هل العدد ألنه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة
باسمي فهناك اكون في وسطهم ليس بدليل على
الهوت المسيح؟ متى  20 :18كلوسي 5 :2
و 1كو 3 :5

Holy_bible_1

الشبهة

في إنجيل متى 20 :18
اك أَ ُك ُ ِ
اجتَ َم َع اثْ َن ِ
س ِط ِه ْم».
اس ِمي فَ ُه َن َ
يقول المسيح لتالميذه  :ألَنَّ ُه َح ْيثُ َما ْ
ون في َو ْ
ان أ َْو ثَالَ ثَ ٌة ِب ْ
هذا النص يقول النصارى أنه دليل على تأليه المسيح
وهو قول خطأ و كاذب وضعه المحرفون ,

يجيب بولس نفسه عن معنى هذا النص حيث يقول نفس الشيئ عن نفسه:
ت َغ ِائبا ِفي ا ْلجس ِد ِ
لك ِّني َم َع ُك ْم ِفي
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي  5 :2فَِإ ِّني َوِا ْن ُك ْن ُ
َ َ
ِ
ِ
يم ِان ُك ْم ِفي ا ْل َم ِسي ِح.
الر ِ
ُّ
وح ،فَ ِرحاَ ،وَناظ ار تَْرِت َ
يب ُك ْم َو َمتَا َن َة إ َ
لك ْن ح ِ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس  3 :5فَِإ ِّني أََنا َكأ َِّني َغ ِائب ِبا ْلجس ِد ،و ِ
اضٌر
َ
ٌ َ َ َ
ت َكأ َِّني ح ِ
اضٌر ِفي الَِّذي فَ َع َل ه َذا ،ه َك َذا:
الر ِ
ِب ُّ
وح ،قَ ْد َح َك ْم ُ
َ
فهل على هذا يقبل أحد أن يكون بولس إلها حيث أنه معهم بالروح حتى بعد موته؟! وهكذا
المسيح نفس الشيئ "ذلك إن صح نسب وصدق هذا النص للمسيح عليه السالم حيث أن هذا
اإلنجيل كالباقي مجهول الكاتب"

الرد

كالعادة المسلمين يدعوا هذا كذبا ان العدد ال يعلن الهوت المسيح لكي يثبتوا صحة قرانهم الذي
دلس على االيمان المسيحي وادعى كالم على االله الحقيقي مثل كل األنبياء الكذبة والرب لم
يقول هذا ومن تدليس القران هو انكار الهوت المسيح كأي محاولة شيطانية لمقاومة االيمان
المسيحي ولكن هذا العدد مثله مثل كم ضخم من االعداد تعلن الهوت المسيح فكل ما يفعله
المسلمين هو التدليس في المعنى وادعاء أشياء كاذبة مثل ان نفس الكالم قاله معلمنا بولس
الرسول رغم ان ما يقوله معلمنا بولس الرسول يختلف تماما عن مقولة الرب يسوع فالرب يسوع
يعلن انه في كل مكان وكل زمان النه اهلل الغير محدود ولكن معلمنا بولس الرسول الذي ال يقول

انه في كل مكان على االطالق ولكنه يتكلم مع اخوته عن المشاركة الوجدانية في المشاكل التي
تحدث في الكنيسة ويرسل له خطابات تخبره عما يحدث او يذهب له شخص ويخبره باحوال
الكنيسة
ولتأكيد هذا ندرس بشيء من التفصيل ما يقوله معلمنا بولس الرسول والفرق عما يقوله المسيح
وأيضا المفهوم اليهودي الذي يشير اليه المسيح

أوال ما يقوله معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :2
ِ
ت َغ ِائبا ِفي ا ْلجس ِد ِ
ِ
يم ِان ُك ْم ِفي
لك ِّني َم َع ُك ْم ِفي ُّ
 5فَِإ ِّني َوِا ْن ُك ْن ُ
الرو ِح ،فَ ِرحاَ ،وَناظ ار تَْرِت َ
َ َ
يب ُك ْم َو َمتَا َن َة إ َ
يح.
ا ْل َم ِس ِ
معلمنا بولس الرسول يكلم الكنيسة التي بشرها وغادر ليكمل رحالته التبشيريه ولكنه سجن بعد
هذا واتت اليه رسائل من كولوسي فأرسل لهم هذه الرسالة من سجنه االول في رومية
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 3 :4
ب لَ َنا َبابا ِل ْل َكالَِم ،لِ َنتَ َكلَّ َم ِب ِسِّر ا ْل َم ِسي ِح ،الَِّذي ِم ْن
الر ُّ
َجلِ َنا َن ْح ُن أ َْيضا ،لِ َي ْفتَ َح َّ
صلِّ َ
ين ِفي ذلِ َك أل ْ
ُم َ
ق أ َْيضا،
َجلِ ِه أََنا ُموثَ ٌ
أْ
وبخاصة أنه ترك ابفراس هناك

رسالة بولس الرسول إلي أهل كولوسي 1
 7 :1كما تعلمتم ايضا من ابفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم امين للمسيح الجلكم
ابفراس هو الذي ساعد مساعدة فعالة في تأسيس كنيسة كولوسي مع معلمنا بولس الرسول
وتلميذه تيموثاوس .وقدر تركه معلمنا بولس الرسول هناك ليتولي شؤن الكنيسه والتبشير في
كولوسي.
ولما التحق ابفراس ببولس وأخبره بحالة الكنيسة في مدينة كولوسي،
فحرك تقريره هذا الرسول بولس لكتابة رسالته هذه إليهم.
 8 :1الذي أخبرنا ايضا بمحبتكم في الروح
فهو يقول بوضوح انه رغم انه محبوس وال يستطيع ان يحضر إليهم بنفسه ولكن ما يسمعه من
اخبار من خالل ابفراس .إذا من يق أر الرسالة يعرف أنه ال يتكلم عن انه معهم في أي مكان وزمان
بل يتكلم فقط انه يسمع اخبارهم من ابفراس ويشاركهم مشاركة وجدانية في األشياء التي تفرحهم
ِ
ِ
يم ِان ُك ْم) أنه يتهلل باالخبار التي أتت اليه عن ترتيبهم وعدم
فيقول (فَ ِرحاَ ،وَناظ ار تَْرِت َ
يب ُك ْم َو َمتَا َن َة إ َ
تشويشهم ،كما يفرح بثبات إيمانهم في المسيح يسوع.
ويؤكد هذا في نفس الرسالة يقول
 9: 1من اجل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين و طالبين الجلكم ان تمتلئوا من
معرفة مشيئته في كل حكمة و فهم روحي

بل يقول لهم انه سيرسل لهم اخباره ردا على ما وصله من اخبار
 7: 4جميع احوالي سيعرفكم بها تيخيكس االخ الحبيب و الخادم االمين و العبد معنا في الرب
 8: 4الذي ارسلته اليكم لهذا عينه ليعرف احوالكم و يعزي قلوبكم
 9: 4مع انسيمس االخ االمين الحبيب الذي هو منكم هما سيعرفانكم بكل ما ههنا
فكل ما يقوله هو يتكلم عن فترة خدمته لهم فقط ولكن عندما اقترب موته بدأ يودعهم
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 4
شقَّ ِ
اع َم ْل َع َم َل ا ْل ُم َب ِّ
ش ِر .تَ ِّم ْم ِخ ْد َمتَ َك.
َ 5وأ َّ
احتَ ِم ِل ا ْل َم َ
اص ُح ِفي ُك ِّل َ
َما أَ ْن َ
اتْ .
ش ْي ٍءْ .
ت فَ ْ
ض َر.
س ِكيباَ ،و َوق ُ
 6فَِإ ِّني أََنا َ
ْت ا ْن ِحالَ لِي قَ ْد َح َ
ُس َك ُ
اآلن أ ْ
ب َ
ت ِ
ان،
ت َّ
 7قَ ْد َج َ
الس ْع َيَ ،ح ِف ْظ ُ
س َن ،أَ ْك َم ْل ُ
ت ا ْل ِج َه َ
اه ْد ُ
يم َ
اد ا ْل َح َ
اإل َ
ِ
ير قَ ْد و ِ
ِ
س لِي
ب الد َّ
الر ُّ
ض َع لِي إِ ْكلِي ُل ا ْل ِبِّر ،الَِّذي َي َه ُب ُه لِي ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِمَّ ،
َّي ُ
ان ا ْل َعاد ُلَ ،ولَ ْي َ
َ 8وأَخ ا ُ
ورهُ أ َْيضا.
فَقَ ْطَ ،ب ْل لِ َج ِم ِ
ين ُي ِحب َ
يع الَِّذ َ
ُّون ظُ ُه َ
فكما قلت ما يقوله هو ال يدعي انه معهم في كل مكان وزمان على االطالق بل يقول ما سمعه
من اخبار جعله يشاركهم بالفرح روحيا مشاركة وجدانية
فالحقيقة هو تدليس من المدلسين ان يشبهوا هذا بما قاله المسيح

العدد الثاني وهو نفس الفكرة ويؤكد اكثر ما قلت

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5
ت َكأ َِّني ح ِ
لك ْن ح ِ
 3فَِإ ِّني أََنا َكأ َِّني َغ ِائب ِبا ْلجس ِد ،و ِ
اضٌر ِفي الَِّذي فَ َع َل ه َذا،
الر ِ
اضٌر ِب ُّ
وح ،قَ ْد َح َك ْم ُ
َ
َ
ٌ َ َ َ
ه َك َذا:
فهو أيضا يقول لهم رغم انه غير موجود معهم بالجسد ولكن يسمع اخبارهم فيقول انه كأنه
حاضر بروحه وسطهم مما سمعه من اخبار فيحكم في القضايات المهمة
وتاكيد هذا من نفس االصحاح
 1: 5يسمع مطلقا ان بينكم زنى و زنى هكذا ال يسمى بين االمم حتى ان تكون لالنسان امراة
ابيه
شهر تحركت
ا
فهو يقول يسمع والسبب هو انه جائت اليه رسالة فهو بعد أن خدم هناك مدة 18
األحداث بسرعة فائقة ،فقد حدث انشقاق خطير وظهرت أربع فرق متضاربة ،كما ظهرت مشاكل
سلوكية كزاني كورونثوس وعقيدية تفقد الكنيسة قدسيتها وتحطم إيمانها.
وقدت وصلت الي بولس الرسول رساله من بيت خلوي وهي سيدة شريفه مشهوره في الكنيسة
تخبره ما يحدث في الكنيسه بعد تركه لها
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورنثوس 1
 11 :1الني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ان بينكم خصومات

لهذا كان بولس الرسول قلقا على الشعب فكتب لهم هذه الرسالة .فهو ليس حاض ار بالروح بمعنى
انه في كل مكان وزمان هذا خطأ من المشككين ولكن يتابع اخبارهم ويشاركهم وجدانيا في
االحداث والمشاكل التي تخبره بها رسائل فيرسل رسالة ليحل بعض هذه المشاكل
 3: 5فاني انا كاني غائب بالجسد و لكن حاضر بالروح قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا
هكذا
ففهمنا انه حاضر بالروح أي يشاركهم من خالل االخبار التي يسمعها من رسالة خلوي وغيرها
ويصدر لهم حكم في موقف زاني كورنثوس بانه يطرد من الكنيسة
 4: 5باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم و روحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح
بل يقول الذي يجمعهم هم وبولس الرسول هو الرب يسوع المسيح .فهم احياء وبولس الرسول
حي ولكن المسيح صعد ورغم هذا المسيح بقوته يجمعه أي حتى في العدد التالي للذي يستشهد
به المشككون هو يشهد على عدم محدودية المسيح
 5: 5ان يسلم مثل هذا للشيطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع
ويتكلم عن المسيح الديان ويوم الدينونة هو يوم الرب يسوع
فكما قلت ما يقوله هو ال يدعي انه معهم في كل مكان وزمان على االطالق بل يقول ما سمعه
من اخبار جعله يشاركهم بالفرح روحيا مشاركة وجدانية
فالحقيقة هو تدليس من المدلسين ان يشبهوا هذا بما قاله المسيح

نأتي الى مقولة المسيح التي هي تختلف تماما عن هذا
الرب يسوع يقول
أنجيل متى
 20: 18النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في وسطهم
هنا المسيح يؤكد ان أي اثنين مسيحيين في أي مكان وفي أي زمان وحتى لو كان اثنين اثنين
ماليين في أي مكان في العالم في نفس الوقت سيكون هو في وسطهم النه غير محدود وفي كل
مكان وكل زمان .وبتطبيق اثنين او ثال ثة هو أي اسرة مسيحية زو وزوجته او هما وابناؤهما
فيسكن الرب يسوع في هذا البيت المسيحي معهم ويقودهم في نفس الوقت النه غير محدود وهذا
يستمر الى انقضاء الدهر وليس فقط في اثناء حياته على االرض
ما يؤكد انه قال
إنجيل متى 20 :28
ض ِ
َن ي ْحفَظُوا ج ِميع ما أَوص ْيتُ ُكم ِب ِه .و َها أََنا مع ُكم ُك َّل األَي ِ
َّه ِر».
اء الد ْ
َو َعلِّ ُم ُ
َّام إِلَى ا ْن ِق َ
وه ْم أ ْ َ
َ
ََ ْ
َ َ َ ْ َ ْ
ِ
ين.
آم َ
بل الرب يسوع المسيح فعل هذا في ظهوراته لتالميذه
وهو أخبر انه ازلي

إنجيل يوحنا 58 :8
َن ي ُك َ ِ ِ
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
يم أََنا َك ِائ ٌن».
قَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَ ْب َل أ ْ َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
ون إ ْب َراه ُ
وأيضا شرحت سابقا في ملف أهمية تعبير باسمي الذي استخدمه في هذا العدد وهو لوحده تأكيد
الهوت
تعبير باسمي اثبات الهوت اشعياء  8 :42و متي  20 :18و مرقس  17 :16واعمال 19
اسم الرب مرتبط بمجد الرب وقوة الرب فاالسم وبخاصه في العبري هو وصف ولهذا نجد االسماء
في العبرية لالشخاص دائما تعبر عن صفات سواء تنطبق عليهم ام ال.

وكما شرحت سابقا في ملف اسم يهوه هو تعبير عن ان الرب هو الكائن وهو يوضح ان اسم الرب

يعبر عن كيان ومجد وصفة وقوة
سفر إشعياء 8 :42

يحي لِ ْلم ْنحوتَ ِ
آلخر ،والَ تَس ِب ِ
ب ه َذا اس ِمي ،وم ْج ِدي الَ أ ْ ِ ِ
ات.
الر ُّ
«أََنا َّ
َ ُ
ُعطيه َ َ َ ْ
ْ
ََ
فاسمه هو دليل قوة ومجد
سفر إرميا 21 :16
ِِ
ِِ
اس ِمي َي ْه َوهُ.
ون أ َّ
ُعِّرفُ ُه ْم َي ِدي َو َج َب ُروِتي ،فَ َي ْع ِرفُ َ
ُعِّرفُ ُه ْم هذه ا ْل َم َّرةَ ،أ َ
«لذل َك هأََن َذا أ َ
َن ْ
رغم انهم يعرفون ان اسمه يهوه لفظا ولكن يقصد ان يعرفون اسمه اي قوته وجبروته
سفر الخرو 16 :9
ِ
وِ
اس ِمي ِفي ُك ِّل األ َْر ِ
ض.
لك ْن أل ْ
َج ِل ه َذا أَقَ ْمتُ َك ،ل َك ْي أ ُِرَي َك قَُّوِتيَ ،ولِ َك ْي ُي ْخ َب َر ِب ْ
َ
يخبر باسمه اي يخبر بقوته

سفر الخرو 3 :15
اس ُم ُه.
الر ُّ
الر ُّ
ب َر ُج ُل ا ْل َح ْر ِبَّ .
َّ
ب ْ
اعالن اسمه اي اعالن قدرته
سفر الالويين 12 :19
والَ تَ ْحلِفُوا ِب ِ ِ ِ
ب.
الر ُّ
اس َم إِل ِه َك .أََنا َّ
س ْ
ْ
اسمي ل ْل َكذ ِب ،فَتُ َد ِّن َ
َ
الحلف باسم الرب كذب هو استهانة بكيان الرب وقوته .وتدنيس اسم الرب هو مهانة ال يقبلها

الرب الن اسمه يعبر عنه.

ولن نجد نبي كان يبشر باسمه وال بقوته وال يستطيع ان يصنع معجزات باسمه الشخصي ولكن
يصنع المعجزات باسم الرب .ولمن نجد نبي كان يستطيع ان يعطي سلطان باسمه لتالميذه ان

يستخدموا اسم النبي في صنع قوات.
سفر التثنية 7 :18

ب،
ب إِل ِه َك ِم ْث َل َج ِم ِ
الر ِّ
الر ِّ
ام َّ
اسِم َّ
ين ُه َن َ
ين ا ْل َو ِاق ِف َ
يع إِ ْخ َوِت ِه الالَّ ِوِّي َ
َو َخ َد َم ِب ْ
اك أ َ
َم َ

سفر الملوك األول 24 :18
ِ
اإل ُ ِ
ون ِب ِ ِ ِ
بَ .و ِ
يب ِب َن ٍ
الر ِّ
اسِم َّ
َج َ
ار فَ ُه َو اهللُ» .فَأ َ
له الَّذي ُي ِج ُ
اب َجميعُ
اسم آل َهت ُك ْم َوأََنا أ َْد ُعو ِب ْ
ثُ َّم تَ ْد ُع َ ْ
َّ
س ٌن».
الش ْع ِب َوقَالُوا« :ا ْل َكالَ ُم َح َ
فايليا لم ينادي باسمه ولم يامر باسمه ان تنزل نار من السماء بل فعل هذا باسم الرب
سفر أخبار األيام األول 2 :16
ولَ َّما ا ْنتَهى َداوُد ِم ْن إِصع ِاد ا ْلم ْحرقَ ِ
السالَ َم ِة َب َار َك َّ
ب.
الر ِّ
ات َوَذ َب ِائ ِح َّ
اسِم َّ
الش ْع َ
ب ِب ْ
َ
َْ
ُ
َ
ُ َ

سفر أخبار األيام األول 19 :21
ِ
فَص ِع َد َداوُد حسب َكالَِم ج َ ِ
ب.
الر ِّ
اسِم َّ
َ
ُ َ ََ
اد الَّذي تَ َكلَّ َم ِبه ِب ْ
َ
وكثير جدا يقول الكتاب عن انبياء الرب يقول صلي باسم الرب او دعي باسم الرب او غيرها

الكثير التي تؤكد ان اسم الرب هو الرب ذاته .وان انبياؤه ال يستطيعوا ان يفعلوا شيئ اال باسم

الرب فقط.

سفر المزامير 8 :124
السماو ِ
بِ َّ ،
ض.
الر ِّ
اسِم َّ
ات َواأل َْر َ
َع ْوُن َنا ِب ْ
الصان ِع َّ َ َ

سفر زكريا 12 :10
ب».
الر ُّ
الر ِّ
اس ِم ِهَ ،يقُو ُل َّ
َوأُقَ ِّوي ِه ْم ِب َّ
سلُ ُك َ
ون ِب ْ
ب ،فَ َي ْ

سفر زكريا 9 :14
ب َملِكا َعلَى ُك ِّل األ َْر ِ
اس ُم ُه َو ْح َدهُ.
الر ُّ
الر ُّ
ون َّ
ون َّ
ضِ .في ذلِ َك ا ْل َي ْوِم َي ُك ُ
َوَي ُك ُ
ب َو ْح َدهُ َو ْ

سفر األمثال 10 :18
ِ
ب بر ح ِ
ِّيق َوَيتَ َم َّنعُ.
ض إِلَ ْي ِه ِّ
س ُم َّ
الصد ُ
ينَ ،ي ْرُك ُ
ص ٌ
الر ِّ ُ ْ ٌ َ
اْ
اسم الرب هو الرب
سفر إشعياء 10 :50
ُّ ِ
ِ
ِ
امع لِ ِ ِ ِ
بِ ،
ور لَ ُه؟ َف ْل َيتَّ ِك ْل
ف َّ
َم ْن ِم ْن ُك ْم َخ ِائ ُ
ص ْوت َع ْبده؟ َم ِن الَّذي َي ْ
س ٌ َ
الر ِّ َ
سلُ ُك في الظلُ َمات َوالَ نُ َ
ستَِن ْد إِلَى إِل ِه ِه.
الر ِّ
اسِم َّ
ب َوَي ْ
َعلَى ْ

سفر إشعياء 27 :30
شتَِع ٌل وا ْلح ِر ُ ِ
ب يأ ِْتي ِم ْن ب ِع ٍ
شفَتَاهُ ُم ْمتَلِ َئتَ ِ
سا ُن ُه
اس ُم َّ
ض ُب ُه ُم ْ
يمَ .
يدَ .غ َ
َ َ
َ
الر ِّ َ
ُه َوَذا ْ
س َخطاَ ،ولِ َ
ان َ
يق َعظ ٌ
ار ِ
َك َن ٍ
آكلَ ٍة،
يقول هوذا اسم الرب ياتي رغم اننا نتوقع انه يقول هوذا الرب ياتي  .فالذي ياتي اي المسيح هو

اسم الرب وهو قوة الرب وهو مجد الرب النه الرب ذاته

في اي مكان وفي اي زمان ان اجتمع اثنين او ثالثة باسم المسيح وليس اهلل وهذا ليس يعني

الهين بل اله واحد هو المسيح وهو اهلل الن المسيح هو اهلل الظاهر في الجسد وعندما يقول
باسمي فهو مساوي باسم الرب النه هو الرب

انجيل يوحنا 14
االب ِن.
اس ِمي فَذلِ َك أَف َْعلُ ُه لِ َيتَ َمج َ
اآلب ِب ْ
َّد ُ
سأَْلتُ ْم ِب ْ
َ 13و َم ْه َما َ
اس ِمي فَِإ ِّني أَف َْعلُ ُه.
سأَْلتُ ْم َ
ش ْيئا ِب ْ
 14إِ ْن َ
وهذا تاكيد الن اسمه هو مجده النه هو اهلل
يصنعون قوات باسم المسيح الن اسم المسيح هو قوته النه هو اهلل.
انجيل مرقس 16
الشي ِ
ِِ
يد ٍة.
ون ِبأَْل ِس َن ٍة َج ِد َ
اآلي ُ
اس ِميَ ،وَيتَ َكلَّ ُم َ
اط َ
ينُ :ي ْخ ِر ُج َ
ات تَتْ َبعُ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون َّ َ
َ 17وهذه َ
ين ِب ْ
ون حي ٍ
ِ
ون».
ش ِرُبوا َ
َّاتَ ،وِا ْن َ
ضى فَ َي ْب َأرُ َ
ض ُع َ
ون أ َْي ِد َي ُه ْم َعلَى ا ْل َم ْر َ
ض ُّرُه ْمَ ،وَي َ
ش ْيئا ُم ِميتا الَ َي ُ
َ 18ي ْحملُ َ َ
فكان صنع القوة باسم الرب يسوع المسيح النه هو يهوه
سفر أعمال الرسل 17 :15

ب َّ ِ
ب ،وج ِميع األُمِم الَِّذ َ ِ
ِ
ون ِم َن َّ
الن ِ
الر ُّ
اس ِمي َعلَ ْي ِه ْمَ ،يقُو ُل َّ
اس َّ
ب ا ْل َباقُ َ
ل َك ْي َي ْطلُ َ
الصانعُ
ين ُدع َي ْ
الر َّ َ َ ُ َ
ه َذا ُكلَّ ُه.
وبالطبع دعي اسم المسيح فهم مسيحيين فالرب الخالق كل شيئ اسمه المسيح
والذي باسمه نطلب اي شيئ الن اسمه هو قوته واسمه المسيح
إنجيل يوحنا 24 :16
ون فَرح ُكم َك ِ
ِ
ش ْيئا ِب ِ
امال.
اآلن لَ ْم تَ ْطلُ ُبوا َ
إِلَى َ
ْ
اسمي .اُ ْطلُ ُبوا تَأْ ُخ ُذوا ،ل َي ُك َ َ ُ ْ
وهذا يؤكد ان المسيح عندما قال (ألنه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في
وسطهم) هو يعلن الهوته بوضوح من خالل تعبير اسمي وايضا توضيح ال محدوديته وازليته
ابديته
فالفرق ان
 1المسيح وضح عن نفسه الالمحدودية
 2المسيح وضح عن نفسه االستمرارية
 3المسيح وضح عن نفسه السلطان
 4المسيح وضح عن نفسه انه يهوه صاحب االسم المقدس

ولكن هناك امر اخر خطير جدا في الفكر اليهودي يشير اليه المسيح يفهمه اليهود جيدا ولكن قد
يكون غير واضح لغير اليهود

اليهود عندهم قانون ان أي اجتماع ليكون رسمي ال بد ان يكون  10او اكثر ولكن اقل من 10
هو ليس اجتماع رسمي
That a number less than ten, is not a congregation
Misn. Sanhedrim, c. 1. sect. 6. T. Bab. Megilia, fol. 23. 2. Gloss. in
ib.
ولكن الوحيد الذي يجتمع مع عدد اقل من عشر سواء اثنين او ثالثة هو الشكينة وهو مجد اهلل
ومحضر اهلل أي الحضرة االلهية
there is no congregation less than ten, yet own that the divine
presence may be with a lesser number, even as small an one as here
mentioned
Pirke Abot, c. 3. sect. 6.
وشرحت سابقا الشكينة في
المسيا في الفكر اليهودي
وأيضا
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
وايضا

الطوائف اليهودية ومنشاها وفكرها عن المسيا
وأيضا
تابوت عهد الرب
واشرت ألمر مشابه
هل تعبير كم مرة أردت أن أجمع أوالدك ليس اعالن الهوت للمسيح وأيضا أرسل اليكم انبياء؟ متى
 37 :23ولوقا  34 :13ولوقا 11
ووضحت فيه ان ما يقوله المسيح هو المفهوم اليهودي عن الشكينة وفيها المسيح اليهودي يكلم
اليهود بتعبيرات مفهومة جيدة جدا جدا لهم انه هو يهوه وهو الشكينة الذي كان يحاول ان
يجمعهم تحت جناحين شكينته
وفي هذا العدد نفس االمر ونفس المعنى فهو عندما يقول لو اجتمع اثنين او ثالثة باسمي هناك
يكون في وسطهم هو نفس الكالم الذي يفهمه اليهود عن الشكينة أي مجد يهوه ومحضر يهوه
فيقول الراباوات اليهود
"Ten that sit and study in the law, the Shechaniah dwells among them, as it
is said, Psa_82:1. From whence does this appear, if but five? from Amo_9:6,
from whence, if but three? from Psa_82:1, from whence, if but two? from
''Mal_3:16, from whence, if but one? from Exo_20:24.
Pirke Abot, c. 3. sect. 6.
عشرة يجلسون ويدرسون الشريعة الشكينة يحل بينهم كما قال في
مزامير 82

 1: 82اهلل قائم في مجمع اهلل في وسط االلهة يقضي
ومن هذا يظهر .ولكن لو كان خمسة؟ هذا من
سفر عاموس 9
 6: 9الذي بنى في السماء عالليه و اسس على االرض قبته الذي يدعو مياه البحر و يصبها
على وجه االرض يهوه اسمه
ومن هذا يظهر .ولكن لو ثالثة؟ هذا من مزمور 1 :82
من هذا يظهر ولكن لو اثنين؟ هذا من
سفر مالخي 3
 16: 3حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه و الرب اصغى و سمع و كتب امامه سفر تذكرة
للذين اتقوا الرب و للمفكرين في اسمه
من هذا يظهر .ولكن لو واحد؟ هذا من
سفر الخرو 20
 24: 20مذبحا من تراب تصنع لي و تذبح عليه محرقاتك و ذبائح سالمتك غنمك و بقرك في كل
االماكن التي فيها اصنع السمي ذك ار اتي اليك و اباركك

مع مالحظة ان االعداد التي استشهد بها اليهود عن الشكينة التي تكون في وسط أي اثنين او
.ثالثة يجتمعوا باسم الرب هي اعداد كما قراتم تتكلم عن يهوه نفسه وأيضا اسم يهوه
وهذا يؤكد ان ما قاله المسيح هو اعالن انه الشكينة ال نه يهوه وسلطان اسمه النه يهوه

وأيضا يقولوا
"two that sit together, and the words of the law are between them, the
Shechaniah dwells among them, according to Mal_3:16, from whence does
it appear, that if but one sits and studies in the law, the holy blessed God
hath fixed a reward for him? from Lam_3:28.''
Ib. sect. 2.
ومن التلمود
Talmud Berachot 6, "when three sit as judges, the Shekinah is with them,"
Talmud Sanhedrin 39, "Whenever ten are gathered for prayer, there the
Shekinah rests."

وأيضا من المشنة
the Mishnah Tractate Avot 3.3 & 7:
"3. Rabbi Chananiah ben Teradion said . . 'when two sit together and words of
Torah pass between them, the Divine Presence rests between them' . . .
"7. Rabbi Chalafta ben Dosa of Kefar Chanania used to say: 'If ten men sit
together and occupy themselves with the Torah, the Divine Presence rests among

them as it is written (Psalm 82:1) "God has taken his place in the divine council."
And from where do we learn that this applies even to five? Because it is written
(Amos 9:6) "And founds his vault upon the earth." And how do we learn that this
applies even to three? Because it is written (Psalm 82:1) "In the midst of the gods
he holds judgment." And from where can it be shown that the same applies even
to two? Because it is written (Malachi 3:16)"Then those who revered the Lord
spoke with one another. The Lord took note and listened." And from where even
of one? Because it is written (Exodus 20:24) "In every place where I cause my
name to be remembered I will come to you and bless you."'"

فالمسيح في هذا التعبير لليهود يعلن بوضوح انه يهوه وهو مجد يهوه
3 :1 رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين
ِ
ِ ِ ِ ْ َام ٌل ُك َّل األ
ِ  وح، ورسم جو َه ِرِه، و ُهو بهاء م ْج ِد ِه،الَِّذي
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َْ ُْ َ َ
َ  َب ْع َد َما،ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِته
َ ُ ََ َ َ
ِ ِ
ِ تَ ْط ِه ا
ِ س ِفي َي ِم
،َعالِي
َ ين ا ْل َعظَ َمة في األ
َ َ َجل،ير ل َخطَ َايا َنا
وهو محضر يهوه
1 انجيل يوحنا
 في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند اهلل و كان الكلمة اهلل1: 1
 هذا كان في البدء عند اهلل2: 1
 كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان3: 1
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس4: 1

 14: 1و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و
حقا
ومن له اذنان للسمع فليسمع

والمجد هلل دائما

