
 

 



 
في عدة مواقع في اإلنجیل دون ذكٍر لالبن أو للروح القدس " ال إلھ إال اهللا " جاءت حقیقة أن 

 :كشركاء هللا 
 "وقال اهللا نعمل اإلنسان على صورتنا على شبھنا  "٢٦ : ١سفر التكوین اإلصحاح -

 "خلق اهللا اإلنسان  "٢٧# تفسرھا الجملة 
ع تستعمل للتفخیم والتعظیم وال تدل عل تعدد اآللھة فنحن نرى أن الملوك یكتبون إن صیغة الجم

 "…أمرنا بما.…ملك المملكة…نحن" عند إصدار مرسوم 
 
 -: خلق اهللا سبحانھ وتعالى جمیع الكائنات بنفسھ دون أن یشاركھ أحد في ذلك كما في -

  كلھ١سفر التكوین اإلصحاح 
 ٢ : ٢سفر التكوین اإلصحاح 

 ٨ : ٢فر التكوین اإلصحاح س
 ٣ - ٢ : ٥سفر التكوین اإلصحاح 

 ٤ : ١٩إنجیل متى اإلصحاح 
 "وسقط أبرام على وجھھ "٣ : ١٧سفر التكوین اإلصحاح -

 "وخر على األرض وسجد " ٢٠ : ١أیوب اإلصحاح 
 "فخرا على وجھیھما " ٢٢ : ١٦سفر العدد اإلصحاح 
 "ھھ وخر على وج " ٣٩ : ٢٦إنجیل متى اإلصحاح 
 "وخروا أمام العرش على وجوھھم وسجدوا هللا  "١١ : ٧رؤیا یوحنا اإلصحاح 

 أي أن الجمیع كانوا یسجدون هللا الواحد ولم یكن معھ أحد
 "لیس آخر سواه . أن الرب ھو اإللھ  " ٣٥ : ٤سفر التهنیة اإلصحاح -

 
 "الرب إلھنا رب واحد  " ٤ : ٦سفر التثنیة اإلصحاح -

 
 وفي العدید من المزامیر تثبت أن االبن لم یكن موجودًا وأن ١ : ١١٠ والمزمور ٧ : ٢المزمور -

 اهللا وحده ھو األبدي
 
 "إلھ الدھر الرب خالق أطراف األرض ال یكل وال یعیا  " ٢٨ : ٤٠سفر إشعیاء اإلصحاح -

عب كان یسوع قد ت " ٦ : ٤أما المسیح علیھ السالم فكان یتعب كما في إنجیل یوحنا اإلصحاح 
 "من السفر 

 "أنا الرب صانع كل شيء  " ٢٤ : ٤٤سفر إشعیاء اإلصحاح -
 
 "ال إلھ سواي . أنا الرب ولیس آخر "٥ : ٤٥سفر إشعیاء اإلصحاح -

 
 "اإللھ ولیس مثلي .ألني أنا اهللا ولیس آخر  " ٩ : ٤٦سفر إشعیاء اإلصحاح -

 
 "وإلھًا سواي لست تعرف  " ٤ : ١٣سفر ھوشع اإلصحاح -

 
 "ألست أنت منذ األزل یا ربُّ إلھي قدوسي ال تموت  " ١٢ : ١ر حبقوق اإلصحاح سف-

 "الذي وحده لھ عدم الموت  " ١٦ : ٦وفي رسالة بولس األولى إلى تیموثاوس اإلصحاح 
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اهللا سبحانھ وتعالى حي ال یموت أما المسیح علیھ السالم فقد كان میتا كما جاء في رؤیا یوحنا 
 " نت میتًا وھا أنا حي وك "١٨ : ١اإلصحاح 

للرب إلھك تسجد وإیاه وحده " -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ١٠ : ٤إنجیل متى اإلصحاح -
 "تعبد 

 
 "ال یقدر أحد أن یخدم سیدین" -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ٢٤ : ٦إنجیل متى اإلصحاح -

 
 ١٨ : ١٠إنجیل مرقس اإلصحاح  + ١٧ : ١٩إنجیل متى اإلصحاح -

 "لیس أحد صالحًا إال واحد وھو اهللا " -: السالم من أقوال المسیح علیھ 
 
تحب الرب إلھك من " -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ٣٨ - ٣٧ : ٢٢إنجیل متى اإلصحاح -

 "ھذه ھي الوصیة األولى والعظمى..…كل قلبك 
 
ألن أباكم واحد الذي في " -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ٩ : ٢٣إنجیل متى اإلصحاح -
 "سماء ال
 
الرب … إن أول كل الوصایا"-: من أقوال المسیح علیھ السالم٢٩ : ١٢إنجیل مرقس اإلصحاح -

 "إلھنا رب واحد
 
وتلك الساعة فال یعلم " -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ٣٢ : ١٣إنجیل مرقس اإلصحاح -

 "بھما أحد وال المالئكة الذین في السماء وال االبن إال اآلب 
 
 "اهللا لم یره أحد قط  " ١٨ : ١وحنا اإلصحاح إنجیل ی-

 
 "أنت اإللھ الحقیقي وحدك " -:  من أقوال المسیح علیھ السالم ٣ : ١٧إنجیل یوحنا اإلصحاح -

 
 " كي یكون اهللا الكل في الكل  " ٢٨ : ١٥رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس اإلصحاح -
 ١٧  :١رسالة بولس األولى إلى تیموثاوس اإلصحاح -

 "وملك الدھور الذي ال یفنى وال ُیرى اإللھ الحكیم وحده لھ الكرامة والمجد إلى دھر الدھور " 
 
یوجد إلھ واحد ووسیط واحد بین اهللا  " ٥ : ٢رسالة بولس األولى إلى تیموثاوس اإلصحاح -

 "والناس 
  للناسكل نبي وسیط بین اهللا سبحانھ وتعالى والناس بمعنى أنھ ینقل رسالة اهللا إلى

 
 ١٦ - ١٥ : ٦رسالة بولس األولى إلى تیموثاوس اإلصحاح -

العزیز الوحید ملك الملوك ورب األرباب الذي وحده لھ عدم الموت ساكنًا في نور ال یدنى منھ " 
 "أحد الذي لم یره أحد من الناس وال یقدر أن یراه الذي لھ الكرامة والقدرة األبدیة 

 " أنا ھو األلف والیاء البدایة والنھایة یقول الرب  " ٨ : ١رؤیا یوحنا اإلصحاح -
 أي أن الرب قال ھذا ولیس المسیح علیھ السالم 

أنا ھو األلف  " ٦ : ٢١والدلیل أنھا جاءت من كالم اهللا سبحانھ وتعالى في رؤیا یوحنا اإلصحاح 
 " والیاء البدایة والنھایة 

 
 ١ : ٥ح رؤیا یوحنا اإلصحا + ٣ : ٤رؤیا یوحنا اإلصحاح -
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 " ثم رأیت عرشًا عظیمًا والجالس علیھ " 
 دون وجود المسیح علیھ السالم. یتكلم عن اهللا جل جاللھ وعرشھ 

 "وسجدوا هللا  " ١٦ : ١١رؤیا یوحنا اإلصحاح -
 سجدوا هللا سبحانھ وتعالى وحده

 "سیكونون كھنًة هللا والمسیح  " ٦ : ٢٠رؤیا یوحنا اإلصحاح -
 ھ وتعالى والمسیح علیھ السالم منفصالنتدل على أن اهللا سبحان
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