هل تعبير االتي باسم الرب هو انكار
الهوت ؟ متي 23 :32
Holy_bible_1

الشبهة

اآلن حتَّى تَقُولُوا :مبار ٌك ِ
ِ ِ
اآلتي
ماذا تعنى عندكم هذه الفقرة (( :أل َِّني أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُك ْم الَ تََر ْوَنني م َن َ َ
َُ َ
ب! )) متى  32عدد 23؟
الر ِّ
اسِم َّ
ِب ْ
لو كان المسيح هو اهلل فكيف سيأتي باسم الرب لماذا ال يأتي باسمه هو ؟

الرد

اوال من قال ان اسم الرب ليس هو اسم المسيح ؟ فالرب يسوع المسيح لقب بالرب ( كيريوس )
كثي ار جدا جدا وهو اطلق علي نفسه هذا اللقب اعالنا لالهوته
انجيل متي 7
السماو ِ
ادةَ أَِبي
بَ ،يا َر ُّ
س ُك ُّل َم ْن َيقُو ُل لِيَ :يا َر ُّ
اتَ .ب ِل الَِّذي َي ْف َع ُل إِ َر َ
ب! َي ْد ُخ ُل َملَ ُك َ
وت َّ َ َ
« 32لَ ْي َ
السماو ِ
ِ ِ
ات.
الَّذي في َّ َ َ
ب! أَلَ ْيس ِب ِ
ِ
َخ َر ْج َنا
بَ ،يا َر ُّ
ون لِي ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِمَ :يا َر ُّ
اس ِم َك أ ْ
س َيقُولُ َ
ير َ
اسم َك تََن َّبأْ َناَ ،وِب ْ
ْ
َ
ون َ
َ 33كث ُ
ٍ ِ
اطي َن ،وِب ِ
شي ِ
يرةً؟
ََ
َ ْ
اسم َك َ
ص َن ْع َنا قُ َّوات َكث َ
ْهبوا ع ِّني يا فَ ِ
ِ ٍِ
اعلِي ِ
اإل ثِْم!
ُصِّر ُح لَ ُه ْم :إِ ِّني لَ ْم أ ْ
َع ِرْف ُك ْم قَطُّ! اذ َ ُ َ َ
 32فَحي َنئذ أ َ

إنجيل مرقس 23 :5
ب ِب َك
الر ُّ
ص َنعَ َّ
َهلِ َكَ ،وأ ْ
سوعَُ ،ب ْل قَ َ
ْه ْب إِلَى َب ْي ِت َك َوِالَى أ ْ
ال لَ ُه« :اذ َ
َخ ِب ْرُه ْم َك ْم َ
َفلَ ْم َي َد ْع ُه َي ُ
َو َر ِح َم َك».

إنجيل متى 6 :32
ضطَ ِجعا ِف ِ
ال! َهلُ َّما ا ْنظُ ار ا ْلمو ِ
َّ
يه.
الر ُّ
ان َّ
ام َك َما قَ َ
ض َع الَِّذي َك َ
َ َْ
س ُه َو ُ
ب ُم ْ ً
لَ ْي َ
هه َنا ،ألَن ُه قَ َ

إنجيل مرقس 2 :22
ب م ْحتَاج إِلَ ْي ِهَ .فلِ ْلوق ِ
ْت ُي ْر ِسلُ ُه إِلَى ُه َنا».
َح ٌد :لِ َما َذا تَ ْف َعالَ ِن ه َذا؟ فَقُوالَ َّ :
َوِا ْن قَ َ
الر ُّ ُ ٌ
ال لَ ُك َما أ َ
َ

إنجيل لوقا 22 :7
اس ه َذا ا ْل ِج ِ
ون؟
الر ُّ
ثُ َّم قَا َل َّ
يل؟ َو َما َذا ُي ْ
ب« :فَ ِب َم ْن أُ َ
ش ِب ُه َ
ش ِّب ُه أَُن َ

إنجيل لوقا 2 :21
ام َو ْج ِه ِه إِلَى ُك ِّل َم ِدي َن ٍة
الر ُّ
َّن َّ
ين َ
آخ ِر َ
س ْب ِع َ
َوَب ْع َد ذلِ َك َعي َ
ين أ َْي ً
ضاَ ،وأ َْر َ
ب َ
سلَ ُه ُم اثْ َن ْي ِن اثْ َن ْي ِن أ َ
َم َ
ومو ِ
َن َيأ ِْت َي.
ض ٍع َح ْي ُ
ان ُه َو ُم ْزِم ًعا أ ْ
ث َك َ
َ َْ

إنجيل لوقا 23 :22
ْس وا ْلقَصع ِة ،وأ َّ ِ
اآلن أَيُّها ا ْلفَِّر ِ
ون َخ ِ
وء
الر ُّ
ال لَهُ َّ
فَقَ َ
ُّون تَُنقُّ َ
يسي َ
ب« :أَ ْنتُ ُم َ َ
َما َباط ُن ُك ْم فَ َم ْملُ ٌ
ار َج ا ْل َكأ ِ َ ْ َ َ
طافًا َو ُخ ْبثًا.
اخ ِت َ
ْ

إنجيل لوقا 23 :23

ين ا ْلح ِك َِّ ِ
ِ
ِ
س ِّي ُدهُ َعلَى َخ َد ِم ِه لِ ُي ْع ِط َي ُه ُم ا ْل ُعلُوفَ َة
الر ُّ
فَقَا َل َّ
يم ُه َ
يم الذي ُيق ُ
ب« :فَ َم ْن ُه َو ا ْل َوكي ُل األَم ُ َ ُ
ِفي ِح ِ
ين َها؟

إنجيل لوقا 25 :22
ال« :يا مرِائي! أَالَ يح ُّل ُك ُّل و ِ
الس ْب ِت ثَْو َرهُ أ َْو ِح َم َارهُ ِم َن ا ْل ِمذ َْوِد
الر ُّ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم ِفي َّ
َج َاب ُه َّ
َُ
فَأ َ
َ
ب َوقَ َ َ ُ َ
ضي ِب ِه ويس ِق ِ
ويم ِ
يه؟
ََ ْ
ََْ

إنجيل لوقا 22 :23
اج إِلَ ْي ِه».
الر َّ
َح ٌد :لِ َما َذا تَ ُّحالَ ِن ِه؟ فَقُوالَ لَ ُه ه َك َذا :إِ َّن َّ
ب ُم ْحتَ ٌ
سأَلَ ُك َما أ َ
َوِا ْن َ

إنجيل لوقا 62 :33
ال لَ ُه« :إِ َّن َك قَ ْب َل أ ْ ِ
يح
الر ُّ
الر ِّ
س ،فَتَ َذ َّك َر ُب ْ
س َكالَ َم َّ
ت َّ
ف قَ َ
بَ ،ك ْي َ
فَا ْلتَفَ َ
َن َيص َ
ط ُر ُ
ب َوَنظَ َر إِلَى ُب ْط ُر َ
ث م َّر ٍ
ِِ
ات».
الدِّي ُك تُْنك ُرني ثَالَ َ َ

إنجيل لوقا 2 :32

ع.
الر ِّ
س َد َّ
سو َ
ب َي ُ
فَ َد َخ ْل َن َولَ ْم َي ِج ْد َن َج َ

إنجيل يوحنا 2 :2
ِ
ِ
َن ا ْلفَِّر ِ
وح َّنا،
س ِم ُعوا أ َّ
ب أ َّ
الر ُّ
َفلَ َّما َعلِ َم َّ
سو َ
يس ِّي َ
ص ِّي ُر َوُي َع ِّم ُد تَالَمي َذ أَ ْكثََر م ْن ُي َ
ع ُي َ
َن َي ُ
ين َ

إنجيل يوحنا 3 :22
ب ِب ِط ٍ
س َح ْت ِر ْجلَ ْي ِه
الر َّ
يضاِ ،ه َي الَِّتي َد َه َن ِت َّ
ان لِ َع َازُر أَ ُخ َ
َو َكا َن ْت َم ْرَي ُم ،الَِّتي َك َ
وها َم ِر ً
يبَ ،و َم َ
ش ْع ِرَها.
ِب َ

سفر أعمال الرسل 32 :2
ان الَِّذي ِف ِ
اجتَ َم ُعوا َم َع َنا ُك َّل َّ
الزَم ِ
سوعُ َو َخ َر َج،
فَ َي ْن َب ِغي أ َّ
الر ُّ
يه َد َخ َل إِلَ ْي َنا َّ
َن ِّ
الر َج َ
ال الَِّذ َ
ين ْ
ب َي ُ

سفر أعمال الرسل 53 :7
ب يسوعُ اقْب ْل ر ِ
ون ِ
وحي».
ُّها َّ
فَ َكا ُنوا َي ْر ُج ُم َ ْ
وس َو ُه َو َي ْد ُعو َوَيقُو ُل« :أَي َ
الر ُّ َ ُ
استفَانُ َ
َ ُ

سفر أعمال الرسل 27 :22
الس ِوي ِ
يح ،فَ َم ْن
ع ا ْل َم ِس ِ
الر ِّ
ضا ِب َّ
َع َ
ين ِب َّ
ط ُ
سو َ
َّة ُم ْؤ ِم ِن َ
فَِإ ْن َك َ
اه ُم ا ْل َم ْو ِه َب َة َك َما لَ َنا أ َْي ً
ان اهللُ قَ ْد أ ْ
ب َي ُ
َن أ َْم َنعَ اهللَ؟».
أََنا؟ أَقَ ِادٌر أ ْ

وغيرها الكثير جدا جدا من االعداد
فاكرر من اين اتي المشكك ان اسم الرب هو ليس اسم يسوع المسيح ؟
امر اخر وهذا وضحته كثي ار وبخاصة في ملف الثالوث وان االب واالبن والروح القدس اله واحد
إنجيل مرقس 33 :23
ب إِله َنا رب و ِ
ِ
اح ٌد.
س َرِائي ُل َّ .
فَأ َ
اس َم ْع َيا إِ ْ
ص َايا ه َي ْ :
الر ُّ ُ َ َ
سوعُ« :إِ َّن أ ََّو َل ُك ِّل ا ْل َو َ
َج َاب ُه َي ُ
والرب الهنا الواحد هو االب واالبن والروح القدس الرب الواحد
إنجيل متى 23 :32
ِ
ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س.
االب ِن َو ُّ
ُمِم َو َع ِّم ُد ُ
فَاذ َ
اسِم اآلب َو ْ
ْه ُبوا َوتَ ْلم ُذوا َجم َ
وه ْم ِب ْ
يع األ َ
فعندما يقول المسيح انهم لن يروح حتي يقولوا مبارك االتي باسم الرب هم لم يستثني نفسه بل
هو اخذ هذا اللقب وهو ايضا ال يعزل نفسه عن الثالوث

ام اخر مهم وهو ان المسيح لم يجيئ باسمه الشخصي فقط بل باسمه واسم االب ايضا

انجيل يوحنا 5
ت ِب ِ
اسِم َن ْف ِس ِه فَذلِ َك تَ ْق َبلُوَن ُه.
ستُ ْم تَ ْق َبلُوَن ِني .إِ ْن أَتَى َ
آخ ُر ِب ْ
اسم أَِبي َولَ ْ
 22أََنا قَ ْد أَتَ ْي ُ ْ
هو واحد ومستقر في اآلب وثابت فيه ومتحد به.
إنجيل يوحنا 21 :21
أََنا واآلب و ِ
اح ٌد».
َ ُ َ

إنجيل يوحنا 22 :21
ِ
وِ
َعم ِ
ِ
ِ
اآلب ِف َّي َوأََنا
ال ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
لك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
تأْ
َن َ
َ
َع َم ُل ،فَإ ْن لَ ْم تُ ْؤمنُوا ِبي فَآم ُنوا ِباأل ْ َ
ِف ِ
يه».

إنجيل يوحنا 21 :22
ِ
ِ
ِ
ت تُ ْؤ ِم ُن أ َِّني أََنا ِفي ِ
ت أَتَ َكلَّ ُم ِب ِه ِم ْن َن ْف ِسي،
سُ
سَ
اآلب َو َ
اآلب ف َّي؟ ا ْل َكالَ ُم الَّذي أُ َكلِّ ُم ُك ْم ِبه لَ ْ
أَلَ ْ
ِ
اآلب ا ْل َح َّ
َع َما َل.
ال ِف َّي ُه َو َي ْع َم ُل األ ْ
لك َّن َ
فهو اتي باسم اهلل االب ولم يبحث عن مجد بل هو اخلي نفسه اخذا صورة عبد
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 7 :3

ٍ
ِ
ِ
ص ِائ ار ِفي ِش ْب ِه َّ
الن ِ
اس.
لك َّن ُه أ ْ
س ُه ،آخ ًذا ُ
َخلَى َن ْف َ
ورةَ َع ْبدً َ ،
ص َ
وهو تواضع لكي يفديهم ورغم هذا لم يقبلوا
هو أتى ليعلن اآلب .هو يبحث عن مجد اآلب ال مجد نفسه فهو أخلى نفسه .هم بسبب كبريائهم
وضعوا للمسيح المنتظر صورة خاطئة في اذهانهم ،تتناسب مع كبريائهم .فلما وجدوا المسيح
يدعى
المتواضع لم يعرفوه .ولو أتى لهم من يتكلم باسم نفسه لقبلوه ،أي نبي كاذب أو أي شخص ّ
أنه المسيح ،ألنهم سيرون أنفسهم فيه .فالنبي الكاذب سيستغل نقطة ضعفهم ويظهر أمامهم
بمظهر العظمة العالمية التي يعيشون فيها ويشتهونها
وسوف َي ِع ْد ُه ْم أن يعطيهم هذه العظمة العالمية فيقبلونه ،كما سيحدث مع ضد المسيح في األيام
األخيرة .أتى باسم نفسه اي يعلن رغباته وأفكاره هو الذاتية التي تتوافق مع أفكارهم .بهذا يظهر
أن اليهود واقفين في موضع مضاد للمسيح وهلل ،فهم يقبلون مجد الناس وال يطلبون مجد اهلل.
وهذا ما عطل إيمانهم.
امر اخير وهو ما يقوله المسيح هو من ما جاء في
سفر المزامير 222
 33 :222الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاوية
 32 :222من قبل الرب كان هذا و هو عجيب في اعيننا
 32 :222هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج و نفرح فيه

 35 :222اه يا رب خلص اه يا رب انقذ
 36 :222مبارك االتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب
 37 :222الرب هو اهلل و قد انار لنا اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح
 32 :222الهي انت فاحمدك الهي فارفعك
 33 :222احمدوا الرب النه صالح الن الى االبد رحمته
وهذا المزمور نبوة عن تجسد الرب ويصير هو الحجر الذي رفضه البناؤون وصار راس الزاوية
وهو المخلص وهو المنقذ وهو وهو الذبيح وهو اهلل وهو الذي الي االبد رحمته
فال يوجد فصل بين االب واالبن والروح وايضا لقب الرب هو هلل المتجسد وهو الرب يسوع المسيح
والمسيح لم يجيئ باسمه فقط بل جاء باسمه واسم االب ايضا

والمجد هلل دائما

