الوهية الرب يسوع المسيح مختصر
Holy_bible_1

قدمت سابقا في ملفات كثيرة الهوت المسيح الواضح المعلن في الكتاب المقدس
مثل بعض الكتب كل منها يتعدى  1000صفحة في كل جزء
هل اثبت الكتاب المقدس الهوت الرب يسوع المسيح ؟
الجزء الثاني من كتاب الهوت الرب يسوع المسيح من الكتاب المقدس
الجزء الثالث من كتاب الهوت الرب يسوع المسيح من الكتاب المقدس
والجزء الرابع قريبا
أيضا ملفات مهمة مثل
اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه هللا
اثبات ان االنجيل تكلم عن الهوت المسيح لفظيا
أمثلة علي اثبات الوهية السيد المسيح من سياق كالمه

لقب كيريوس و اثبات ان المسيح قال انا هو هللا
هل لقب يسوع المسيح بلقب هللا ثيؤس الذي هو ايلوهيم ؟
لماذا الرب يسوع المسيح اخذ لقب الرب اكثر من هللا اي لماذا يهوه وليس ايلوهيم
الوهية المسيح الواضحه من سلطانه ومعجزاته
الوهية المسيح من نبوات العهد القديم
وغيرها الكثير جدا من ملفات عن اولهيته
وفي هذا الملف أقدم أشياء مختصرة جدا لمن ال يستطيع ان يق أر أكثر من  5000صفحة تكلمت
فيها عن الهوت الرب يسوع المسيح بشيء من التفصيل

أعلن الهوته
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :1
ِ
ِ ِ
الس َح ِ
يع َقَب ِائ ِل الَْر ِ
ضَ .ن َع ْم
ين َ
ُ 7ه َوَذا َيأ ِْتي َم َع َّ
ابَ ،و َس َتْنظُُرُه ُك ُّل َعْي ٍنَ ،و َّالذ َ
وهَ ،وَيُن ُ
وح َعَلْيه َجم ُ
ط َعُن ُ
ِ
ين.
آم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َو َّال ِذي َيأ ِْتي ،اْلَق ِاُِر َعَل
ول َّ
« 8أََنا ُه َو الَلِ ُ
الر ُّب اْل َكائ ُن َو َّالذي َك َ
اء ،اْلب َد َاي ُة َوالن َه َاي ُة» َيُق ُ
ف َواْلَي ُ
ُك ِل َشي ٍء.
ْ
وشرحتها في

الجزء االول من االلف والياء رؤيا 8 :1
والمسيح االلف والياء أيضا الذي قال في انجيل يوحنا انه هو الذي يعطي ينبوع ماء الحياة
االبدية
إنجيل يوحنا 14 :4
طش ِإَل الَب ِد ،ب ِل اْلماء َّال ِذي أُع ِط ِ
اء َّال ِذي أ ِ
لك ْن م ْن ي ْشرب ِمن اْلم ِ
وِ
يه
ُع ِطيه أََنا َفَل ْن َي ْع َ َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ ُ
َ َ َُ َ َ
ي ِصير ِف ِ
اء َيْنَب ُع ِإَل َحَيا ٍة أََب ِدَّي ٍة».
يه َيْنُبو َع َم ٍ
َ ُ
أيضا يكرر المسيح االلف والياء والذي يعطي ينبوع ماء الحياه ويقول لمن يغلب اكون له الها
سفر الرؤيا 21
 6: 21ثم قال لي قد تم انا هو االلف و الياء البداية و النهاية انا اعطي العطشان من ينبوع ماء
الحياة مجانا
 7: 21من يغلب يرث كل شيء و اكون له الها و هو يكون لي ابنا

الرب يسوع المسيح لقب بايلوهيم أي هللا
إنجيل يوحنا 28 :20
ال َل ُه« َ:ربِي َوإ ِ
ِلهي!».
أَ
َج َ
وما َوَق َ
اب ُت َ
وبالطبع سياق الكالم موجه للمسيح الن المسيح قال له

ِِ
ِ
َّ
آمُنوا َوَل ْم َيَر ْوا».
وب لَّلذ َ
آمْن َت! طُ َ
َ 29ق َ
ين َ
وما َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :لَن َك َأرَْي َتني َيا ُت َ
وشرحته تفصيال في ملف
تعبير توما ربي والهي يوحنا 28 :20

سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُقُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا لَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِ ِ
اها ِب َد ِم ِه.
هللا َّالتي ا ْق َتَن َ
ِم المسيح ( هللا اقتني بدمه ) ويلقبه باهلل
وأيضا شرحته في
لترعوا كنيسة هللا التي اقتناها بدمه اعمال 28 :20

رسالة بولس الرسول الول إل تيموثاوس 16 :3
ِاإلجم ِ ِ
ِ
يم ُه َو ِسُّر َّ
اءى لِ َمالَ ِئ َكةٍُ ،ك ِرَز
الر ِ
ظ َهَر ِفي اْل َج َس ِدَ ،تَبَّرَر ِفي ُّ
هللا َ
اع َعظ ٌ
وحَ ،تَر َ
الت ْق َوى ُ :
َوب ْ َ
ِِ
ُممِ ،أُو ِم َن ِب ِه ِفي اْل َعاَلمُِ ،رِف َع ِفي اْل َم ْج ِد.
به َبْي َن ال َ
وبالطبع هذا العدِ افرِت له ملف كامل لتاكيده من المخطوطات الن من قوة هذا العدِ اتعب الكثير
من المشككين

عظيم هو سر التقوي هللا ظهر في الجسد اتي 16 :3
وأيضا
رسالة بولس الرسول الثانية إل أهل كورنثوس 19 :5
ِ ِ ِ
طاياهم ،وو ِ
أَي ِإ َّن هللا َك ِ
ِ
ِ
ِ
اض ًعا ِفيَنا
َ َ
ان في اْل َمسي ِح ُم َصال ًحا اْل َعاَل َم لَن ْفسهَ ،غْيَر َحاس ٍب َل ُه ْم َخ َ َ ُ ْ َ َ
ْ
َكلِ َم َة اْل ُم َصاَل َح ِة.
ثيؤس ( هللا ) ايين ( كائن ) ان ( في ) خريستو ( المسيح )

رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 5 :9
ِ
يح َح َس َب اْل َج َس ِد اْل َك ِائ ُن َعَل اْل ُك ِل ِإَلهاً ُمَب َاركاً ِإَل الََب ِد "
َو ِمْن ُه ُم اْل َمس ُ
واكدته في
الكائن علي الكل الها مباركا رو 5 :9

رسالة يوحنا الرسول الول 20 :5
ِ
ِ
ق َ .وَن ْح ُن ِفي اْل َح ِق ِفي ْاب ِن ِه َي ُسو َع
َوَن ْعَل ُم أ َّ
ف اْل َح َّ
َع َ
طاَنا َبص َيرًة لَِن ْع ِر َ
اء َوأ ْ
َن ْاب َن هللا َق ْد َج َ
يح .ه َذا ُه َو ِ
ق َواْل َحَيا ُة الََب ِدَّي ُة.
اْل َم ِس ِ
له اْل َح ُّ
اإل ُ
وشرحته أيضا تفصيال في

هذا هو االله الحق  1يو 20 :5

رسالة بولس الرسول الول إل تيموثاوس 1 :1
يحِ ،بحس ِب أَم ِر ِ
ِ
يحَ ،ر َج ِائَنا.
هللا ُم َخلِ ِصَنا َوَربَِنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ُبوُل ُ
ول َي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ
ْ
سَ ،ر ُس ُ
وتعبير هللا مخلصنا وربنا يسوع المسيح التفيد االنفصال ولكن صفات للذات الواحد اي ان يسوع
المسيح هو هللا وهو مخلصنا وهو ربنا
هذا باالضافه الي ان لقب المخلص كما هو واضح من الكتاب المقدس هو لقب هللا في العهد
القديم والجديد وهو لقب يسوع المسيح النه هو هللا الظاهر في الجسد

وبنفس المقياس
رسالة بولس الرسول إل تيطس 13 :2
الرجاء اْلمبارك وظُهور مج ِد ِ
ِ
يح،
هللا اْل َع ِظي ِم َو ُم َخلِ ِصَنا َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ين َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
ُمْن َتظ ِر َ

رسالة يهوذا 1
 21 :1و احفظوا انفسكم في محبة هللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية
 22 :1و ارحموا البعض مميزين

 23 :1و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حت الثوب المدنس من الجسد
 24 :1و القاِر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج
 25 :1االله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و ال كل
الدهور امين
واكدته في
االله الحكيم الوحيد مخلصنا يهوذا 1

رسالة بولس الرسول الول ال تيموثاوس 1
ِ ِ
 15ص ِاِ َق ٌة ِهي اْل َكلِم ُة ومس َت ِحَّق ٌة ُك َّل ُقبول :أ َّ ِ
طا َة
ص اْل ُخ َ
َن اْل َمس َ
ُ
اء ِإَل اْل َعاَل ِم لُي َخل َ
َ َُْ
َ
يح َي ُسو َع َج َ
َ
ِ
ين أ ََّوُل ُه ْم أََنا.
َّالذ َ
ِ ِ ِِ
لكَّن ِني لِه َذا ر ِحم ُت :لِي ْظ ِهر يسو ُع اْلم ِس ِ
ِ 16
َن ُي ْؤ ِمُنوا ِب ِه
ين أ ْ
يح ف َّ أََنا أ ََّوالً ُك َّل أََناةٍ ،م َثاالً لْل َعتيد َ
َ ُ
ُ َ َُ
ُ ْ
لِْلحي ِ
اة الََب ِدَّي ِة.
ََ
ِ
ور َّال ِذي الَ َي ْفَن َوالَ ُيَرىِ ،
الد ُه ِ
الد ُه ِ
ام ُة َواْل َم ْجُد ِإَل َِ ْه ِر ُّ
َ 17و َملِ ُك ُّ
ور.
اإل ُ
له اْل َحك ُ
يم َو ْح َد ُهَ ،ل ُه اْل َكَر َ
ِ
ين.
آم َ

رسالة بولس الرسول إل العبرانيين 8 :1

ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
الد ُه ِ
َهلل ِإَل َِ ْه ِر ُّ
يب ُمْل ِك َك.
َوأ َّ
َما َع ْن ْ
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
االب ِن« ُ :كْرِسُّي َك َيا أ ُ
استَق َ
وهذا افرِت له ملف مستقل لشرحه تفصيال
هل كرسيك يا هللا ليس نبوة عن الهوت المسيح
وأيضا
الجزء التاسع من الرِ علي اخطاء ترجمة شهوِ يهوه  .كرسيك يا هللا عب 8 :1

رسالة بولس الرسول إل أهل رومية 11 :5
ِ
وَليس ذلِك َفَق ْط ،بل َن ْف َت ِخر أَي ًضا ِب ِ
اهللِ ،بربَِنا يسوع اْلم ِس ِ ِ ِ
اآلن اْل ُم َصاَل َح َة.
َ
يحَّ ،الذي نْلَنا ِبه َ
ُ ْ
ََْ
َْ
َ َُ َ َ
نفتخر باهلل بربنا يسوع المسيح وال يوجد حرف العطف لمن يتحجج به في عدِ سابق

رسالة بولس الرسول إل أهل رومية 9 :8
وحِ ،إن َكان روح ِ
ِ
هللا س ِ
َحٌد
َما أَْن ُت ْم َفَل ْس ُت ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي ُّ
َوأ َّ
اكًنا ِف ُ
يك ْمَ .ولك ْن ِإ ْن َك َ
ان أ َ
الر ِ ْ َ ُ ُ
َ
َليس َل ُه روح اْلم ِس ِ ِ
س َل ُه.
يحَ ،فذل َك َلْي َ
َْ
ُ ُ َ
فروح هللا هو روح المسيح فلقب المسيح هو هللا

رسالة بولس الرسول الول إل أهل كورنثوس 24 :1

هللا و ِح ْكم ِة ِ
يح ُق َّوِة ِ
ِ
وأ َّ ِ
هللا
ينَ ،ف ِباْل َم ِس ِ
ينَ :ي ُه ً
وِا َوُيوَنانِي َ
َما لْل َم ْد ُع ِو َ
َ
َ َ
المسيح هو قوة هللا وحكمة هللا ,والحقيقه العدِ ال يوجد فيه فب
αυτοις δε τοις κλητοις ιουδαιοις τε και ελλησιν χριστον θεου
δυναμιν και θεου σοφιαν
اخريستون ( المسيح ) ثيؤ ( هللا ) ِينامين ( قوة ) كاي ( و ) ثيؤ ( هللا ) سوفيان ( حكمة )
المسيح ( قوة هللا ) هللا قوة و( حكمة هللا ) هللا حكمة

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 11 :3
ِ
ط ِريَقَنا ِإَلْي ُك ْم.
يح َي ْه ِدي َ
هللا َن ْف ُس ُه أَُبوَنا َوَرُّبَنا َي ُسو ُع اْل َمس ُ
َو ُ
هللا وابونا وهو ربنا يسوع المسيح ويستخدم العدِ تصريف مفرِ يهدي
وبالطبع ال احتاج ان أتكلم ان لقب الرب للرب يسوع المسيح الذي أطلقه عل نفسه لقب الرب هو
يهوه ولقبه الرب لنه هو الهنا
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :19
ِ
ير ِفي َّ ِ ِ
ِ
ِ
ص َواْل َم ْجُد
يما ِم ْن َج ْم ٍع َك ِث ٍ
الس َماء َقائالًَ « :هلُل َ
ويا! اْل َخالَ ُ
َوَب ْع َد ه َذا َسم ْع ُت َص ْوًتا َعظ ً
َواْل َكَرام ُة َواْلُق ْدَرُة لِ َّلر ِب ِإ ِ
لهَنا،
َ

الخالق
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 10 :2
ِ
َعَّد َها لِ َكي َن ْسُل َك
ين ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع ل ْ
ل ََّنَنا َن ْح ُن َع َمُل ُهَ ،م ْخُلوِق َ
هللا َفأ َ
َع َمال َصال َحةٍَ ،ق ْد َسَب َ
ق ُ
ْ
ِ
يها.
ف َ
المسيح هو الخالق وهللا هو الذي خلق الن المسيح هو هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 9 :3
ور ِفي ِ
وأُِنير اْلج ِميع ِفي ما ُهو َش ِرَك ُة ِ
الد ُه ِ
الس ِر اْل َم ْك ُتومِ ُمْن ُذ ُّ
يع ِبَي ُسو َع
هللا َخالِ ِق اْل َج ِم ِ
َ َ َ َ
َ َ
يح.
اْل َم ِس ِ
هللا الخلق بيسوع المسيح الن المسيح من ذات هللا
انجيل يوحنا 1
ِ
ِ 1في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِمةُ ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ِ
هللا.
ان عْن َد هللاَ ،وَك َ
َ
َ
َ
ان اْل َكل َم ُة َ
َ َ َ
 2ه َذا َكان ِفي اْلب ْد ِء ِعْند ِ
هللا.
َ
َ
َ
ِ
ِ
ان.
انَ ،وبِ َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ُ 3ك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ
ِ ِ ِ
الن ِ
ور َّ
اس،
 4فيه َكاَنت اْل َحَيا ُةَ ،واْل َحَيا ُة َكاَن ْت ُن َ

رسالة بولس الرسول إل العبرانيين :1

 1اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِ ِ ِ ِ
طُرق َك ِث َيرٍة،
اع َو ُ
يماِ ،بأَْن َو ٍ
ُ َ َْ َ َ َ َ
اء بالَ ْنبَياء َقد ً
ِ ِ
هذ ِه الََّيا ِم ال ِ ِ ِ ِ ِ
َ 2كَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًثا ل ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي ًضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل ال ْ َ
 3الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
َت ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في ال َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :4
َشي ِ
ِ
اءَ ،و ِهي
ق أَُّي َها َّ
الر ُّب أ ْ
«أَْن َت ُم ْس َتح ٌ
ام َة َواْلُق ْدَرَة ،ل ََّن َك أَْن َت َخَل ْق َت ُك َّل ال ْ َ
َن َت ْأ ُخ َذ اْل َم ْج َد َواْل َكَر َ
َ
ِبِإَرَاِ ِت َك َك ِائَن ٌة َو ُخلَِق ْت».
والمسيح وضح انه موجوِ بال حدوِ
إنجيل مت 20 :18
ان أَو َثالَ َث ٌة ِب ِ
َكو ُن ِفي َو ْس ِط ِه ْم».
اك أ ُ
اسمي َف ُهَن َ
ل ََّن ُه َحْي ُث َما ْ
اج َت َم َع ا ْثَن ِ ْ
ْ
فهو موجوِ مع اي اثنين يجتمعوا باسمه في اي زمان ومكان
إنجيل مت 20 :28
ظوا ج ِميع ما أَوصي ُت ُكم ِب ِه .وها أََنا مع ُكم ُك َّل الََّيامِ ِإَل اْن ِق َض ِ
اء َّ
الد ْه ِر».
وه ْم أ ْ
ََ
َو َعلِ ُم ُ
ََ ْ
َن َي ْح َف ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ين.
آم َ
وايضا وجوِه في كل مكان في اثناء تجسده

إنجيل يوحنا 13 :3
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
ِ
اء ِإالَّ َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ َ
س أَ
َوَلْي َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُه َو في َّ َ
َحٌد َصع َد إَل َّ َ
فهو نزل اوال ويصعد ايضا وهو في نفس الوقت ملئ السموات واالرض
إنجيل يوحنا 23 :8
ِ
ِ
َما أََنا َفَل ْس ُت ِم ْن ه َذا
ق .أَْن ُت ْم ِم ْن ه َذا اْل َعاَلمِ ،أ َّ
َسَف ُل ،أ َّ
َما أََنا َفم ْن َف ْو ُ
ال َل ُه ْم« :أَْن ُت ْم م ْن أ ْ
َفَق َ
اْل َعاَل ِم.
وهو رب اليوم السابع
إنجيل مت 8 :12
َفِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
السْب ِت أَْي ًضا».
ان ُه َو َر ُّب َّ
الن الرب خلق العالم في ستة ايام ونحن في اليوم السابع وهو رب اليوم السابع
سفر الالويين 30 :19
الر ُّب.
ظو َنَ ،و َم ْق ِد ِسي َت َه ُابو َن .أََنا َّ
ُسُبوِتي َت ْح َف ُ
له سلطان علي المالئكه والملكوت والخليقه كلها
إنجيل مت 41 :13
ان مالَ ِئ َك َته َفيجمعو َن ِمن مَل ُكوِت ِه ج ِميع اْلمع ِاث ِر وَف ِ
اعلِي ِ
ِ
ِ ِ
اإل ْثمِ،
َ َ ََ َ
ُ َ ْ َُ
ْ َ
ُيْرس ُل ْاب ُن اإل ْن َس َ

انجيل متي 25
ِ ِ
ِ
ان ِفي م ْج ِد ِه وج ِميع اْلمالَ ِئ َك ِة اْل ِق ِد ِ
اء ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
س َعَل ُكْرِس ِي
يس َ
ين َم َع ُهَ ،فحيَنئ ٍذ َي ْجل ُ
َ « 31و َم َت َج َ
ََ ُ َ
َ
َم ْج ِد ِه.
ض َكما يمِي ُز َّ ِ
ِ
َ 32وَي ْج َت ِم ُع أَمام ُه َج ِم ُ ُّ ِ
ِ
اف ِم َن اْل ِج َد ِاء،
الراعي اْل ِخَر َ
يع الش ُعوبَ ،فُي َمي ُز َب ْع َض ُه ْم م ْن َب ْع ٍ َ ُ َ
َ َ
ِ
ِ ِِ ِ
اء َع ِن اْلَي َس ِار.
يم اْل ِخَر َ
اف َع ْن َيمينه َواْلج َد َ
َ 33فُيق ُ
وله سلطان علي االنبياء ويرسلهم
إنجيل مت 34 :23
ِِ
ِ
ِ
اء َوَك َتَبةًَ ،ف ِمْن ُه ْم َت ْقُتُلو َن َوَت ْصلُِبو َنَ ،و ِمْن ُه ْم َت ْجلُِدو َن ِفي
اء َو ُح َك َم َ
لذل َك َها أََنا أُْرِس ُل إَلْي ُك ْم أَْنبَي َ
مج ِ
ام ِع ُك ْمَ ،وَت ْطُرُِو َن ِم ْن َم ِديَن ٍة ِإَل َم ِديَنةٍ،
ََ
وبالطبع الذي يرسل االنبياء هو الرب يهوه
سفر إرميا 4 :25
الر ُّب ِإَلي ُكم ُك َّل ع ِب ِ
يد ِه الَ ْن ِبي ِ
لس ْمعِ،
اء ُمَب ِكًار َو ُمْرِسالً َفَل ْم َت ْس َم ُعوا َوَل ْم ُت ِميُلوا أُ ُذَن ُك ْم لِ َّ
َ
َ
َوَق ْد أَْر َس َل َّ ْ ْ
فيهوه هو الذي يرسل النبياء والرب يسهو أيضا هو الرب يسوع المسيح هو اله النبياء
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :22
ُث َّم َقال لِيِ « :
الر ُّب ِإله الَ ْن ِبي ِ
هذ ِه الَ ْقوال أ ِ
ِ
اء اْل ِق ِد ِ
ِي
َميَن ٌة َو َص ِاِ َق ٌة َ .و َّ
ُ
يس َ
ين أَْر َس َل َمالَ َك ُه لُيرَ
َ
َ ُ
َ
يعا».
يد ُه َما َيْنَب ِغي أ ْ
َع ِب َ
َن َي ُكو َن َس ِر ً

ويعطي حياة ابدية
إنجيل يوحنا 28 :10
وأََنا أ ِ
َحٌد ِم ْن َي ِدي.
يها َحَيا ًة أََب ِدَّيةًَ ،وَل ْن َت ْهلِ َك ِإَل الََب ِدَ ،والَ َي ْخ َ
ْ
ط ُف َها أ َ
ُعط َ
َ
وهو ابن ِاوِ ورب ِاوِ
السؤال الذي عجز اليهوِ علي ان يجاوبوا يسوع
انجيل متي 22
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُهْ « :اب ُن َِ ُاوَِ».
ظُّنو َن ِفي اْل َم ِس ِ
َ 42قائالًَ « :ما َذا َت ُ
وح َرًّبا؟ َق ِائالً:
الر ِ
وه َِ ُاوُِ ِب ُّ
ال َل ُه ْمَ « :ف َكْي َ
ف َي ْد ُع ُ
َ 43ق َ
َ 44قال َّ ِ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك.
اجلِ ْس َع ْن َي ِميني َح َّت أ َ
َض َع أ ْ
الر ُّب لَربِيْ :
َع َد َ
َ
ف َي ُكو ُن ْابَنهُ؟»
وه َرًّباَ ،ف َكْي َ
َ 45فِإ ْن َك َ
ان َِ ُاوُِ َي ْد ُع ُ
ِ
ِ
ِ
َن َي ْسأََل ُه َب َّتةً.
َحٌد أ ْ
َحٌد أ ْ
َن ُي ِج َيب ُه ِب َكل َمةٍَ .و ِم ْن ذل َك اْلَي ْو ِم َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َ 46فَل ْم َي ْس َتط ْع أ َ
واكده مره اخري
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 16 :22
ِ ِِ
ور َع ِن اْل َكَن ِائ ِ
ُم ِ
َص ُل َوُذ ِرَّي ُة َِ ُاوَِ َ .ك ْوَك ُب
«أََنا َي ُسو ُع ،أَْر َسْل ُت َمالَ ِكي ل ْ
س .أََنا أ ْ
َش َه َد َل ُك ْم بهذه ال ُ
الصْب ِح اْل ُم ِن ُير».
ُّ
واكد انه يهوه = كيريوس = الرب

انجيل مت 7
 22كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين
وباسمك صنعنا قوات كثيرة
وبالطبع اخبرنا في العهد القديم انه اسمه الرب وال يعط هذا االسم الخر
سفر اشعياء 42
انا الرب هذا اسمي ومجدي ال اعطيه
وهذا اسمه في العهد الجديد الرب بل يدعونه يا رب
إنجيل لوقا 46 :6
بَ ،وأ َ ْنت ُ ْم الَ ت َ ْفعَلُونَ َما أَقُولُهُ؟
ار ُّ
ار ُّ
ب ،يَ َ
« َو ِل َماذَا ت َ ْدعُونَنِي :يَ َ
فهو رب االرباب
انجيل يوحنا 10
 30 :10انا و االب واحد

وامثلة قليلة من النبوات
سفر أشعياء 9

 6 :9النه يولد لنا ولد و نعط ابنا و تكون الرياسة عل كتفه و يدع اسمه عجيبا مشي ار الها
قدي ار ابا ابديا رئيس السالم
 7 :9لنمو رياسته و للسالم ال نهاية عل كرسي ِاوِ و عل مملكته ليثبتها و يعضدها بالحق و
البر من االن ال االبد غيرة رب الجنوِ تصنع هذا
اي االبن المولوِ هو هللا الذي اسمه العجيب واسمه اسم هللا المشير وهو هللا القدير واالب االبدي
رئيس السالم وال نهاية اليامه النه ملك السالم وهو ملك البر والحق الي االبد
سفر إشعياء 14 :7
وِ
ِ
ِ ِ
يل».
يك ُم َّ
لك ْن ُي ْع ِط ُ
السِيُد َن ْف ُس ُه َ
َ
اء َت ْحَب ُل َوَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ
اس َم ُه «ع َّماُنوئ َ
آيةًَ :ها اْل َع ْذَر ُ
فالسيد نفسه هو الذي يكون ايه وهو بنفسه يتجسد وياتي من عذراء
سفر اشعياء 40
 9 :40عل جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة اورشليم ارفعي ال
تخافي قولي لمدن يهوذا هوذا الهك
 10 :40هوذا السيد الرب بقوة ياتي و ذراعه تحكم له هوذا اجرته معه و عملته قدامه
 11 :40كراع يرع قطيعه بذراعه يجمع الحمالن و في حضنه يحملها و يقوِ المرضعات
فاالتي هو السيد الرب نفسه وهو اله يهوذا وبذراعه وبنفسه يحكم ويصبح كراعي يرعي شعبه
ويسير امامهم ويخلصهم والمسيح هو الراعي

سفر ِانيال 7
 13 :7كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان ات و جاء ال القديم
االيام فقربوه قدامه
 14 :7فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة سلطانه سلطان
ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض
فابن االنسان الذي هو مع قديم االيام االب
وابن االنسان له سلطانا ومجدا وملكوتا لتعبده كل الشعوب وسلطانه ابدي وهو يقدس تابعينه
واالب يعطي الدين لقديسي العلي اي ابن االنسان هو العلي النه هو الذي قدسهم وهم يتعبدون له
الن ابن االنسان وقديم االيام واحد
سفر ميخا 5
 2 :5اما انت يا بيت لحم افراتة و انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي
يكون متسلطا عل اسرائيل و مخارجه منذ القديم منذ ايام االزل
فهو يشبه ابناء يهوذا ولكن مخارجه واصله منذ ايام االزل

سفر ارميا 23

 5 :23ها ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداوِ غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري حقا و عدال
في االرض
 6 :23في ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا
في ملئ الزمان ياتي المخلص وهو الرب نفسه الن اسمه الرب برنا
عدِ مهم
سفر مراثي إرميا 20 :4
ِ
الر ِب ،أ ِ
ِ
ُممِ».
يح َّ
ُخ َذ ِفي ُح َف ِرِهمَِّ .ال ِذي ُقْلَنا َعْن ُهِ « :في ِظلِه َن ِع ُ
س أُُنوِفَناَ ،مس ُ
َن َف ُ
يش َبْي َن ال َ
وبالبحث عن نفس انوفنا رغم انها تعبير قديم كنعاني ولكن أصله في التكوين
سفر التكوين 7 :2
ِ
آِم ُتَرًابا ِم َن الَْر ِ
الر ُّب ِ
آِ ُم َن ْف ًسا َحَّي ًة.
َو َجَب َل َّ
ضَ ،وَن َف َخ ِفي أَْن ِفه َن َس َم َة َحَياةٍَ .ف َص َار َ
اإل ُ
له َ َ
فنفهم ان الذي نفخ النفس الحية في انف اِم هو المسيح وهذا لفظا من العهد القديم

ولني وعدت أقدم مختصر شديد فسأكتفي بهذا القدر فقط

والمجد هلل ِائما

