كيف نقول االب واالبن والروح القدس اله واحد
وهم ظاهرين باشكار مختلفة منفصلة ؟ متي :3
 71و مرقس  71 :7و لوقا  22 :3و يوحنا :7
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الشبهة

األب واالبن والروح ثالثة
متى71 :3
و صوت من السماوات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت
القدس واحد ونحن نقرأ لو قيل أن المنادي هو األب  ..نقول  :كيف يكون األب واالبن والروح
بإنجيل متى أن االبن واقف على األرض والروح
القدس تجسدت في حمامة واألب ينادي من خلف السحاب فكيف الثالثة واحد والثالثة منفصلين عن
بعضهم البعض كما ظهر لنا بهذه الفقرة ؟

الرد

باختصار في البداية المشكك يعتقد ان االب انحصر في مجرد صوت من السماء واالبن انحصر في
مجرد الجسد والروح القدس انحصر في الهيئة الجسمية مثل حمامة وهذا خطأ من المشكك في
مفهومه فالثالثه غير محدودين  .والنه بناء علي هذا المفهوم الخطأ بني فكره انهم طالما ظاهرين
بهذه الطريقه المحدودة يصبح االب غير االبن الن االبن ظاهر علي االرض بطريقه محدوده ( في
فكره ) وصوت االب في السماء فاصبحوا في فكره منفصلين والروح القدس الذي ظن انه فقط هو
الهيئة الجسمية مثل حمامة.

فاهلل غير محدود بكل اقانيمه وهذا بادله كثيره جدا واقدم بعض االعداد القليلة كامثلة من كثير
2اخبار االيام 71 :6
النه هل يسكن هللا حقا مع االنسان على االرض.هوذا السموات وسماء السموات ال تسعك فكم
باالقل هذا البيت الذي بنيت.

سفر اشعياء 7 :66
هكذا قال الرب.السموات كرسيي واالرض موطئ قدمي.اين البيت الذي تبنون لي واين مكان
راحتي.

سفر اعمال الرسل 94 :1
السماء كرسي لي واالرض موطئ لقدم ّي.اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي.

2كورنثوس 76 :6
واية موافقة لهيكل هللا مع االوثان.فانكم انتم هيكل هللا الحي كما قال هللا اني سأسكن فيهم واسير
بينهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا.

سفر التثنية 79 :71
هوذا للرب الهك السموات وسماء السموات واالرض وكل ما فيها.

2اخبار االيام 6 :2
ومن يستطيع ان يبني له بيتا الن السموات وسماء السموات ال تسعه ومن انا حتى ابني له بيتا اال
لاليقاد امامه.

سفر المزامير 9 :773
الرب عال فوق كل االمم.فوق السموات مجده.

مز  1 :734اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب.
مز  1 :734ان صعدت الى السموات فانت هناك.وان فرشت في الهاوية فها انت.
مز  4 :734ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر
مز  71 :734فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك.
مز  77 :734فقلت انما الظلمة تغشاني.فالليل يضيء حولي.
مز  72 :734الظلمة ايضا ال تظلم لديك والليل مثل النهار يضيء.كالظلمة هكذا النور

مز  73 :734النك انت اقتنيت كليت ّي.نسجتني في بطن امي.
مز  79 :734احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا.عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا.
مز  71 :734لم تختف عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق االرض.
مز  76 :734رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها.

سفر ارميا 29 :23
اذا اختبأ انسان في اماكن مستترة أفما اراه انا يقول الرب.أما امأل انا السموات واالرض يقول
الرب.

سفر الملوك األول 21 :1
س ُعكَ ،فَ َك ْم بِاألَقَ ِّل
ألَنَّهُ َه ْل يَ ْ
س َما ُء ال َّ
ض؟ ه َُو َذا ال َّ
ت الَ تَ َ
اواتُ َو َ
اوا ِ
س َم َ
س َم َ
س ُكنُ هللاُ َحقًّّا َعلَى األَ ْر ِ
ه َذا ا ْلبَ ْيتُ الَّ ِذي بَنَ ْيتُ ؟

وعن االقانيم ايضا غير محدودة
إنجيل متى 21 :71
س ِط ِه ْم».
س ِمي فَ ُهنَاكَ أَ ُكونُ فِي َو ْ
ان أَ ْو ثَالَثَةٌ بِا ْ
ألَنَّهُ َح ْيثُ َما ْ
اجتَ َم َع ا ْثنَ ِ

إنجيل متى 21 :21
ضا ِء ال َّد ْه ِر» .آ ِمينَ .
ص ْيتُ ُك ْم بِ ِه َ .وهَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك َّل األَيَّ ِام إِلَى ا ْنقِ َ
َو َعلِّ ُمو ُه ْم أَنْ يَ ْحفَظُوا َج ِمي َع َما أَ ْو َ

إنجيل يوحنا 73 :3

س َما ِء.
ان الَّ ِذي ه َُو فِي ال َّ
س َما ِء إِالَّ الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
ص ِع َد إِلَى ال َّ
اإل ْن َ
س أَ َح ٌد َ
َولَ ْي َ
س ِ
س َما ِء ،ابْنُ ِ

انجيل يوحنا 71 :79
روح الحق الذي ال يستطيع العالم ان يقبله النه ال يراه وال يعرفه.واما انتم فتعرفونه النه ماكث
.معكم ويكون فيكم

فاالب غير محدود واالبن غير محدود والروح القدس غير محدود واالب واالبن والروح القدس اله
واحد ولذلك ظهور الثالوث بتمييز ال يلغي االتحاد وال الالمحدودية
وبالطبع في المعمودية
انجيل مرقس 7
وح ِم ْث َل َح َما َم ٍة نَا ِزالًّ َ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 ِ
َ 71ولِ ْ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 ُ
َ 77و َكانَ َ
اوا ِ
س َم َ

إنجيل لوقا 22 :3
س َما ِء قَائِالًّ« :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 بدون انفصال وال تم تحديدهم ولكن الالهوت الزال يملال
الكل وبدون انفصال النه اله واحد وجوهر واحد
وهذا ما اكده المسيح
انجيل يوحنا 79
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 ِ
 71أَلَسْتَ 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 َ
َ 77
ال نَ ْف ِ
سب َ ِ
ص ِّدقُونِي أَنِّي فِي اآل ِ
ب األَ ْع َم ِ
ضاَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْعظَ َم
ق ا ْل َح َّ
 72اَ ْ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 ْ
ُ
َ 73و َم ْه َما َ
س ِمي فَإِنِّي أَ ْف َعلُهُ.
سأ َ ْلتُ ْم َ
ش ْيئًّا بِا ْ
 79إِنْ َ
اي،
« 71إِنْ ُك ْنتُ ْم ت ُِحبُّونَنِي فَ ْ
صايَ َ
احفَظُوا َو َ
آخ َر لِيَ ْم ُك َ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم ُم َع ِّزيًّا َ
ث َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِد،
َ 76وأَنَا أَ ْطلُ ُ
ب ِمنَ اآل ِ
وح ا ْل َح ِّ
ق الَّ ِذي الَ يَ ْ
ست َِ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
ُ 71ر ُ
َما ِك ٌ
ث َم َع ُك ْم َويَ ُكونُ فِي ُك ْم.
 71الَ 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 َ
 74بَ ْ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 َ
 27اَلَّ ِ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 يَ ُهو َ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 ِح ُّبهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
 23أَ َج َ
َم ْن ِزالًّ.
سلَنِي.
 29اَلَّ ِذي الَ يُ ِح ُّبنِي 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 ِ
 21بِه َ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 ْ
َ 26وأَ َّ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 النه يؤكد ان االب متحد به وهو
واالب وتحدين بالروح القدس ومع هذا يوجد تمييز بدون انفصال بين االب واالبن والروح القدس
والمسيح بعد قيامته اكد علي الثالوث ووحدانية هللا ايضا

إنجيل متى 74 :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 ِ

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :1
ُ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 ِ
وصفات الثالوث
هو هللا
رسالة بطرس الرسول األولى 2 :7
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 ِ
سا ِب ِ
س ِ
الر ِ
سالَ ُم.
النِّ ْع َمةُ َوال َّ
واالب هو هللا
 2تيموثاوس 7
 2 :7الى تيموثاوس االبن الحبيب نعمة و رحمة و سالم من هللا االب و المسيح يسوع ربنا
واالبن هو هللا
عبرانيين 7
 1 :7و اما عن االبن كرسيك يا هللا الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك

يوحنا 7
 7 :7في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند هللا و كان الكلمة هللا
الروح القدس هو هللا

اعمال 1
 3 :1فقال بطرس يا حنانيا لماذا مال الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس و تختلس من ثمن
الحقل
 9 :1اليس و هو باق كان يبقى لك و لما بيع الم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا
االمر انت لم تكذب على الناس بل على هللا
فهو اله واحد غير محدود وهو من ثالث اقانيم متحدين االب الغير محدود واالبن الغير محدود
والروح القدس الغير محدود
ثالث اعداد تؤكد ان الثالوث يعمل بوحدانية
االب
انجيل متي 71
سا َع ِة َما تَتَ َكلَّ ُمونَ بِ ِه،
 74فَ َ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 77 :73
ْ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 27
ساقُونَ أَ َما َم
سلِّ ُمونَ ُك ْم إِلَى َم َجا ِم ٍع َو ُ
ونَ ،وتُ َ
َ 72وقَ ْ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 َدةًّ.
 73فَيَؤُو ُ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،
 79فَ َ
ضوهَا.
ْطي ُك ْم فَ ًّما َو ِح ْك َمةًّ الَ يَ ْق ِد ُر َج ِمي ُع ُم َعانِ ِدي ُك ْم أَنْ يُقَا ِو ُموهَا أَ ْو يُنَاقِ ُ
 71ألَنِّي أَنَا أُع ِ
المسيح ساكن فينا
الة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 1 :73
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
َ 4وأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَلَ ْ
س ِد بَ ْل فِي ُّ
س لَهُ
وح ،إِنْ َكانَ ُر ُ
سا ِكنًّا 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 ُّ
س ُ
الرو ُح فَ َحيَاةٌ بِ َ
س ُد َميِّتٌ بِ َ
يح فِي ُك ْم ،فَا ْل َج َ
سب َ ِ
سب َ ِ
َ 71وإِنْ َكانَ ا ْل َم ِ
سيُ ْحيِي
وح الَّ ِذي أَقَا َم يَ ُ
َ 77وإِنْ َكانَ ُر ُ
ت َ
س َ
ت َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
سا ِكنًّا 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 76 :3
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 23 :79
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 ِزالًّ.

رسالة يوحنا الرسول االولي 2

ضا.
ضاَ ،و َمنْ يَ ْعتَ ِرفُ بِاال ْب ِن فَلَهُ ُ
س لَهُ ُ
اآلب أَ ْي ًّ
اآلب أَ ْي ًّ
ُ 23ك ُّ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 َ
 29أَ َّما أَ ْنتُ ْم فَ َما َ
ب.
تَ ْثبُتُونَ فِي اال ْب ِن َوفِي اآل ِ

والثالوث كلي المعرفة
االب كلي المعرفة
 7يوحنا 3
 21 :3النه ان المتنا قلوبنا فاهلل اعظم من قلوبنا و يعلم كل شيء

االبن
يوحنا 76
 31 :76االن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من هللا خرجت

الروح
 7كورنثوس 2
 71 :2فاعلنه هللا لنا نحن بروحه الن الروح يفحص كل شيء حتى اعماق هللا
 77 :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
 7تسالونيكي 1
 23 :1و اله السالم نفسه يقدسكم بالتمام و لتحفظ روحكم و نفسكم و جسدكم كاملة بال لوم عند
مجيء ربنا يسوع المسيح

االبن
 7كورنثوس 7
 31 :7و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من هللا و برا و قداسة و فداء

الروح يقدس
 7بطرس 7
 2 :7بمقتضى علم هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم
النعمة و السالم
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 24 :72
فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد

انجيل مرقس 32 :72

فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت النه هللا واحد و ليس اخر سواه

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

انجيل لوقا 92 :71
و لكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها

سفر رؤيا يوحنا 9 :71
من ال يخافك يا رب و يمجد اسمك النك وحدك قدوس الن جميع االمم سياتون و يسجدون امامك
الن احكامك قد اظهرت

انجيل يوحنا 31 :71
انا و االب واحد

انجيل لوقا 74 :71
فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 76 :1

و ليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية الن الحكم من واحد للدينونة و اما الهبة فمن جرى خطايا
كثيرة للتبرير

رسالة يعقوب 74 :2
انت تؤمن ان هللا واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقشعرون

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

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 76 :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 :9
اله و اب واحد للكل الذي على الكل و بالكل و في كلكم

رسالة بولس الرسول االولي الي تيموثاوس 71 :7
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 6 :72

و انواع اعمال موجودة و لكن هللا واحد الذي يعمل الكل في الكل

انجيل يوحنا 99 :1
كيف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض و المجد الذي من االله الواحد لستم
تطلبونه
فاخيرا اكرر الظهور االلهي اي االب واالبن والروح القدس يؤكد علي الثالوث والوحدانية والتمييز
االقنومي وال يشير كما ادعي المشكك الي الالنفصال علي االطالق

والمجد هلل دائما

