ
ش ْيئًا بِا ْ
 14إِنْ َ
اي،
« 13إِنْ ُك ْنتُ ْم ت ُِحبُّونَنِي فَ ْ
صايَ َ
احفَظُوا َو َ
آخ َر لِيَ ْم ُك َ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِّزيًا َ
ث َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِد،
َ 11وأَنَا أَ ْطلُ ُ
ب ِمنَ اآل ِ

وح ا ْل َح ِّ
ق الَّ ِذي الَ يَ ْ
ستَ ِطي ُع ا ْل َعالَ ُم أَنْ يَ ْقبَلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَ ْع ِرفُهَُ ،وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَتَ ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ
ُ 11ر ُ
َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َويَ ُكونُ فِي ُك ْم.
 11الَ أَ ْت ُر ُك ُك ْم يَتَا َمى .إِنِّي آتِي إِلَ ْي ُك ْم.
ست َْحيَ ْونَ .
ضاَ ،وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَت ََر ْونَنِي .إِنِّي أَنَا َح ٌّي فَأ َ ْنتُ ْم َ
 11بَ ْع َد قَلِيل الَ يَ َرانِي ا ْل َعالَ ُم أَ ْي ً
 21فِي ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم تَ ْعلَ ُمونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِيَ ،وأَ ْنتُ ْم فِ َّيَ ،وأَنَا فِي ُك ْم.
اي َويَ ْحفَظُ َها فَ ُه َو الَّ ِذي يُ ِحبُّنِيَ ،والَّ ِذي يُ ِحبُّنِي يُ ِحبُّهُ أَبِيَ ،وأَنَا أُ ِحبُّهَُ ،وأُ ْظ ِه ُر لَهُ
صايَ َ
 21اَلَّ ِذي ِع ْن َدهُ َو َ
َذاتِي».
سيِّدَُ ،ما َذا َحد َ
س
اإل ْ
َث َحتَّى إِنَّكَ ُم ْز ِم ٌع أَنْ تُ ْظ ِه َر َذاتَكَ لَنَا َولَ ْي َ
س َخ ْريُو ِط َّي« :يَا َ
 22قَا َل لَهُ يَهُو َذا لَ ْي َ
س ِ
لِ ْل َعالَ ِم؟»
صنَ ُع
سو ُع َوقَا َل لَهُ« :إِنْ أَ َحبَّنِي أَ َح ٌد يَ ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،ويُ ِحبُّهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
 25أَ َج َ
َم ْن ِزالً.
سلَنِي.
 24اَلَّ ِذي الَ يُ ِحبُّنِي الَ يَ ْحفَظُ َكالَ ِميَ .وا ْل َكالَ ُم الَّ ِذي تَ ْ
ب الَّ ِذي أَ ْر َ
س َم ُعونَهُ لَ ْي َ
س لِي بَ ْل لِآل ِ
 23بِه َذا َكلَّ ْمتُ ُك ْم َوأَنَا ِع ْن َد ُك ْم.
س ِمي ،فَ ُه َو يُ َعلِّ ُم ُك ْم ُك َّل ش َْي ٍءَ ،ويُ َذ ِّك ُر ُك ْم بِ ُك ِّل
اآلب بِا ْ
َ 21وأَ َّما ا ْل ُم َع ِّزيُّ ،
سلُهُ ُ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُس ،الَّ ِذي َ
سيُ ْر ِ
َما قُ ْلتُهُ لَ ُك ْم.
فهل نحتاج لتفاصيل اكثر من ذلك عن االب واالبن والروح القدس
وايضا
انجيل يوحنا 13
ب يَ ْنبَثِقُ،
بُ ،ر ُ
َ « 21و َمتَى َجا َء ا ْل ُم َع ِّزي الَّ ِذي َ
وح ا ْل َحقِّ ،الَّ ِذي ِمنْ ِع ْن ِد اآل ِ
سلُهُ أَنَا إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ اآل ِ
سأ ُ ْر ِ
ش َه ُد لِي.
فَ ُه َو يَ ْ
وايضا
انجيل يوحنا 11
 1ل ِكنِّي أَقُو ُل لَ ُك ُم ا ْل َحقَّ :إِنَّهُ َخ ْي ٌر لَ ُك ْم أَنْ أَ ْنطَلِقَ ،ألَنَّهُ إِنْ لَ ْم أَ ْنطَلِ ْ
ق الَ يَأْتِي ُك ُم ا ْل ُم َع ِّزيَ ،ول ِكنْ إِنْ َذ َه ْبتُ
سلُهُ إِلَ ْي ُك ْم.
أُ ْر ِ

َ 1و َمتَى َجا َء َذاكَ يُبَ ِّكتُ ا ْل َعالَ َم َعلَى َخ ِطيَّ ٍة َو َعلَى بِ ّر َو َعلَى َد ْينُونَ ٍة:
 1أَ َّما َعلَى َخ ِطيَّ ٍة فَألَن َّ ُه ْم الَ يُ ْؤ ِمنُونَ بِي.
ضا.
َ 11وأَ َّما َعلَى بِ ّر فَألَنِّي َذا ِه ٌ
ب إِلَى أَبِي َوالَ تَ َر ْونَنِي أَ ْي ً
يس ه َذا ا ْل َعالَ ِم قَ ْد ِدينَ .
َ 11وأَ َّما َعلَى َد ْينُونَ ٍة فَألَنَّ َرئِ َ
ست َِطي ُعونَ أَنْ ت َْحتَ ِملُوا اآلنَ .
ضا ألَقُو َل لَ ُك ْمَ ،ول ِكنْ الَ تَ ْ
يرةً أَ ْي ً
« 12إِنَّ لِي أُ ُمو ًرا َكثِ َ
س ِه ،بَ ْل ُك ُّل َما
َ 15وأَ َّما َمتَى َجا َء َذاكَُ ،ر ُ
يع ا ْل َحقِّ ،ألَنَّهُ الَ يَتَ َكلَّ ُم ِمنْ نَ ْف ِ
وح ا ْل َحقِّ ،فَ ُه َو يُ ْر ِ
ش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
س َم ُع يَتَ َكلَّ ُم بِ ِهَ ،ويُ ْخبِ ُر ُك ْم بِأ ُ ُمو ٍر آتِيَ ٍة.
يَ ْ
َ 14ذاكَ يُ َم ِّج ُدنِي ،ألَنَّهُ يَأْ ُخ ُذ ِم َّما لِي َويُ ْخبِ ُر ُك ْم.

والمسيح بعد قيامته اكد علي الثالوث ووحدانية هللا ايضا
إنجيل متى 11 :21
س.
فَ ْاذ َهبُوا َوتَ ْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ِّمدُو ُه ْم بِا ْ
س ِم اآلب َواال ْب ِن َو ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ

وايضا في اعمال الرسل
سفر أعمال الرسل 55 :2
َوإِ ِذ ْ
ين هللاَِ ،وأَ َخ َذ َم ْو ِع َد ُّ
ص ُرونَهُ
س َك َ
بَ ،
ب ه َذا الَّ ِذي أَ ْنتُ ُم اآلنَ تُ ْب ِ
س ِمنَ اآل ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ارتَفَ َع بِيَ ِم ِ
الر ِ
س َمعُونَهُ.
َوتَ ْ

سفر أعمال الرسل 51 :2
ان ا ْل َخطَايَا،
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َعلَى ا ْ
س ِم يَ ُ
فَقَا َل لَ ُه ْم بُ ْط ُر ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س « :تُوبُوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ُك ُّل َو ِ
يح لِ ُغ ْف َر ِ
س ِ
س.
فَتَ ْقبَلُوا ع َِطيَّةَ ُّ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ

سفر اعمال الرسل 3

س َرائِي َل التَّ ْوبَةَ َو ُغ ْف َرانَ ا ْل َخطَايَا.
صا ،لِيُ ْع ِط َي إِ ْ
سا َو ُم َخلِّ ً
 51ه َذا َرفَّ َعهُ هللاُ بِيَ ِمينِ ِه َرئِي ً
ضا ،الَّ ِذي أَ ْعطَاهُ هللاُ لِلَّ ِذينَ يُ ِطي ُعونَهُ».
َ 52ونَ ْحنُ ُ
ش ُهو ٌد لَهُ بِه ِذ ِه األُ ُمو ِرَ ،و ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُس أَ ْي ً

سفر أعمال الرسل 33 :1
سو َع قَائِ ًما
س َما ِء َوه َُو ُم ْمتَلِ ٌئ ِمنَ ُّ
ص إِلَى ال َّ
س ،فَ َرأَى َم ْج َد هللاَِ ،ويَ ُ
َوأَ َّما ه َُو فَش ََخ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ين هللاِ.
عَنْ يَ ِم ِ

سفر أعمال الرسل 11 :1
سو ُع
سلَنِي ال َّر ُّب يَ ُ
ض َع َعلَ ْي ِه يَ َد ْي ِه َوقَا َل« :أَيُّ َها األَ ُخ شَا ُو ُل ،قَ ْد أَ ْر َ
ضى َحنَانِيَّا َود ََخ َل ا ْلبَيْتَ َو َو َ
فَ َم َ
س».
ص َر َوتَ ْمتَلِ َئ ِمنَ ُّ
يق الَّ ِذي ِجئْتَ فِي ِه ،لِ َك ْي تُ ْب ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الَّ ِذي ظَ َه َر لَكَ فِي الطَّ ِر ِ
الر ِ

سفر اعمال الرسل 11
شفِي
صنَ ُع َخ ْي ًرا َويَ ْ
س َوا ْلقُ َّو ِة ،الَّ ِذي َجا َل يَ ْ
س َحهُ هللاُ بِ ُّ
 51يَ ُ
اص َر ِة َكيْفَ َم َ
سو ُع الَّ ِذي ِمنَ النَّ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
يس ،ألَنَّ هللاَ َكانَ َم َعهُ.
سلِّ ِط َعلَ ْي ِه ْم إِ ْبلِ ُ
َج ِمي َع ا ْل ُمتَ َ
ضا قَتَلُوهُ ُم َعلِّقِينَ إِيَّاهُ َعلَى
َ 51ونَ ْحنُ ُ
ور ِة ا ْليَ ُهو ِدي َّ ِة َوفِي أُو ُر َ
شلِي َم .الَّ ِذي أَ ْي ً
ش ُهو ٌد بِ ُك ِّل َما فَ َع َل فِي ُك َ
شبَ ٍة.
َخ َ
ير ظَا ِه ًرا،
ص َ
ثَ ،وأَ ْعطَى أَنْ يَ ِ
 41ه َذا أَقَا َمهُ هللاُ فِي ا ْليَ ْو ِم الثَّالِ ِ

سفر اعمال الرسل 11
 25الَّ ِذي لَ َّما أَتَى َو َرأَى نِ ْع َمةَ هللاِ فَ ِر َحَ ،و َو َع َ
ب
ظ ا ْل َج ِمي َع أَنْ يَ ْثبُتُوا فِي ال َّر ِّ
ب بِ َع ْز ِم ا ْلقَ ْل ِ
ب َج ْم ٌع َغفِي ٌر.
ض َّم إِلَى ال َّر ِّ
صالِ ًحا َو ُم ْمتَلِئًا ِمنَ ُّ
ان .فَا ْن َ
 24ألَنَّهُ َكانَ َر ُجالً َ
اإلي َم ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س َو ِ
الر ِ

سفر اعمال الرسل 13
ضا.
وبَ ،
ش ِه َد لَ ُه ْم ُم ْع ِطيًا لَ ُه ُم ُّ
ُس َك َما لَنَا أَ ْي ً
وح ا ْلقُد َ
الر َ
َ 1وهللاُ ا ْل َعا ِرفُ ا ْلقُلُ َ
َ 1ولَ ْم يُ َميِّ ْز بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُه ْم بِش َْي ٍء ،إِ ْذ َ
ان قُلُوبَ ُه ْم.
اإلي َم ِ
ط َّه َر بِ ِ
ست َِط ْع آبَا ُؤنَا َوالَ نَ ْحنُ أَنْ نَ ْح ِملَهُ؟
ق التَّالَ ِمي ِذ لَ ْم يَ ْ
 11فَاآلنَ لِ َما َذا ت َُج ِّربُونَ هللاَ بِ َو ْ
ض ِع نِي ٍر َعلَى ُعنُ ِ
ضا».
 11ل ِكنْ بِنِ ْع َم ِة ال َّر ِّ
ب يَ ُ
ص َك َما أُولئِكَ أَ ْي ً
يح نُ ْؤ ِمنُ أَنْ نَ ْخلُ َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ

سفر أعمال الرسل 21 :21
سة َ
يع ال َّر ِعيَّ ِة الَّتِي أَقَا َم ُك ُم ُّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ساقِفَةً ،لِت َْرع َْوا َكنِي َ
ُس فِي َها أَ َ
اِ ْحتَ ِر ُزوا اِ ًذا ألَ ْنفُ ِ
س ُك ْم َولِ َج ِم ِ
هللاِ الَّتِي ا ْقتَنَاهَا بِ َد ِم ِه.

وايضا الثالوث واضح جدا نصا في الرسائل
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 1
س ِد بَ ْل
سوعَ ،ال َّ
يح يَ ُ
ب ا ْل َج َ
س َ
س َح َ
سا ِل ِكينَ لَ ْي َ
َي َء ِمنَ ال َّد ْينُونَ ِة اآلنَ َعلَى الَّ ِذينَ ُه ْم فِي ا ْل َم ِ
 1إِ ًذا الَ ش ْ
س ِ
وح.
ب ُّ
س َ
َح َ
الر ِ
ت.
يح يَ ُ
 2ألَنَّ نَا ُم َ
س ا ْل َخ ِطيَّ ِة َوا ْل َم ْو ِ
وح ا ْل َحيَا ِة فِي ا ْل َم ِ
سو َع قَ ْد أَ ْعتَقَنِي ِمنْ نَا ُمو ِ
س ِ
وس ُر ِ
س ِد
 5ألَنَّهُ َما َكانَ النَّا ُم ُ
ش ْب ِه َج َ
س ِد ،فَاهللُ إِ ْذ أَ ْر َ
ض ِعيفًا بِا ْل َج َ
َاجزًا َع ْنهُ ،فِي َما َكانَ َ
س َل ا ْبنَهُ فِي ِ
وس ع ِ
س ِد،
ا ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،وألَ ْج ِل ا ْل َخ ِطيَّ ِة ،دَانَ ا ْل َخ ِطيَّةَ فِي ا ْل َج َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :1
س
َوأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَلَ ْ
س ِد بَ ْل فِي ُّ
وح ،إِنْ َكانَ ُر ُ
سا ِكنًا فِي ُك ْمَ .ول ِكنْ إِنْ َكانَ أَ َح ٌد لَ ْي َ
وح هللاِ َ
ستُ ْم فِي ا ْل َج َ
الر ِ
س لَهُ.
لَهُ ُر ُ
يح ،فَذلِكَ لَ ْي َ
وح ا ْل َم ِ
س ِ

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 13

سيَ ُكونُ َر َجا ُء األُ َم ِم».
ضا يَقُو ُل إِ َ
سيَ ُكونُ أَ ْ
ص ُل يَ َّ
سى َوا ْلقَائِ ُم لِيَ ُ
سو َد َعلَى األُ َم ِمَ ،علَ ْي ِه َ
ش ْعيَا ُءَ « :
َ 12وأَ ْي ً
َ 15و ْليَ ْم ْ
س.
ان ،لِت َْزدَادُوا فِي ال َّر َجا ِء بِقُ َّو ِة ُّ
أل ُك ْم إِلهُ ال َّر َجا ِء ُك َّل ُ
س ُرو ٍر َو َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
سالَ ٍم فِي ا ِإلي َم ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :13
ش ًرا ِإل ْن ِجي ِل هللاِ َك َكا ِه ٍن ،لِيَ ُكونَ قُ ْربَانُ األُ َم ِم
َحتَّى أَ ُكونَ َخا ِد ًما لِيَ ُ
يح ألَ ْج ِل األُ َم ِمُ ،مبَا ِ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
س.
سا بِ ُّ
َم ْقبُوالً ُمقَ َّد ً
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 51 :13
ت
وح ،أَنْ ت َُجا ِهدُوا َم ِعي فِي ال َّ
يحَ ،وبِ َم َحبَّ ِة ُّ
اإل ْخ َوةُ ،بِ َربِّنَا يَ ُ
فَأ َ ْطلُ ُ
صلَ َوا ِ
سو َع ا ْل َم ِ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَيُّ َها ِ
الر ِ
س ِ
ِمنْ أَ ْجلِي إِلَى هللاِ،

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 14 :15
س َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .آ ِمينَ .
يحَ ،و َم َحبَّةُ هللاَِ ،و َ
ش ِر َكةُ ُّ
نِ ْع َمةُ َربِّنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
س ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 2
سهُ َح َج ُر ال َّزا ِويَ ِة،
س ُّ
يح نَ ْف ُ
س ُ
س ِل َواألَ ْنبِيَا ِءَ ،ويَ ُ
الر ُ
َ 21م ْبنِيِّينَ َعلَى أَ َ
سو ُع ا ْل َم ِ
سا ِ
ب.
سا فِي ال َّر ِّ
 21الَّ ِذي فِي ِه ُك ُّل ا ْلبِنَا ِء ُم َر َّكبًا َم ًعا ،يَ ْن ُمو َه ْي َكالً ُمقَ َّد ً
وح.
ضا َم ْبنِيُّونَ َم ًعاَ ،م ْ
س َكنًا هللِ فِي ُّ
 22الَّ ِذي فِي ِه أَ ْنتُ ْم أَ ْي ً
الر ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 5 :5
س ِد.
ألَنَّنَا نَ ْحنُ ا ْل ِختَانَ  ،الَّ ِذينَ نَ ْعبُ ُد هللاَ بِ ُّ
يح يَ ُ
سوعََ ،والَ نَتَّ ِك ُل َعلَى ا ْل َج َ
وحَ ،ونَ ْفتَ ِخ ُر فِي ا ْل َم ِ
س ِ
الر ِ

رسالة بولس الرسول االولي إلي أهل تسالونيكي 1
ص ْب َر َر َجائِ ُك ْمَ ،ربَّنَا يَ ُ
س َ
ب َم َحبَّتِ ُك ْمَ ،و َ
اع َع َم َل إِي َمانِ ُك ْمَ ،وتَ َع َ
يح ،أَ َما َم هللاِ
سو َع ا ْل َم ِ
ُ 5متَ َذ ِّك ِرينَ بِالَ ا ْنقِطَ ٍ
َوأَبِينَا.
اإل ْخ َوةُ ا ْل َم ْحبُوبُونَ ِمنَ هللاِ ْ
ار ُك ْم،
اختِيَ َ
 4عَالِ ِمينَ أَيُّ َها ِ
ين َ
ش ِدي ٍدَ ،ك َما تَ ْع ِرفُونَ
ضاَ ،وبِ ُّ
ص ْر لَ ُك ْم بِا ْل َكالَ ِم فَقَ ْط ،بَ ْل بِا ْلقُ َّو ِة أَ ْي ً
 3أَنَّ إِ ْن ِجيلَنَا لَ ْم يَ ِ
سَ ،وبِيَقِ ٍ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ي ِر َجال ُكنَّا بَ ْينَ ُك ْم ِمنْ أَ ْجلِ ُك ْم.
أَ َّ
س،
ح ُّ
ص ْرتُ ْم ُمتَ َمثِّلِينَ بِنَا َوبِال َّر ِّ
ب ،إِ ْذ قَبِ ْلتُ ُم ا ْل َكلِ َمةَ فِي ِ
َ 1وأَ ْنتُ ْم ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ضيق َكثِي ٍر ،بِفَ َر ِ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 15 :2
َوأَ َّما نَ ْحنُ فَيَ ْنبَ ِغي لَنَا أَنْ نَ ْ
اإل ْخ َوةُ ا ْل َم ْحبُوبُونَ ِمنَ ال َّر ِّ
ب ،أَنَّ هللاَ
ش ُك َر هللاَ ُك َّل ِح ٍ
ين ألَ ْجلِ ُك ْم أَيُّ َها ِ
ْ
ق.
يق ا ْل َح ِّ
وح َوت ْ
س ُّ
اخت َ
ص ،بِتَ ْق ِدي ِ
َار ُك ْم ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء لِ ْل َخالَ ِ
َص ِد ِ
الر ِ
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 11 :5
وح ،ت ََرا َءى لِ َمالَئِ َك ٍةُ ،ك ِرزَ
س ِد ،تَبَ َّر َر فِي ا ُّ
س ُّر الت َّ ْق َوى :هللاُ ظَ َه َر فِي ا ْل َج َ
اع ع َِظي ٌم ه َُو ِ
َوبِ ِ
لر ِ
اإل ْج َم ِ
بِ ِه بَيْنَ األُ َم ِم ،أُو ِمنَ بِ ِه فِي ا ْل َعالَ ِمُ ،رفِ َع فِي ا ْل َم ْج ِد.
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 1
سنَ ْف َعلُهُ إِنْ أَ ِذنَ هللاُ.
َ 5وه َذا َ
س،
 4ألَنَّ الَّ ِذينَ ا ْ
صا ُروا ش َُر َكا َء ُّ
ستُنِي ُروا َم َّرةًَ ،و َذاقُوا ا ْل َم ْو ِهبَةَ ال َّ
س َما ِويَّةَ َو َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ت ال َّد ْه ِر اآلتِي،
َ 3و َذاقُوا َكلِ َمةَ هللاِ ال َّ
صالِ َحةَ َوقُ َّوا ِ
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 14 :1
فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازليي قيدم نفسيه ّهلل بيال عييب يطهير ضيمائركم مين اعميال
ميتة لتخدموا هللا الحي

رسالة بطرس الرسول األولى 2 :1
يح :لِتُ ْكثَ ْر لَ ُك ُم
وح لِلطَّا َع ِةَ ،و َر ِّ
س ُّ
ب ال َّ
ش د َِم يَ ُ
بِ ُم ْقتَ َ
سو َع ا ْل َم ِ
ضى ِع ْل ِم هللاِ اآل ِ
ق ،فِي تَ ْق ِدي ِ
سابِ ِ
س ِ
الر ِ
سالَ ُم.
النِّ ْع َمةُ َوال َّ

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :5
ار ِمنْ أَ ْج ِل األَثَ َم ِة ،لِ َك ْي يُقَ ِّربَنَا إِلَى هللاِ،
اح َدةً ِمنْ أَ ْج ِل ا ْل َخطَايَا ،ا ْلبَ ُّ
يح أَ ْي ً
س َ
ضا تَأَلَّ َم َم َّرةً َو ِ
فَإِنَّ ا ْل َم ِ
وح،
س ِد َول ِكنْ ُم ْحي ًى فِي ُّ
ُم َماتًا فِي ا ْل َج َ
الر ِ

رسالة بطرس الرسول الثانية 1
اج ُمنِي ٍر فِي
َ 11و ِع ْن َدنَا ا ْل َكلِ َمةُ النَّبَ ِويَّةَُ ،و ِه َي أَ ْثبَتُ  ،الَّتِي تَ ْف َعلُونَ َح َ
سنًا إِ ِن ا ْنتَبَ ْهتُ ْم إِلَ ْي َهاَ ،ك َما إِلَى ِ
س َر ٍ
ح فِي قُلُوبِ ُك ْم،
ب ُّ
ض ٍع ُم ْظلِ ٍم ،إِلَى أَنْ يَ ْنفَ ِج َر النَّ َها ُرَ ،ويَ ْطلَ َع َك ْو َك ُ
َم ْو ِ
الص ْب ِ
اص.
سي ٍر َخ ٍّ
ب لَ ْي َ
ستْ ِمنْ تَ ْف ِ
 21عَالِ ِمينَ ه َذا أَ َّوالً :أَنَّ ُك َّل نُبُ َّو ِة ا ْل ِكتَا ِ
ت نُبُ َّوةٌ قَ ُّ
س.
سوقِينَ ِمنَ ُّ
سونَ َم ُ
اس هللاِ ا ْلقِدِّي ُ
ان ،بَ ْل تَ َكلَّ َم أُنَ ُ
شيئَ ِة إِ ْن َ
ط بِ َم ِ
 21ألَنَّهُ لَ ْم تَأْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س ٍ
الر ِ

رسالة يوحنا الرسول االولي 5
 21أَيُّ َها األَ ِحبَّا ُء ،إِنْ لَ ْم تَلُ ْمنَا قُلُوبُنَا ،فَلَنَا ثِقَةٌ ِمنْ نَ ْح ِو هللاِ.
ضيَّةَ أَ َما َمهُ.
سأ َ ْلنَا نَنَا ُل ِم ْنهُ ،ألَنَّنَا نَ ْحفَظُ َو َ
َ 22و َم ْه َما َ
صايَاهَُ ،ونَ ْع َم ُل األَ ْع َما َل ا ْل َم ْر ِ
صيَّةً.
صيَّتُهُ :أَنْ نُ ْؤ ِمنَ بِا ْ
يحَ ،ونُ ِح َّ
ب بَ ْع ُ
س ِم ا ْبنِ ِه يَ ُ
ضنَا بَ ْع ً
ضا َك َما أَ ْعطَانَا َو ِ
سو َع ا ْل َم ِ
َ 25وه ِذ ِه ِه َي َو ِ
س ِ
وح الَّ ِذي أَ ْعطَانَا.
صايَاهُ يَ ْثبُتْ فِي ِه َوه َُو فِي ِهَ .وبِه َذا نَ ْع ِرفُ أَنَّهُ يَ ْثبُتُ فِينَاِ :منَ ُّ
َ 24و َمنْ يَ ْحفَ ْظ َو َ
الر ِ

رسالة يوحنا الرسول االولي 3

ب ا ْل َعالَ َم :إِي َمانُنَا.
ب ا ْل َعالَ َمَ .وه ِذ ِه ِه َي ا ْل َغلَبَةُ الَّتِي تَ ْغلِ ُ
 4ألَنَّ ُك َّل َمنْ ُولِ َد ِمنَ هللاِ يَ ْغلِ ُ
سو َع ه َُو ابْنُ هللاِ؟
ب ا ْل َعالَ َم ،إِالَّ الَّ ِذي يُ ْؤ ِمنُ أَنَّ يَ ُ
َ 3منْ ه َُو الَّ ِذي يَ ْغلِ ُ
وح ه َُو الَّ ِذي
يح .الَ بِا ْل َما ِء فَقَ ْط ،بَ ْل بِا ْل َما ِء َوالد َِّمَ .و ُّ
الر ُ
س ُ
 1ه َذا ه َُو الَّ ِذي أَتَى بِ َما ٍء َود ٍَم ،يَ ُ
سو ُع ا ْل َم ِ
وح ه َُو ا ْل َحقُّ.
يَ ْ
ش َهدُ ،ألَنَّ ُّ
الر َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :3
ُسَ .وه ُؤالَ ِء الثَّالَثَةُ ُه ْم
س َما ِء ُه ْم ثَالَثَةٌ:
فَإِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْ
اآلبَ ،وا ْل َكلِ َمةَُ ،و ُّ
ش َهدُونَ فِي ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُ
اح ٌد.
َو ِ

رسالة يهوذا 1
س،
صلِّينَ فِي ُّ
سُ ،م َ
َ 21وأَ َّما أَ ْنتُ ْم أَيُّ َها األَ ِحبَّا ُء فَا ْبنُوا أَ ْنفُ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س ُك ْم َعلَى إِي َمانِ ُك ُم األَ ْق َد ِ
الر ِ
يح لِ ْل َحيَا ِة األَبَ ِديَّ ِة.
َ 21و ْ
س ُك ْم فِي َم َحبَّ ِة هللاُِ ،م ْنتَ ِظ ِرينَ َر ْح َمةَ َربِّنَا يَ ُ
احفَظُوا أَ ْنفُ َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
ض ُم َميِّ ِزينَ ،
َ 22و ْ
ار َح ُموا ا ْلبَ ْع َ
ومن رؤيا يوحنا
سفر رؤيا يوحنا 1
ير ِة الَّتِي
وحنَّا أَ ُخو ُك ْم َو َ
ش ِري ُك ُك ْم فِي ِّ
ت يَ ُ
ص ْب ِر ِهُ .ك ْنتُ فِي ا ْل َج ِز َ
يح َو َ
 1أَنَا يُ َ
سو َع ا ْل َم ِ
الضيقَ ِة َوفِي َملَ ُكو ِ
س ِ
يح.
س ِمنْ أَ ْج ِل َكلِ َم ِة هللاَِ ،و ِمنْ أَ ْج ِل َ
ش َها َد ِة يَ ُ
تُ ْدعَى بَ ْط ُم َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
وق
وح فِي يَ ْو ِم ال َّر ِّ
ُ 11ك ْنتُ فِي ُّ
ص ْوتًا ع َِظي ًما َك َ
س ِم ْعتُ َو َرائِي َ
بَ ،و َ
ص ْو ِ
ت بُ ٍ
الر ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :2
ْطي ِه أَنْ يَأْ ُك َل ِمنْ ش ََج َر ِة ا ْل َحيَا ِة
َمنْ لَهُ أُ ُذنٌ فَ ْليَ ْ
س َم ْع َما يَقُولُهُ ُّ
سَ .منْ يَ ْغلِ ُ
الر ُ
ب فَ َ
سأُع ِ
وح لِ ْل َكنَائِ ِ
س هللاِ».
الَّتِي فِي َو َ
س ِط فِ ْرد َْو ِ

سفر رؤيا يوحنا 4
س ِم ْعتُهُ َكبُوق يَتَ َكلَّ ُم َم ِعي قَائِالً:
س َما ِءَ ،وال َّ
ُوح فِي ال َّ
اب َم ْفت ٌ
 1بَ ْع َد ه َذا نَظَ ْرتُ َوإِ َذا بَ ٌ
ص ْوتُ األَ َّو ُل الَّ ِذي َ
ير بَ ْع َد ه َذا».
« ْ
ص َ
اص َع ْد إِلَى ُهنَا فَأ ُ ِريَكَ َما الَ بُ َّد أَنْ يَ ِ
س.
ش َجالِ ٌ
ضو ٌع فِي ال َّ
وحَ ،وإِ َذا ع َْر ٌ
ص ْرتُ فِي ُّ
ش َم ْو ُ
ت ِ
َ 2ولِ ْل َو ْق ِ
س َما ِءَ ،و َعلَى ا ْل َع ْر ِ
الر ِ

وميز المسيح نفسه كاقنوم عن االب كثيرا مع تاكيد الوحدانية
انجيل متى 41 :11
من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني.

انجيل مرقس 51 :1
من قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني

انجيل لوقا 41 :1
وقال لهم.من قبل هذا الولد باسمي يقبلني.ومن قبلني يقبل الذي ارسلني

انجيل يوحنا 54 :4
قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله.

انجيل يوحنا 51 :3

واآلب نفسه الذي ارسلني يشهد لي

انجيل يوحنا 51 :1
الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني.

انجيل يوحنا  51 :1وهذه مشيئة اآلب الذي ارسلني

انجيل يوحنا  44 :1ال يقدر احد ان يقبل ال ّي ان لم يجتذبه اآلب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم
االخير.

انجيل يوحنا 31 :1
كما ارسلني اآلب الحي وانا ح ّي باآلب فمن يأكلني فهو يحيا بي.

انجيل يوحنا 11 :1
اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني.

انجيل يوحنا 11 :1
انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي اآلب الذي ارسلني.

انجيل يوحنا 41 :12
الني لم اتكلم من نفسي لكن اآلب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم.

انجيل يوحنا 21 :21
فقال لهم يسوع ايضا سالم لكم.كما ارسلني اآلب ارسلكم انا.

انجيل يوحنا 11 :11
لهذا يحبني اآلب الني اضع نفسي آلخذها ايضا.

انجيل يوحنا 24 :14
الذي ال يحبني ال يحفظ كالمي.والكالم الذي تسمعونه ليس لي بل لآلب الذي ارسلني.

انجيل يوحنا 21 :14
الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي

انجيل يوحنا 25 :11
انا فيهم وانت ف ّي ليكونوا مكملين الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني

انجيل يوحنا 21 :11

وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم

وقد شرحت سابقا في ملف معني ارسال وتاكيد الهوت المسيح وان االرسال ال يعني االنفصال بل
تمييز وظيفي

وايضا المسيح ميز نفسه عن الروح القدس اقنوميا
كما شرحت سابقا في فصول البارقليط وايضا
انجيل متى 52 :12
ومن قال كلمة على ابن االنسان يغفر له.واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له ال في هذا
العالم وال في اآلتي.

انجيل لوقا 1 :4
اما يسوع فرجع من االردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية

انجيل يوحنا 52 :1
وشهد يوحنا قائال اني قد رأيت الروح نازال مثل حمامة من السماء فاستقر عليه.

سفر اعمال الرسل 1 :1
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل
اليهودية والسامرة والى اقصى االرض

ثالث اعداد تؤكد ان الثالوث يعمل بوحدانية
االب
انجيل متي 11
سا َع ِة َما تَتَ َكلَّ ُمونَ بِ ِه،
 11فَ َمتَى أَ ْ
سلَ ُمو ُك ْم فَالَ تَ ْهتَ ُّموا َكيْفَ أَ ْو بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ  ،ألَن َّ ُك ْم تُ ْعطَ ْونَ فِي تِ ْلكَ ال َّ
وح أَبِي ُك ُم الَّ ِذي يَتَ َكلَّ ُم فِي ُك ْم.
 21ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ْل ُر ُ
الروح القدس
إنجيل مرقس 11 :15
ْطيتُ ْم فِي تِ ْلكَ
ساقُو ُك ْم لِيُ َ
فَ َمتَى َ
سلِّ ُمو ُك ْم ،فَالَ تَ ْعتَنُوا ِمنْ قَ ْب ُل بِ َما تَتَ َكلَّ ُمونَ َوالَ تَ ْهتَ ُّموا ،بَ ْل َم ْه َما أُع ِ
ُس.
سا َع ِة فَبِذلِكَ تَ َكلَّ ُموا .ألَنْ لَ ْ
ستُ ْم أَ ْنتُ ُم ا ْل ُمتَ َكلِّ ِمينَ بَ ِل ُّ
ال َّ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
االبن
انجيل لوقا 21
ساقُونَ أَ َما َم
سلِّ ُمونَ ُك ْم إِلَى َم َجا ِم ٍع َو ُ
ونَ ،وتُ َ
َ 12وقَ ْب َل ه َذا ُكلِّ ِه يُ ْلقُونَ أَ ْي ِديَ ُه ْم َعلَ ْي ُك ْم َويَ ْط ُردُونَ ُك ْمَ ،ويُ َ
س ُج ٍ
س ِمي.
وك َو ُوالَ ٍة ألَ ْج ِل ا ْ
ُملُ ٍ
ش َها َدةً.
 15فَيَؤُو ُل ذلِكَ لَ ُك ْم َ
ض ُعوا فِي قُلُوبِ ُك ْم أَنْ الَ تَ ْهتَ ُّموا ِمنْ قَ ْب ُل لِ َك ْي ت َْحت َُّجوا،
 14فَ َ
ضوهَا.
ْطي ُك ْم فَ ًما َو ِح ْك َمةً الَ يَ ْق ِد ُر َج ِمي ُع ُم َعانِ ِدي ُك ْم أَنْ يُقَا ِو ُموهَا أَ ْو يُنَاقِ ُ
 13ألَنِّي أَنَا أُع ِ

وايضا عن اليوم
يوم المسيح
الة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :1

يح.
ضا إِلَى النِّ َهايَ ِة بِالَ لَ ْو ٍم فِي يَ ْو ِم َربِّنَا يَ ُ
سيُ ْثبِتُ ُك ْم أَ ْي ً
الَّ ِذي َ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 3 :3
سو َع
سلَّ َم ِم ْث ُل ه َذا لِل َّ
وح فِي يَ ْو ِم ال َّر ِّ
ص ُّ
ب يَ ُ
الر ُ
س ِد ،لِ َك ْي ت َْخلُ َ
ان ِل َهالَ ِك ا ْل َج َ
أَنْ يُ َ
ش ْيطَ ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 11 :1
يح،
َحتَّى تُ َميِّ ُزوا األُ ُم َ
صينَ َوبِالَ َع ْث َر ٍة إِلَى يَ ْو ِم ا ْل َم ِ
ور ا ْل ُمت ََخالِفَةَ ،لِ َك ْي تَ ُكونُوا ُم ْخلِ ِ
س ِ

يوم الروح
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 51 :4
ُّوس الَّ ِذي بِ ِه ُختِ ْمتُ ْم لِيَ ْو ِم ا ْلفِدَا ِء.
وح هللاِ ا ْلقُد َ
َوالَ ت ُْح ِزنُوا ُر َ

يوم هللا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :11
َال
اح َ
وك ا ْل َعالَ ِم َو ُك ِّل ا ْل َم ْ
فَإِنَّ ُه ْم أَ ْر َو ُ
اطينَ َ
ت ،ت َْخ ُر ُج َعلَى ُملُ ِ
صانِ َعةٌ آيَا ٍ
شي َ ِ
س ُكونَ ِة ،لِت َْج َم َع ُه ْم لِقِت ِ
َي ٍء.
ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم ا ْل َع ِظ ِ
يم ،يَ ْو ِم هللاِ ا ْلقَا ِد ِر َعلَى ُك ِّل ش ْ

وايضا
المسيح ساكن فينا
الة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 3 :15

سو َع
س ُك ْم .أَ ْم لَ ْ
س ُك ْم ،أَنَّ يَ ُ
ستُ ْم تَ ْع ِرفُونَ أَ ْنفُ َ
ان؟ ا ْمت َِحنُوا أَ ْنفُ َ
َج ِّربُوا أَ ْنفُ َ
اإلي َم ِ
س ُك ْمَ ،ه ْل أَ ْنتُ ْم فِي ِ
وضينَ ؟
س َ
يح ُه َو فِي ُك ْم ،إِنْ لَ ْم تَ ُكونُوا َم ْرفُ ِ
ا ْل َم ِ
الروح القدس والمسيح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :1
َ 1وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَلَ ْ
س ِد بَ ْل فِي ُّ
س لَهُ
وح ،إِنْ َكانَ ُر ُ
سا ِكنًا فِي ُك ْمَ .ول ِكنْ إِنْ َكانَ أَ َح ٌد لَ ْي َ
وح هللاِ َ
ستُ ْم فِي ا ْل َج َ
الر ِ
س لَهُ.
ُر ُ
يح ،فَذلِكَ لَ ْي َ
وح ا ْل َم ِ
س ِ
ب ا ْلبِ ِّر.
ب ا ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،وأَ َّما ُّ
الر ُ
س ُ
وح فَ َحيَاةٌ بِ َ
س ُد َميِّتٌ بِ َ
يح فِي ُك ْم ،فَا ْل َج َ
سب َ ِ
سب َ ِ
َ 11وإِنْ َكانَ ا ْل َم ِ
سيُ ْحيِي
وح الَّ ِذي أَقَا َم يَ ُ
َ 11وإِنْ َكانَ ُر ُ
ت َ
س َ
ت َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
سا ِكنًا فِي ُك ْم ،فَالَّ ِذي أَقَا َم ا ْل َم ِ
سو َع ِمنَ األَ ْم َوا ِ
سا ِك ِن فِي ُك ْم.
ضا بِ ُرو ِح ِه ال َّ
سا َد ُك ُم ا ْل َمائِتَةَ أَ ْي ً
أَ ْج َ
الروح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :5
س ُكنُ فِي ُك ْم؟
وح هللاِ يَ ْ
أَ َما تَ ْعلَ ُمونَ أَنَّ ُك ْم َه ْي َك ُل هللاَِ ،و ُر ُ
المسيح واالب فينا
إنجيل يوحنا 25 :14
سو ُع َوقَا َل لَهُ« :إِنْ أَ َحبَّنِي أَ َح ٌد يَ ْحفَ ْ
صنَ ُع
ظ َكالَ ِميَ ،ويُ ِحبُّهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
أَ َج َ
َم ْن ِزالً.

رسالة يوحنا الرسول االولي 2
ضا.
ضاَ ،و َمنْ يَ ْعتَ ِرفُ بِاال ْب ِن فَلَهُ ُ
س لَهُ ُ
اآلب أَ ْي ً
اآلب أَ ْي ً
ُ 25ك ُّل َمنْ يُ ْن ِك ُر االبْنَ لَ ْي َ
ضا
س ِم ْعتُ ُموهُ ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء ،فَأ َ ْنتُ ْم أَ ْي ً
س ِم ْعتُ ُموهُ ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء فَ ْليَ ْثبُتْ إِ ًذا فِي ُك ْم .إِنْ ثَبَتَ فِي ُك ْم َما َ
 24أَ َّما أَ ْنتُ ْم فَ َما َ
ب.
تَ ْثبُتُونَ فِي اال ْب ِن َوفِي اآل ِ

وايضا الكتاب بوضوح اكد وحدانية هللا فنحن نؤمن باله واحد وشرح في ملف الثالوث في العهد
القديم تاكيد الوحدانية وايضا في هذا الملف اؤكد وحدانية هللا في العهد الجديد بامثله قليله من
اعداد كثيره جدا
انجيل مرقس 21 :12
فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد

انجيل مرقس 52 :12
فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه هللا واحد و ليس اخر سواه

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 51 :5
الن هللا واحد هو الذي سيبرر الختان بااليمان و الغرلة بااليمان

انجيل لوقا 42 :11
و لكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها

سفر رؤيا يوحنا 4 :13
من ال يخافك يا رب و يمجد اسمك النك وحدك قدوس الن جميع االمم سياتون و يسجدون امامك
الن احكامك قد اظهرت

انجيل يوحنا 51 :11

انا و االب واحد

انجيل لوقا 11 :11
فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 11 :3
و ليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية الن الحكم من واحد للدينونة و اما الهبة فمن جرى خطايا
كثيرة للتبرير

رسالة يعقوب 11 :2
انت تؤمن ان هللا واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقشعرون

رسالة يوحنا الرسول االولي 1 :3
و الذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 11 :1
الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور ال يدنى منه الذي لم يره احد من الناس و ال يقدر ان يراه
الذي له الكرامة و القدرة االبدية امين

رسالة بولس الروسل الي اهل افسس 1 :4

اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلكم

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 11 :1
و ملك الدهور الذي ال يفنى و ال يرى االله الحكيم وحده له الكرامة و المجد الى دهر الدهور امين

رسالة بولس الرسول االولي الي اهل كورنثوس 1 :12
و انواع اعمال موجودة و لكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل

انجيل يوحنا 44 :3
كيف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم
تطلبونه

والمجد هلل دائما

