هل العدد الذي يقول فيه السيد المسيح
الن اباكم واحد الذي في السموات
ينفي الهوت المسيح ؟ متي 9 :32
Holy_bible_1

الشبهة

أما أنتم فال تدعوا سيدي ،ألن معلمكم واحد المسيح و أنتم جميعا أخوة ،وال تدعوا لكم أبـًا على
األرض ،ألن أباكم واحد الذي في السماوات".
قلت :المعروف أنه في لغة اإلنجيل ،كثيرا ما يعبر عن اهلل باآلب ،و هنا كذلك ،فقول عيسى عليه
السالم " ال تدعوا لكم أبـا على األرض ألن أباكم واحد الذي في السماوات " يعنى ليس لكم إله إال
اهلل وحده الذي في السماوات ،و هذا صريح في نفي ألوهية كل أحد ممن هو على األرض ،و يدخل
في هذا النفي المسيح كذلك لكونه على األرض.
و يؤكد ذلك أيضا االقتصار على وصف المسيح بالسيد و المعلم و عدم وصفه باإللـه .

الرد

ارجو الرجوع الي ملف ال تدعوا لكم ابا علي االرض الذي شرحت فيه معني العدد ولقب ابونا
وغيره من االلقاب
اما عن الشبهة الثانية االسالميه فساقسم الرد الي
هل المسيح علي االرض فقط
هل اهلل هو االب فقط
سياق الكالم

وابدا اوال بجزء ان المشكك يعتمد علي بما ان المسيح علي االرض اذا فهو ليس اهلل الظاهر في
الجسد فهو يقول
كذلك المسيح في هذا النفي هو على األرض ،و يدخل نفي ألوهية كل أحد ممن و هذا صريح في
.لكونه على األرض
فهل المسيح علي االرض فقط ؟
الم يقل المسيح
إنجيل يوحنا 33 :3
ص ِع َد إِلَى السَمَاءِ إِالَ اَلذِي نَزَ َل مِنَ السَمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ اَلذِي هُوَ فِي السَمَاءِ.
حدٌ َ
س َأ َ
وَلَ ْي َ

فهو يقول انه رغم وجوده علي االرض وانه نزل من السماء اال انه ملئ السموات واالرض فهو
ايضا حاليا في السماء وهو يتكلم بصيغة االستمرارية
فهل هناك بشر يقدر ان يقول انه علي االرض وفي السماء في ان واحد ؟

( ومن يشكك في هذا العدد فقد افردت له ملف كامل مؤكد دقته )

الم يقل المسيح
إنجيل يوحنا 31 :3
ب هُوَ خَبَرَ
ن اآل ِ
ضِ
ح ْ
حدٌ قَّطُ .اَال ْبنُ الْ َوحِيدُ اَلذِي هُوَ فِي ِ
هلل َلمْ يَ َر ُه َأ َ
َا ُ

وقال الذي هو في حضن االب وليس الذي كان في حضن االن فهو يستخدم صيغه استمراريه
ايضا وليس صيغه في الماضي

الم يقل عن نفسه في العهد القديم
سفر األمثال 4 :33
ن صَ َر الْمِيَا َه في ثَوْبٍ؟ َمنْ ثَبَتَ
ص ِع َد إِلَى السَمَاوَاتِ وَنَزَلَ؟ َمنْ جَمَ َع الرِيحَ في حَفْنَتَيْهِ؟ َم ْ
َمنْ َ
سمُ ابْنِهِ ِإنْ عَرَفْتَ؟
جَمِي َع َأطْرَافِ األَرْضِ؟ مَا اسْمُهُ؟ وَمَا ا ْ

فهو يصعد وينزل وايضا في كل مكان

الم يشرح االعداد السابقه معلمنا بولس الرسول ويقول
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6 :33
حدِرَ
ي لِ ُي ْ
ص َعدُ إِلَى السَمَاءِ؟ »أَ ْ
وَأَمَا الْبِ ُر اَلذِي بِاإلِيمَانِ فَيَقُو ُل ه َكذَا« :الَ تَقُ ْل فِي قَلْ ِبكََ :منْ َي ْ
الْ َمسِيحَ،

فهو الذي في السماء وظهر علي االرض

الم يشرح لنا ايضا الكتاب المقدس ويقول انه سماوي
إنجيل يوحنا 6
َ 33ألنَ خُبْزَ اهللِ هُوَ النَازِلُ ِمنَ السَمَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً لِ ْلعَاَلمِ».
عطِنَا فِي كُلِ حِينٍ هذَا ا ْلخُبْزَ».
 33فَقَالُوا لَهُ« :يَا سَ ِيدُ ،أَ ْ
طشُ أَ َبدًا.
ي َفالَ يَجُوعُ ،وَ َمنْ يُؤْمِنْ بِي َفالَ َي ْع َ
 33فَقَالَ لَ ُهمْ يَسُوعُ« :أَنَا هُوَ خُبْزُ ا ْلحَيَاةِ .مَنْ يُقْبِلْ إِلَ َ
 33وَلكِنِي قُلْتُ َل ُكمْ :إِ َن ُكمْ قَدْ رَأَيْتُمُونِي ،وََلسْتُمْ تُؤْمِنُونَ.
ن يُقْبِلْ إِلَيَ الَ ُأخْ ِرجْهُ خَا ِرجًا.
ي يُقْبِلُ ،وَ َم ْ
 33كُلُ مَا ُيعْطِينِي اآلبُ فَإِلَ َ
 33ألَنِي َق ْد نَزَلْتُ مِنَ السَمَاءِ ،لَ ْيسَ َألعْمَلَ َمشِيئَتِي ،بَلْ َمشِيئَةَ اَلذِي أَ ْرسَلَنِي.
عطَانِي الَ أُتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا ،بَلْ أُقِيمُ ُه فِي الْيَ ْومِ
 33وَهذِهِ َمشِيئَةُ اآلبِ اَلذِي أَ ْرسَلَنِيَ :أنَ كُلَ مَا َأ ْ
ا َألخِيرِ.
ن بِهِ تَكُونُ لَهُ حَيَاةٌ أَ َبدِيَةٌ ،وَأَنَا
ن وَيُؤْ ِم ُ
َ 34ألنَ هذِهِ هِيَ َمشِيئَةُ اَلذِي أَ ْرسَلَنِيَ :أنَ كُلَ َمنْ يَرَى اال ْب َ
أُقِيمُ ُه فِي الْيَ ْومِ األَخِيرِ».
َ 34فكَانَ الْيَهُودُ يَتَذَمَرُونَ عَلَيْهِ ألَنَهُ قَالَ« :أَنَا هُوَ ا ْلخُبْزُ اَلذِي نَزَلَ ِمنَ السَمَاءِ».
حنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِهِ؟ فَكَيْفَ يَقُولُ هذَا:
 34وَقَالُوا« :أَلَ ْيسَ هذَا هُ َو َيسُوعَ بْنَ يُوسُفَ ،اَلذِي نَ ْ
إِنِي نَزَلْتُ مِنَ السَمَاءِ؟»
 33فََأجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَ ُهمْ« :الَ تَتَذَمَرُوا فِيمَا بَيْ َنكُمْ.
حدٌ َأنْ يُقْبِلَ إِلَيَ ِإنْ َلمْ يَجْ َتذِبْهُ اآلبُ اَلذِي أَ ْرسَلَنِي ،وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَ ْومِ ا َألخِيرِ.
 33الَ يَ ْقدِرُ َأ َ
 33إِنَهُ َمكْتُوبٌ فِي األَنْبِيَاءِ :وَيَكُونُ ا ْلجَمِيعُ مُ َتعَلِمِينَ ِمنَ اهللَِ .فكُلُ مَنْ سَمِعَ ِمنَ اآلبِ وَ َتعَلَمَ يُقْبِلُ
إِلَيَ.
حدًا رَأَى اآلبَ إِالَ اَلذِي مِنَ اهللِ .هذَا َق ْد رَأَى اآلبَ.
 33لَ ْيسَ َأنَ َأ َ
ن بِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَ َبدِيَةٌ.
 33اَ ْلحَّقَ ا ْلحَّقَ أَقُولُ َل ُكمَْ :منْ يُؤْ ِم ُ
 33أَنَا هُوَ خُبْزُ ا ْلحَيَاةِ.

 33آبَا ُؤ ُكمْ َأكَلُوا الْمَنَ فِي الْبَرِيَ ِة وَمَاتُوا.
 34هذَا هُوَ ا ْلخُبْزُ النَازِلُ ِمنَ السَمَاءِِ ،لكَيْ يَ ْأكُلَ مِنْهُ اإلِ ْنسَانُ وَالَ يَمُوتَ.
حدٌ مِنْ هذَا ا ْلخُبْزِ يَحْيَا إِلَى األَ َبدِ .وَا ْلخُبْزُ
 34أَنَا هُوَ ا ْلخُبْزُ ا ْلحَيُ اَلذِي نَزَلَ ِمنَ السَمَاءِ .إِنْ َأكَلَ أَ َ
سدِي اَلذِي أَ ْبذِلُهُ مِنْ َأجْلِ حَيَاةِ ا ْلعَاَلمِ».
ج َ
عطِي هُوَ َ
اَلذِي أَنَا ُأ ْ

الم يشرح ايضا هذا الكالم معلمنا بولس ويؤكد ان الرب النازل من السماء ؟
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 44 :31
اإلِ ْنسَانُ األَوَ ُل ِمنَ األَرْضِ تُرَابِيٌ .اإلِ ْنسَانُ الثَانِي الرَبُ ِمنَ السَمَاءِ.

الم يؤكد انه رغم انه ظاهر علي االرض وهو ايضا في السماء فهو سيصعد الي السماء امامهم
انجيل يوحنا 6
عدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَالً!
 34فَِإنْ رَأَيْ ُتمُ ابْنَ اإلِ ْنسَانِ صَا ِ

ورغم انه سيصعد الي السماء ولكنه في نفس الوقت سيكون مع كل اوالده علي االرض في جميع
انحاء االرض
إنجيل متى 83 :81
َوعَلِمُو ُه ْم َأنْ َيحْ َفظُوا جَمِيعَ مَا أَ ْوصَيْ ُت ُكمْ بِهِ .وَهَا أَنَا َم َع ُكمْ كُلَ األَيَامِ إِلَى انْ ِقضَا ِء الدَهْرِ» .آمِينَ.

إنجيل متى 83 :31
سطِ ِهمْ».
ك َأكُونُ فِي َو ْ
ن أَوْ َثالَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَا َ
ألَنَ ُه حَيْثُمَا اجْتَمَ َع اثْنَا ِ

الم يقول الكتاب عنه انه الرب الذي ارتفع الي السماء ولكنه ايضا يعمل مع اوالده ليثبتهم في كل
مكان وطول الزمان ؟
انجيل مرقس 66
عنْ يَمِينِ اهللِ.
ُ 43ثمَ ِإنَ الرَبَ َبعْدَمَا كَلَمَهُمُ ارْتَفَعَ إِلَى السَمَاءَِ ،وجََلسَ َ
المَ بِاآليَاتِ التَابِعَةِ .آمِينَ.
 44وَأَمَا هُمْ فَخَ َرجُوا َوكَرَزُوا فِي كُلِ َمكَانٍ ،وَالرَبُ يَعْمَلُ َمعَ ُه ْم وَيُثَبِتُ ا ْل َك َ

الم يؤكد انه صعد ليمالء الكل
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 33 :4
صعِدَ أَ ْيضًا فَوْقَ جَمِيعِ السَمَاوَاتِِ ،لكَيْ يَمْألَ ا ْلكُلَ.
اََلذِي نَزَ َل هُ َو اَلذِي َ

الم يؤكد ان هو اهلل الذي فدي العالم بدمه ؟
سفر أعمال الرسل 81 :83
ح الْ ُق ُدسُ فِيهَا َأسَاقِفَةً ،لِتَ ْرعَوْا كَنِيسَةَ
س ُكمْ وَِلجَمِي ِع ال َرعِيَةِ الَتِي أَقَا َم ُك ُم الرُو ُ
ِاحْتَرِزُوا ِاذًا ألَنْ ُف ِ
اهللِ الَتِي اقْتَنَاهَا ِبدَمِهِ.

فكيف بعد كل هذا يتجرأ احدهم قائال ان المسيح ارضي فقط ؟؟؟؟؟

هذا فقط علي سبيل المثال ال الحصر ردا علي ادعاؤه بان بما ان المسيح ارضي فهو ليس اهلل
الذي في السماء

ثانيا هل اهلل هو االب فقط كما ادعي المشكك ؟

الم يقل المسيح بوضوح انه هو االب واحد
إنجيل يوحنا 01 :01
حدٌ».
أَنَا وَاآلبُ وَا ِ

واحد في كل شيئ
وحدة الكيان
إنجيل يوحنا 03 :01
وَل ِكنْ ِإنْ كُنْتُ َأعْمَلُ ،فَِإنْ َلمْ تُؤْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِا َألعْمَالِِ ،لكَيْ َتعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أَنَ اآلبَ فِيَ وَأَنَا
فِيهِ».

إنجيل يوحنا 01 :01
ال ُم الَذِي أُكَلِ ُم ُكمْ بِ ِه َلسْتُ أَ َتكََلمُ بِ ِه ِمنْ نَفْسِي ،ل ِكنَ
ن أَنِي أَنَا فِي اآلبِ وَاآلبَ فِيَ؟ ا ْل َك َ
أََلسْتَ تُؤْ ِم ُ
اآلبَ ا ْلحَالَ فِيَ هُوَ َيعْمَ ُل ا َألعْمَالَ.

إنجيل يوحنا 10 :01
حدًا فِينَا ،لِيُؤْ ِمنَ
ت أَيُهَا اآلبُ فِيَ وَأَنَا فِيكَ ،لِ َيكُونُوا ُه ْم أَ ْيضًا وَا ِ
ك أَنْ َ
حدًا ،كَمَا أَ َن َ
ن ا ْلجَمِيعُ وَا ِ
لِ َيكُو َ
ا ْلعَالَ ُم أَنَكَ أَ ْرسَلْتَنِي.

إنجيل يوحنا 01 :01
حدٌ».
أَنَا وَاآلبُ وَا ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 9 :1
جسَدِيًا.
فَإِنَ ُه فِيهِ َيحِلُ كُلُ مِلْءِ الالَهُوتِ َ

واحد في الكرامه
إنجيل يوحنا 10 :5
ن الَ ُيكْ ِر ُم اآلبَ اَلذِي أَ ْرسَلَهُ.
ن الَ ُيكْ ِر ُم اال ْب َ
ن كَمَا ُيكْرِمُونَ اآلبََ .م ْ
ِلكَيْ ُيكْ ِر َم ا ْلجَمِي ُع اال ْب َ

واحد في العمل
إنجيل يوحنا 01 :5
فََأجَابَ ُهمْ َيسُوعُ« :أَبِي َيعْمَلُ حَتَى اآلنَ وَأَنَا َأعْمَلُ».

انجيل يوحنا 01
 01 :01الست تؤمن اني انا في االب و االب في الكالم الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن
االب الحال في هو يعمل االعمال

واحد في المعرفه
إنجيل يوحنا 09 :3
ن هُ َو أَبُوكَ؟» َأجَابَ َيسُوعُ« َ:لسْ ُتمْ َتعْرِفُونَنِي أَنَا وَ َال أَبِي .لَوْ عَرَفْتُمُونِي َلعَرَفْ ُتمْ
فَقَالُوا لَهُ« :أَ ْي َ
أَبِي أَ ْيضًا».

إنجيل يوحنا 1 :01
ن اآلنَ َتعْرِفُونَ ُه وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ».
لَوْ كُنْ ُتمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي َلعَرَفْ ُت ْم أَبِي أَ ْيضًا .وَ ِم َ

وحدة الرؤيا
إنجيل يوحنا 9 :01
قَا َل لَهُ َيسُوعُ« :أَنَا َم َع ُكمْ زَمَانًا ه ِذ ِه ُمدَتُهُ وََلمْ َتعْرِفْنِي يَا فِيلُ ُبسُ! اََلذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى اآلبَ،
ف تَقُو ُل أَنْتَ :أَرِنَا اآلبَ؟
َفكَيْ َ

وحدة االيمان
إنجيل يوحنا 0 :01
ضطَرِبْ قُلُو ُب ُكمْ .أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاهللِ فَآمِنُوا بِي.
«الَ َت ْ

وحدة الملكية
إنجيل يوحنا 01 :01
جدٌ فِيهِمْ.
َوكُ ُل مَا هُوَ لِي فَهُوَ َلكَ ،وَمَا هُوَ َلكَ فَهُوَ لِي ،وَأَنَا مُ َم َ

إنجيل يوحنا 05 :01
خ ُذ مِمَا لِي وَ ُيخْبِ ُركُمْ.
ت إِنَهُ يَ ْأ ُ
كُلُ مَا لِآلبِ هُوَ لِي .لِهذَا قُلْ ُ

وحدة السلطان
إنجيل يوحنا 10 :5

ن اآلبَ يُقِيمُ األَمْوَاتَ وَ ُيحْيِي ،كَذِلكَ اال ْبنُ أَ ْيضًا ُيحْيِي َمنْ َيشَاءُ.
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ

وحدة القدرة علي الخلق
إنجيل يوحنا 0 :0
كُلُ شَيْءٍ بِهِ كَانَ ،وَ ِبغَيْرِهِ َلمْ َي ُكنْ شَيْ ٌء مِمَا كَانَ.

إنجيل يوحنا 01 :0
كَانَ فِي ا ْلعَاَلمَِ ،وكُوِنَ ا ْلعَالَمُ بِهِ ،وََلمْ َيعْرِفْهُ ا ْلعَالَمُ.

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :3
ع الْ َمسِيحُ ،اَلذِي
حدٌَ :يسُو ُ
ن لَهُ .وَرَبٌ وَا ِ
حُ
ب الَذِي مِنْهُ جَمِيعُ ا َألشْيَاءِ ،وَ َن ْ
حدٌ :اآل ُ
ن لَنَا إِلهٌ وَا ِ
ل ِك ْ
حنُ بِهِ.
بِهِ جَمِيعُ ا َألشْيَاءِ ،وَ َن ْ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :0
جعَلَهُ وَارِثًا ِلكُلِ شَيْءٍ ،اَلذِي بِ ِه أَ ْيضًا عَمِ َل ا ْلعَالَمِينَ،
 1كَلَمَنَا فِي ه ِذهِ األَيَامِ ا َألخِي َرةِ فِي ابْنِهِ ،اَلذِي َ
سمُ جَوْهَ ِرهَِ ،وحَامِلٌ كُ َل ا َألشْيَاءِ ِبكَلِمَ ِة ُقدْرَتِهَِ ،ب ْع َد مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ
ج ِدهِ ،وَ َر ْ
 0اَلذِي ،وَهُوَ بَهَا ُء َم ْ
ن ا ْل َعظَمَةِ فِي ا َألعَالِي،
خطَايَانَا ،جََلسَ فِي يَمِي ِ
َتطْهِيرًا ِل َ

وحدة اعطاء الحياه
إنجيل يوحنا 1 :01
ب إِالَ بِي.
حدٌ يَأْتِي إِلَى اآل ِ
س َأ َ
قَا َل لَهُ َيسُوعُ« :أَنَا هُ َو الطَرِيقُ وَا ْلحَقُ وَا ْلحَيَاةُ .لَ ْي َ

رسالة يوحنا الرسول األولى 11 :5
ع
حنُ فِي ا ْلحَقِ فِي ابْنِهِ يَسُو َ
عطَانَا َبصِي َرةً لِ َنعْرِفَ ا ْلحَقَ .وَ َن ْ
هلل َقدْ جَاءَ وََأ ْ
نا ِ
ن ا ْب َ
وَ َنعَْل ُم َأ َ
الْ َمسِيحِ .هذَا هُوَ اإلِلهُ ا ْلحَقُ وَا ْلحَيَاةُ األَ َبدِيَةُ.

وحدة مغفرة الخطايا
انجيل متي 9
ع إِيمَانَ ُهمْ قَا َل لِلْمَفْلُوجِ« :ثِقْ يَا
 1وَِإذَا مَفْلُوجٌ يُ َقدِمُونَ ُه إِلَيْهِ َمطْرُوحًا عَلَى فِرَاشٍ .فَلَمَا رَأَى َيسُو ُ
خطَايَاكَ».
بُنَيََ .مغْفُو َر ٌة َلكَ َ
ن ا ْلكَتَبَةِ َقدْ قَالُوا فِي أَنْ ُفسِهِمْ« :هذَا ُيجَدِفُ!»
 0وَِإذَا قَ ْو ٌم ِم َ
ع أَ ْفكَارَ ُهمْ ،فَقَالَ« :لِمَاذَا تُ َفكِرُونَ بِالشَرِ فِي قُلُو ِب ُكمْ؟
َ 1فعَِلمَ َيسُو ُ
خطَايَاكََ ،أ ْم َأنْ يُقَالَُ :قمْ وَا ْمشِ؟
 5أَيُمَا أَ ْيسَرَُ ،أنْ يُقَالََ :مغْفُو َر ٌة َلكَ َ
خطَايَا» .حِينَ ِئ ٍذ قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ض َأنْ َيغْفِ َر ا ْل َ
ن ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأ َ
 1وَل ِك ْ
ب إِلَى بَيْ ِتكَ!»
شكَ وَاذْهَ ْ
« ُق ِم احْمِلْ فِرَا َ
 1فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ.

سفر أعمال الرسل 13 :11
ح الْ ُق ُدسُ فِيهَا َأسَاقِفَةً ،لِتَ ْرعَوْا كَنِيسَةَ
س ُكمْ وَِلجَمِي ِع ال َرعِيَةِ الَتِي أَقَا َم ُك ُم الرُو ُ
ِاحْتَرِزُوا ِاذًا ألَنْ ُف ِ
اهللِ الَتِي اقْتَنَاهَا ِبدَمِهِ.

وحدة الدينونه والجزاء
إنجيل يوحنا 11 :5

عطَى كُلَ الدَيْنُونَةِ لِال ْبنِ،
حدًا ،بَلْ َق ْد َأ ْ
ن َأ َ
ب الَ َيدِي ُ
ن اآل َ
َأل َ

إنجيل يوحنا 01 :3
حدِي ،بَ ْل أَنَا وَاآلبُ اَلذِي أَ ْرسَلَنِي.
ت أَنَا َأدِينُ َفدَيْنُونَتِي حَقٌ ،ألَنِي َلسْتُ َو ْ
وَِإنْ كُنْ ُ

إنجيل متى 11 :01
ب عَمَلِهِ.
حسَ َ
حدٍ َ
ج ِد أَبِيهِ مَ َع َمالَئِكَتِهَِ ،وحِينَئِذٍ ُيجَازِي كُلَ وَا ِ
ن ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي َم ْ
فَِإ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 01 :11
حدٍ كَمَا َيكُونُ عَمَلُهُ.
«وَهَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وَُأجْرَتِي مَعِي ُألجَازِيَ كُلَ وَا ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 01 :01
ف أَمَامَ
ن َأخَاكَ؟ أَ ْو أَنْتَ أَ ْيضًا ،لِمَاذَا تَ ْزدَرِي بَِأخِيكَ؟ ألَنَنَا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِ ُ
وَأَمَا أَنْتَ ،فَلِمَاذَا َتدِي ُ
كُ ْرسِيِ الْ َمسِيحِ،
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 01 :5
ب مَا صَنَعَ،
حسَ ِ
سدِ ِب َ
ج َ
ح ٍد مَا كَانَ بِا ْل َ
ألَنَ ُه الَ ُب َد أَنَنَا جَمِيعًا ُنظْهَ ُر أَمَامَ كُرْسِيِ الْ َمسِيحِ ،لِيَنَالَ كُلُ وَا ِ
ن َأمْ شَرًا
خَيْرًا كَا َ

وحدة المجد
إنجيل يوحنا 1 :00

ض لَ ْيسَ لِلْمَوْتِ ،بَ ْل َألجْ ِل َمجْدِ اهللِ ،لِيَتَ َمجَدَ ا ْبنُ اهللِ ِبهِ».
فَلَمَا سَمِعَ يَسُوعُ ،قَالَ« :هذَا الْمَرَ ُ

إنجيل يوحنا 5 :01
جدِ اَلذِي كَانَ لِي عِ ْن َدكَ قَبْلَ كَ ْونِ ا ْلعَالَمِ.
ت أَيُهَا اآلبُ عِ ْندَ ذَا ِتكَ بِالْ َم ْ
جدْنِي أَنْ َ
ن َم ِ
وَاآل َ

رسالة بطرس الرسول األولى 00 :1
جدَ اهللُ
حدٌ َفكَأَنَ ُه ِمنْ قُوَةٍ يَمْ َنحُهَا اهللُِ ،لكَيْ يَتَ َم َ
خ ِدمُ َأ َ
حدٌ َفكَأَقْوَالِ اهللِ .وَِإنْ كَانَ َي ْ
ِإنْ كَانَ يَ َتكََلمُ َأ َ
ن إِلَى أَبَدِ اآل ِبدِينَ .آمِينَ.
جدُ وَالسُلْطَا ُ
ع الْ َمسِيحِ ،اَلذِي لَ ُه الْ َم ْ
فِي كُ ِل شَيْءٍ بِ َيسُو َ

رسالة يهوذا0
ح لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَةِ.
ع الْ َمسِي ِ
س ُكمْ فِي مَحَبَ ِة اهللِ ،مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةَ رَبِنَا َيسُو َ
 10وَاحْ َفظُوا أَنْ ُف َ
ض مُمَيِزِينَ،
 11وَا ْرحَمُوا الْ َبعْ َ
سدِ.
ج َ
ن ا ْل َ
س ِم َ
ب الْ ُمدَ َن َ
ن النَارِ ،مُبْ ِغضِينَ حَتَى الثَوْ َ
َ 10وخَِلصُوا الْ َبعْضَ بِا ْلخَوْفُِ ،مخْ َتطِفِينَ ِم َ
ظ ُكمْ غَيْرَ عَاثِرِينَ ،وَيُوقِ َف ُك ْم أَمَا َم َمجْ ِدهِ ِبالَ عَيْبٍ فِي االبْتِهَاجِ،
 11وَالْقَادِ ُر َأنْ َيحْ َف َ
جدُ وَا ْل َعظَمَةُ وَالْ ُقدْ َرةُ وَالسُلْطَانُ ،اآلنَ وَإِلَى كُ ِل الدُهُورِ.
حكِي ُم الْ َوحِي ُد ُمخَِلصُنَا ،لَ ُه الْ َم ْ
 15اإلِل ُه ا ْل َ
آمِينَ.

وحدة الالمحدودية
إنجيل متى 11 :03
سطِ ِهمْ».
ك َأكُونُ فِي َو ْ
ألَنَهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ َثالَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَا َ

إنجيل يوحنا 00 :0

ن اَلذِي هُوَ فِي السَمَاءِ.
ص ِعدَ إِلَى السَمَاءِ إِ َال اَلذِي نَزَ َل ِمنَ السَمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِ ْنسَا ِ
حدٌ َ
س َأ َ
وَلَ ْي َ

وحدة االزليه االبدية
سفر دانيال 1
ن أَتَى َوجَا َء إِلَى الْ َقدِيمِ األَيَامِ،
ن إِ ْنسَا ٍ
ب السَمَا ِء مِثْ ُل ا ْب ِ
سحُ ِ
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
« 00كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
ي مَا
ن أَ َبدِ ٌ
شعُوبِ وَاألُ َممِ وَاألَ ْلسِنَةِ .سُ ْلطَانُ ُه سُ ْلطَا ٌ
جدًا وَمََلكُوتًا لِتَ َتعَ َب َد لَهُ كُ ُل ال ُ
عطِيَ سُ ْلطَانًا وَ َم ْ
 01فَُأ ْ
َلنْ يَزُولَ ،وَمََلكُوتُهُ مَا الَ يَنْقَرِضُ.

سفر ميخا 1 :5
ج لِي اَلذِي
ن أُلُوفِ يَهُوذَا ،فَمِ ْنكِ َيخْرُ ُ
صغِي َر ٌة َأنْ َتكُونِي بَ ْي َ
ح ِم أَفْرَاتَةَ ،وَأَنْتِ َ
ت َل ْ
«أَمَا أَنْتِ يَا بَيْ َ
ن مُ َتسَِلطًا عَلَى ِإسْرَائِيلَ ،وَ َمخَا ِرجُهُ مُنْذُ الْ َقدِيمِ ،مُ ْنذُ أَيَامِ األَزَلِ».
َيكُو ُ

إنجيل متى 11 :13
َوعَلِمُو ُه ْم َأنْ َيحْ َفظُوا جَمِيعَ مَا أَ ْوصَيْ ُتكُمْ بِهِ .وَهَا أَنَا َم َع ُكمْ كُلَ األَيَامِ إِلَى انْ ِقضَاءِ الدَهْرِ ».آمِينَ.

إنجيل يوحنا 05 :0
يُوحَنَا شَ ِه َد لَهُ وَنَادَى قِا ِئالً« :هذَا هُوَ اَلذِي قُلْتُ عَنْهُ :إِنَ اَلذِي يَأْتِي َب ْعدِي صَارَ ُقدَامِي ،ألَنَهُ
كَانَ قَبْلِي».

إنجيل يوحنا 53 :3

ق أَقُو ُل َلكُمْ :قَبْلَ َأنْ َيكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَا ِئنٌ».
ق ا ْلحَ َ
قَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :00
ح هُ َو هُوَ أَ ْمسًا وَالْيَ ْومَ وَإِلَى األَ َبدِ.
ع الْ َمسِي ُ
َيسُو ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 3 :0
«أَنَا هُوَ األَلِفُ وَالْيَاءُ ،الْ ِبدَايَةُ وَالنِهَايَةُ» يَقُو ُل الرَبُ ا ْلكَا ِئنُ وَاَلذِي كَانَ وَاَلذِي يَأْتِي ،الْقَادِ ُر
عَلَى كُلِ شَيْءٍ.

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :10
ع مَاءِ
ن ِمنْ يَنْبُو ِ
طشَا َ
عطِي ا ْل َع ْ
ُثمَ قَا َل لِيَ « :قدْ َتمَ! أَنَا هُوَ األَلِفُ وَالْيَاءُ ،الْ ِبدَايَةُ وَالنِهَايَةُ .أَنَا ُأ ْ
ا ْلحَيَاةِ َمجَانًا.

وحدة التكلم من خالل البشر
إنجيل لوقا 05 :10
حكْمَةً الَ يَ ْقدِرُ جَمِي ُع ُمعَانِدِي ُك ْم َأنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا.
عطِيكُمْ فَمًا َو ِ
ألَنِي أَنَا ُأ ْ
انجيل متي 01
ك السَاعَ ِة مَا تَتَكَلَمُونَ بِهِ،
ف أَوْ بِمَا تَ َتكَلَمُونَ ،ألَ َن ُكمْ ُت ْعطَ ْونَ فِي تِ ْل َ
ال تَهْتَمُوا كَيْ َ
 09فَمَتَى َأسْلَمُو ُكمْ َف َ
ح أَبِي ُك ُم اَلذِي يَ َتكََلمُ فِي ُكمْ.
ن َلسْ ُت ْم أَنْ ُت ُم الْمُ َتكَلِمِينَ بَلْ رُو ُ
َ 11أل ْ
إنجيل مرقس 00 :00

عطِي ُتمْ فِي تِ ْلكَ
فَمَتَى سَاقُو ُك ْم لِ ُيسَلِمُو ُكمْ ،فَالَ َتعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا تَ َتكَلَمُونَ وَالَ تَهْتَمُوا ،بَلْ مَهْمَا ُأ ْ
ن َلسْ ُت ْم أَنْ ُتمُ الْمُ َتكَلِمِينَ بَلِ الرُوحُ الْ ُق ُدسُ.
السَاعَةِ فَبِذِلكَ َتكَلَمُواَ .أل ْ

وايضا الثالوث اله واحد
إنجيل متى 09 :13
س ِم اآلب وَاال ْبنِ وَالرُوحِ الْ ُقدُسِ.
فَاذْهَبُوا وَتَلْ ِمذُوا جَمِيعَ األُمَمِ َوعَ ِمدُوهُمْ بِا ْ

باسم وليس باسماء
رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :5
ح الْ ُق ُدسُ .وَهؤُالَ ِء ال َثالَثَ ُة هُمْ
فَِإنَ اَلذِينَ َيشْ َهدُونَ فِي السَمَا ِء ُهمْ َثالَثَةٌ :اآلبُ ،وَا ْلكَلِمَةُ ،وَالرُو ُ
حدٌ.
وَا ِ

فهو اله واحد
اذا اباكم واحد فهو واحد مع االب واباكم في السماء فالمسيح في السماء وعلي االرض في ان
واحد
فكيف بعد كل هذا يقول المشكك ان اهلل هو االب فقط ؟
اهلل هو االب واالب والروح القدس اله واحد امين
وهو االب العامل باالبن في الروح القدس
وهو اهلل الكائن بذاته الخالّق بكلمته الحي بروحه
فنحن نؤمن باله واحد االب واالب والروح القدس اله واحد امين

ثالثا سياق الكالم

لمحه تاريخيه اوال
كان الكتبه والفريسيين يحبون لقب اب ولهذا نجد كثيرين منهم يطلقون علي انفسهم ابا مثل
Abba Saul, or "Father" Saul (n) Pirke Abot, c. 2. sect. 8.
; Abba Jose ben Jochanan, a man of Jerusalem (o), T. Bab. Yebamot, fol. 53.
2.
Abba Chanan (p), Ib. fol. 64. 1.
Abba Chelphetha, a man of the village of Hananiah (q); T. Bab. Bava
Metzia, fol. 94. 1. & Bava Bathra. fol. 56. 2
Abba Gorion (r), Massech Sopherim, c. 15. sect. 10.
وكان يوصف لقب ابا باسم

לשון כבוד כמו רבי
وهو يعني اسم الكرامه
Name of honor
وايضا يقال عنه

אבות הכל
اي ابو الكل

The father of all
وكان لقب يوحي بان حامله احكم واقوي سلطه من رابي  ,وحامل هذا اللقب كان يجب ان تنحني
له كل الرؤس ويعتمد عليه الكل في المشوره بدون نقاش
ووصلوا لدرجة انهم نسوا ان اهلل الذي هو في السموات هو ابو الكل
ولم يقبلوا الرب يسوع المسيح وهو اهلل الظاهر في الجسد امامهم صاحب الحكمه والسلطان
الحقيقي وليس المزيف مثلهم
فلهذا
لم يقل هذا السيد المسيح انكارا لالهوته بل هو في الحقيقه اثبات لالهوته النه هو من له السلطان
فقال الرب يسوع المسيح مكلما التالميذ عن خطايا الكتبه والفريسيين فهم يحبون المتكا االول
والتحيات وااللقاب عن دون وجه حّق فالمسيح كان يتكلم عن الكتبة والفريسيين وكان ينتقد
ممارستهم وتعليمهم ،وكيفية انهم يطلبون ان يلقبوا باب وسيد ومعلم بدون تواضع منهم وبدون
استحقاق بل ييفرضون علي االخرين ان يلقبوهم بهذا
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رغم انهم يعلمون تعليمهم الشخصي وليس تعليم موسي الحقيقي فاصبح هذه االلقاب القاب
لتعليمهم الشخصي بانفصالهم عن تعاليم اهلل والناموس الحقيقي وهذا ما اعابه المسيح وسماه
تقليد الشيوخ
ومن هنا يبدا الرب يسوع المسيح في شرح لتالميذه ماذا يجب ان يتحاشوا لكي ال يصبحوا مثل
الكتبه والفريسيين في حب التظاهر والتفاخر فيقول لهم
 1وأما أنتم فال تدعوا سيدي ،ألن معلمكم واحد المسيح ،وأنتم جميعا إخوة

 9وال تدعوا لكم أبا على األرض ،ألن أباكم واحد الذي في السماوات
 33وال تدعوا معلمين ،ألن معلمكم واحد المسيح

فيطلب منهم شيئ واضح وهو ان ال يدعوا اي شخص بعيدا عن المسيح سيد روحي ولكن االخوه
في االيمان فقط ومن يكون سيد لالخوه من خالل المسيح هو الذي يلقب بمعلم الن المعلم الواحد
الحقيقي هو شخص الرب يسوع المسيح
وال تدعوا لكم ابا من الكتبه والفريسيين النهم ال يستحقون هذا اللقب ولكن االب الروحي الحقيقي
هو واحد وهو الرب يسوع المسيح

اذا فسياق الكالم هو ال ينفي عن نفسه االلوهية ولقب اب ولكن يقول هو السيد وهو االب وهو
المعلم وهو علي االرض وفي السماء

فالفكره اتضحت انه ليس اللقب في حد ذاته ينفيه عن نفسه ولكن هو الوحيد المستحّق هذا اللقب
ويوضح ان الكتبه والفريسيين هم الذين ال يستحقون هذا اللقب
وكما شرحت سابقا في ملف التدعوا لكم ابا علي االرض انه سمح للتالميذ بان يلقبوا من خالله
وبسلطانه وبحلوله وبعمله معهم بهذا اللقب فكيف ال يكون هو صاحب هذا اللقب ؟
ايعطي شيئ للتالميذ هو ال يمتلكه ؟

المسيح ال يقصد إلغاء األلقاب بل أراد أن نلتقي بالقادة الروحيين خالله شخصياً ،وال نرتبط بهم
خالل التملّق والمجامالت الن خارج المسيح يفقد الكاهن أبوّته الروحيّة ،وتصير دعوته أبًا

اغتصابًا ،أمّا في المسيح فيحمل أبوة اهلل ألوالده ،مختفيًا وراء اهلل نفسه ،فيقدّم لهم ما هو هلل ال
ما هو لذاته فالرب يسوع المسيح هو صاحب هذا اللقب والسلطان يعطيه لمن يشاء
اذا فالعدد هو في الحقيقه اثبات لالهوته وليس نفيا وتاكيد انه واالب واحد بطريقة مطلقة

والمجد هلل دائما

