هل تعبير قال الرب لربي يوحي بوجود
الهين؟ مزمور 110
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الشبهة

[اجلِس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
ِ
َض َع
ال َّ
ور قَ َ
يني َحتَّى أ َ
ب ل َرِّبيَ َ ْ ْ :
يقول الكتاب في مزمور  1/110ل َد ُاوَدَ .م ْزُم ٌ
اء َك َم ْو ِطئاً لِقَ َد َم ْي َك] .فكيف يقول الرب للرب وهل يوجد أكثر من رب؟ اليس هذا تعدد الهة يا
أْ
َع َد َ
نصارى؟

الرد

اإلجابة ال هذا ليس تعدد الهة فنحن نؤمن بالها واحد وليس الهة منفصلين
شرحت سابقا في عدة ملفات طبيعة الهنا وان الهنا باختصار إله واحد في ثالوث او جوهر إلهي
واحد قائم على ثالث اقانيم
وباختصار مرة أخرى
الهنا اله واحد
سفر التثنية 4 :6
ِ
ب إِله َنا رب و ِ
اح ٌد.
س َرِائي ُل َّ :
س َم ْع َيا إِ ْ
«ا ْ
الر ُّ ُ َ َ
وهو غير محدود
سفر الملوك األول 27 :8
ات وسماء َّ ِ
س ُك ُن اهللُ َحقًّا َعلَى األ َْر ِ
س ُع َك ،فَ َك ْم ِباألَ َق ِّل
ض؟ ُه َوَذا َّ
أل ََّن ُه َه ْل َي ْ
الس َم َاوات الَ تَ َ
الس َم َاو ُ َ َ َ ُ
ت؟
ت الَِّذي َب َن ْي ُ
ه َذا ا ْل َب ْي ُ
ازلي ابدي
سفر أخبار األيام األول 36 :16
الشع ِبِ « :
ب.
الر َّ
الر ُّ
َّحوا َّ
ُم َب َار ٌك َّ
يل ِم َن األ ََز ِل َوِالَى األ ََب ِد» .فَقَ َ
س َرِائ َ
ب إِ ُ
آم َ
سب ُ
ال ُك ُّل َّ ْ
له إِ ْ
ين » َو َ

سفر المزامير 2 :90
ت اهللُ.
ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
س ُكوَن َةُ ،م ْن ُذ األ ََز ِل إِلَى األ ََب ِد أَ ْن َ
ْت األ َْر َ
َن تُولَ َد ا ْل ِج َبا ُل ،أ َْو أ َْب َدأ َ
ض َوا ْل َم ْ

سفر المزامير 2 :93
ت.
ُك ْر ِسي َ
ُّك ُمثْ َبتَ ٌة ُم ْن ُذ ا ْل ِق َدِمُ .م ْن ُذ األ ََز ِل أَ ْن َ
فهو اله واحد ازلي غير متجزئ موجود لكماله في كل مكان
فاهلل وحدانية موجود وحدانيه عاقل وحدانيه حي
ونؤمن بان اهلل الواحد هو له ثالث خواص ذاتيه قائم عليها الذات االلهية الوجود والعقل الناطق
والحياه
والوجود واصل الوجود هو االب الن بدون وجود يصبح في فكرنا اهلل غير موجود وهذا خطأ
سفر التكوين 1 :1
السماو ِ
ض.
ات َواأل َْر َ
ِفي ا ْل َب ْد ِء َخلَ َ
ق اهللُ َّ َ َ
والعقل هو االبن وبدون العقل يكون اهلل غير عاقل وهذا خطأ
سفر األمثال 4 :30

ِ
السماو ِ
م ْن ِ
َّت
ات َوَن َز َل؟ َم ْن َج َم َع ِّ
ص َّر ا ْل ِم َياهَ في ثَْو ؟ب؟ َم ْن ثَب َ
الر َ
يح في َح ْف َنتَْيه؟ َم ْن َ
صع َد إِلَى َّ َ َ
َ َ
ج ِميع أَ ْطر ِ
اف األ َْر ِ
ْت؟
اس ُم ْاب ِن ِه إِ ْن َع َرف َ
اس ُم ُه؟ َو َما ْ
ض؟ َما ْ
َ َ َ

سفر المزامير 20 :107
َّاه ْم ِم ْن تَ ْهلُ َك ِات ِه ْم.
س َل َكلِ َمتَ ُه فَ َ
اه ْمَ ،وَنج ُ
شفَ ُ
أ َْر َ
وغيرها الكثير
والحياه بالروح القدس وبدون الروح القدس ال يكون اله حي وهذا ايضا خطأ
سفر التكوين 2 :1
ف علَى و ْج ِه ا ْل ِمي ِ
ِ
ِ
ِ
اه.
َو َكا َن ِت األ َْر ُ
َ
ض َخ ِرَب ًة َو َخال َي ًةَ ،و َعلَى َو ْجه ا ْل َغ ْم ِر ظُ ْل َم ٌةَ ،وُر ُ
وح اهلل َي ِر ُّ َ َ
وايمانا باهلل الواحد في الثالوث اليعني اننا نؤمن بثالث الهة النه ذات واحد جوهر واحد وساتي الي
هذا التعبير الحقا
ويوجد تعبيرات كثيره جدا عن الثالوث من اول التكوين  1الي اخر سفر الرؤيا ليس المجال االن
قد افرد لها ملف اخر
ولكن االن استخدم تعبيرات البابا اثاناسيوس في شرح الثالوث في نقاط  43اخذ منها بعض
التعبيرات وهي
3هذا اإليمان الجامع هو أن تعبد إلهاً واحداً في ثالوث ,وثالوثاً في توحيد.

4ال نمزج األقانيم وال نفصل الجوهر.
5إن لآلب أقنوماً ,ولالبن أقنوماً ,وللروح القدس أقنوماً.
؟
متساو ,وجالل أبدي معاً.
6ولكن اآلب واالبن والروح القدس الهوت واحد ومجد

15وهكذا اآلب إله ,واالبن إله ,والروح القدس إله.
16ولكن ليسوا ثالثة آلهة ,بل إله واحد.
17وهكذا اآلب رب ,واالبن رب ,والروح القدس رب.
18ولكن ليسوا ثالثة أرباب ,بل رب واحد.
19وكما أن الحق المسيحي يكلّفنا أن نعترف بأن كالً من هذه األقانيم بذاته إله ورب.
20كذلك الدين الجامع ,ينهانا عن أن نقول بوجود ثالثة آلهة وثالثة أرباب.

27ولذلك في جميع ما ُذكر ,يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث ,والثالوث في وحدانية.
فنحن نعبد إله واحد في ثالث اقانيم كل اقنوم هو رب ولكنهم ليسوا ثالث ارباب ولكن رب واحد
المسيحية واحد ,وان كان الالهوت ثالثة أقانيم  :اآلب واالبن والروح القدس ,أي جوهر
اهلل في
ّ
واحد وثالثة أقانيم ,غير أن الجوهر غير مقسوم .فليس ؟
لكل من األقانيم جزء خاص منه ,بل لكل
أقنوم كمال الجوهر الواحد نظير اآلخر.
واهلل ال يتج أز وغير مركب من اجزاء

واالبن له كل ما لالب ولكن االبن ليس اب واالب له كل ما لالبن ولكن االب ليس ابن واالبن له
كل ما للروح القدس ولكن االبن ليس الروح القدس والروح القدس له كل ما لالب واالبن ولكن
الروح القدس ليس ابا او ابنا
اذا فهل تعبير اقنوم مساوي ومرادف للجوهر ام ال ؟
الحقيقة اإلجابة على هذا االمر تحتاج تركيز ألننا جميعا نعرف ان االقنوم ليس له جزء من
الجوهر ولكن لكل اقنوم كمال الجوهر
ولهذا عندما اتكلم عن الهيبوستيزيس او االقنوم أستطيع ان استخدم كلمة اوسيا او الجوهر
كمرادف له الن االقنوم يمثل كل الجوهر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِ
ام ٌل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ين ا ْلع َ ِ ِ
طايا َنا ،جلَ ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
وشرحت سابقا معني الهيبوستيزيس وهو القائم عليه الجوهر
والن االقنوم له ملئ الجوهر فاستطيع ان ااقول ان الهيبوستيزيس ( اقنوم ) مرادف اوسيا ( جوهر
) ولهذا البابا اثناسيوس كان يستخدمها كمترادفات لشرح االقنوم
ولكن ان تكلمت علي الجوهر فالجوهر ( اوسيا ) ال يساوي اقنوم الن الجوهر قائم علي ثالث
اقانيم وليس اقنوم الواحد ولهذا ال استطيع ان اقول ان الجوهر مرادف لالقنوم

اذا االقنوم مرادف للجوهر ولكن الجوهر غير مرادف القنوم
ولهذا اقول ان االبن ( المسيح ) هو اهلل ولكن اهلل ليس هو االبن فقط ( المسيح هو اهلل ولكن اهلل
ليس هو المسيح فقط )
وأقول االب هو اهلل ولكن اهلل ليس هو االب فقط
وبين الثالث اقانيم حوار داخلي في الذات اإللهي الواحد

بعد هذه المقدمة واسف لو كنت اطلت فيها قليال
اعود للعدد المستشهد به
سفر المزامير :110
اجلِس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك».
ال َّ
 1قَ َ
َض َع أ ْ
يني َحتَّى أ َ
ب ل َرِّبيَ َ ْ ْ « :
َع َد َ
ِ
ض ِ ِ ِ
الر ُّ ِ
َع َد ِائ َك.
ُ 2ي ْر ِس ُل َّ
س ِط أ ْ
ب قَ َ
سلَّ ْط في َو َ
يب عِّز َك م ْن ص ْه َي ْو َن .تَ َ
؟
ِ
شعب َك م ْنتَ َد ِ
ط ُّل َح َداثَِت َك.
َّس ؟ة ِم ْن َر ِحِم ا ْلفَ ْج ِر ،لَ َك َ
ٌ ُ ُْ َ 3
ب في َي ْوِم قَُّوِت َك ،في ِزي َنة ُمقَد َ
ِ ِ
ِ
ب ولَ ْن ي ْن َدم« :أَ ْن َ ِ
ق».
ْس َم َّ
اد َ
صَ
ت َكاه ٌن إِلَى األ ََبد َعلَى ُرتْ َبة َم ْلكي َ
 4أَق َ
الر ُّ َ َ َ
ب ع ْن ي ِم ِ
ين َك ُي َحطِّ ُم ِفي َي ْوِم ِر ْج ِزِه ُملُو ًكا.
َّ 5
الر ُّ َ َ
ين ب ْي َن األُمِم .مألَ جثَثًا أَر ً ِ
ِ
وس َها.
س َح َ
َ 6يد ُ َ
ق ُر ُؤ َ
ضا َواس َع ًةَ .
َ َ ُ ْ
ِ 7م َن َّ
ب ِفي الطَّ ِري ِ
ْس.
ق ،لِذلِ َك َي ْرفَعُ َّأ
الن ْه ِر َي ْ
ش َر ُ
الر َ

هذه ليست عن زمن داود بل هي نبوة عن المسيح في تجسده
اجلس عن يميني ( اي ان ربي يجلس في مركز قوة رب االرباب ) الن اهلل ليس له يمين وال يسار
يقول من اول العدد الثاني ان يهوه يرسل سلطانك ( اي سلطانه هو سلطان يهوه نفسه )
العدد الثالث يقول من رحم الفجر ( اي من قبل فجر الخليقه موجود )
العدد الرابع يقول انت كاهن الي االبد ( اي انه ابدي )
علي رتبة ملكي صادق ( اي هو فوق الناموس فوق يهوذا وفوق الوي )
الرب عن يمينك ( اي ان قوته هو قوة اهلل المطلقه )
يدين بين االمم ( اي انه الديان )
هذا كتب بروح النبوة عن السيد المسيح الذي هو الرب
وهذا كالم ال ينطبق علي داوود واليهود يعلمون ذلك جيدا
ولذلك في نقاش رب المجد معهم لم يستطيعوا ان يجاوبوه وسآتي الى هذا الحقا

ثانيا المتكلم هو داود ويقول قال الرب لربي وهو يتكلم عن االب لالبن كنبوة عن المسيح الذي
سيجعل الشيطان موطئ قدميه في تجسده
فمن هو رب داود الذي يلقبه داود ربي؟ هل بشر عادي يكون رب داود
وهل داود الذي يصلي الله واحد فقط باستمرار هل سيقول ان اله منفصل يكلم اله منفصل؟ بالطبع
ال هو يتكلم عن تجسد كلمة اهلل ولهذا يقول في المزامير أيضا
سفر المزامير 19 :105

ْت م ِج ِ
ِ
ِ
الر ِّ
يء َكلِ َم ِت ِه .قَ ْو ُل َّ
امتَ َح َنهُ
ب ْ
.إلَى َوق َ

سفر المزامير 15 :147
ُي ْر ِس ُل َكلِ َمتَ ُه ِفي األ َْر ِ
يعا ِج ًدا ُي ْج ِري قَ ْولَ ُه.
س ِر ً
ضَ .
فداود يقول بوضوح ان كلمة الرب هو الرب النه اله واحد والرب يقول لربي عندما يرسله انه
سيضع الشيطان تحت قدميه

ثالثا كيف فهم اليهود هذا العدد
Psalm 110:1.
Midrash on Psalms, Book One, Psalm 18, 29.
… R. Yudan said in the name of R. Hama: In the time-to-come, when the
Holy One, blessed be He, seats the lord Messiah at His right hand, as is
said The Lord saith unto my lord: “Sit thou at My right hand” (Ps. 110:1).
المدراش اليهودي الكتاب االول
راباي يادان وراباي حاما يقولوا ان العدد عندما ياتي المسيا المبارك اسمه يجلس الرب المسيا
علي يمينه كما قيل في المزمور .....
Psalm 110:1.
Midrash on Psalms, Book Five, Psalm 110, 4.

… Who, then, fought all the battles? It was the Holy One, blessed be He:
He said to Abraham Sit thou at My right hand and I shall fight the battles
for thee. That God did so is not made plain in the narrative. Who made it
plain? David, who said: The Lord saith unto my lord: “Sit thou at My right

hand.” To the Messiah also it will be said And in mercy shall the throne be
established: and he shall sit to it in truth in the tent of David, judging (Isa.
16:5).
Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Ps 110:1). Philadelphia: Hananeel House.

وايضا في المدراش الجزء الخامس يؤكد نفس المعني

العهد الجديد
22 متي
ِ ان ا ْلفَِّر
ِ
ُسوع
َ ُّون ُم ْجتَ ِم ِع
َ يسي
َ يما َك
ُ سأَلَ ُه ْم َي
َ ين
َ  َوف41
.» « ْاب ُن َد ُاوَد:يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» قَالُوا لَ ُه
ِ ون ِفي ا ْل َم ِس
َ  « َما َذا تَظُ ُّن:ً قَائال42
:ًوح َربًّا؟ قَ ِائال
ِ الر
ُّ ف َي ْد ُعوهُ َد ُاوُد ِب
َ َ ق43
َ  «فَ َك ْي:ال لَ ُه ْم
ِ ْ :ب لِرِّبي
.اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك
َ َ ق44
ْ َض َع أ
َ س َع ْن َي ِميني َحتَّى أ
ْ اجل
َ َع َد
َ ُّ ال ا َّلر
»ون ْاب َن ُه؟
َ  فَ َك ْي،ان َد ُاوُد َي ْد ُعوهُ َربًّا
ُ ف َي ُك
َ  فَِإ ْن َك45
ِ
ِ ؟
ِ  َفلَم ي46
.سأَلَ ُه َبتَّ ًة
ْ َح ٌد أ
ْ َح ٌد أ
َ س ْر أ
َ َن ُي ِج
َ ستَط ْع أ
ْ َن َي
َْ ْ
ُ  َو ِم ْن ذل َك ا ْل َي ْوِم لَ ْم َي ْج.يب ُه ِب َكل َمة

ويسألهم عن مفهومهم عن ناسوت المسيح ويضع هذه اآلية امامهم وال يستطيعوا ان يردوا الن
هذا لقب إلهي ويعرفون ان هذا عن المسيح الذي ينتظرونه
ويوضح السيد المسيح ام معني ربي هو ربا اي يهوه او ارامي موريو
ولنتأمل معا لماذا لم يستطع اليهود ان يردوا عليه؟ ولماذا لم يستطيعوا ان ينكروا الهوته؟
الن مكانة داوود مرتفعة جدا
ان كان ابراهيم ابو االباء فداوود هو اب لكل ملوك اليهود وال يوجد ملك أعظم منه وكرسي الملك
أصبح اسمه كرسي داوود
مثال سليمان في عظمته كان يستشفع بداود في صالته للرب وايضا الرب يرحم إسرائيل ألجل
داوود ( امل  ) 13 :11ولهذا من غير الالئق ان يكون داود يدعو ابن من ابناؤه او احفاده
بلقب ربا  .فلو كان المسيا كمخلص بشري فقط سيكون من غير الالئق ان يقول له داود ربا ولكن
المخلص فائدته لداود انه يدفع ثمن خطية داوود نفسه لذلك فيصبح داوود مديون له ويدعوه ربا
ألنه مخلصه والمخلص للكل
ولكي يكون المسيا مخلص للكل من خطاياهم ومنهم داوود نفسه فيجب ان يتحد فيه طبيعتين
طبيعة بشريه كابن داوود فيكون ابن لداوود ليحمل الخطية وطبيعة اخري ال محدودة (اهلل وحده
الغير محدود) ليخلص الكل من خطاياهم بما فيهم داود نفسه لذلك يصلح ان يدعوه داوود ربا
ولهذا ال يصلح ان يطلق داوود علي نفسه ربا وال على ابيه ابراهيم نفسه ألنه لم يخلص أحد وال
علي ابنه سليمان الن سليمان خاضع لسلطان داوود ألنه وارث الملك من ابيه داود وال اي نبي
وال اي بشر اال المسيا لمكانته االلوهية ألنه من ذات اهلل ألنه إله واحد

وفهم اليهود ذلك فلم يستطيعوا ان يجاوبوه بكلمة

وايضا
مرقس 12
ِ ِ
َح ٌد َب ْع َد
اب ِب َع ْقل ،قَ َ
ت َب ِع ً
سَ
س ْر أ َ
َج َ
سوعُ أ ََّن ُه أ َ
ال لَ ُه« :لَ ْ
يدا َع ْن َملَ ُكوت اهلل»َ .ولَ ْم َي ْج ُ
َ 34فلَ َّما َرآهُ َي ُ
سأَلَ ُه!
ذلِ َك أ ْ
َن َي ْ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
سوعُ َوقَ َ
ال َو ُه َو ُي َعلِّ ُم ِفي ا ْل َه ْي َك ِلَ « :ك ْي َ
ف َيقُو ُل ا ْل َكتََب ُة إِ َّن ا ْل َمس َ
َج َ
 35ثُ َّم أ َ
اب َي ُ
اجلِس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
اء َك
 36أل َّ
الر ِ
ال َّ
ال ِب ُّ
س :قَ َ
س ُه قَ َ
َض َع أ ْ
ينيَ ،حتَّى أ َ
ب ل َرِّبيَ َ ْ ْ :
َع َد َ
َن َد ُاوَد َن ْف َ
َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك.
ِ
س ُر ؟
ور.
س ُه َي ْد ُعوهُ َربًّا .فَ ِم ْن أ َْي َن ُه َو ْاب ُن ُه؟» َو َك َ
ير َي ْ
س َم ُع ُه ِب ُ
 37فَ َد ُاوُد َن ْف ُ
ان ا ْل َج ْمعُ ا ْل َكث ُ

لوقا 20
ش ْي ؟ء.
سأَلُوهُ َع ْن َ
ضا أ ْ
اس ُروا أ َْي ً
َن َي ْ
َ 40ولَ ْم َيتَ َج َ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
َ 41وقَ َ
ال لَ ُه ْمَ « :ك ْي َ
ف َيقُولُ َ
ون إِ َّن ا ْل َمس َ
اجلِس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
اب ا ْلم َز ِ
س ُه َيقُو ُل ِفي ِكتَ ِ
ام ِ
يني
ال َّ
ير :قَ َ
ب ل َرِّبيَ َ ْ ْ :
َ 42وَد ُاوُد َن ْف ُ
َ
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك.
َض َع أ ْ
َ 43حتَّى أ َ
َع َد َ
ون ْاب َن ُه؟».
 44فَِإ ًذا َد ُاوُد َي ْد ُعوهُ َربًّا .فَ َك ْي َ
ف َي ُك ُ
ال لِتَالَ ِم ِ
ِ
ان َج ِميعُ َّ
يذ ِه:
ون قَ َ
س َم ُع َ
يما َك َ
الش ْع ِب َي ْ
َ 45وف َ

ويؤكد السيد المسيح بنفسه ان داوود قال بروح النبوه قال عن المسيح انه ربه فكيف يكون ابنه؟
ولم يستطع أحد ان يتفوه بكلمه من اليهود والكتبة والفريسيين الحاضرين
ومعلمنا بطرس الرسول استشهد به وشرحه فقال
اعمال 2
ِ
ود لِذلِ َك.
يعا ُ
ش ُه ٌ
ام ُه اهللَُ ،وَن ْح ُن َجم ً
 32فَ َي ُ
سوعُ ه َذا أَقَ َ
اآلن تُْب ِ
ين ِ
س ِم َن ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
َ 33وِا ِذ ْارتَفَ َع ِب َي ِم ِ
ص ُروَن ُه
الر ِ
َخ َذ َم ْو ِع َد ُّ
اهللَ ،وأ َ
ب ه َذا الَِّذي أَ ْنتُ ُم َ
س َك َ
اآلبَ ،
س َم ُعوَن ُه.
َوتَ ْ
اجِلس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
َن َداوَد لَم يصع ْد إِلَى َّ ِ
يني
ال َّ
س ُه َيقُو ُل :قَ َ
ب ل َرِّبيَ َ ْ ْ :
الس َم َاواتَ .و ُه َو َن ْف ُ
 34أل َّ ُ ْ َ ْ َ
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك.
َض َع أ ْ
َ 35حتَّى أ َ
َع َد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَ ْبتُ ُموهُ أَ ْنتُ ْمَ ،ربًّا َو َم ِسي ًحا».
يل أ َّ
س َرِائ َ
سو َ
َ 36ف ْل َي ْعلَ ْم َيقي ًنا َجميعُ َب ْيت إِ ْ
ع ه َذا ،الَّذي َ
َن اهللَ َج َع َل َي ُ
ويوضح ان داوود ليس هو الذي صعد الي السماء ولم يجلس في مركز قوة اهلل وهذا كالم ال يمكن
ان يقال عن داوود وال لمالك وال إله اخر أصغر من االب بل هو عن الكلمة الذي من ذات الطبيعة
اإللهية

ومعلمنا بولس الرسول يشرح ايضا
ِ
ِ ِ
ير؟ة،
يماِ ،بأَ ْن َو ؟
 1اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم َ
اآلب َ
اع َوطُُرق َكث َ
اء ِباألَ ْن ِب َياء قَد ً
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
يرِة ِفي ْاب ِن ِه ،الَِّذي َج َعلَ ُه َو ِ
ين،
ارثًا لِ ُك ِّل َ
ضا َع ِم َل ا ْل َعالَ ِم َ
ش ْي ؟ء ،الَِّذي ِب ِه أ َْي ً
َ 2كل َم َنا في هذه األَيَّام األَخ َ

ِ
ام ٌل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
 3الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ين ا ْلع َ ِ ِ
طايا َنا ،جلَ ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
َعظَ َم ِم َن ا ْل َمالَ ِئ َك ِة ِب ِم ْق َد ِ
ْض َل ِم ْن ُه ْم.
ار َما َو ِر َ
اس ًما أَف َ
ص ِائ ًار أ ْ
ث ْ
َ 4
ون لَ ُه أًَبا َو ُه َو
 5ألَنَّ ُه لِ َم ْن ِم َن ا ْل َمالَ ِئ َك ِة قَ َ
ال قَطُّ« :أَ ْن َ
ضا« :أََنا أَ ُك ُ
ت ْاب ِني أََنا ا ْل َي ْوَم َولَ ْدتُ َك»؟ َوأ َْي ً
ون لِ َي ْاب ًنا»؟
َي ُك ُ
ضا متَى أ َْد َخ َل ا ْل ِب ْكر إِلَى ا ْلعالَِم يقُو ُل« :وْلتَسج ْد لَ ُه ُك ُّل مالَ ِئ َك ِة ِ
اهلل».
َ ُْ
َ َ
َ
َ
َ 6وأ َْي ً َ
ِ
 7وع ِن ا ْلمالَ ِئ َك ِة يقُو ُلِ َّ « :
يب َن ؟
ار».
َّام ُه لَ ِه َ
الصانعُ َمالَ ئ َكتَ ُه ِرَي ً
َ
ََ
احا َو ُخد َ
َ
ضيب اس ِتقَ ؟ ِ
ُّه ِ ِ
يب ُم ْل ِك َك.
َ 8وأ َّ
االب ِنُ « :ك ْر ِس ُّي َك َيا أَهللُ إِلَى َد ْه ِر الد ُ
َما َع ْن ْ
امة قَض ُ
ور .قَ ُ ْ َ
اإل ثْمِ .م ْن أ ْ ِ
ضَ ِ
ش َرَك ِائ َك».
االب ِت َه ِ
اج أَ ْكثََر ِم ْن ُ
ت ا ْل ِب َّر َوأ َْب َغ ْ
َح َب ْب َ
له َك ِب َزْي ِت ْ
 9أْ
س َح َك اهللُ إِ ُ
َج ِل ذل َك َم َ
ت َ
ات ِه َي َع َم ُل َي َد ْي َك.
ت َي َار ُّ
ضَ ،و َّ
ب ِفي ا ْل َب ْد ِء أ َّ
الس َما َو ُ
ت األ َْر َ
سَ
َ 10و «أَ ْن َ
َس ْ
يد و ِ
ِ
ت تَْبقَىَ ،و ُكلُّ َها َكثَْو ؟ب تَْبلَى،
لك ْن أَ ْن َ
 11ه َي تَِب ُ َ
ط ِويها فَتَتَ َغيَّر .و ِ
؟
وك لَ ْن تَ ْف َنى».
تَ ،و ِسنُ َ
ت أَ ْن َ
لك ْن أَ ْن َ
َ 12و َك ِرَداء تَ ْ َ
ُ َ
اجلِس ع ْن ي ِم ِ
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك»؟
 13ثُ َّم لِ َم ْن ِم َن ا ْل َمالَ ِئ َك ِة قَ َ
َض َع أ ْ
يني َحتَّى أ َ
ال قَطَُّ َ ْ ْ « :
َع َد َ
َج ِل ا ْلع ِت ِ
 14أَلَ ْيس ج ِميعهم أَرواحا َخ ِادم ًة مر ِ ِ ِ
ص!.
ين أ ْ
يد َ
َ َ ُ ُْ ْ َ ً
َن َي ِرثُوا ا ْل َخالَ َ
سلَ ًة ل ْلخ ْد َمة أل ْ َ
َ ُْ َ
اي ان الحي الي دهر الدهور هو ربي الذي هو اعلي من البشر واالنبياء والمالئكة هو الجالس
في يمين العظمة فهو مستحيل ان ينطبق علي داوود او بشر بل المسيا لمكانته االلوهية أل نه من
ذات اهلل ألنه إله واحد
اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

