تاكيد عدم وجود فكر التبعية في الكتاب
المقدس
Holy_bible_1

في االول معني كلمة
Subordinationism
هي نظرية الترتيب التنازلي (التبعية) بمعني ان االقانيم ليسوا في مرتبة واحدة بل يعتبر االب
حسب هذا الفكر المرفوض هو اعلي من االبن والروح القدس كمرتبة واالبن والروح القدس اقل
مرتبة وتابعين بخضوع لالب
Subordinate
وهم تابعين في الطبيعة والكيان فاالب يامر االبن والروح القدس ولكن االبن والروح القدس ال
يامرون االب بل هم يفعلون ارادة االب فقط وخاضعين تماما له وهو األعلى مكانة .وهذا بالطبع
ضد الثالوث المسيحي الذي يرفض ان يكون اقنوم في هللا اقل من الثاني واالبن والروح القدس
مساويين وواحد مع االب ألنهم من نفس الطبيعة وذات الجوهر وملئ الجوهر

وهي فكرة خطأ قديمة ظهرت بطريقة غير واضحة عند البعض في القرون االولي وبخاصة القرن
الثالث والرابع وتم الرد عليها والقضاء عليها تماما في القرن الرابع الميالدي
مع مالحظة ان البعض يخطئ في فهمها ويخلطها ببدعة اريوس ولكن هناك اختالف مع مالحظة
ان اريوس يؤمن بالفعل بالتبعية ولكن بفكر مختلف فهو ال يعتبر ان االبن اقل من االب فقط في
المكانة االقنومية ولكن هو يعتبر ان االبن إله مخلوق وهذا شيئ يرفضه من اتبعوا هرطقة التبعية
فهم ال يؤمنون على االطالق ان اقنوم االبن مخلوق (على عكس اريوس) ولكن يؤمنون فقط بان
االبن هو واحد مع االب وهو غير مخلوق ولكن مرتبته االقنومية اقل من االب وتابع لالب
هذه الهرطقة تاثر بها قلة مثل يوسابيوس القيصري وهي تظهر ولكن ليست بوضوح في بعض
كتابات العالمة اوريجانوس.
ورد عليها كثير من االباء واقوي من قدم شروحات واضحة ترد عليها هو بالطبع البابا اثناسيوس
ولهذا قانون االيمان الذي يبدا بالحقيقة نؤمن باله واحد

وفي هذا الملف ساحاول ان اوضح
تساوي الثالوث من الكتاب المقدس عهد قديم
تساوي الثالوث في العهد الجديد
الثالوث في اقوال االباء

وسافرد ملف اخر للرد على مقالة تشكيكية في هذا االمر
تساوي الثالوث في الكتاب المقدس
عهد قديم
سفر التثنية 4 :6
الرب ِإلهَنا رب و ِ
احد.
«ِا ْس َم ْع َيا ِإ ْسَرِائيل َّ :
َ َ
شماع يسرائيل يهوه ايلوهينو يهوه احاد
فالعدد لفظيا يقول الرب الهتنا رب واحد
وهنا اشاره مهمة ان الجمع ال يعني التعدد بل يعبر عن الوحدانية وهنا نتوقف عند كلمة مهمة
جدا وهي كلمة احاد
H259
אחד
'echâd

'ekh-awd
A numeral from H258; properly united, that is, one; or (as an ordinal) first:

- a, alike, alone, altogether, and, any (-thing), apiece, a certain [dai-] ly,

each (one), + eleven, every, few, first, + highway, a man, once, one, only,
other, some, together.
تعبر عن واحد وحدانية ....
واستخدمت هذه الكلمة في امثلة كثيره تعبر عن الوحدانية واالتحاد مع المساواة

سفر التكوين 1
ال هللاَ« :ن ْعمل ِ
طْي ِر
ورِتَنا َك َشَب ِهَناَ ،فَي َت َسَّلطو َن َعَلى َس َم ِك اْلَب ْح ِر َو َعَلى َ
اإل ْن َس َ
ان َعَلى ص َ
َ 66وَق َ
َ
الدَّباب ِ
السم ِ
ات َّال ِتي َت ِدب َعَلى األَْر ِ
اء َو َعَلى اْلَب َه ِائمَِ ،و َعَلى ك ِل األَْر ِ
ض».
ضَ ،و َعَلى َج ِم ِ
يع َّ َ
َّ َ
اإل ْنسان عَلى صورِت ِه .عَلى صورِة ِ
هللا َخَلَقهَ .ذ َكًار َوأْن َثى َخَلَقه ْم.
َ
ق هللا ِ َ َ َ
َ 62ف َخَل َ
َ
َ
واالنسان ال يوجد فيه طبيعة منفصلة عن اخري فبنفس المقياس مع فرق التشبيه تعبير صورتنا
جاء غاية في الدقة النه لو قال على صورنا الخطأ البعض وظن ان هللا متعدد ولكن صورتنا فهو
متميز اقانيم في الوحدانية وتساوي فليس صورة لالب واالبن والروح تابع فقط بل الثالوث واحد
بتساوي
بمعني ان الذي خلق هو االب العامل باالبن في الروح القدس ولكن الن هذا خلق مميز سواء في
طريقة خلقه او في تكوينه فوضح ان الذي اشترك في هذا الخلق هو هللا بثالوث اقانيمه فاالب

خلق واالبن تمم الخلق والروح القدس اعطي حياه وشخصية االب اراد االنسان وشخصية االبن
أحب االنسان وشخصية الروح القدس احتضن االنسان .فالثالوث متساوي في الخلق
وقد اشار فيلو اليهودي ان هذا التعبير يوضح الجمع في الوحدانية الن هللا الخالق يعملوا معا
والشبيه بين االنسان وهللا مع فرق التشبية

سفر التكوين 3
 66 :3وقال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر واالن لعله يمد يده
وياخذ من شجرة الحياة ايضا وياكل ويحيا الى االبد
وتعبير واحدا منا ايضا يؤكد علي نفس االمر ان االنسان يشبه هللا في ثالوثه المتساوي االقانيم
مع فرق التشبيه فالثالوث متساوي في المعرفة في وحدانية

سفر صموئيل الثاني 2
 63 :2واية امة على االرض مثل شعبك اسرائيل الذي سار هللا ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له
اسما ويعمل لكم العظائم والتخاويف الرضك امام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب
والهتهم

فالعبري يقول ساروا ايلوهيم ليفتدي لنفسه شعبا فهم االقانيم تساوي نفسه وال يوجد اختالف في
المرتبات فالثالوث متساويين في العمل واالرادة
فيفتدي الثالوث المتساوي في االله الواحد شعبه

وايضا
سفر المزامير 141
 6 :141ليفرح اسرائيل بخالقه ليبتهج بنو صهيون بملكهم
العدد يقول ليفرح اسرائيل بخالقيه
فاالب الخالق باالبن في الروح القدس واالب خالق واالبن خالق والروح القدس خالق ليسوا ثالثه
خالقين ولكن خالق واحد وهو ما يناسب تكوين 66 :1
فايضا الثالوث متساويين مرة أخرى في الخلق وفي وحدانية

اعداد أخرى تؤكد ان هللا الواحد متعدد االقانيم بتساوي في وحدانية

سفر اشعياء 63

 1 :63في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم بمحبته ورافته هو فكهم ورفعهم وحملهم
كل االيام القديمة
 11 :63ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم
 11 :63ثم ذكر االيام القديمة موسى وشعبه اين الذي اصعدهم من البحر مع راعي غنمه اين
الذي جعل في وسطهم روح قدسه
 16 :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 أرسل
كذراع مجد وروح هللا اراحهم
إذا العهد القديم أكد ان هللا ثالوث متساوي رغم انه لم يذكر تعبير ثالوث
فاهلل واحد مميز في اقنوم االصل واقنوم يرسل للخالص واقنوم الروح الذي يحل والثالثه مميزين
متساويين في المكانة واحد في الذات االلهي الواحد رغم انهم متميزين في االدوار

فالعداد التي تؤكد تمييز اقنوم االبن في االله الواحد
سفر اشعياء 1 :63
 1 :63في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم بمحبته ورافته هو فكهم ورفعهم وحملهم
كل االيام القديمة
ايلوهيم هو المتكلم ويقول انه تضايق بسبب ضيقهم وان مالك حضرته خلصهم فهو مالك حضرة
ايلوهيم وهو شرحته سابقا انه يهوه نفسه في ملف

وايضا
سفر هوشع 1
 2 :1واما بيت يهوذا فارحمهم وأخلصهم بالرب إلههم وال أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل
وبفرسان
المتكلم هنا هو ايلوهيم ويقول انه سيرحم بيت يهوذا ويخلصهم بالرب إلههم إذا ايلوهيم سيخلص
شعبه بيهوه ايلوهيم

وايضا بنفس الفكر كما كان عن اسم ايلوهيم يتكرر عن اسم يهوه

سفر التكوين 11
 64 :11فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونا ار من عند الرب من السماء
فيوجد يهوه مميز هو الذي نفز وأمطر نار وكبريت ولكنه امطره من عند يهوه مميز
ويهوه الذي نزل على االرض وظهر البراهيم هو مع وحدانيته مع يهوه في السماء فهو يهوه
المميز في نفس الذات االلهية في السماء

وايضا
سفر زكريا 6
 8 :6النه هكذا قال رب الجنود بعد المجد ارسلني الى االمم الذين سلبوكم النه من يمسكم يمس
حدقة عينه
 1 :6الني هانذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني
وهنا نالحظ ان المتكلم يهوه رب الجنود ويقول انه بعد المجد اي هناك مرحله تختلف عن مرحلة
مجده
وهو يهوه رب الجنود المرسل والذي يرسله هو يهوه رب الجنود أيضا فهو متساوي في وحدانية
مع تمييز

وغيرها الكثير جدا من اعداد في العهد القديم تؤكد تمييز اقنوم االبن في الثالوث مع وحدانية
وتساوي رغم ان العهد القديم لم يستخدم لفظة ثالوث ولكن شرح هذا بالتفصيل.

واعداد تؤكد تمييز اقنوم الروح القدس في هللا
سفر التكوين 1
 6 :1وكانت االرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا يرف على وجه المياه

سفر التكوين 6
 3 :6فقال الرب ال يدين روحي في االنسان الى االبد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة وعشرين
سنة
فروح هللا مميز ولكن مع وحدانية في الذات اإللهية
وهو ايضا خالق
سفر المزامير 31 :114
ِ
وح َك َفت ْخَلقَ ،وت َج ِدد َو ْج َه األَْر ِ
ض.
تْرسل ر َ

سفر يهوديت 12 :16
اياك فلتعبد خليقتك باسرها النك انت قلت فكانوا ارسلت روحك فخلقوا وليس من يقاوم
كلمتك
فيوجد الراسل االله الخالق وايضا روح هللا القدوس المرسل وهو االله الخالق
وهو روح ايلوهيم
سفر الخروج 3 :31
ومألْته ِمن رو ِح ِ
هللا ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َف ْه ِم َواْل َم ْع ِرَف ِة َوك ِل َصْن َعةٍ،
ْ
ََ

سفر العدد 6 :64
اط ِهَ ،ف َكان عَلي ِه روح ِ
ورَفع بْلعام عيَني ِه و أرَى ِإسرِائيل حاال حسب أَسب ِ
هللا،
َ َْ
َْ َ َ َ َ َ َْ
َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ

سفر أخبار األيام الثاني 61 :64
ِ
ِ
ق َّ ِ
هك َذا َيقول هللا :
ال َله ْمَ « :
وي َاد َ
ف َف ْو َ
اع اْل َكاه َن َف َوَق َ
س روح هللا َزَك ِرَّيا ْب َن َيه َ
َوَل ِب َ
الش ْعب َوَق َ
الر َّب َق ْد َتَرَكك ْم».
الر ِب َفالَ تْفلِحو َن؟ أل ََّنك ْم َتَرْكتم َّ
لِ َما َذا َت َت َعَّد ْو َن َو َص َايا َّ

سفر أيوب 4 :33

روح ِ
هللا َصَن َعِني َوَن َس َمة اْلَق ِد ِ
َحَي ْتِني.
ير أ ْ
فهو روح ايلوهيم ذات ايلوهيم مساوي الب ويوجد روح ايلوهيم خلق ونسمة القدير أيضا احيى
وهو ايضا روح يهوه
سفر القضاة 11 :3
ِ
ان َعَلْي ِه روح َّ ِ
ان ِر َش ْع َتايِ َم َمِل َك
يلَ .و َخَر َج لِْل َحْر ِب َف َد َف َع َّ
الرب لَِي ِد ِه ك َ
وش َ
َف َك َ
الربَ ،وَق َضى ِإل ْسَرائ َ
وش ِ
ان ِر َش ْع َتايِ َم.
اع َت َّز ْت َيده َعَلى ك َ
امَ ،و ْ
أََر َ

سفر القضاة 34 :6
اءه.
س روح َّ
الر ِب ِج ْدعو َن َف َضَر َب ِباْلبو ِقَ ،ف ْ
اج َت َم َع أَِب َ
َوَل ِب َ
يع َزر َوَر َ

سفر القضاة 61 :11
الر ِب عَلى ي ْف َتاحَ ،فعبر ِجْلعاد ومَن َّسى وعبر ِمص َفا َة ِجْلعاد ،و ِمن ِمص َف ِ
اة ِجْل َع َاد
َف َك َ
ََ َ ْ ْ
َ َ ََ ْ
ان روح َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َعَبَر ِإَلى َبِني َعمو َن.

والروح هللا القدوس هو الذي يحل علينا
سفر القضاة 62 :13

ِ
ِ
ول.
َو ْاب َت َدأَ روح َّ
ان ٍٍ َبْي َن صْر َع َة َوأ ْ
الر ِب ي َح ِركه في َم َحَّلة َد َ
َش َتأ َ

سفر المزامير 11 :21
ِ ِ
وس الَ َتْن ِز ْعه ِمِني.
الَ َت ْطَر ْحني م ْن قدَّامِ َو ْج ِه َكَ ،ور َ
وح َك اْلقد َ

سفر الحكمة 12 :1
ومن علم مشورتك لو لم تؤت الحكمة وتبعث روحك القدوس من االعالي

واعداد كثيره جدا عن تمييز اقنوم روح هللا في الذات االلهية
إذا العهد القديم أكد بطريقة قاطعة ان هللا الواحد وهو ايضا به تمييز ثالوث اقنومي متساوي في
الذات الواحد

العهد الجديد

ومن بداية تجسد السيد المسيح وضح لنا العهد الجديد الثالوث في هللا الواحد

إنجيل لوقا 32 :1
ظلِل ِكَ ،فلِ ِ
ذل َك أَْي ًضا اْلقدوس
ال َلها« :اَلروح اْلقدس َي ِحل َعَلْي ِكَ ،وق َّوة اْل َعلِ ِي ت َ
َفأ َ
َج َ
اب اْل َمالَ ك َوَق َ
اْلمولود ِمْن ِك ي ْدعى ابن ِ
هللا.
َ َْ
َْ
فالعدد يوضح الثالث اقانيم :الروح القدس والعلي وايضا اقنوم االبن وتساوي مع تمييز الدور في
الوحدانية
وايضا في أحاديث المسيح
انجيل يوحنا 14
ِ
اآلب واآلب ِفي؟ اْل َكالَم َّال ِذي أ َكلِمكم ِب ِه َلست أ ََت َكَّلم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسيِ ،
ِ
لك َّن
 11أََل ْس َت ت ْؤ ِمن أَني أََنا في ِ َ َ َّ
ْ
ْ
اآلب اْلح َّ ِ
ال.
ال ف َّي ه َو َي ْع َمل األ ْ
َ َ
َع َم َ
ِ
َعم ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
 11ص ِدقوِني أَِني ِفي ِ
ال َن ْف ِس َها.
اآلب َو َ
َ
اآلب ف َّيَ ،واِال َف َصدقوني ل َسَبب األ ْ َ
ِ
ظ َم
ق اْل َح َّ
 16اَْل َح َّ
َع َ
َع َمل َها َي ْع َمل َها ه َو أَْي ًضاَ ،وَي ْع َمل أ ْ
َع َمال َّالتي أََنا أ ْ
ق أَقول َلك ْمَ :م ْن ي ْؤ ِمن ِبي َفاأل ْ
اض ِإَلى أَِبي.
ِمْن َها ،أل َِني َم ٍ
االب ِن.
اس ِمي َفذلِ َك أَ ْف َعله لَِي َت َمج َ
َّد اآلب ِب ْ
َ 13و َم ْه َما َسأَْلت ْم ِب ْ
اس ِمي َفِإِني أَ ْف َعله.
ِ 14إ ْن َسأَْلت ْم َشْيًئا ِب ْ
ِ
اي،
ِ« 12إ ْن كْنت ْم ت ِحبوَنني َف ْ
اح َفظوا َو َص َاي َ
َ 16وأََنا أَ ْطلب ِم َن ِ
آخَر لَِي ْمك َث َم َعك ْم ِإَلى األََب ِد،
اآلب َفي ْع ِطيك ْم م َع ِزًيا َ
ِ
ِ
َما أَْنت ْم َف َت ْع ِرفوَنه أل ََّنه
َن َي ْقَبَله ،أل ََّنه الَ َيَراه َوالَ َي ْع ِرفهَ ،وأ َّ
 12روح اْل َح ِق َّالذي الَ َي ْس َتطيع اْل َعاَلم أ ْ

مِ
اكث َم َعك ْم َوَيكون ِفيك ْم.
َ
 18الَ أَ ْترككم ي َتامىِ .إِني ِ
آتي ِإَلْيك ْم.
ْ َ َ
َما أَْنت ْم َف َتَر ْوَنِنيِ .إِني أََنا َحي َفأَْنت ْم َس َت ْحَي ْو َن.
َ 11ب ْع َد َقلِيل الَ َيَرِاني اْل َعاَلم أَْي ًضاَ ،وأ َّ
ِ 61في ذلِ َك اْلَي ْو ِم َت ْعَلمو َن أَِني أََنا ِفي أَِبيَ ،وأَْنت ْم ِف َّيَ ،وأََنا ِفيك ْم.
َّ ِ ِ
اي َوَي ْح َفظ َها َفه َو َّال ِذي ي ِحبِنيَ ،و َّال ِذي ي ِحبِني ي ِحبه أَِبيَ ،وأََنا أ ِحبهَ ،وأ ْظ ِهر
 61اَلذي عْن َده َو َص َاي َ
َله َذ ِاتي».
ِ
س ِ
َن ت ْظ ِهَر َذ َات َك َلَنا
اإل ْس َخْريوط َّيَ« :يا َسِيدَ ،ما َذا َح َد َث َح َّتى ِإَّن َك م ْزِمع أ ْ
ال َله َيهوَذا َلْي َ
َ 66ق َ
س لِْل َعاَلمِ؟»
َوَلْي َ
 63أَجاب يسوع وَقال َلهِ« :إن أ ِ
َحد َي ْح َف ْظ َكالَ ِميَ ،وي ِحبه أَِبيَ ،وِاَلْي ِه َنأ ِْتيَ ،و ِعْن َده َن ْصَنع
َحَّبني أ َ
ْ َ
َ َ َ
َ َ
َمْن ِزالً.
َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
س لِي َبل لِ ِ
آلب َّال ِذي أَْر َسَلِني.
 64اَلذي الَ يحبني الَ َي ْح َفظ َكالَميَ .واْل َكالَم الذي َت ْس َمعوَنه َلْي َ
ْ
ِ 62به َذا َكَّل ْمتك ْم َوأََنا ِعْن َدك ْم.
َّ ِ
ِ
اس ِميَ ،فه َو ي َعلِمك ْم ك َّل َشي ٍءَ ،وي َذ ِكرك ْم ِبك ِل
َ 66وأ َّ
َما اْلم َعزِي ،الروح اْلقدس ،الذي َسيْرسله اآلب ِب ْ
ْ
َما قْلته َلك ْم.
فهل نحتاج لتفاصيل أكثر من ذلك عن االب واالبن والروح القدس وتاكيد التساوي والوحدانية
وايضا
انجيل يوحنا 12

اآلب ،روح اْل َح ِقَّ ،ال ِذي ِم ْن ِعْن ِد ِ
َ « 66وم َتى َجاء اْلم َعزِي َّال ِذي سأْرِسله أََنا ِإَلْيكم ِم َن ِ
اآلب َيْنَب ِثق،
ْ
َ
َ
َ
َفه َو َي ْش َهد لِي.
فالمسيح واحد مع االب والروح ومساوي لالب والروح في ارسال الروح القدس
وايضا
انجيل يوحنا 12
طلِق الَ يأ ِْتيكم اْلمع ِزي ،و ِ
ِ 2
َن أَْن َ ِ
لك ْن ِإ ْن
لكِني أَقول َلكم اْل َح َّ
قِ :إَّنه َخْير َلك ْم أ ْ
ق ،أل ََّنه ِإ ْن َل ْم أَْن َ ْ َ
طل َ
َ
َ
َذ َهْبت أْرِسله ِإَلْيك ْم.
اك يَب ِكت اْل َعاَل َم َعَلى َخ ِطَّي ٍة َو َعَلى ِبر َو َعَلى َدْينوَنةٍ:
اء َذ َ
َ 8و َم َتى َج َ
َما َعَلى َخ ِطَّي ٍة َفأل ََّنه ْم الَ ي ْؤ ِمنو َن ِبي.
 1أ َّ
َما عَلى ِبر َفأل َِني َذ ِ
اهب ِإَلى أَِبي َوالَ َتَر ْوَنِني أَْي ًضا.
َ 11وأ َّ َ
ِ
ين.
َما َعَلى َدْينوَن ٍة َفأل َّ
َ 11وأ َّ
يس ه َذا اْل َعاَل ِم َق ْد د َ
َن َرِئ َ
ِ
ِ
ور َك ِثيرًة أَي ًضا ألَقول َلكم ،و ِ
ِ
اآلن.
لك ْن الَ َت ْس َتطيعو َن أ ْ
َن َت ْح َتملوا َ
ِ« 16إ َّن لي أم ًا َ ْ
َ ْ َ
يع اْل َح ِق ،أل ََّنه الَ َي َت َكَّلم ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،ب ْل كل
اك ،روح اْل َح ِقَ ،فه َو يْرِشدك ْم ِإَلى َج ِم ِ
َ 13وأ َّ
اء َذ َ
َما َم َتى َج َ
ور ِ
آتَيةٍ.
َما َي ْس َمع َي َت َكَّلم ِب ِهَ ،وي ْخ ِبرك ْم ِبأم ٍ
اك ي َم ِجدِني ،أل ََّنه َيأْخذ ِم َّما لِي َوي ْخ ِبرك ْم.
َ 14ذ َ
وهذا يؤكد ان ال يوجد ما يسمي خضوع االب والروح لالب كمرتبة اقل وكينونة اقل
والمسيح بعد قيامته أكد على الثالوث ووحدانية هللا ايضا

إنجيل متى 11 :68
ِ
ِ
ِ
االب ِن َوالرو ِح اْلقد ِ
س.
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهبوا َوَتْلمذوا َجم َ
يع األ َم ِم َو َعمدوه ْم ِب ْ
باسم تاكيد على التساوي بكل ما يحمل التساوي من معني وايضا الوحدانية
وايضا في اعمال الرسل
سفر أعمال الرسل 68 :61
ِ
الرِعَّي ِة َّال ِتي أَ َقامكم الروح اْلقدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرزوا ِا ًذا ألَ ْنف ِسك ْم َولِ َج ِم ِ
يع َّ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
َ َ
َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ

وايضا الثالوث واضح جدا نصا في الرسائل
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :8
ِ
ِ ِ ِ
َحد
َما أَْنت ْم َفَل ْست ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي الر ِ
َوأ َّ
ان روح هللا َساكًنا فيك ْمَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
وحِ ،إ ْن َك َ
ان أ َ
َليس َله روح اْلم ِس ِ ِ
س َله.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
َْ
َ

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 12

ِ
ود َعَلى األ َممَِ ،عَلْي ِه َسَيكون َر َجاء
َصل َي َّسى َواْلَقائم لَِيس َ
َ 16وأَْي ًضا َيقول ِإ َش ْعَياءَ « :سَيكون أ ْ
األ َممِ».
الرج ِ
ِ
الرج ِ
اإليم ِ ِ
وح اْلقد ِ
ِ ِ
س.
اء ِبق َّوِة الر ِ
اء ك َّل سر ٍ
ان ،ل َت ْزَدادوا في َّ َ
َ 13وْلَي ْمألْك ْم ِإله َّ َ
ور َو َسالَ ٍم في َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :12
هللا َك َك ِ
يل ِ
َج ِل األممِ ،مب ِ
اشًار ِإل ْن ِج ِ
اه ٍن ،لَِيكو َن قْرَبان األ َممِ
َح َّتى أَكو َن َخ ِاد ًما لَِيسو َع اْل َم ِس ِ
يح أل ْ
َ َ
م ْقبوالً مَقَّد ًسا ِبالرو ِح اْلقد ِ
س.
َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 31 :12
ِ
وح ،أَن تج ِ
َفأَ ْطلب ِإَلْيك ْم أَي َها ِ
اهدوا َم ِعي ِفي
اإل ْخ َوةِ ،بَربَِنا َيسو َع اْل َم ِس ِ
يحَ ،و ِب َم َحَّبة الر ِ ْ َ
ات ِمن أَجلِي ِإَلى ِ
الصَلو ِ
هللا،
ْ ْ
َّ َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 14 :13
يح ،ومحَّبة ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هللاَ ،و َش ِرَكة الرو ِح اْلقد ِ
ين.
س َم َع َجميعك ْم .آم َ
ن ْع َمة َربَِنا َيسو َع اْل َمس ِ َ َ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 6

ِ
اس الرس ِل واألَ ْن ِبي ِ
الز ِ
َس ِ
اءَ ،وَيسوع اْل َم ِسيح َن ْفسه َح َجر َّ
اوَي ِة،
َ 61مْبنِي َ
َ َ
ين َعَلى أ َ
َّ 61ال ِذي ِف ِ
يه كل اْل ِبَن ِ
الر ِب.
اء مَرَّكًبا َم ًعاَ ،يْنمو َهْي َكالً مَقَّد ًسا ِفي َّ
َّ 66ال ِذي ِف ِ
يه أَْنتم أَي ًضا مبِنيو َن معا ،مس َكًنا ِ
وح.
هلل ِفي الر ِ
َْ
ْ ْ
ًَ َ ْ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 3 :3
ِ
يح َيسو َعَ ،والَ َن َّت ِكل َعَلى اْل َج َس ِد.
وحَ ،وَن ْف َت ِخر ِفي اْل َم ِس ِ
هللا ِبالر ِ
انَّ ،الذ َ
أل ََّنَنا َن ْحن اْل ِخ َت َ
ين َن ْعبد َ

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 13 :6
َجلِك ْم أَي َها ِ
هللا
الر ِب ،أ َّ
اإل ْخ َوة اْل َم ْحبوبو َن ِم َن َّ
َوأ َّ
هللا ك َّل ِح ٍ
َما َن ْحن َفَيْنَب ِغي َلَنا أ ْ
ين أل ْ
َن َ
َن َن ْشكَر َ
صِ ،ب َت ْق ِد ِ
اخ َت َارك ْم ِم َن اْلَب ْد ِء لِْل َخالَ ِ
يس الرو ِح َوَت ْص ِد ِ
يق اْل َح ِق.
ْ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 16 :3
َو ِب ِ
اع َع ِظيم ه َو ِسر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍ ،ك ِرَز
اإل ْج َم ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي الر ِ
الت ْق َوى :هللا َ
وحَ ،تَر َ
ِب ِه َبْي َن األ َممِ ،أو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 6

َ 3وه َذا َسَن ْف َعله ِإ ْن أ َِذ َن هللا.
َن َّال ِذين ِ
ِ
وح اْلقد ِ
السم ِ
س،
 4أل َّ
اء الر ِ
َ ْ
اوَّي َة َو َصاروا شَرَك َ
استنيروا َمَّرًةَ ،وَذاقوا اْل َم ْوهَب َة َّ َ
ِ
َّه ِر ِ
الصالِح َة وق َّو ِ
ِ
اآلتي،
ات الد ْ
َ 2وَذاقوا َكل َم َة هللا َّ َ َ

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 14 :1
فكم بالحري يكون دم المسييييح الذي بروح ازلي قدم نفسيييه ع بال عيب يطهر ضيييمائركم من اعمال
ميتة لتخدموا هللا الحي

رسالة بطرس الرسول األولى 6 :1
ِبم ْق َت َضى ِعْلمِ ِ
يس الرو ِح لِ َّ
هللا ِ
اع ِةَ ،وَر ِ
السا ِب ِقِ ،في َت ْق ِد ِ
يح :لِت ْك َثْر
ش َد ِم َيسو َع اْل َم ِس ِ
اآلب َّ
لط َ
َلكم ِ
السالَم.
الن ْع َمة َو َّ

رسالة يوحنا الرسول األولى 2 :2
ِ
السم ِ
نِ
اء هم َثالَ َثة :اآلب ،واْل َكلِمة ،والروح اْلقدس .وهؤالَ ِء َّ
الثالَ َثة ه ْم
َفِإ َّن َّالذ َ
َ
َ َ َ
ْ
ين َي ْش َهدو َ في َّ َ
وِ
احد.
َ

رسالة يهوذا 1

ِ
َما أَْنتم أَيها األ ِ
وح اْلقد ِ
َحَّباء َف ْابنوا أَْنف َسك ْم َعَلى ِإيم ِانكم األَ ْق َد ِ
س،
ين ِفي الر ِ
س ،م َصل َ
َ 61وأ َّ ْ َ
َ
يح لِْلحي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اة األََب ِدَّي ِة.
اح َفظوا أَْنف َسك ْم في َم َحَّبة هللا ،مْن َتظ ِر َ
َ 61و ْ
ين َر ْح َم َة َربَِنا َيسو َع اْل َمس ِ َ َ
ين،
َ 66و ْار َحموا اْلَب ْع َ
ض م َمِي ِز َ
ومن رؤيا يوحنا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 2 :6
ِ ِ
يه أَن يأْكل ِمن َشجرِة اْلحي ِ
ِ
م ْن َله أذن َفْلَي ْسم ْع ما َيقوله الروح لِْل َكَن ِائ ِ
اة
سَ .م ْن َي ْغلب َف َسأ ْعط ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
َ
س ِ
َّال ِتي ِفي َو َس ِط ِفْرَد ْو ِ
هللا».

سفر رؤيا يوحنا 4
السم ِ
ِ
الص ْوت األ ََّول َّال ِذي َس ِم ْعته َكبوق َي َت َكَّلم َم ِعي َق ِائالً:
اءَ ،و َّ
َ 1ب ْع َد ه َذا َن َ
ظْرت َواِ َذا َباب َم ْفتوح في َّ َ
َن َي ِص َير َب ْع َد ه َذا».
اص َع ْد ِإَلى هَنا َفأ ِرَي َك َما الَ بَّد أ ْ
« ْ
السم ِ
ِ
اءَ ،و َعَلى اْل َعْر ِ
ش َجالِس.
َ 6ولِْل َوْق ِت ِصْرت ِفي الر ِ
وحَ ،واِ َذا َعْرش َم ْوضوع في َّ َ

وميز المسيح نفسه كاقنوم عن االب كثي ار مع تاكيد الوحدانية
انجيل يوحنا 61 :14
الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.والذي يحبني يحبه ابي وانا احبه واظهر له ذاتي

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
ثالث اعداد تؤكد ان الثالوث يعمل بوحدانية
االب
انجيل متي 11
اع ِة ما َت َت َكَّلمو َن
ف أ َْو ِب َما َت َت َكَّلمو َن ،أل ََّنك ْم ت ْع َ
ط ْو َن ِفي ِتْل َك َّ
َسَلموك ْم َفالَ َت ْه َتموا َكْي َ
َ 11ف َم َتى أ ْ
الس َ َ
ِب ِه،
ِِ
ين َب ْل روح أَِبيكم َّال ِذي َي َت َكَّلم ِفيك ْم.
 61أل ْ
َن َل ْست ْم أَْنتم اْلم َت َكلم َ
الروح القدس
إنجيل مرقس 11 :13
َف َم َتى َساقوك ْم لِي َسلِموك ْمَ ،فالَ َت ْع َتنوا ِم ْن َقْبل ِب َما َت َت َكَّلمو َن َوالَ َت ْه َتمواَ ،ب ْل َم ْه َما أ ْع ِطيت ْم ِفي
الس ِ
ِ
ِِ
ين َب ِل الروح اْلقدس.
اعة َف ِبذلِ َك َت َكَّلموا .أل ْ
َن َل ْست ْم أَْنتم اْلم َت َكلم َ
تْل َك َّ َ
االبن
انجيل لوقا 61

 16وَقبل ه َذا كلِ ِه يْلقو َن أَي ِديهم عَليكم وي ْطردوَنكم ،ويسلِموَنكم ِإَلى مج ِ
ام ٍع َوسجو ٍنَ ،وت َساقو َن
ََ
ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
ْ
ْ َ َ
َ َْ
وك َووالَ ٍة أل ْ ِ
اس ِمي.
ام مل ٍ
َجل ْ
َم َ
أَ
َ 13فَيؤول ذلِ َك َلك ْم َش َه َاد ًة.
َن الَ َت ْه َتموا ِم ْن َقْبل لِ َكي َت ْح َتجوا،
َ 14ف َضعوا ِفي قلو ِبك ْم أ ْ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن يَق ِ
وها.
 12ألَني أََنا أ ْعطيك ْم َف ًما َو ِح ْك َم ًة الَ َي ْقدر َج ِميع م َعانديك ْم أ ْ
وها أ َْو يَناقض َ
اوم َ

وايضا عن اليوم
يوم المسيح
الة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 8 :1
َّال ِذي سي ْث ِبتكم أَي ًضا ِإَلى ِ
يح.
الن َه َاي ِة ِبالَ َل ْومٍ ِفي َي ْومِ َربَِنا َيسو َع اْل َم ِس ِ
ْ ْ
َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :2
طِ ِ ِ
ِ ِ
َن ي َسَّل َم ِم ْثل ه َذا لِ َّ
الر ِب َيسو َع
ص الروح ِفي َي ْومِ َّ
لشْي َ
أْ
ان ل َهالَ ك اْل َج َسد ،ل َك ْي َت ْخل َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 11 :1
ِِ
ِ ِ
يح،
ين َو ِبالَ َع ْثَرٍة ِإَلى َي ْومِ اْل َم ِس ِ
ور اْلم َت َخال َفةَ ،ل َك ْي َتكونوا م ْخلص َ
َح َّتى ت َمِيزوا األم َ

يوم الروح
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 31 :4
ِ
وس َّال ِذي ِب ِه خ ِت ْمت ْم لَِي ْومِ اْل ِف َد ِاء.
َوالَ ت ْح ِزنوا ر َ
وح هللا اْلقد َ

يوم هللا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :16
ِ
ِ
اتَ ،ت ْخرج عَلى مل ِ
وك اْل َعاَل ِم َوك ِل اْلمسكوَن ِة ،لِ َت ْجم َعهم لِ ِق َت ِ
ال
آي ٍ
َفِإَّنه ْم أَْرَواح َشَياط َ
َ
ين َصان َعة َ
َْ
َ ْ
ذلِك اْليو ِم اْلع ِظيمِ ،يومِ ِ
هللا اْلَق ِاد ِر َعَلى ك ِل َشي ٍء.
َْ
َ َْ َ
ْ

وايضا
المسيح ساكن فينا
الة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :13
ِ ِ
اإليم ِ
َن َيسو َع
ام َت ِحنوا أَْنف َسك ْم .أ َْم َل ْست ْم َت ْع ِرفو َن أَْنف َسك ْم ،أ َّ
ان؟ ْ
َج ِربوا أَْنف َسك ْمَ ،ه ْل أَْنت ْم في َ
ِ
ِ
ِ
ين؟
يح ه َو فيك ْمِ ،إ ْن َل ْم َتكونوا َمْرفوض َ
اْل َمس َ
الروح القدس والمسيح ساكن فينا

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :8
ِ
ِ ِ ِ
س
َما أَْنت ْم َفَل ْست ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي الر ِ
َ 1وأ َّ
ان روح هللا َساكًنا فيك ْمَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
وحِ ،إ ْن َك َ
ان أ َ
َحد َلْي َ
َله روح اْلم ِس ِ ِ
س َله.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
َ
َما الروح َف َحَياة ِب َسَب ِب اْل ِب ِر.
ان اْل َم ِسيح ِفيك ْمَ ،فاْل َج َسد َمِيت ِب َسَب ِب اْل َخ ِطَّي ِةَ ،وأ َّ
َ 11واِ ْن َك َ
َّ ِ
اكًنا ِفيكمَ ،ف َّال ِذي أَ َقام اْلم ِسيح ِمن األَمو ِ
ِ
ات س ِ
ِ
ات
َ 11واِ ْن َك َ
َ َ َ َ َْ
ْ
ام َيسو َع م َن األ َْم َو َ
ان روح الذي أَ َق َ
الس ِ
َجس َادكم اْلم ِائ َت َة أَي ًضا ِبر ِ
ِ
اك ِن ِفيك ْم.
وح ِه َّ
ْ
َسي ْحيي أ ْ َ
َ
الروح ساكن فينا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 16 :3
هللا ،وروح ِ
أَما َتعَلمو َن أََّنكم هي َكل ِ
هللا َي ْسكن ِفيك ْم؟
ْ َْ
َ ْ
َ
المسيح واالب فينا
إنجيل يوحنا 63 :14
أَجاب يسوع وَقال َلهِ« :إن أ ِ
َحد َي ْح َف ْظ َكالَ ِميَ ،وي ِحبه أَِبيَ ،واَِلْي ِه َنأ ِْتيَ ،و ِعْن َده َن ْصَنع
َحَّبني أ َ
ْ َ
َ َ َ
َ َ
َمْن ِزالً.

رسالة يوحنا الرسول االولي 6

ِ
االب ِن َفَله اآلب أَْي ًضا.
س َله اآلب أَْي ًضاَ ،و َم ْن َي ْع َت ِرف ِب ْ
 63كل َم ْن يْنكر ْ
االب َن َلْي َ
َما أَْنت ْم َف َما َس ِم ْعتموه ِم َن اْلَب ْد ِء َفْلَي ْثب ْت ِإ ًذا ِفيك ْمِ .إ ْن َثَب َت ِفيك ْم َما َس ِم ْعتموه ِم َن اْلَب ْد ِءَ ،فأَْنت ْم
 64أ َّ
ِ
االب ِن َوِفي ِ
اآلب.
أَْي ًضا َت ْثبتو َن في ْ

وايضا الكتاب بوضوح أكد وحدانية هللا فنحن نؤمن باله واحد
انجيل مرقس 61 :16
فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد

انجيل مرقس 36 :16
فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه هللا واحد وليس اخر سواه

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 31 :3
الن هللا واحد هو الذي سيبرر الختان بااليمان والغرلة بااليمان

انجيل لوقا 46 :11

ولكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها

سفر رؤيا يوحنا 4 :12
من ال يخافك يا رب ويمجد اسمك النك وحدك قدوس الن جميع االمم سياتون ويسجدون امامك
الن احكامك قد اظهرت

انجيل يوحنا 31 :11
انا واالب واحد

انجيل لوقا 11 :18
فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا اال واحد وهو هللا

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 16 :2
وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية الن الحكم من واحد للدينونة واما الهبة فمن جرى خطايا
كثيرة للتبرير

رسالة يعقوب 11 :6
انت تؤمن ان هللا واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون

رسالة يوحنا الرسول االولي 8 :2
والذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح والماء والدم والثالثة هم في الواحد

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 16 :6
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 6 :4
إله واب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 12 :1

وملك الدهور الذي ال يفنى وال يرى االله الحكيم وحده له الكرامة والمجد الى دهر الدهور امين

رسالة بولس الرسول االولي الي اهل كورنثوس 6 :16
وانواع اعمال موجودة ولكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل

انجيل يوحنا 44 :2
كيف تقدرون ان تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد الذي من االله الواحد لستم
تطلبونه

اما عن الترتيب فهذا ليس دقيق بمعني
لالسف البعض قال بان االب أعظم من االبن الاجل الترتيب االقنومي فاالب اوال ثم االبن اقل ثم
الروح القدس اقل النه الثالث في الترتيب وهذا غير صحيح
فالترتيب جاء في الكتاب المقدس بعدة طرق
االب واالبن الروح القدس
إنجيل متى 11 :68

ِ
ِ
ِ
االب ِن َوالرو ِح اْلقد ِ
س.
اسمِ اآلب َو ْ
َفا ْذ َهبوا َوَتْلمذوا َجم َ
يع األ َم ِم َو َعمدوه ْم ِب ْ

رسالة يوحنا الرسول األولى 2 :2
ِ
السم ِ
نِ
اء هم َثالَ َثة :اآلب ،واْل َكلِمة ،والروح اْلقدس .وهؤالَ ِء َّ
الثالَ َثة ه ْم
َفِإ َّن َّالذ َ
َ
َ َ َ
ْ
ين َي ْش َهدو َ في َّ َ
وِ
احد.
َ

االب والروح القدس واالبن
رسالة بطرس الرسول األولى 6 :1
ِبم ْق َت َضى ِعْل ِم ِ
يس الرو ِح لِ َّ
هللا ِ
اع ِةَ ،وَر ِ
السا ِب ِقِ ،في َت ْق ِد ِ
يح :لِت ْك َثْر
ش َد ِم َيسو َع اْل َم ِس ِ
اآلب َّ
لط َ
َلكم ِ
السالَم.
الن ْع َمة َو َّ

االبن واالب والروح القدس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 14 :13
يح ،ومحَّبة ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هللاَ ،و َش ِرَكة الرو ِح اْلقد ِ
ين.
س َم َع َجميعك ْم .آم َ
ن ْع َمة َربَِنا َيسو َع اْل َمس ِ َ َ َ

االبن والروح القدس واالب

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 31 :12
ِ
وح ،أَن تج ِ
َفأَ ْطلب ِإَلْيك ْم أَي َها ِ
اهدوا َم ِعي ِفي
اإل ْخ َوةِ ،بَربَِنا َيسو َع اْل َم ِس ِ
يحَ ،و ِب َم َحَّبة الر ِ ْ َ
ات ِمن أَجلِي ِإَلى ِ
الصَلو ِ
هللا،
ْ ْ
َّ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 18 :6
َن ِب ِه َلَنا ِكَليَنا قدوما ِفي روح و ِ
اح ٍد ِإَلى ِ
اآلب.
أل َّ
ْ
ٍ َ
ً

الروح القدس االبن االب
رسالة بولس الرسول االولي الي اهل كورنثوس 16
ِ
ودة ،و ِ
لك َّن الروح و ِ
احد.
َ َ
َ 4فأَْن َواع َم َواه َب َم ْوج َ َ
ِ
الر َّب و ِ
احد.
َ 2وأَْن َواع ِخ َد ٍم َم ْوج َ
ودةَ ،ولك َّن َّ َ
ودة ،و ِ
لك َّن هللا و ِ
احدَّ ،ال ِذي َي ْع َمل اْلك َّل ِفي اْلك ِل.
َ 6وأَْن َواع أ ْ
ََ
َع َمال َم ْوج َ َ

وبهذا نتاكد ان الترتيب ال يشير ايضا الي التبعية
فكل هذا يؤكد ان هللا واحد وهو ثالوث باقنيمه مميز متساوي بدون انقسام
وبمعونة الرب ساقدم في ملف اخر اقوال االباء عن المساواة في الطبيعة.

والمجد هلل دائما

