
 من هو إله الكتاب المقدس؟     

 

 

 ما هو السؤال المهم الذي يسأله الكتاب عن هللا؟

7: 11أإلى عمق هللا تتصل ام الى نهاية القدير تنتهي. ايوب   

 ال نقدر ان نعرف هللا من ذواتنا. هللا نفسه يجب أن يخبرنا عن نفسه

 

 ماذا يقول هللا عن نفسه؟  

يدعو كلها باسماء. لكثرة القوة وكونه شديد القدرة ال يفقد احد.  د جندهاارفعوا الى العالء عيونكم وانظروا من خلق هذه. من الذي يخرج بعد

 26:40 اشعياء

 هللا خالق كلي القدرة

مخبر منذ البدء باالخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائال رأيي يقوم وافعل  .اذكروا االوليات منذ القديم الني انا هللا وليس آخر. االله وليس مثلي 

 10,9:46 ءمسرتي. اشعيا كل

 هللا كلي المعرفة

   

  كم إله حقيقي يوجد في الكتاب؟

6:4اسمع يا اسرائيل. الرب الهنا رب واحد. تثنية   

 قال هللا إلسرائيل عن نفسه انه واحد, بعكس الهة األمم المتعددة حولهم

   

6::4انك قد أريت لتعلم ان الرب هو االله. ليس آخر سواه. تثنية   

عطى هللا الوصية األولى التي تحرم تعدد األلههعلى هذا األساس ا  

   

11:11اما الرب االله فحق. هو اله حّي وملك ابدي. من سخطه ترتعد االرض وال تطيق االمم غضبه. ارميا   

   

 من هو اعلى شخص مؤهل ان يخبرنا عن اإلله الحقيقي؟

1::1هللا لم يره احد قط. االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو خبّر. يوحنا   

 يسوع المسيح هو أعلى مصدر ليخبرنا عن هذا الموضوع

   

11:4الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. يوحنا   

   



تعليم المسيح؟من هو اإلله الحقيقي وحده, على حسب     

  4,1:17ايها اآلب ... وهذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. يوحنا 

 قال السيح ان األب هو اإلله الحقيقي وحده. حياتنا األبدية تعتمد على هذه المعرفة

 

  من هو رب السماء و األرض, على حسب تعليم المسيح؟

11::1لك الوقت اجاب يسوع وقال احمدك ايها اآلب رب السماء واالرض النك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها لالطفال. متى في ذ  

11:11انظر ايضا لوقا   

   

  لمن يسجد الساجدون الحقيقيون؟

14:6طالب مثل هؤالء الساجدين له. يوحنا  ولكن تأتي ساعة وهي اآلن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لآلب بالروح والحق. الن اآلب  

 يعبدون اإلله الحقيقي وحده بالروح والحق

   

  لمن دعانا المسيح ان نصلي؟

مشيئتك كما في السماء كذلك على االرض. الن لك الملك والقوة  فصلّوا انتم هكذا.ابانا الذي في السموات.ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك.لتكن

 13 - 9: 4ن. متى االبد.آمي والمجد الى

 مشيئه األب تحكم السماء. األب هو الذي له الملك والقوة والمجد

   

  اية وصية هي اول الكل؟

وصية هي اول الكل. فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع  فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى انه اجابهم حسنا سأله اية

قدرتك.هذه هي الوصية االولى. وثانية  احد. وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كلالهنا رب و يا اسرائيل.الرب

واحد وليس آخر سواه.  اخرى اعظم من هاتين. فقال له الكاتب جيدا يا معلّم. بالحق قلت النه هللا مثلها هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصية

11مرقس  : 28 - 32 

 يجب ان نعرف هللا قبل ان نقدر ان نحبه. معرفة هللا الصحيحة هي اساس عالقتنا معه

   

  هل كان مفهوم الكاتب مفهوم خاطئ؟

46فلما رآه يسوع انه اجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت هللا. عدد   

 مفهوم الكاتب الصحيح كان مفهوم جميع األمة اليهودية

 

::61انتم تعملون اعمال ابيكم. فقالوا له اننا لم نولد من زنا.لنا اب واحد وهو هللا. يوحنا   

   



  هل وضح المسيح من هو إله األمة اليهودية؟

::6:اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا. ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. يوحنا   

   

  ؟أهو إله اليهود فقط

19:4ام هللا لليهود فقط. أليس لالمم ايضا.بلى لالمم ايضا. رومية   

   

  هل علم تالميذ المسيح نفس الحقيقة عن هللا لألمم ؟

19:1انت تؤمن ان هللا واحد. حسنا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرون يعقوب   

1::تيموثاوس  1. النه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين هللا والناس االنسان يسوع المسيح  

 .اإلله الواحد هو األب و الوسيط الواحد هو األبن. المسيح هو الصلة الوحيدة بيننا وبين هللا

   

  من هو هذا اإلله الواحد؟

اء او على اال واحدا. النه وان وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السم فمن جهة اكل ما ذبح لالوثان نعلم ان ليس وثن في العالم وان ليس اله آخر

االشياء ونحن له. ورب واحد يسوع المسيح الذي به  يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون. لكن لنا اله واحد اآلب الذي منه جميع االرض كما

 6-4 :8 كورنثوس 1جميع االشياء ونحن به. 

 األب هو إلهنا الواحد الذي منه جميع األشياء  

 

9:4الناس الذين قد تكّونوا على شبه هللا. يعقوب  به )اللسان( نبارك هللا اآلب وبه نلعن  

 

:4:1لكي تمجدوا هللا ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. رومية   

 

4:6اله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. )افسس   

 

4:1كورنثوس  1مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية   

هللا مكون من عدة اشخاص او اجزاء او حتى اقانيم . هللا هو األب بكل  ميذ المسيح بشروا أن األب هو اإلله الواحد. ال نقرأ في اي مكان انتال

 بساطة

 

  من هو هللا الحي الحقيقي؟

االوثان لتعبدوا هللا الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي اقامه  النهم هم يخبرون عنا اي دخول كان لنا اليكم وكيف رجعتم الى هللا من

11,9:1تسالونيكي  1االموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب اآلتي.  من  



 

  هل حفظت الكنيسة الرسولية تعليم التالميذ هذا؟

61:1وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. اعمال   

   

  ن هو خالق كل شيئ؟م

اآلبدين، يخّر االربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على  وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد

لقدرة النك ان تأخذ المجد والكرامة وا الى ابد اآلبدين ويطرحون اكاليلهم امام العرش قائلين انت مستحق ايها الرب العرش ويسجدون للحي

6كائنة وخلقت. رؤيا  انت خلقت كل االشياء وهي بارادتك : 9-11 

 

16:17االله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء واالرض ال يسكن في هياكل مصنوعة بااليادي. اعمال   

 رأينا سابقا أن األب هو رب السماء و األرض. هللا األب هو خالق كل شيئ

 

   األب كل شيئ؟كيف خلق هللا

9:4هللا خالق الجميع بيسوع المسيح. افسس   

 

ال يرى سواء كان عروشا ام سيادات ام رياسات ام سالطين.الكل  فانه فيه )ابن محبته( خلق الكل ما في السموات وما على االرض ما يرى وما

14:1كولوسي  .به وله قد خلق  

 

1:1عله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. عبرانيين كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي ج  

 

4:1كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يوحنا   

 

السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر. لما وضع للبحر حده فال  لما ثبت السموات كنت هناك انا. لما رسم دائرة على وجه الغمر. لما اثبت

41-17: :قدامه. امثال  ه لما رسم أسس االرض. كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لّذته فرحة دائماتخم تتعدى المياه  

 

  من هو رأس المسيح؟

4:11كورنثوس  1ولكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح. واما راس المرأة فهو الرجل. وراس المسيح هو هللا.   

 رأس المسيح هو هللا أبيه

 

  إذا؟هل للمسيح إله 



64:17ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال ايلي ايلي لما شبقتني اي الهي الهي لماذا تركتني؟ متى   

 

اخوتي وقولي لهم اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. يوحنا  قال لها يسوع ال تلمسيني الني لم اصعد بعد الى ابي. ولكن اذهبي الى

17:11 

 

17:1كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة واالعالن في معرفته. افسس   

 

اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء  من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي وال يعود يخرج الى خارج واكتب عليه

11:4واسمي الجديد. رؤيا  من عند الهي  

 

9:1البر وابغضت االثم من اجل ذلك مسحك هللا الهك بزيت االبتهاج اكثر من شركائك. عبرانيين احببت   

   

  إن كنا نحن للمسيح, فلمن المسيح؟

14:4كورنثوس  1واما انتم فللمسيح والمسيح هلل.   

   

 من سيرى المؤمنون في السماء؟ هل سيروا ثالوث؟ هل سيروا ثالثة أقانيم؟

 هيكلها. والمدينة ال تحتاج الى الشمس وال الى القمر ليضيئا فيها الن مجد و ولم أر فيها هيكال الن الرب هللا القادر على كل شيء هو والخروف

14-11: 11هللا قد انارها والخروف سراجها. رؤيا   

 

4:11 وال تكون لعنة ما في ما بعد.وعرش هللا والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. رؤيا  

 

فيها سمعتها قائلة.للجالس على العرش وللخروف البركة  وكل خليقة مما في السماء وعلى االرض وتحت االرض وما على البحر كل ما

 ( 13:5 والسلطان الى ابد اآلبدين. )رؤيا والكرامة والمجد

بن. ال يوجد اي تلميح عن وجود ثالو  في السمواتسنرى و نخدم هللا و الخروف ألن هذه هي الحياة األبدية. سننمو في معرفة األب و األ  

 

 هل ننتظر وصولنا للسماء لألستمتاع بهذه الشركة, ام نستطيع البدء هنا؟

4:1يوحنا  1الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا.واما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع المسيح.   

 

  الخالصة



هللا األب. هللا األب ليس مكون من عدة أشخاص أو أقانيم, بل هو إله  كلمة هللا واضحة انه يوجد إله واحد فقط. هذا اإلله الواحد هورأينا ان 

لألب هو األبن واحد. هللا ارسل ابنه من السماء ليخبرنا عن هذه الحقيقة. الطريق الوحيد شخصي  

   

ذا من هو يسوع المسيح؟إذا كان هللا األب هو اإلله الحقيقي وحده, إ  

 سيجيب على هذا السؤال الدرس التالي
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