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 تغييرها، ،وال يجوز إستنساخها. لمؤلفبا فكرية خاصة ملكية هو الكتاب هذاإن . محفوظة الحقوق جميع
أي  أو به حر  ص  م   غير ستنساخأي إ وي منع. المؤلف من صريحة خطية موافقة بدون زئيا  ج   أو ليا  ك   نقلها أو

 أو نقل أو تغيير أو إنتاج إلعادة إذن  إن أي . الكتاب هذا في الواردة المواد من ا  أي أو طباعة أو ونقل، تغيير،
 البريد عنوان على طلبي   قد الكتاب، هذا في الواردة موادمن ال ا  أي أو الكتاب، هذا طبع إعادة أو طباعة

 هذا من المأخوذة المباشرة االقتباسات أو واألفكار، المواد، إلى إشارة أي قتباسأ يجب. أعاله اإللكتروني
 .المنشورة الطبعة لهذه مناسب بشكل الكتاب
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 األمام إلى
 

في  .سي ق د م  لكفي الم قابل عرض  مجزي   الكتاب ويصير بحوزتك وتبدأ في قراءته، فهناكبينما يأتي هذا 
من خالل  العصور كل في الحقائق أعظممقابل تخصيص القليل جدا  من وقتك ستتمكن من الحصول على 

 تم تحقيقها والنبوءات التي المقدس والكتاب التاريخ، عبر بسرعة إرشادك وسيتم. م باشرة   أسمى وأهم رحلة
 .اآلنومن هو  المسيح يسوع كان من كتشافنحو إ وجهتك تكون وسوف. الحقيقة تتكشف بينما

 نتظرتإ لقد. الذي كان هلل معك الخاص العهد وم دركا  بخصوص م طلعا  وواعيا   كنتفقد  ،يهوديا   كنت إذا
 نظرالهدف منها هو ال ولكن ،هدفها تحويلك ليس يسوع على جديدةال نظرةال هذهإن . المسيح مجيء طويال  
. المسيحك بنهبإ اإليمان أجل من الثقافات لتغيير حاجة هناك ليست. والمسيح العهد ذلك وعود في خرىأ   مرة  
 عام في إسرائيل جمع إعادة منذ وخصوصا قياسية، بأعداد يسوع في وجدوا إكتمالهم اليهود من الماليينإن 

1849. 
 المسيحية، إلى اليهودية المساهمة دونبأنه ب يدركون ا  يهود يولدوا لم الذينو  نام  الذين ه م  ولئكبالنسبة أل

 تصالاإل إلعادةلتهيئة الطريق لنا  متناناإلالعرفان و  عميقب لكم مدينون ونحن. لمسيحيةه ناك  وجودا  ل م ي ك ن  ل
ضطهاد قاسي تعرضتم إننا نتقدم ه نا بإتضاع  باإلعتذار الشديد لما واجهتموه من خطورة . اهلل مع ووحشية وا 
 واإلعالن الوحي تدفق مع خاصة  وأكثر  أكثر اليهود وا معوقف" ونون والواعالمستنير  المسيحيون"إن  إليه.
َباِرِكيكَ  َواَباِرك  " :اليهودي للشعب اهلل قاللقد . الماضية 122 ـال السنوات خالل ، سفر "...اْلَعن ه   َوالِعَنكَ  م 

 .3: 21التكوين 
 عالقةإن ال. المسيح عن أعمق لبحث وت طل ع ك  وتجذبك  هذه الرحلة نا نأمل بأن تأسرك فإن ،ا  سلمم   كنت إذا

 َيَضعَ  َأنْ  َهَذا ِمنْ  َأْعَظم   ح ب   أَلَحد   َلْيَس ". ب  ح  م   له  بإنه  إ فهمال خالل من ةمكنم   الخالق اإلله مع شخصيةال
 جاء   لحين أن التاريخ عبر اهلل ك  ر  ح  ت   أنظ رو  ناه   بت  الك   تبعإ. 23: 21بشارة يوحنا "، َأِحبَّاِئهِ  أَلْجلِ  َنْفَسه   َأَحد  
 .حياته  من أجلك ع  ض  و  و  بنه  إ

ليس لديه  اهللترجمتها من اللغات األصلية. إن ي ساء ترجمة كلمة "إبن" في اللغة اإلنجليزية عند  ما غالبا  
 يحتاج اآلب اهللإن . اهلل كلمة هو يسوعإن . بالمعنى الحرفي للكلمةإبن  بالمعنى الذي ننظ ر  إليه نحن البشر 

 تجسد،الم   اهلل ،إنسانا   أصبح   ولذلك،. البشر نحن لنا محبته كلماتفقط لكي ينقل ويوصل  إنسان   جسم   إلى
 .هتقيخلمع و  ،التواصل معنا على وقادر   ،إنسان   جسد   في ذاته اهلل كلمة

 هذهفإن  الحقيقة، عن بحثت ببساطة كولكن ،لحدا  م   حتى وربما اإلطالق، على شخصا  م تدينا   تكن لم إذا
إنك بحاجة فقط ألن تكون صادقا  . الحقبـ  الذي ي سمى شخصعلى ال على أن ت ع ر ف ك   القدرة لديها الصفحات
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 كنت إذاأخبره  . نفسك عنو  ،أخبره بخصوص الدينأخبره  بما تشعر به بالضبط. . معه   حقيقيا   ك ن  مع اهلل. 
 !الحقيقةأيضا   تجني فسوف الحقيقة، زرعت ماعند. موجود   نهحتى ال تؤمن بأ

 ذوي النوايا" منا  وصادقا  نزيه ا  شخص د  ر  ج  م   أو ،أو لديك  إيمان  آخر ،ا  سلمم   أو يهوديا   نت  ك   ا  سواء
ألنك أقد مت  على هذه  ت ك  كافأم  تكون هي  سوففإن اإلعالنات الغير قابلة للجدل والم علنة ه نا  ،"الحسنة
 .ستعرف الحق والحق  سي حررك  . الرحلة
قد غيرت وحولت  يسوع، مع الناتجة تيعالقو  نبوءاتالو  الحقائق، هذهفإن  المؤلف، لي، بالنسبة أما
  تماما   نيوغيرت والخارجية، الداخليةالقيود  من نيتحرر و  ني،تأدهش اهلل قوةإن . 1878 عام في جذريا  حياتي 

 .داخلي في العاملة اهلل قوة خالل من" الف ضلى والفياضة الحياة"بـ  يتمتع الذي الشخص إلى فشلال من
 إننا. الم جادالت تلك في ننخرط ال إننا. والدين   الفلسفة   حول الفكريةوالم جادالت  ج  ج  الح   أنواع جميع هناك

ي مثالن ما هو أبعد بكثير من  وكالهما مذهلة،ال المقدس الكتاب نبوءات مع جذريا   تغيرت حياة شهادة لك   م  د  ق  ن  
 .م جرد الجدل

 تلك مع عالقةلها  نعرضها التي النبوءات من ظمىالع   الغالبية أنب تجدفس الكتاب، هذا بينما تستعرض
تتسرع في دراسة هذه النبوات وأن ال تمر عليها بصورة  الأن  على نحثك إننا. يسوع أتممهاحققها و  التي

)العهد  نبوءات كل من العظمى الغالبية أنب هي الحقيقةإن . واسعة جدا   بدوت قد اأنه من الرغم على ،سطحية
 أَلْنق َض  ِجْئت   َأنِّي َتظ نُّوا الَ ": يسوع قاللقد . يسوع أتممها التي تلكهي  الواقع في كانت التوراةالقديم(  
ْنِبَياءَ  َأوِ  النَّام وَس   فقد ع ي ن  اهلل و ر س م   ،عديدة   لقرون  و . 21: 1"، بشارة متى أِل َكمِّلَ  َبلْ  أَلْنق َض  ِجْئت   َما. اأَل
تماما   يسوع حياة كانتلقد . يسوع وقيامة وموت والدة عن لحديثل األنبياء  النبوءات، هذهل هي تحقيقا  وا 
 النبوءات تلك على كثيرا   نركز يجعلنا الذي السبب هو وهذا. األبدية الحياة بةه لنا ق د م   قدف بذلك، قام   ماوعند
 .تحققت وكيف حياته مع عالقة لها التي

 
 وتقدير شكر

 
لخدمة المدرسة الدولية  اإلدارة مجلس أعضاءو  األعزاء وأصدقائنا كارول، زوجتي الغالية أشكر أن د  أو  

 وبول (Bruce Tucker) تاكر بروس ،Evelyn Akin)) أكين إيفلين( ك ال  من ISOBللكتاب المقدس )
فلم يكن دورهم م قتصرا  فقط . الكتاب هذاإنجاز  في تشجيعو  ساعدةم   من قدموه لما ،(Paul Smith) سميث
 ،0222 عام في ساسا  أ ب  ت  ك   قدل. الكتاب هذاوعمل  إنشاء على عييشجت أيضا  كان  ولكن قراءة،ال إثباتعلى 
 .ذلك في ما  د  ق   ضيللم   0226 عام حتى جعلني أنتظر القدس الروح ولكن
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 ؟أو م قِبل   جديد  قادم   عالم   هناك هل
 

 لن اليوم نعرفها التي قتصاديةواإل جتماعيةاإل م  ظ  والن   األرض هذه أنب بوضوح   ي عل ن   المقدس الكتابإن 
 .أطول لفترة الحياة قيد على البقاء هامكني   الهذه  أرضنا أنيتفقون على  العلماء حتى. األبد إلى تستمر
 ينبغي ال هأنب البعض يقولإذ . التي تبدو بأنها تأتي إلينا غريبةال راءاآل من الكثير أنب هي المشكلةإن 
 نتقالواإل الطعام تخزيننقوم ب أنب نايلع ينبغي أنهيقولون ب وآخرون. األشياء نهاية مع بالقلق شعرن أن حتى
حمقى  سوىليسوا  قوم المقدس الكتابالناس المؤمنون ب أنب يقول اآلخر البعض يزال ال. الجبال إلى

 .دينهم لتعزيز تخويفتكنيكا  م عينا  لل يستخدمون
 اليوم؟ شيء   أيَ ب الوثوق مكني  هل 
 ؟الظروف كانت مهما أن نرتكز ونعتمد عليه مكني   شيء   أي   هناك هل
 .والعتيقة قديمةال قصصالو  حكاياتال من مجموعة مجرد هو المقدس الكتاب أنب يقولون الناس بعضإن 

 
 ل  ب  ق   من ب  ت  ك   وقد اهلل، هقال ما حقا   كان إذا اهلل، كلمة حقا   هو كان إذا. (اهلل كلمةبـ ) المقدس الكتاب يسمى

ال،. صحيحا   ليكون   نفسه   ت  ثب  ي   أن يجبف ،بشرال  به؟ وايثق أن الناس مناهلل  توقعي أن يمكن كيف وا 
 كان إذا! طريقنا في صادفناي   ما عن النظر بغض اهلل لمةكب ثقةال على ألن نكون قادرين بحاجةإننا 

 ،قد َفَعَله  أو قادر  على فعلهِ  العالم في آخر كتاب أي وال يوجد هفعل علىتجرؤ كلمة اهلل  واحد   شيء   هناك
 اهلل بأن من الجدل بكثير   د  ما هو أبعَ  ت  ثبِ ي   هذاإن . وكاملة ذهلةم   دقة مع المستقبل عن تاريخيا   تنبأ فقد

 .المقدس الكتاب هو مؤلف وحده
 لعالما موضوع عن والتي تتكلم المقدس الكتاب في التي قيلت قصص،ال أو األمثال، من العديد وهناك

 .قادم أو الم قبلال جديدال
ث ل الذي  إلى ذاهبال ملكال أو ،الجنس اإلنسان الشريف بخصوص هو أتكلم عنه أن د  أو   إن القصة أو الم 

 القصة أو المثل هذا لقد قال يسوع. الزمن من فترة بعد العودة ثم ومن ،)المملكة( الملكوت تأسيسل ة  بعيد بلد  
 .نفسه اليوم ذلك في مملكته قامةإل دس  الق   إلى ذاهب   يسوع أنب ظنوا الذين اليهود تباعه  أ بعضل
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 .المستقبل في توقعه يمكن ما نعرف ليجعلنا القصة هذه يسوع قاللقد 
 ،تقول 11-21: 21 لوقا بشارة
ذَ  َبِعيَدة   ك وَرة   ِإَلى َذَهبَ  اْلِجْنسِ  َشِريف   ِإْنَسان  : َفَقالَ ، 21عدد    .َوَيْرِجعَ  م ْلكا   ِلَنْفِسهِ  ِلَيْأخ 
 َوَقالَ  [يوما   122أ جر ة   يساوي المال من مبلغ  ] َأْمَناء   َعَشَرةَ  َوَأْعَطاه مْ  َله   َعِبيد   َعَشَرةَ  َفَدَعا، 23عدد 

وا: َله مْ    .آِتيَ  َحتَّى تَاِجر 
وَنه   َفَكان وا َمِديَنِتهِ  َأْهل   َوَأمَّا، 21عدد   َعَلْيَنا َيْمِلك   َهَذا َأنَّ  ن ِريد   الَ : َقاِئِلينَ  َسَفاَرة   َورَاَءه   َفَأْرَسل وا ي ْبِغض 
أو  لكا  م   لنفسه  قيم  لي   بعيدة   بلد   من جاء  قد  الملك هذا أنب الحظ. وأ عطي تعليقا   هنا أتوقف أن أريد
ر   أيضا   وقد أشار  . ملكوتا    لحصولل سيعود نهإ ثم ،وتتأس س   ل  ك  ش  ت  ت   كانت المملكة أن حين فيبأنه سي غاد 

د  الملك أنواع  م ختلفة من الناس عند عودته.. عليها  وقد و ج 
 الملك، وهو حدهم،أ نبأ الناس هؤالءل يقول يسوعلقد كان 

 مملكة إلقامة األرض، إلى السماء من ،بعيدة   أرض   من سيأتي
 في السماء من سيعود الملك هذا نفسإن  ثم(. األول مجيئه)

 الذين الناس بعض لمكافأة األرض إلى ويعود   األيام، من يوم  
 (.مجيئه الثاني) المملكة هذه إعداد في وأسهموا ساعدوا

وَنه   َفَكان وا َمِديَنِتهِ  َأْهل   َوَأمَّا". الملك لهذا الناس بعضقاله  ما الحظ  الَ : َقاِئِلينَ  َسَفاَرة   َورَاَءه   َفَأْرَسل وا ي ْبِغض 
 ".َعَلْيَنا َيْمِلك   َهَذا َأنَّ  ن ِريد  

 اريدو ي   لمو  بأنفسهم الخاصة حياتهم إدارة أرادوا ألنهم المملكة هذه إلى نضماماإل اريدو ي  لم  الناس بعض إن
 !ملكلل الخضوع دون المملكة من زءا  ج   تكون أن مكنكي   ال. الملك سلطة تحت يكونوا أن

 في للمساعدة لهم الملكما تركه  واستخدملقد إ. هاو ستثمر ا  و ( أمناءهم) أموالهمأخذوا  خريناآل بعض الناس
 !عودته عندما مكافأة   واتلق للملك خضعوا الذين الناس هؤالءإن . مملكته بناء

 اْلم ْلكَ  َأَخذَ  َبْعَدَما)في مجيئه الثاني(  َرَجعَ  َوَلمَّا، 21عدد 
ةَ  َأْعَطاه م   الَِّذينَ  اْلَعِبيد   أ وَلِئكَ  ِإَلْيهِ  ي ْدَعى َأنْ  َأَمرَ   اْلِفضَّ

 .َواِحد   ك لُّ  تَاَجرَ  ِبَما ِلَيْعِرفَ 
ل   َفَجاءَ ، 21عدد   َعَشَرةَ  َرِبحَ  َمَناكَ  َسيِّد   َيا: َقاِئل   اأَلوَّ
 .َأْمَناء  

اِلح   اْلَعْبد   َأيَُّها ِنِعمَّا: َله   َفَقالَ  ،21عدد  ْلَطان   َلكَ  َفْلَيك نْ  اْلَقِليلِ  ِفي َأِمينا   ك ْنتَ  أَلنَّكَ  الصَّ  .م د ن   َعْشرِ  َعَلى س 
 .(إن هذا العبد ت ل قى م كافاة  )
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  .َأْمَناء   َخْمَسةَ  َعِملَ  َمَناكَ  َسيِّد   َيا: َقاِئل   الثَّاِني َجاءَ  ث مَّ ،28عدد 
 .(إن هذا العبد ت ل قى م كافاة  ) .م د ن   َخْمسِ  َعَلى َأْنتَ  َوك نْ : َأْيضا   ِلَهَذا َفَقالَ  ،21عدد 
وعا   ِعْنِدي َكانَ  الَِّذي َمَناكَ  ه َوَذا َسيِّد   َيا: َقاِئل   آَخر   َجاءَ  ث مَّ  ،12عدد    ِمْنِديل   ِفي َمْوض 
ذ   َصاِرم   ِإْنَسان   َأْنتَ  ِإذْ  ِمْنكَ  َأَخاف   ك ْنت   أَلنِّي ،12عدد  د   َتَضعْ  َلمْ  َما تَْأخ    .َتْزَرعْ  َلمْ  َما َوَتْحص 
ير   اْلَعْبد   َأيَُّها َأِدين كَ  َفِمكَ  ِمنْ : َله   َفَقالَ  ،11عدد  ذ   َصاِرم   ِإْنَسان   َأنِّي َعَرْفتَ . الشِّرِّ د   َأَضعْ  َلمْ  َما آخ   َما َوَأْحص 

  َأْزَرعْ  َلمْ 
ِتي َتَضعْ  َلمْ  َفِلَماَذا ،13عدد  َياِرَفةِ  َماِئَدةِ  َعَلى ِفضَّ   ِربا ؟ َمعَ  َأْسَتْوِفيَها ِجْئت   َمَتى َفك ْنت   الصَّ
ذ وا: ِلْلَحاِضِرينَ  َقالَ  ث مَّ  ،11عدد  العبد لم ي ت ل قى أية   إن هذا ) .اأَلْمَناء   اْلَعَشَرة   ِعْنَده   ِللَِّذي َوَأْعط وه   اْلَمَنا ِمْنه   خ 
 .(م كافاة
 .َأْمَناء   َعَشَرة   ِعْنَده   َسيِّد   َيا: َله   َفَقال وا ،11عدد 

 َوَمنْ  ي ْعَطى َله   َمنْ  ك لَّ  ِإنَّ : َلك مْ  َأق ول   أَلنِّي ،11عدد 
 .ِمْنه   ي ْؤَخذ   ِعْنَده   َفالَِّذي َله   َلْيَس 

( 07)عدد إن الناس الذين سنذكرهم في العدد القادم 
 ه م الذين لم يخضعوا للملك في مجيئه األول.

 َأْمِلكَ  َأنْ  ي ِريد وا َلمْ  الَِّذينَ  أ وَلِئكَ  َأْعَداِئي َأمَّا ،11عدد 
وه مْ  ه َنا ِإَلى ِبِهمْ  َفْأت وا َعَلْيِهمْ  لوقا  بشارة" .ق دَّاِمي َواْذَبح 

21 :21-11". 
عقابهم كان  ولكن مكافأة،لم يحصلوا فقط على 

 .شديدا  
 ك  در  ن   أن من للتأكد بحاجة أنناب تخبرنا قصة هذهإن 
ع   الملك، هذا  إذا. ثانية   مرة   يعود أن قبل له وأن ن خض 

 .جدا   تأخرا  م  الوقت آنذاك  سيكونف الحين، ذلك حتى إنتظرنا
 .خلصالم   أو المسيا،بـ  الملك هذا سمىي   األحيان بعض في أنه أيضا   لنا المقدس الكتاب يقول
. للصدفة األمر يترك لم اهللإن  المسيح؟ وهذا الملك، هذا على التعرف كيفية يقينا   تعرف أن يمكنك كيف

 !مؤكدة وسيلة لنا وقدم
في مجيئه  لملكل الذين لم يخضعوا القصة فيالذين  الناس مثل العقاب ينال شخص يأل ريدي   ال اهللإن 
 .لمعرفةل أكيدة   طريقة   اهلل اناأعط لذلك. األول
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م ستعدا    تكون أن يمكنك وكيف ،قادم  أم ال جديد   عالم   هناكيوجد  كان إذا ما يقينا   تعرف أن يمكنك كيف
 !مؤكدة وسيلة لنا وقدم. للصدفة األمر يترك لم اهللإن  لذلك؟

 المقدس؟ الكتاب في تثق أن مكنكي   كيف
أي   آخر لشخص   أن ي ثب ت   لشخص   المستحيل فمن. قرون لعدة الدينية عتقداتهمم   عن الناس ل  جاد   لقد

كتاب  آخر  أي   أو المقدس الكتاب أنيقينا  ب يعرف أن المرء على يجب. م عتقد  ديني  هو على حق وصحيح
 .يؤمن به بأنه حقيقي  وصحيح  

بأنها  اهلل عند من أنهاب تدعي التي خرىاأل   ب  ت  الك   أنب تجد سوف ،الحقيقة بصدق   لطالبأكتب  للشخص ا
 .المقدس الكتاب الذي ي مل ك ه   النبوءة عنصر ال تمتلك
ى بأن جميع تلك ونر  ،بكر  م   وقت   في السنين آالفعبر  النبوءات مئاتب كلميت أن إلنسان يمكن ال

 .كاملة دقةب ستقبلالم   يرى هو الذي فقطإن اهلل . النبوات قد تحققت بالفعل
أن تختار شخصيا   من تتمكن لكي( المسيح) الملك، هذا على التعرف على قادرا   تكون أن إنني أ ريدك

 هذاإن  ذلك، ومع. الخضوع على ك  ر  جب  ي   أنب ألحد يمكن ال. ختياركإ هوإن اإلختيار  .بأن تخضع له أم ال
 .يعود عندماوم تضررا   هو ال ي ريد  أن يراك  م حطما  و  ،كثيرا   ك  ب  ح  ي   الملك

. تحققت التي المقدس الكتاب نبوءات من العديدفي بحث بال نقوم سوف ختيارك،إ في ساعدتكم   أجل من
 .للمسيح" المجيء األول" بـ عالقة لهاالنبوءات  هذه من العديدإن 
 

 الكتاب المقدس  نبوءات من العديد في أيضا  بحث سن
 بـ  عالقة لها هذه من العديدإن . تتحقق بعد لم التي
 .القادم الجديد والعالم لمسيح،ل" الثاني المجيء"

 قيل عنها  التي النبوءات عظمم   تحقيق بالفعل تم لقد
النبوءات  تلكإن . كاملة بدقة المقدس الكتاب في
 هذاأزمنة نهاية  مع لها عالقة ،تتحقق لم التي

سرائيل ،(المسيح) الملك مجيء العالم،  .وا 
 المسيح مجيء ،إن هاتين الميزتين تبدوان م ترابطتين

 .القادم الجديد العالم مع جنب إلى جنبا   العالم،هذا  نهايةأزمنة و 
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 العالم الجديد القادم؟"" عن المقدس الكتاب يقول ماذا
 .محبة والحقال على بل هو مبني  . الخوف على مبنيا   ليس الكتاب هذاإن . قراءةم تابعة ال يرجى
 .الكثير والكثير منها أيضا   هناك. الموضوع هذا تتناول التي المقدس الكتاب آيات من قليلال مجرد هنا
اِلَحةَ  اهللِ  َكِلَمةَ  َوَذاق وا"  .1: 1"، سفر العبرانيين اآلِتي الدَّْهرِ  َوق وَّاتِ  الصَّ
ْلَطان   ِرَياَسة   ك لِّ  َفْوقَ "  اْلم ْسَتْقَبلِ  ِفي َبلْ  َفَقطْ  الدَّْهرِ  َهَذا ِفي َلْيَس  ي َسمَّى اْسم   َوك لِّ  َوِسَياَدة ، َوق وَّة   َوس 
 .12: 2"، رسالة أفسس َأْيضا  

 .ا  قادم ا  جديد ا  عالم أو ،دهرا   باعتباره القبيل هذا من يء  شَ  ناكَ ه   أن إلى شير  ت   أعله اآلياتإن 
 :يلي ما بَ تَ كَ قد  يسوع، تلميذ أحدوهو  ،إن بطرس

، َيْوم   اللَّْيِل، ِفي َكِلص   َسَيْأِتي َوَلِكنْ " ول   ِفيهِ  الَِّذي الرَّبِّ  َتز 
، السََّماَوات    َوَتْحَتِرق   م ْحَتِرَقة ، اْلَعَناِصر   َوَتْنَحلُّ  ِبَضِجيج 
 ك لََّها َهِذهِ  َأنَّ  َفِبَما .ِفيَها الَِّتي َواْلَمْصن وَعات   اأَلْرض  
،  م َقدََّسة   ِسيَرة   ِفي َأْنت مْ  َتك ون وا َأنْ  َيِجب   أ َناس   َأيَّ  َتْنَحلُّ

، َيْومِ  َمِجيءِ  س ْرَعةَ  َوَطاِلِبينَ  م ْنَتِظِرينَ  ْقَوى؟َوتَ   الَِّذي الرَّبِّ
ْلَتِهَبة ، السََّماَوات   َتْنَحلُّ  ِبهِ   .َتذ وب   م ْحَتِرَقة   َواْلَعَناِصر   م 

 َجِديَدة ، َوَأْرضا   َجِديَدة   َسَماَوات   َنْنَتِظر   َوْعِدهِ  ِبَحَسبِ  َوَلِكنََّنا
ونَ  َأْنت مْ  ِإذْ  اأَلِحبَّاء ، َأيَُّها ِلَذِلكَ  .اْلِبرُّ  ِفيَها َيْسك ن   ْنَتِظر  ، َوالَ  َدَنس   ِبلَ  ِعْنَده   ِلت وَجد وا اْجَتِهد وا َهِذِه، م   ِفي َعْيب 
 .21-22: 3"، رسالة بطرس الثانية َسَلم  

 :سألواإذ . أيامه في الناس من سؤال   على لقد كان يسوع ي جيب  
ْيت ونِ  َجَبلِ  َعَلى َجاِلس   ه وَ  َوِفيَما"  َوَما َهَذا َيك ون   َمَتى َلَنا ق لْ : »َقاِئِلينَ  اْنِفرَاد   َعَلى التََّلِميذ   ِإَلْيهِ  َتَقدَّمَ  الزَّ
 .3: 11"، بشارة متى «الدَّْهِر؟ َواْنِقَضاءِ  َمِجيِئكَ  َعَلَمة   ِهيَ 

وا»: َيس وع   َفَأَجابَ "  َوي ِضلُّونَ  اْلَمِسيح   ه وَ  َأَنا: َقاِئِلينَ  ِباْسِمي َسَيْأت ونَ  َكِثيِرينَ  َفِإنَّ  .َأَحد   ي ِضلَّك مْ  الَ  اْنظ ر 
وب   َتْسَمع ونَ  َوَسْوفَ  .َكِثيِرينَ  ر  وب   َوَأْخَبارِ  ِبح  وا. ح ر   َولِكنْ . ك لَُّها َهِذهِ  َتك ونَ  َأنْ  ب دَّ  الَ  أِلَنَّه  . َتْرتَاع وا الَ  ا ْنظ ر 
ْنَتَهى َلْيَس   .َأَماِكنَ  ِفي َوَزاَلِزل   َوَأْوِبَئة   َمَجاَعات   َوَتك ون   َمْمَلَكة   َعلى َوَمْمَلَكة   أ مَّة   َعلى أ مَّة   َتق وم   أِلَنَّه   .َبْعد   اْلم 
ْبَتَدأ   ك لََّها َهِذهِ  َوَلِكنَّ  ْبَغِضينَ  َوَتك ون ونَ  َوَيْقت ل وَنك مْ  ِضيق   ِإَلى ي َسلِّم وَنك مْ  ِحيَنِئذ   .اأَلْوَجاعِ  م   األ َممِ  َجِميعِ  ِمنْ  م 
ونَ  َيْعث ر   َوِحيَنِئذ   .اْسِمي أَلْجلِ  ه مْ  َوي َسلِّم ونَ  َكِثير  ونَ  َبْعضا   َبْعض  ه مْ  َوي ْبِغض   َكَذَبة   َأْنِبَياء   َوَيق وم   .َبْعضا   َبْعض 

ونَ  ْنَتَهى ِإَلى َيْصِبر   الَِّذي َوَلِكنِ  .اْلَكِثيِرينَ  َمَحبَّة   َتْبر د   اإِلْثمِ  َوِلَكْثَرةِ  .َكِثيِرينَ  َوي ِضلُّونَ  َكِثير   .َيْخل ص   َفَهَذا اْلم 
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ْنَتَهى َيْأِتي ث مَّ . األ َممِ  ِلَجِميعِ  َشَهاَدة   اْلَمْسك وَنةِ  ك لِّ  ِفي َهِذهِ  اْلَمَلك وتِ  ِبِبَشاَرةِ  َوي ْكَرز   -1: 11"، بشارة متى اْلم 
21. 

 األحداثخالل  نم نقول أن يمكننا ولكن. المسيح يعود ومتى نهايةال ستأتي متى بالضبط يعرف أحد ال
 .المقدس الكتاب نبوءة مع تتزامن   األزمنة عالمات أنب الجارية،
 1849 سنة في. مةكأ   ت  في  ون   إسرائيلب طيح  أ  بعد الميالد  72 سنة في. الساعة توقيت هي إسرائيلإن 
 بعد اآلن لكن. نهايةلل م هما  وسابقا   حدثا   وكان رئيسية نبوءةل تحققا   هذا وكان. خرىأ   ة  ر  م   مة  أ   إسرائيل أصبحت

 .وقت   أي  في  نهايةال أتيت أن يمكن ذلك، حدث أن
. مؤكد   واحد شيء  ه ناك . في أي  وقت   أو سنوات، عشر وأ واحد، شهرتأتي النهاية في خالل  أن مكني  

 !د  للغ   عد  و   هناك ن يكونول ،كجسم يموت عندما أتيت سوف الشخصية تكنهايوهو بأن 
 "النهاية؟ تأتي عندما في مأَمن   أننيب أعرف أن يمكنني كيف: "هو أهمية األكثر والسؤال

 في تين  م   أساس   وله ،وسهل  جدا  للفهم ،جدا   بسيط   الجوابإن . منه   خشىي   شيئا   ليس هذاإن  الواقع، في
 .المقدس الكتاب

 .تياآل والعالم العالم، هذا مستقبلو  حاضرو  ماضي في وأنظ ر   الكتاب هذا في معي غامر اآلن
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 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ِبأَ  كما المسيح مولد - األول القسم
 المقدس الكتاباألولى في  نبوءةال

 خلصالم  
 
من و وبأسه   ه  جز  ع  ضعفه  و  مناإلنسان   سي نق ذ   شخص   خلص،الم   ل  رس  ي  س   أنهب دائما   البشرية وعد قد اهلل
إن ترجمة كلمة . عبرية كلمة وهي" Messiah - المسيح"م خلص بـ ال هذايدعو  المقدس الكتابإن . الخطيئة

 -الم فوض  الذي الشخص ببساطة تعنيإن هذه الكلمة ". Christ - المسيح"المسيح في اليونانية هي 
 .نهالم رسل م الم خلص ليكون اهلل ل  ب  ق   من مسوحالم   أو الموكل -الم عين 
 األكثر القضية هي هذهإن . بدون م ساعدة نايترك لم اهللإن  المسيح؟ هذا هو من نعرف أن يمكننا كيف
 عن المسيحهذا  هو من اهلل ت  ثب  لقد أ. والموت الحياة يعني وهذا. الحياة فيوالتي علينا أن نجد حلها  أهمية  
 .ي مكن أن نعتمد عليها دقيقة نبوءات نانح  م   طريق

 .المسيح والدةب عالقة اله النبوءات من ىولاأل إن المجموعة
 .عذراء من سيولد المسيح نفإ. والدته بخصوص

 اْسَمه   َوَتْدع و اْبنا   َوَتِلد   َتْحَبل   اْلَعْذرَاء   َها: آَية   َنْفس ه   السَّيِّد   ي ْعِطيك م   َوَلِكنْ "
 1الحاشية  أنظر .21: 1"، سفر إشعياء «ِعمَّان وِئيلَ »

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 حيث ،جدا   ختلفةم   ترجمة لديها (Tanakh) اليهوديةفإن نص التوراة 14: 7 إشعياءالواردة في سفر  المقدس الكتاب نبوءة في
 تعني أنها على تظهر أن يمكن" Almah" ذلك، ومع. عذراءإلى  يسلو  شابة كامرأة" Almah" العبرية الكلمة إلى تشير أنها

 اليونانية اللغة إلى المقدس الكتاب اليهود علماء أصدر عندما. العبري المقدس الكتاب في خرىأ   ستخداماتإ ستة في عذراء
 والذي  "بارثينوس - Parthenos" مصطلحب اليونانية إلى "Almahكلمة " فقد ترجموا الميالد، قبلالثالث والثاني  القرنين خالل

 ."عذراء" تعني أنها على فقط أن ي فه م   مكني  
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 .مريم دعىت   شابة   يهودية   مرأة  إ ملك   زارَ  ،السنين مئاتبعد 
ْنَعم   َأيَّت َها َلكِ  َسَلم  »: َوَقالَ  اْلَمَلك   ِإَلْيَها َفَدَخلَ " َباَرَكة  . َمَعكِ  اَلرَّبُّ ! َعَلْيَها اْلم   َفَلمَّا .«النَِّساءِ  ِفي َأْنتِ  م 
 أَلنَّكِ  َمْرَيم   َيا َتَخاِفي الَ : »اْلَمَلك   َلَها َفَقالَ  !التَِّحيَّة   َهِذهِ  َتك ونَ  َأنْ  َعَسى َما َوَفكََّرتْ  َكَلِمهِ  ِمنْ  اْضَطَرَبتْ  رََأْته  
يَنه   اْبنا   َوَتِلِدينَ  َسَتْحَبِلينَ  َأْنتِ  َوَها .اهللِ  ِعْندَ  ِنْعَمة   َوَجْدتِ  َقدْ   .32-18: 2"، بشارة لوقا َيس وعَ  َوت َسمِّ

دَ  ك ْرِسيَّ  اإِلَله   الرَّبُّ  َوي ْعِطيهِ  ي ْدَعى اْلَعِليِّ  َواْبنَ  َعِظيما   َيك ون   َهَذا" "، «ِنَهاَية   ِلم ْلِكهِ  َيك ون   َوالَ  ... َأِبيهِ  َداو 
 .ب33-31: 2بشارة لوقا 
  ؟مريمبه  ت  ر  ك  ف   ما الذي تتخيل أن مكنكي  هل 
 !اهلل بنإ د  ل  ت  و   بل  ح  ت  س   أنهاب المالكلها  قاللقد 

 !على اإلطالق ل  ج  ر  أي   مع ة  عالقأية   لها تكن لم مريم أنب حقيقةوالشيء األكثر دهشة  هو 
 زال  ت   ال وهي كانت حامال   كانت مريم أنلقد أخبره بحقيقة ب. ليوسف زوج مريم أيضا   مالكال ظهرلقد 
 .14: 7 شعياسفر إ فيالتي جاءت  للنبوة هو تحقيق   ا  عذراء
 ِمنَ  ِقيلَ  َما َيِتمَّ  ِلَكيْ  َكانَ  ك لُّه   َوَهَذا .َخَطاَياه مْ  ِمنْ  َشْعَبه   ي َخلِّص   أَلنَّه   َيس وعَ  اْسَمه   َوَتْدع و اْبنا   َفَسَتِلد  "
"، بشارة (َمَعَنا اَللَّه  : َتْفِسير ه   الَِّذي« )ِعمَّان وِئيلَ  اْسَمه   َوَيْدع ونَ  اْبنا   َوَتِلد   َتْحَبل   اْلَعْذرَاء   ه َوَذا» :ِبالنَِّبيِّ  الرَّبِّ 
 .13-12: 2متى 
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ل ي    د  ول  ي   أن يمكن الطفل أنب أصدق أن أستطع لم م ض ت   سنوات   منذ. القارئعزيزي  ،معك   صادقا   أكون   أنع 
 وقد  عيني اهلل  ن فس ه  لي ح  ت  ف   عندما اليوم قد جاء   ولكن. لي بالنسبة ثرة  ع   ر  ج  ح  هذا  كانلقد . عذراء من

"  ."رأيت 
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 المقدس الكتابالثانية في  نبوءةال
 إبراهيم نسل من كون  يَ سَ  المسيح نإ

 
 .28: 11"، سفر التكوين ِلَقْوِلي َسِمْعتَ  انَّكَ  اْجلِ  ِمنْ  االْرضِ  اَممِ  َجِميع   َنْسِلكَ  ِفي َوَيَتَباَرك  "
 

 
دَ  اْبنِ  اْلَمِسيحِ  َيس وعَ  ِميَلدِ  ِكتَاب  "  .2: 2"، بشارة متى ِإْبراِهيمَ  اْبنِ  َداو 
 

 
 

< تارح< ناحور< أجيال سبعة< سام< نوح< أجيال عدة< يثش< آدم. المسيح سلسلة مسار َنَسبْ 
 <.داؤد< أجيال عدة< يهوذا< يعقوب< قإسح< إبراهيم
 

 دسالق   ر  م  د   سطتيالروماني  الجنرالبأن  بعد الميالد 72سنة  في أنه الحظ،ن   أنب هتماملإل ثيرالم   من
 واألنساب الميالد سجالتوالتي تحتوي على  الهيكل داخلالتي كانت  الفخارية األواني د م ر   كما. هيكلوال

  أنهمب تواثب  ي  بأن  نتظرالم   المسيحبـ  سمىي   لما يمكن ال ،بعد الميالد 72سنة  منذ لذلك،. إسرائيل بني لجميع
 .المقدس الكتاب نبوءات أي  ن س ب  في أو إبراهيم نسل من دوال  و  
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 المقدس الكتابالثالثة في  نبوءةال
 إسحق نسل من كون  يَ سَ  المسيح نإ

 
 َساَرة   َلكَ  َتق ول   َما ك لِّ  ِفي. َجاِرَيِتكَ  اْجلِ  َوِمنْ  اْلغ لمِ  اْجلِ  ِمنْ  َعْيَنْيكَ  ِفي َيْقب ح   ال: الْبرَاِهيمَ  اهلل   َفَقالَ "
 .21: 12سفر التكوين "، َنْسل   َلكَ  ي ْدَعى ِباْسَحاقَ  النَّه   ِلَقْوِلَها اْسَمعْ 

 

 
 .31: 3"، بشارة لوقا َناح ورَ  ْبنِ  تَاَرحَ  ْبنِ  ِإْبرَاِهيمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعق وبَ  ْبنِ "
 

 
 

< تارح< ناحور< أجيال سبعة< سام< نوح< أجيال عدة< يثش< آدم. المسيح سلسلة مسار َنَسبْ 
 <.داؤد< أجيال عدة< يهوذا< يعقوب< إسحق< إبراهيم
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 المقدس الكتابالرابعة في  نبوءةال
 يعقوب نسل من كون  يَ سَ  المسيح نإ

 
ز  . َقِريبا   لْيَس  َولِكنْ  أ ْبِصر ه  . اآلنَ  لْيَس  َولِكنْ  َأرَاه  "  ِإْسرَاِئيل ِمنْ  َقِضيب   َوَيق وم   َيْعق وبَ  ِمنْ  َكْوَكب   َيْبر 

 .21: 11"، سفر العدد الَوَغى َبِني ك ل َوي ْهِلك   م وآبَ  َطَرَفيْ  َفي َحطِّم  
 

 
 

ورَ  ْبنِ  تَاَرحَ  ْبنِ  ِإْبرَاِهيمَ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبنِ  َيْعق وبَ  ْبنِ [ يسوعلقد كان ]"  .31: 3"، بشارة لوقا َناح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< تارح< ناحور< أجيال سبعة< سام< نوح< أجيال عدة< يثش< آدم. المسيح سلسلة مسار َنَسبْ  
 <.داؤد< أجيال عدة< يهوذا< يعقوب< إسحق< إبراهيم
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 المقدس في الكتاب الخامسة النبوءة
 داؤد نسل من َسَيكون   المسيح إن

 
دَ  َوأ ِقيم   الرَّبُّ  َيق ول   تَْأِتي َأيَّام   َها" "، سفر اأَلْرضِ  ِفي َوَعْدال   َحّقا   َوي ْجِري َوَيْنَجح   َمِلك   َفَيْمِلك   ِبر   غ ْصنَ  ِلَداو 
 .1: 13إرميا 
 

 
دَ  ْبنِ  َناثَانَ  ْبنِ  َمتَّاثَا ْبنِ  َمْيَنانَ  ْبنِ  َمَلَيا ْبنِ [ لقد كان يسوع]"  .32: 3"، بشارة لوقا َداو 
 

 
 

< تارح< ناحور< أجيال سبعة< سام< نوح< أجيال عدة< يثش< آدم. المسيح سلسلة مسار َنَسبْ 
 <.داؤد< أجيال عدة< يهوذا< يعقوب< إسحق< إبراهيم

 
 



العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ  كما المسيح مولد - األول القسم  

19 
 

 المقدس في الكتاب السادسة النبوءة
 يهوذاَيسى ومن سبط  نسل من َسَيكون   المسيح إن

 
ول   ال"  ِشيل ون   َياِتيَ  َحتَّى ِرْجَلْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َوم ْشَتِرع   َيه وَذا ِمنْ  (حكومة ملكية -منصب الملك ) َقِضيب   َيز 
وع   َيك ون   َوَله    .22: 11"، سفر التكوين ش ع وب   خ ض 

وِلهِ  ِمنْ  غ ْصن   َوَيْنب ت   َيسَّى ِجْذعِ  ِمنْ  َقِضيب   َوَيْخر ج  "  .2: 22سفر إشعياء "، أ ص 
 

 
َد، َأْصل   َيه وَذا، ِسْبطِ  ِمنْ  الَِّذي اأَلَسد   َغَلبَ  َقدْ  ه َوَذا. َتْبكِ  الَ »: الشُّي وخِ  ِمنَ  َواِحد   ِلي َفَقالَ "  ِلَيْفَتحَ  َداو 
ت وَمه   َوَيف كَّ  السِّْفرَ   .1: 1"، سفر الرؤيا «السَّْبَعةَ  خ 
 .31: 3"، بشارة لوقا َنْحش ونَ  ْبنِ  َسْلم ونَ  ْبنِ  ب وَعزَ  ْبنِ  ع وِبيدَ  ْبنِ  َيسَّى ْبنِ [ لقد كان يسوع]"
 

< تارح< ناحور< أجيال سبعة< سام< نوح< أجيال عدة< يثش< آدم. المسيح سلسلة مسار َنَسبْ 
 <.داؤد< َيسى< أجيال عدة< يهوذا< يعقوب< إسحق< إبراهيم
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 المقدس في الكتاب السابعة النبوءة
 لحم بيت مدينة فيسيولد  المسيح إن

 
 َيك ون   الَِّذي ِلي َيْخر ج   َفِمْنكِ  َيه وَذا أ ل وفِ  َبْينَ  َتك وِني َأنْ  َصِغيَرة   َوَأْنتِ  َأْفَراَتةَ  َلْحمِ  َبْيتَ  َيا َأْنتِ  َأمَّا»"

ه   ِإْسرَاِئيلَ  َعَلى م َتَسلِّطا    .1: 1"، سفر ميخا «اأَلَزلِ  َأيَّامِ  م ْنذ   اْلَقِديمِ  م ْنذ   َوَمَخاِرج 
 

 
ِلدَ  َوَلمَّا" ود َس  َأيَّامِ  ِفي اْلَيه وِديَّةِ  َلْحمِ  َبْيتِ  ِفي َيس وع   و   ِإَلى َجاء وا َقدْ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  َمج وس   ِإَذا اْلَمِلكِ  ِهير 

دَ  َوَأَتْيَنا اْلَمْشِرقِ  ِفي َنْجَمه   رََأْيَنا َفِإنََّنا اْلَيه وِد؟ َمِلك   اْلَمْول ود   ه وَ  َأْينَ : »َقاِئِلينَ  أ ور َشِليمَ   َسِمعَ  َفَلمَّا «.َله   ِلَنْسج 
ود س   َؤَساءِ  ك لَّ  َفَجَمعَ  .َمَعه   أ ور َشِليمَ  َوَجِميع   اْضَطَربَ  اْلَمِلك   ِهير   ي وَلد   َأْينَ : »َوَسأََله مْ  الشَّْعبِ  َوَكَتَبةِ  اْلَكَهَنةِ  ر 
؟  َلْسِت  َيه وَذا َأْرَض  َلْحم   َبْيتَ  َيا َوَأْنتِ  :ِبالنَِّبيِّ  َمْكت وب   َهَكَذا أَلنَّه   اْلَيه وِديَّةِ  َلْحمِ  َبْيتِ  ِفي: »َله   َفَقال وا «اْلَمِسيح 
ْغَرى َؤَساءِ  َبْينَ  الصُّ  .1-2: 1"، متى «ِإْسرَاِئيلَ  َشْعِبي َيْرَعى م َدبِّر   َيْخر ج   ِمْنكِ  أَلنْ  َيه وَذا ر 

 
طلبت الحكومة من جميع الشعب  ،ت ل د  مريمأن  قبل

وقد . لتعدادجل األ فيها ولدوا التي المدينة إلى العودةب
والتي كانت م سق ط  رأس الملك  حم  ل   بيت   إلى عادوا
 داؤد.
 على العثور من يتمكنوا لم. لحم   بيت   في يسوع د  ل  و  

 كهف   ستخدام  إ إلى ضطرواإ نهمإ حتى ق  ند  ف  في  ة  رف  غ  
 ال هذاإن . في داخله   بالحيوانات   حتفاظ  اإل تمي حيث

 .خطة هلل تكان ولكن لمسيح،والئق  لوالدة ا جيد   مكان   وكأنه يبدو
 

 !البداية ذمن نهايةال عرفإن اهلل ي
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 المقدس في الكتاب الثامنة النبوءة
 الملك هيرودس سيقتل جميع األطفال في أيام يسوع من أجل قتل المسيح

 
 َعنْ  َتَتَعزَّى َأنْ  َوتَْأَبى َأْواَلِدَها َعَلى َتْبِكي رَاِحيل  . م ر   ب َكاء   َنْوح   الرَّاَمةِ  ِفي س ِمعَ  َصْوت  : ]الرَّبُّ  َقالَ  َهَكَذا"

وِدينَ  َلْيس وا أَلنَّه مْ  َأْواَلِدَها  .21: 32"، سفر إرميا [ِبَمْوج 
 

 
 .العبرانيين في مصر منذ آالف السنين لقد حاول فرعون أيضا  أن يقتل جميع األطفال

 

 
 
ود س   رََأى َلمَّا ِحيَنِئذ  " وَس  َأنَّ  ِهير  وا اْلَمج  ْبَيانِ  َجِميعَ  َوَقَتلَ  َفَأْرَسلَ  ِجّدا   َغِضبَ  ِبهِ  َسِخر   َبْيتِ  ِفي الَِّذينَ  الصِّ
 ِقيلَ  َما َتمَّ  ِحيَنِئذ   .اْلَمج وسِ  ِمنَ  َتَحقََّقه   الَِّذي الزََّمانِ  ِبَحَسبِ  د ون   َفَما َسَنَتْينِ  اْبنِ  ِمنِ  ت خ وِمَها ك لِّ  َوِفي َلْحم  

 َتَتَعزَّى َأنْ  ت ِريد   َوالَ  َأْواَلِدَها َعَلى َتْبِكي رَاِحيل  . َكِثير   َوَعِويل   َوب َكاء   َنْوح   الرَّاَمةِ  ِفي س ِمعَ  َصْوت  » :النَِّبيِّ  ِبِإْرِمَيا
وِدينَ  َلْيس وا أَلنَّه مْ   .28-21: 1"، بشارة متى «ِبَمْوج 

 
ْلم   ِفي ِلي وس فَ  َظَهرَ  َقدْ  الرَّبِّ  َمَلك   ِإَذا اْنَصَرف وا َوَبْعَدَما"  ح 
ذِ  ق مْ »: َقاِئل   ِبيَّ  َوخ   ه َناكَ  َوك نْ  ِمْصرَ  ِإَلى َواْهر بْ  َوأ مَّه   الصَّ
ود َس  أَلنَّ . َلكَ  َأق ولَ  َحتَّى ِبيَّ  َيْطل بَ  َأنْ  م ْزِمع   ِهير   الصَّ

 .23: 1متى بشارة "، «ِلي ْهِلَكه  
2 
 

 

                                                           
اَمةِ   كيلوِمترات(ِمنِأورشليمِوبالقربِمنِجبعة8ِأميالِ)5ِهيِقريةِ)بلدة(ِتقعِفيِبنيامينِعلىِحدودِأفرايمِوتبُعُدِحواليِِالرَّ
2
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 المقدس في الكتاب التاسعة النبوءة
 رجل نسل من بدال  [ عذراء] مرأةإ نسل من يكونس المسيح نإ

 
 َنْسِلكِ  َوَبْينَ  اْلَمْراةِ  َوَبْينَ  َبْيَنكِ  َعَداَوة   َواَضع  "قال اهلل للحية )الشيطان(:  21: 3سفر التكوين في 
 ."َعِقَبه   َتْسَحِقينَ  َواْنتِ  رَاَسكِ  َيْسَحق   ه وَ . َوَنْسِلَها
 

 
 

بعدما ت ن ك ر  الشيطان في هيئة حية )ث عبان(، فقد و ع د  اهلل بأن اإلبن المولود من حواء سيسحق رأس الشيطان، 
 .ع ق ب ه  ولكن الشيطان سيسحق 

 هذا؟ يعني ماذا

 
 

فقد  وبالتالي عذراء، من مولودا   يسوع كانفقد  ذلك ومع. هو من نسل الرجل الطفل من الم عتاد هو بأن
 .الكائن على اإلطالقو  مرأةإ منالمولود  نسل الوحيدال كان

ق  " ،صلبه   فيو . المسيح صلبب الناس   الشيطانلقد أقن ع   ق  الشيطان ع ق ب  المسيح  ع ق ب ه  فقد س ح  )لقد س ح 
كان بالحق  هو إتمام  لـ "سحق رأس  يسوع ب  ل  ص  ع ر ف  الناس بعد قليل  بأن  قدف ذلك، ومع ،"في الصليب(

ق  يسوع رأس الحية "الشيطان" في الصليب( الحية"  .)لقد س ح 
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نوع  نفس عطيي   أناليوم  ريدي   وهو. عليه انا  لطس  ف ل م  ي ع د  للموت والشيطان  األموات، بين من يسوع قام   عندما
 لشيطانل المجانيةالغ ل بة  الذين لن يقبلوا عطية الناس من الكثيره ناك  ولكن. الم نتصرة والغالبة للجميعالحياة 
 .هذه
 َله   الَِّذي َذاكَ  ِباْلَمْوتِ  ي ِبيدَ  ِلَكيْ  ِفيِهَما، َكَذِلكَ  َأْيضا   ه وَ  اْشَتَركَ  َوالدَّمِ  اللَّْحمِ  ِفي اأَلْواَلد   َتَشاَركَ  َقدْ  َفِإذْ " 

ْلَطان    .21: 1"، سفر العبرانيين ِإْبِليس َأيْ  اْلَمْوِت، س 
َله  " ِلك مْ  َتْحتَ  الشَّْيَطانَ  َسَيْسَحق   السََّلمِ  َواِ  "، رسالة آِمينَ . َمَعك مْ  اْلَمِسيحِ  َيس وعَ  َربَِّنا ِنْعَمة  . َسِريعا   َأْرج 

 .12: 21رومية 
 َيْنق َض  ِلَكيْ  اهللِ  اْبن   أ ْظِهرَ  َهَذا أَلْجلِ . ي ْخِطئ   اْلَبْدءِ  ِمنَ  ِإْبِليَس  أَلنَّ  ِإْبِليَس، ِمنْ  َفه وَ  اْلَخِطيَّةَ  َيْفَعل   َمنْ "
 .8: 3رسالة يوحنا األولى  "،ِإْبِليَس  َأْعَمالَ 
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 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ِبأَ  كما المسيح طبيعة - الثاني القسم
 

 المقدس في الكتاب العاشرة النبوءة
 هو كاِئن  قبَل َخلِق أِي َشيء   المسيح نإ

 
 م َتَسلِّطا   َيك ون   الَِّذي ِلي َيْخر ج   َفِمْنكِ  َيه وَذا أ ل وفِ  َبْينَ  َتك وِني َأنْ  َصِغيَرة   َوَأْنتِ  َأْفرَاَتةَ  َلْحمِ  َبْيتَ  َيا َأْنتِ  َأمَّا"
ه   ِإْسرَاِئيلَ  َعَلى  .1: 1سفر ميخا "، اأَلَزلِ  َأيَّامِ  م ْنذ   اْلَقِديمِ  م ْنذ   َوَمَخاِرج 

 ، م خلص  آت  لي خلص الجنس البشري، ولكن الكثير إن الكثير من الناس يؤمنون بأنه سيكون  ه ناك  م سيح 
د  هؤالء الناس، ف ت م ه ل   قليال ، فسوف من هؤالء الناس ال يؤمنون بأن المسيح سيكون هو اهلل نفسه . إن ك نت  أح 

 ! واحد  إله   من أكثر ناك  ه   أنب نقول ال يكون  ه ناك  المزيد من الكشف واإلعالن بخصوص هذا األمر. إننا
 .22: 13"، سفر إشعياء م َخلِّص   َغْيِري َوَلْيَس  الرَّبُّ  َأَنا َأَنا"

 

 
 
وفا  " "، رسالة بطرس َأْجِلك مْ  ِمنْ  اأَلِخيَرةِ  اأَلْزِمَنةِ  ِفي أ ْظِهرَ  َقدْ  َوَلِكنْ  اْلَعاَلِم، تَْأِسيسِ  َقْبلَ  َساِبقا  [ يسوع] َمْعر 

 .12: 2األولى 
 "،اللَّهِ  ِعْندَ  اْلَبْدءِ  ِفي َكانَ [ يسوع] َهَذا .اللَّهَ  اْلَكِلَمة   َوَكانَ  اللَّهِ  ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكِلَمة   اْلَكِلَمة   َكانَ  اْلَبْدءِ  ِفي"

بشارة  "،َوَحّقا   ِنْعَمة   َمْمل وءا   اآلبِ  ِمنَ  ِلَوِحيد   َكَما َمْجدا   َمْجَده   َورََأْيَنا َبْيَنَنا َوَحلَّ [ يسوع] َجَسدا   َصارَ  َواْلَكِلَمة  "
 .21و 1-2: 2يوحنا 
 

 .2:2 التكوين سفر..."،  اهلل   َخَلقَ  اْلَبْدءِ  ِفي"
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 ا لديهم يكن لم. صاباتإلي زوجته سمإ وكان. زكريا دعىي   رئيس  للكهنة هناك كان ،م باشرة   يسوع والدة قبل
 .والد  أ

وقد كان . الرب مالك له ظهرهمته  في الهيكل أمام الرب، يقوم  بم  زكريا كان بينما  من األيام   وم  في ي
 ".تخف ال"المالك قال له  ولكن ،ا  فئخا

 نه  بأو  يوحنا المولود تسمية ينبغي أنهو  ،طفل  أليصابات  ه ولزوجتهل سيكون بأنه زكريال المالك قاللقد 
 .القدوس اهلل روحمن  وم متلئا   هلل خادما   سيكون

د  الطريق  أمام المسيح. بشارة لوقا  لقد أخب ر  المالك  زكريا بأن يوحنا سيكون الشخص الم رسل أمام الرب لي ع 
1 :3-03. 

 من ال  ك   الب د  أن يجعل   المالكبه  أدلى الذي األخير إن اإلعالن
 اهلل هو حالمسي نبأ قاللقد . ينندهشم   السماء مالئكةو  زكريا
هو  نه  بأ قال   اهلل ولكن ،لقد كان الناس يبحثون عن إنسان  ! نفسه  
 .يأتي الذي
وحِ  َأَماَمه   َوَيَتَقدَّم  " ِتهِ  ِإيِليَّا ِبر   اأَلْبَناءِ  ِإَلى اآلَباءِ  ق ل وبَ  ِلَير دَّ  َوق وَّ

"، بشارة م ْسَتِعّدا   َشْعبا   ِللرَّبِّ  ي َهيِّئَ  ِلَكيْ  اأَلْبرَارِ  ِفْكرِ  ِإَلى َواْلع َصاةَ 
 .21: 2لوقا 

 قولي 1: 1 ميخاو سفر  22: 13 شعياءسفر إ في الحظ
 الرب سيكون الذي ،سيتقدم أمام المسيح سل،الم ر  ،يوحنا نبأ

 !األزل نذ  م   ا  موجود كان الذي ذاك اهلل، نفسه،
ي خلصهم من ل ما شخص   عن يبحثون الناس كانلقد 

 ،الرومانيون ليس الحقيقي عدوهم كانفقد  ،ذلك ومعالرومانيون. 
 .والموت والخطيئة الشيطان، من أن ي خلصنا عادي   ل  رج  ي مكن ل ال. الشيطان ه كانولكن
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 المقدس في الكتاب الحادية عشرة النبوءة
 سي دعى َربا   المسيح نإ

 
: 222"، سفر المزامير [ِلَقَدَمْيكَ  َمْوِطئا   َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى َيِميِني َعنْ  اْجِلْس : ]ِلَربِّي الرَّبُّ  َقالَ  ..." 
2. 

د  فيه   أمع نت  الن ظر  فيه   إذا. 112 المزمور هذا في دؤ دا الملك قاللقد   قال  . "هتمام  لإل ثيرة  م   ة  كر  ف  ف س ت ج 
با  ودعا المسيح، إلى اهلل م  ل  ك  ت  لقد ..."  بير  ل   الرب    .ه  ر 

 
 

: 1 الرسل أعمال سفريوم الخمسين في  في لقد إقت ب س  الرسول بطرس هذا
ذِ " 33-31 وحِ  َمْوِعدَ  َوَأَخذَ  اهللِ  ِبَيِمينِ  اْرَتَفعَ  َواِ   َسَكبَ  اآلبِ  ِمنَ  اْلق د سِ  الرُّ
وَنه   اآلنَ  َأْنت م   الَِّذي َهَذا دَ  أَلنَّ  .َوَتْسَمع وَنه   ت ْبِصر   ِإَلى َيْصَعدْ  َلمْ  َداو 

 َأَضعَ  َحتَّى َيِميِني َعنْ  اْجِلْس  ِلَربِّي الرَّبُّ  َقالَ : َيق ول   َنْفس ه   َوه وَ . السََّماَواتِ 
 َجَعلَ  اهللَ  َأنَّ  ِإْسرَاِئيلَ  َبْيتِ  َجِميع   َيِقينا   َفْلَيْعَلمْ  .ِلَقَدَمْيكَ  َمْوِطئا   َأْعَداَءكَ 
 ."َوَمِسيحا   َرّبا   َأْنت مْ  َصَلْبت م وه   الَِّذي َهَذا َيس وعَ 

د ث    إن هذا المقطع الكتابي من كلمة اهلل في سفر أعمال الرسل ح 
بعد قيامة يسوع من األموات وصعوده  إلى السماء. لقد ت ك ل م  بطرس الذي 

 كان ي عر ف  يسوع شخصيا  بهذا الكالم.
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 المقدس في الكتاب الثانية عشرة النبوءة
 عمانوئيل، والذي تفسيره  اهلل معناسي دعى  المسيح نإ

 
: 1"، سفر إشعياء «ِعمَّان وِئيلَ » اْسَمه   َوَتْدع و اْبنا   َوَتِلد   َتْحَبل   اْلَعْذرَاء   َها: آَية   َنْفس ه   السَّيِّد   ي ْعِطيك م   َوَلِكنْ "
21. 

 
 

يؤمنون   الناس من الكثيربأن   ب  ج  ع   الو إن هذا ليس  إال إعالنا  م ذهال  وعجيبا ، 
هو  نسانواإل السماء، في هو اهلل ؟اإلنسان مع اهلل يكون أن مكني   كيف  ! به  

 !األرض على
 

 

 
 اْسَمه   َوَيْدع ونَ  اْبنا   َوَتِلد   َتْحَبل   اْلَعْذرَاء   ه َوَذا» :ِبالنَِّبيِّ  الرَّبِّ  ِمنَ  ِقيلَ  َما َيِتمَّ  ِلَكيْ  َكانَ  ك لُّه   َوَهَذا"

 .13-11: 2"، بشارة متى (َمَعَنا اَللَّه  : َتْفِسير ه   الَِّذي« )ِعمَّان وِئيلَ 
لها  كامال   ،إنسانا  كامال   ت  ب  نج  فقد أ مريم،الرب ل كلمةالمالك  ب م  ل  ك  ت   عندما  لقد صار  . سرال هو هذا إن !وا 

 .إنسانا   اهلل
 ِعْندَ  اْلَبْدءِ  ِفي َكانَ  )الكلمة، يسوع( َهَذا .اللَّهَ  اْلَكِلَمة   َوَكانَ  اللَّهِ  ِعْندَ  َكانَ  َواْلَكِلَمة   اْلَكِلَمة   َكانَ  اْلَبْدءِ  ِفي"
 .1-2: 2"، بشارة يوحنا اللَّهِ 
"، َوَحّقا   ِنْعَمة   َمْمل وءا   اآلبِ  ِمنَ  ِلَوِحيد   َكَما َمْجدا   َمْجَده   َورََأْيَنا َبْيَنَنا َوَحلَّ  َجَسدا   َصارَ  )يسوع( َواْلَكِلَمة  "

 .21: 2بشارة يوحنا 
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 المقدس في الكتاب الثالثة عشرة النبوءة
 سيكون نبَي اهلل المسيح نإ

 
 .ِبهِ  أ وِصيهِ  َما ِبك لِّ  َفي َكلِّم ه مْ  َفِمهِ  ِفي َكلِمي َوَأْجَعل   (موسى) ِمْثلكَ  ِإْخَوِتِهمْ  َوَسطِ  ِمنْ  َنِبّيا   له مْ  أ ِقيم  "

 .21-28: 28"، سفر التثنية أ َطاِلب ه   َأَنا ِباْسِمي ِبهِ  َيَتَكلم   الِذي ِلَكلِمي َيْسَمع   ال الِذي اإِلْنَسانَ  َأنَّ  َوَيك ون  
 هذا ما ت ك ل م  به موسى(.إن )

 
 

 األول 
 َقالَ  م وَسى َفِإنَّ ". الجديد العهد في بطرس قاله   ماهو  هذاإن 
 َله  . ِإْخَوِتك مْ  ِمنْ  ِإَله ك مْ  الرَّبُّ  َلك م   َسي ِقيم   ِمْثِلي َنِبّيا   ِإنَّ : ِلآلَباءِ 

 ِلَذِلكَ  َتْسَمع   الَ  َنْفس   ك لَّ  َأنَّ  َوَيك ون   .ِبهِ  ي َكلِّم ك مْ  َما ك لِّ  ِفي َتْسَمع ونَ 
 .13-11: 3سفر أعمال الرسل "، الشَّْعبِ  ِمنَ  ت َباد   النَِّبيِّ 
 

 
 

 الثاني 
 إن هذا هو ما ت ك ل م  به موسى في أسفار العهد القديم )التوراة(.

ِتكَ  ك لِّ  َوِمنْ  َنْفِسكَ  ك لِّ  َوِمنْ  َقلِبكَ  ك لِّ  ِمنْ  ِإلَهكَ  الرَّبَّ  َفت ِحبُّ  .َواِحد   َرب   ِإله َنا الرَّبُّ : ِإْسرَاِئيل   َيا ِإْسَمعْ "  .ق وَّ
 .1-1: 1"، سفر التثنية َقلِبكَ  َعلى الَيْومَ  ِبَها أ وِصيكَ  َأَنا الِتي الَكِلَمات   َهِذهِ  َولَتك نْ 
 .موسى ه  قال الذي نفسه   الشيء - يسوع قاله   ماهو  هذاإن 

 
ونَ  َوَسِمَعه مْ  اْلَكَتَبةِ  ِمنَ  َواِحد   َفَجاءَ "  َأَجاَبه مْ  َأنَّه   رََأى َفَلمَّا َيَتَحاَور 

ل   ِهيَ  َوِصيَّة   َأيَّة  »: َسأََله   َحَسنا   ؟ َأوَّ لَ  ِإنَّ : »َيس وع   َفَأَجاَبه   «اْلك لِّ  َأوَّ
 َوت ِحبُّ  .َواِحد   َرب   ِإَله َنا الرَّبُّ . ِإْسرَاِئيل   َيا اْسَمعْ : ِهيَ  اْلَوَصاَيا ك لِّ 

 ك لِّ  َوِمنْ  ِفْكِركَ  ك لِّ  َوِمنْ  َنْفِسكَ  ك لِّ  َوِمنْ  َقْلِبكَ  ك لِّ  ِمنْ  ِإَلَهكَ  الرَّبَّ 
 َقِريَبكَ  ت ِحبُّ : ِهيَ  ِمْثل َها َوثَاِنَية   .األ وَلى اْلَوِصيَّة   ِهيَ  َهِذهِ . ق ْدَرِتكَ 
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 .32-18: 21"، بشارة مرقس «َهاَتْينِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  أ ْخَرى َوِصيَّة   َلْيَس . َكَنْفِسكَ 
 يسوعلم ي ك ن   ."اآللهة د  د  ع  ت   نظرية" ع  ج  ش  ي   ال الجديد العهدفإن  ،الناس   من كثير  ي عت ق د ه  الما  عكس على

أحد األسباب  هو وهذا. ه  يعتقدون كانوا ما هو هذا ولكن. العبرانيين ه  يعبدالذي  إللها غير آخر إله   أنه  ب عيد  ي  
 .به نواؤم  ي   لمالتي جعلتهم 

 كلمةالو  ،(باآل) الخالق - ق  ر  ط   ة  ثالث في ه  فس  ن   ع ر ف   هولكن ،د  واح   اهلل أن هو يسوع ه  ب م  ل  ع   ماإن 
. وزوجة   أم   وهي المرأة، هي المرأة  . واحد من أكثر مأنه علىي ع ر فون  أنف س ه م   البشر حتىإن . والروح ،(بناإل)

 .فقط ا  واحد ا  شخص إال إنها ال ت زال  
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 المقدس في الكتاب الرابعة عشرة النبوءة
 كاهنا  هللسيكون  المسيح نإ

 
 .1: 222"، سفر المزامير [َصاِدقَ  َمْلِكي ر ْتَبةِ  َعَلى اأَلَبدِ  ِإَلى َكاِهن   َأْنتَ : ]َيْنَدمَ  َوَلنْ  الرَّبُّ  َأْقَسمَ "

 

 
 

 
 
دْ  َلمْ  َأْيضا   اْلَمِسيح   َكَذِلكَ "  .«َوَلْدت كَ  اْلَيْومَ  َأَنا اْبِني َأْنتَ »: َله   َقالَ  الَِّذي َبلِ  َكَهَنة ، َرِئيَس  ِلَيِصيرَ  َنْفَسه   ي َمجِّ
-1: 1"، سفر العبرانيين «َصاِدقَ  َمْلِكي ر ْتَبةِ  َعَلى اأَلَبدِ  ِإَلى َكاِهن   َأْنتَ : »آَخرَ  َمْوِضع   ِفي َأْيضا   َيق ول   َكَما
1. 
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 المقدس في الكتاب عشرة الخامسة النبوءة
 قاضيناسيكون  المسيح نإ

 
َنا الرَّبُّ . َقاِضيَنا الرَّبَّ  َفِإنَّ )" َنا ه وَ  َمِلك َنا الرَّبُّ . َشارِع   .11: 33"، سفر إشعياء (ي َخلِّص 

 
التفكير  يكون قد! ناقاضي هو الرب أنب أيضا   يقول أنهب الحظ! هو الذي سي صب ح  قاضينا المسيح إن نعم،

غير م ستحقين  أنهمب يعرفون ألنهم ذلكب ؤمنوني ال الناس عظمم  إن  نا.قاضياهلل  صبحي   بأن ،م خيفا  في األمر 
 .اهلل ل  ب  ق   من معليه م  حك  ي   بأن

 بقيي   ما هو التفكير من النوع هذاإن . ئهموأخطا هموخطايا ،سقطاتهم يرحم سوف اهلل بأن يشعرون أنهم
 ديل  ب  ك   وحياته دمه خالل من فقط ولكن م  رح  ي   إنه  بالفعل! القاضي هو اهلل أنب الحقيقة، عنبعيدا   الناس عظمم  

على نفسه  بدال   فقد أخذ  أ جرة  الدينونة قدف ،ه  ت  ب  ح  م   بسبب ولكن ،إله الدينونة هوف. والخطيئة الفشل من لحياتنا
 .تباد لالهذا  قبول عليك يجبف ذلك ومع! عنك وعني

 

 
 
ِرينَ  اهللِ  َمْجد   َوَأْعَوَزه مْ  َأْخَطأ وا اْلَجِميع   ِإذِ " َتَبرِّ انا   م  "، رسالة اْلَمِسيحِ  ِبَيس وعَ  الَِّذي ِباْلِفَداءِ  ِبِنْعَمِتهِ  َمجَّ

 .11-13: 3رومية 
 بنه  إ اهلل ل  رس  أ فقد  ذلك ومع. الجحيم في أن يقضوا أبديتهم ونويستحق واخطأأ قد جميع الناس أن صحيح  

لقد . من أجلنا ا  ذنبم   حس ب  وي   ،اإللهية المحكمة قاعة في اهلل أمام مكاننا في قفيل األرض إلى ليأتي يسوع،
نا م ل  ع   يسوع على ع  ض  و  قد  التي كمالح   نقبل لم ما ن نتحررل لكننا ،أحرارا   مضي  ن   أن مكنناي  . الموت عقوبة ح 
 .من أجلنا
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 شيء   أي   يفعل لم لكنه  . لموتبا عليه   م  ك  وح   القضاء قاعةفي  تجاربال من العديد خالل من يسوع لقد إجتاز  
ذ  . أما هو فال يستحقه   الموت، نستحق نحن. ي خطيء لم فهو القانون، ضد إال إنه قام بهذه الم بادلة وأ خ 

 م كاننا.
 َمنْ . اآلبَ  ي ْكِرم ونَ  َكَما ااِلْبنَ  اْلَجِميع   ي ْكِرمَ  ِلَكيْ  ِلِلْبنِ  الدَّْين وَنةِ  ك لَّ  َأْعَطى َقدْ  َبلْ  َأَحدا   َيِدين   الَ  اآلبَ  أَلنَّ "

 .13-11: 1"، بشارة يوحنا َأْرَسَله   الَِّذي اآلبَ  ي ْكِرم   الَ  ااِلْبنَ  ي ْكِرم   الَ 
با   يسوع ق ب لت   إذا كيلع يحكم نل اهللفإن  ،ال ي ه م  كم إنك  ك نت  سيئا    .ك  كان  م   ذ  يأخ   أنب له   ح  سم  وت  لحيات ك   ر 
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 المقدس في الكتاب السادسة عشرة النبوءة
 ملكا  سيكون  المسيح نإ

 
 َأْنتَ : ِلي َقالَ . الرَّبِّ  َقَضاءِ  ِجَهةِ  ِمنْ  أ ْخِبر   ِإنِّي .ق ْدِسي َجَبلِ  ِصْهَيْونَ  َعَلى َمِلِكي َمَسْحت   َفَقدْ  َأَنا َأمَّا"
 .1-1: 1"، سفر المزامير َوَلْدت كَ  اْلَيْومَ  َأَنا. اْبِني

 
 
 
 
 
 
 
 َأِمنْ : »َيس وع   َأَجاَبه   «اْلَيه وِد؟ َمِلك   أََأْنتَ : »َله   َوَقالَ  َيس وعَ  َوَدَعا اْلِواَلَيةِ  َدارِ  ِإَلى َأْيضا   ِبيَلط س   َدَخلَ  ث مَّ  "
ونَ  َأمْ  َهَذا َتق ول   َذاِتكَ  ؟ َأَنا أََلَعلِّي: »ِبيَلط س   َأَجاَبه   «َعنِّي؟ َلكَ  َقال وا آَخر  َؤَساء   أ مَّت كَ  َيه وِدي   اْلَكَهَنةِ  َور 

 اْلَعاَلمِ  َهَذا ِمنْ  َمْمَلَكِتي َكاَنتْ  َلوْ . اْلَعاَلمِ  َهَذا ِمنْ  َلْيَستْ  َمْمَلَكِتي: »َيس وع   َأَجابَ  «َفَعْلَت؟ َماَذا. ِإَليَّ  َأْسَلم وكَ 
دَّاِمي َلَكانَ  : ِبيَلط س   َله   َفَقالَ  «.ه َنا ِمنْ  َمْمَلَكِتي َلْيَستْ  اآلنَ  َوَلِكنِ . اْلَيه ودِ  ِإَلى أ َسلَّمَ  الَ  ِلَكيْ  ي َجاِهد ونَ  خ 

؟ ِإذا   َأَفَأْنتَ » ِلْدت   َقدْ  ِلَهَذا. َمِلك   ِإنِّي َتق ول   َأْنتَ : »َيس وع   َأَجابَ « َمِلك   أَلْشَهدَ  اْلَعاَلمِ  ِإَلى َأَتْيت   َقدْ  َوِلَهَذا َأَنا و 
 .31-33: 28"، بشارة يوحنا «َصْوِتي َيْسَمع   اْلَحقِّ  ِمنَ  ه وَ  َمنْ  ك لُّ . ِلْلَحقِّ 

إن . مشوشين بشأنه الناس من كثيره ناك ال ومازال   ،مشوشا   يسوع عن الناس من كثيرال لقد كان مفهوم
ن ة  بيضاء   علىفي الحرب   ونركبيعادة  الملوك   إلىعلى حمار  عند دخوله   يسوع ب  ك  ر  ولقد  ؛ة  هيبم   أحص 
 .أورشليم

 
 
 
  
 
 



 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ   كما المسيح طبيعة - الثاني القسم
 

34 
 

ن   يأتيلم  يسوعإن   في البشرية تحتجز التي الشريرة الروحية القوى ضد بل والدم، اللحم ضدحربا   لي ش 
 .الشيطانقبضة  من لقد جاء  لي حرر البشر. العبودية
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 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ِبأَ  كما خدمة المسيح - الثالث القسم
 

 المقدس في الكتاب السابعة عشرة النبوءة
 َممسوحا  بروح اهللسيكون  المسيح نإ

 
وح   َعَلْيهِ  َوَيِحلُّ " وح   الرَّبِّ  ر  وح   َواْلَفْهمِ  اْلِحْكَمةِ  ر  وح   َواْلق وَّةِ  اْلَمش وَرةِ  ر   "، سفرالرَّبِّ  َوَمَخاَفةِ  اْلَمْعِرَفةِ  ر 

 .1: 22إشعياء 
 م ك ل فا   - ال  و  خ  م   تكون أن أيضا   يعني هذاإن . ما خص  ش   ل  ب  ق   من م رس ل  وم ك ل ف   وح تعنيمسإن كلمة م م

 قدل. السماء في ةاإللهي قوته   ك  ر  ت   لكنه  الكامل واإلنسان الكامل،  اهلل يسوع كانلقد . ل  رس  الم  الشخص  ل  ب  ق   من
 .قير  ف   بلد   في فقيرة   لعائلة   د  ل  و  

ي ن ه   الذي العمل إلنجاز إن اهلل سوف ي مس ح ك  . عمله إلنجاز القدوس روحهب كرجل، يسوع، اهلل ح  س  م  لقد   ع 
 .األرض على ناه   لك  

 

 
َذا اْلَماءِ  ِمنَ  ِلْلَوْقتِ  َصِعدَ  َيس وع   اْعَتَمدَ  َفَلمَّا" وحَ  َفرََأى َله   اْنَفَتَحتْ  َقدِ  السََّماَوات   َواِ   َحَماَمة   ِمْثلَ  َناِزال   اللَّهِ  ر 
-21: 3بشارة متى "، «س ِرْرت   ِبهِ  الَِّذي اْلَحِبيب   اْبِني ه وَ  َهَذا: »َقاِئل   السََّماَواتِ  ِمنَ  َوَصْوت   َعَلْيهِ  َوآِتيا  
21. 
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 المقدس في الكتاب عشرة الثامنة النبوءة
 م رَسل  ق ه  وَيَتَقَدَمه  َسَيسب   المسيح نإ

 
 اْلَعْهدِ  َوَمَلك   َتْطل ب وَنه   الَِّذي السَّيِّد   َهْيَكِلهِ  ِإَلى َبْغَتة   َوَيْأِتي. َأَماِمي الطَِّريقَ  َفي َهيِّئ   َمَلِكي أ ْرِسل   َهَئَنَذا"
ونَ  الَِّذي ن ودِ  َربُّ  َقالَ  َيْأِتي ه َوَذا. ِبهِ  ت َسرُّ  .2: 3"، سفر ملخي اْلج 
يَّةِ  ِفي َصاِرخ   َصْوت  " م وا. الرَّبِّ  َطِريقَ  َأِعدُّوا: اْلَبرِّ  .3: 12"، سفر إشعياء إِلَلِهَنا َسِبيل   اْلَقْفرِ  ِفي َقوِّ
 

 
يَّةِ  ِفي َيْكِرز   اْلَمْعَمَدان   ي وَحنَّا َجاءَ  اأَليَّامِ  ِتْلكَ  َوِفي"  َمَلك وت   اْقَتَربَ  َقدِ  أَلنَّه   ت وب وا: »َقاِئل   اْلَيه وِديَّةِ  َبرِّ

يَّةِ  ِفي َصاِرخ   َصْوت  : النَِّبيِّ  ِبِإَشْعَياءَ  َعْنه   ِقيلَ  الَِّذي ه وَ  َهَذا َفِإنَّ  .السَّماَواتِ   اْصَنع وا. الرَّبِّ  َطِريقَ  َأِعدُّوا: اْلَبرِّ
 .3-2: 3بشارة متى "، «م ْسَتِقيَمة   س ب َله  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وكيف الرسول هذا هو من نرى سوف اآلن. المسيح أمام الطريق هيئي   الذي سوال  ر   ل  رس  ي   أناهلل ب د  ع  و   قدل
 !وعوده  دائما   ظ  حف  ي   اهللإن . اهلل ه  أرسل

 .والد  أ الديهم يكن لم. صاباتإلي زوجته سمإ وكان. زكريا دعىي   رئيسا  للكهنة هناك كانلقد 
وقد كان . الرب مالك له ظهربينما كان زكريا يقوم  بم همته  في الهيكل أمام الرب،  من األيام   وم  في ي

 ".تخف ال"المالك قال له  ولكن ،ا  فئخا



 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ   كما خدمة المسيح - الثالث القسم
 

37 
 

 نه  بأو  يوحنا المولود تسمية ينبغي أنهو  ،طفل  أليصابات  ه ولزوجتهل سيكون بأنه زكريال المالك قاللقد 
 .القدوس اهلل روحمن  وم متلئا   هلل خادما   سيكون

د  الطريق  أمام المسيح. بشارة  لقد أخب ر  المالك  زكريا بأن يوحنا سيكون الشخص الم رسل أمام الرب لي ع 
 .03-3: 1لوقا 
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 المقدس في الكتاب عشرة التاسعة النبوءة
 سيبدأ خدمته  في منطقة الجليل، في إسرائيل المسيح نإ

 
ل   الزََّمان   َأَهانَ  َكَما. ِضيق   َعَلْيَها ِللَِّتي َظَلم   َيك ون   الَ  َوَلِكنْ "  ي ْكِرم   َنْفتَاِلي َوَأْرَض  َزب ول ونَ  َأْرَض  اأَلوَّ
 ِفي اْلَجاِلس ونَ . َعِظيما   ن ورا   َأْبَصرَ  الظُّْلَمةِ  ِفي السَّاِلك   اَلشَّْعب   .األ َممِ  َجِليلَ  األ ْرد نِّ  َعْبرَ  اْلَبْحرِ  َطِريقَ  اأَلِخير  
 .1-2: 1"، سفر إشعياء ن ور   َعَلْيِهمْ  َأْشَرقَ  اْلَمْوتِ  ِظَللِ  َأْرضِ 

 

 
ومَ  ِفي َفَسَكنَ  َوَأَتى النَّاِصَرةَ  َوَتَركَ  .اْلَجِليلِ  ِإَلى اْنَصَرفَ  أ ْسِلمَ  ي وَحنَّا َأنَّ  َيس وع   َسِمعَ  َوَلمَّا"  ِعْندَ  الَِّتي َكْفِرَناح 
ومِ  ِفي اْلَبْحرِ   اْلَبْحرِ  َطِريق   َنْفتَاِليمَ  َوَأْرض   َزب ول ونَ  َأْرض  » :النَِّبيِّ  ِبِإَشْعَياءَ  ِقيلَ  َما َيِتمَّ  ِلَكيْ  َوَنْفتَاِليمَ  َزب ول ونَ  ت خ 
 َوِظَلِلهِ  اْلَمْوتِ  ك وَرةِ  ِفي َواْلَجاِلس ونَ  َعِظيما   ن ورا   َأْبَصرَ  ظ ْلَمة   ِفي اْلَجاِلس   الشَّْعب   -األ َممِ  َجِليل   األ ْرد نِّ  َعْبر  

"، «السََّماَواتِ  َمَلك وت   اْقَتَربَ  َقدِ  أَلنَّه   ت وب وا: » َوَيق ول   َيْكِرز   َيس وع   اْبَتَدأَ  الزََّمانِ  َذِلكَ  ِمنْ  «.ن ور   َعَلْيِهمْ  َأْشَرقَ 
 .21-21: 1متى بشارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ   كما خدمة المسيح - الثالث القسم
 

39 
 

 المقدس في الكتاب العشرون النبوءة
 سيبدأ خدمته  في منطقة الجليل، في إسرائيل المسيح إن

 
مِّ  َوآَذان   اْلع ْميِ  ع ي ون   َتَتَفتَّح   ِحيَنِئذ  "  َقدِ  أَلنَّه   اأَلْخَرسِ  ِلَسان   َوَيَتَرنَّم   َكاإِليَّلِ  اأَلْعَرج   َيْقِفز   ِحيَنِئذ   .َتَتَفتَّح   الصُّ

يَّةِ  ِفي اْنَفَجَرتْ   .1-1: 31سفر إشعياء "، اْلَقْفرِ  ِفي َوَأْنَهار   ِمَياه   اْلَبرِّ
 

 
 

 
 ي َعلِّم   َواْلق َرى ك لََّها اْلم د نَ  َيط وف   َيس وع   َوَكانَ "

 َوَيْشِفي اْلَمَلك وتِ  ِبِبَشاَرةِ  َوَيْكِرز   َمَجاِمِعَها ِفي
ْعف   َوك لَّ  َمَرض   ك لَّ  بشارة متى "، الشَّْعبِ  ِفي ض 
1 :31. 
 

 
ن ع   قليل  من و  الخبز أرغفة من قليل  ب شخص)خمسة آالف(  3222 من أكثر إلطعام المعجزات يسوع لقد ص 
 .األسماك

 
 
 
 
 
 
 

ونَ  اَْلع ْمي   :َوَتْنظ رَانِ  َتْسَمَعانِ  ِبَما ي وَحنَّا َوَأْخِبرَا اْذَهَبا»: َيس وع   َفَأَجاَبه َما"  َواْلب ْرص   َيْمش ونَ  َواْلع ْرج   ي ْبِصر 
ونَ  مُّ  ي َطهَّر  ونَ  َواْلَمَساِكين   َيق وم ونَ  َواْلَمْوَتى َيْسَمع ونَ  َوالصُّ "، بشارة متى «ِفيَّ  َيْعث ر   الَ  ِلَمنْ  َوط وَبى .ي َبشَّر 

22 :1-1. 
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 (.22يوحنابشارة ) األموات بين من لعازر يسوع أقام  لقد 
 

 
 
 
 

 .العظيمة معجزات من العديد يسوع لقد َصَنعَ 
 
 ولد الذي للرجل ر  ص  الب   ه نا ي عطي هو وها
 .أعمى
 
 
 
 
 
 
 
 .ك  ب  ح  ي   ألنه   ك  يات  ح   في ة  ز  عج  م   ي صن ع  س   يسوعإن  
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 المقدس في الكتاب العشرونالواحدة و  النبوءة
 األمثالَ إن المسيح َسي َعِلم  م ستخدما  

 
 .اْلِقَدمِ  م ْنذ   أَْلَغازا   أ ِذيع  . َفِمي ِبَمَثل   َأْفَتح   .َفِمي َكَلمِ  ِإَلى آَذاَنك مْ  َأِميل وا. َشِريَعِتي ِإَلى َشْعِبي َيا ِاْصغَ  ..."
وَنا َوآَباؤ َنا َوَعَرْفَناَها َسِمْعَناَها الَِّتي ِتهِ  الرَّبِّ  ِبَتَساِبيحِ  م ْخِبِرينَ  اآلِخرِ  اْلِجيلِ  ِإَلى َبِنيِهمْ  َعنْ  ن ْخِفي الَ  .َأْخَبر   َوق وَّ

 .1-2: 18"، سفر المزامير َصَنعَ  الَِّتي َوَعَجاِئِبهِ 
 

 
م وعَ  َيس وع   ِبهِ  َكلَّمَ  ك لُّه   َهَذا"  ِبَأْمثَال   َسَأْفَتح  : »ِبالنَِّبيِّ  ِقيلَ  َما َيِتمَّ  ِلَكيْ  ي َكلِّم ه مْ  َيك نْ  َلمْ  َمَثل   َوِبد ونِ  ِبَأْمثَال   اْلج 

 .31-31: 23"، بشارة متى «اْلَعاَلمِ  تَْأِسيسِ  م ْنذ   ِبَمْكت وَمات   َوَأْنِطق   َفِمي
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 المقدس في الكتاب الثانية والعشرون النبوءة
 المسيح سيدخل الهيكل

 
 اْلَعْهدِ  َوَمَلك   َتْطل ب وَنه   الَِّذي السَّيِّد   َهْيَكِلهِ  ِإَلى َبْغَتة   َوَيْأِتي. َأَماِمي الطَِّريقَ  َفي َهيِّئ   َمَلِكي أ ْرِسل   َهَئَنَذا"
ونَ  الَِّذي ن ودِ  َربُّ  َقالَ  َيْأِتي ه َوَذا. ِبهِ  ت َسرُّ  .2: 3، سفر ملخي "اْلج 

 

 
م وع   َفَقاَلتِ  «َهَذا؟ َمنْ »: َقاِئَلة   ك لَُّها اْلَمِديَنة   اْرَتجَّتِ  أ ور َشِليمَ  َدَخلَ  َوَلمَّا"   الَِّذي النَِّبيُّ  َيس وع   َهَذا: »اْلج 

ونَ  َيِبيع ونَ  َكان وا الَِّذينَ  َجِميعَ  َوَأْخَرجَ  اللَّهِ  َهْيَكلِ  ِإَلى َيس وع   َوَدَخلَ  «.اْلَجِليلِ  َناِصَرةِ  ِمنْ   اْلَهْيَكلِ  ِفي َوَيْشَتر 
َياِرَفةِ  َمَواِئدَ  َوَقَلبَ   .21-22: 12بشارة متى "، اْلَحَمامِ  َباَعةِ  َوَكرَاِسيَّ  الصَّ
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 المقدس في الكتاب الثالثة والعشرون النبوءة
 إن المسيح سيدخل أورشليم على َظهِر ِحمار  

  
 َوِديع   َوَمْنص ور   َعاِدل   ه وَ . ِإَلْيكِ  َيْأِتي َمِلك كِ  ه َوَذا. أ ور َشِليمَ  ِبْنتَ  َيا اْهِتِفي ِصْهَيْونَ  اْبَنةَ  َيا ِجّدا   ِاْبَتِهِجي"
 .1: 1"، سفر زكريا َأتَان   اْبنِ  َجْحش   َوَعَلى ِحَمار   َعَلى َورَاِكب  

ن ة  . لقد كانت هذه نبوة  م ذهلة  وم دهشة   ، بل على أحص  مار  إن الملوك ال يدخلون  الحرب  على ظهر  ح 
 .بيضاء  دائما  

 .مملكته أو ،"الجديد العالم" إلعداد أورشليملقد إعتقد ت الجموع بأن يسوع  آت  إلى 
 
 
 
 

 مملكته قامةوكان  هدفه  هو إ( حمار   على) أورشليم إلى يسوع ب  ك  ر  ففي المرة األولى فقد  الواقع، في
 خالل من) لشيطانل ح  م  س   عندما ذلك ل  ع  ف  لقد . الشيطان الروحي، هعدو  على من خالل إنتصاره   الروحية
 .يصلبوهأن ( الشعب

 !ألربابل ا  ورب كو لملل ملك  وك ،أبيض   ف ر س   على يكون وسوف أورشليم، إلى يسوع سيأتيف الثانية لمرةفي ا
 

 
 
 
 
 
 
 
َذا َمْفت وَحة ، السََّماءَ  رََأْيت   ث مَّ "  َيْحك م   َوِباْلَعْدلِ  َوَصاِدقا ، َأِمينا   ي ْدَعى َعَلْيهِ  َواْلَجاِلس   َأْبَيض   َفَرس   َواِ 

 .22: 21سفر الرؤيا "، َوي َحاِرب  
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ْيت ونِ  َجَبلِ  ِعْندَ  َفاِجي َبْيتِ  ِإَلى َوَجاء وا أ ور َشِليمَ  ِمنْ  َقر ب وا َوَلمَّا"  َقاِئل   ِتْلِميَذْينِ  َيس وع   َأْرَسلَ  ِحيَنِئذ   الزَّ
ه َما َمَعَها َوَجْحشا   َمْرب وَطة   َأتَانا   َتِجَدانِ  َفِلْلَوْقتِ  َأَماَمك َما الَِّتي اْلَقْرَيةِ  ِإَلى اْذَهَبا: »َله َما  .ِبِهَما َوْأِتَياِني َفح لَّ
نْ   ِقيلَ  َما َيِتمَّ  ِلَكيْ  ك لُّه   َهَذا َفَكانَ  «.ي ْرِسل ه َما َفِلْلَوْقتِ . ِإَلْيِهَما م ْحتَاج   الرَّبُّ : َفق والَ  َشْيئا   َأَحد   َلك َما َقالَ  َواِ 

 التِّْلِميَذانِ  َفَذَهبَ  «.َأتَان   اْبنِ  َوَجْحش   َأتَان   َعَلى رَاِكبا   َوِديعا   َيْأِتيكِ  َمِلك كِ  ه َوَذا: ِصْهَيْونَ  اِلْبَنةِ  ق ول وا» :ِبالنَِّبيِّ 
: 12"، بشارة متى َعَلْيِهَما َفَجَلَس  ِثَياَبه َما َعَلْيِهَما َوَوَضَعا َواْلَجْحشِ  ِباأَلتَانِ  َوَأَتَيا َيس وع   َأَمَره َما َكَما َوَفَعلَ 

2-1. 
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 المقدس في الكتاب والعشرون الرابعة النبوءة
وَنه    إن المسيح سيكون َحَجَر َعثَرة  للعديد من اليهود وَكثيروَن َسَيرف ض 

 
 َأَساسا   َكِريما   زَاِوَية   َحَجرَ  اْمِتَحان   َحَجرَ  ِصْهَيْونَ  ِفي أ َؤسِّس   َهَئَنَذا: الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول   َهَكَذا ِلَذِلكَ "

 .21: 18"، سفر إشعياء َيْهر ب   الَ  آَمنَ  َمنْ . م َؤسَّسا  
ونَ  َرَفَضه   الَِّذي اْلَحَجر  "  .11: 228"، سفر المزامير الزَّاِوَيةِ  رَْأَس  َصارَ  َقدْ  اْلَبنَّاؤ 
ل   النَّاسِ  ِمنَ  َوَمْخذ ول   م ْحَتَقر  " ْزنِ  َوم ْخَتِبر   َأْوَجاع   َرج  وه َنا َعْنه   َوَكم َستَّر   اْلح  "، ِبهِ  َنْعَتدَّ  َفَلمْ  م ْحَتَقر   و ج 

 .3: 13سفر إشعياء 
 

 
 

 ِفي َأَضع   َهَئَنَذا»: اْلِكتَابِ  ِفي َأْيضا   ي َتَضمَّن   ِلَذِلكَ "
 ِبهِ  ي ْؤِمن   َوالَِّذي َكِريما ، م ْختَارا   زَاِوَية   َحَجرَ  ِصْهَيْونَ 

 َوَأمَّا اْلَكرَاَمة ، ت ْؤِمن ونَ  الَِّذينَ  َأْنت م   َفَلك مْ  .«ي ْخَزى َلنْ 
ونَ  َرَفَضه   الَِّذي َفاْلَحَجر   ي ِطيع ونَ  الَ  ِللَِّذينَ   ه وَ  اْلَبنَّاؤ 

. َعْثَرة   َوَصْخَرةَ  َصْدَمة   َوَحَجرَ  الزَّاِوَيِة، رَْأَس  َصارَ  َقدْ 
ونَ  الَِّذينَ   الَِّذي اأَلْمر   ِلْلَكِلَمِة، َطاِئِعينَ  َغْيرَ  َيْعث ر 
ِعل وا  .8-1: 1 األولى"، رسالة بطرس َله   ج 
 

ِتهِ  ِإَلى" ت ه   َجاءَ  َخاصَّ  .22: 2"، بشارة يوحنا َتْقَبْله   َلمْ  َوَخاصَّ
 ون بحثي أيامه في وغيرهم اليهود من ونكثير ال كانلقد . العالم في تواضع  وم   وديع   كشخص   يسوع جاء  لقد 

م ل الناس من العديد أنفي الواقع، ف. والعالمية دنيويةال نظرال وجهة من نجاحا   ر  أكث   يبدوا الذي المسيح عن
 !الحاكم الملكك يأتيفس الثانية، للمرة يأتيس عندما! بالحقيقة اهلل هو المسيحبأن  يؤمنوا أن يقدروا

: يقول الذي المقدس الكتاب خالففي فكرة ت   اهلل هو المسيحكون  فكرة بأن يشعرون الناس من كثيرإن ال
 .1: 1"، سفر التثنية َواِحد   َرب   ِإله َنا الرَّبُّ : ِإْسرَاِئيل   َيا ِإْسَمعْ "

 ".لنا" و ،"نحن" بقوله   نفسه  إلى  نرى بأن اهلل قد أشار   ،ةقيالخلبداية  إلى فعندما نعود الواقع في
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وَرِتَنا َعَلى االْنَسانَ  َنْعَمل  »: اهلل   َوَقالَ "  َوَعَلى السََّماءِ  َطْيرِ  َوَعَلى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعَلى َفَيَتَسلَّط ونَ  َكَشَبِهَنا ص 
 .11: 2التكوين "، سفر «االْرضِ  َعَلى َتِدبُّ  الَِّتي الدَّبَّاَباتِ  َجِميعِ  َوَعَلى االْرضِ  ك لِّ  َوَعَلى اْلَبَهاِئمِ 
 في اهلل وصف في ستخدمةالم   الكلمةإن  .2: 2"، سفر التكوين َواالْرَض  السََّماَواتِ  اهلل   َخَلقَ  اْلَبْدءِ  ِفي"
 .بصيغة الجمع هو اهلل أن على تستدل والتي ،"Elohim - إلوهيم"ه اآلية هي هذ

 أحيانا   ويتعامل يبدو فهوو . واحد   إله   ه  ولكن ،هيئات(أقانيم )ثالثة  ثالثة لديه اهلل أنب المقدس الكتاب نام  عل  ي  
 .اهلل كلمة أخرى، بعبارة أو اهلل، بنكإ وأحيانا   القدس، الروحك وأحيانا   كاهلل اآلب،
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 المقدس في الكتاب الخامسة والعشرون النبوءة
 إن المسيح سيكون نورا  لكثير  من األ َممْ 

 
 ِلأل َممِ  ن ورا   َجَعْلت كَ  َفَقدْ . ِإْسرَاِئيلَ  َمْحف وِظي َوَردِّ  َيْعق وبَ  َأْسَباطِ  إِلَقاَمةِ  َعْبدا   ِلي َتك ونَ  َأنْ  َقِليل  : »َفَقالَ "
 .1: 11سفر إشعياء "، «اأَلْرضِ  َأْقَصى ِإَلى َخَلِصي ِلَتك ونَ 
 إبراهيم أصبحلقد . المسيحالتي سيأتي منها  عائلةال ي نشيء  ويبنيل إبراهيم اهلل ختارفقد إ األصل، في
 لم اهلل أنب دائما  يشعرون  العبرانيين من العديد كان  فقد  القرون عبر. اهلل عائلةل نشئالم  الشخص  أو ،عبرانيا  
 .اليهود أو العبرانيين، إله سوى يكن

غير  جميع باركي  ل العبرانيين إستخدم   اهللبأن  هي الحقيقةإن 
 في. (األممبـ ) أحيانا   ي طلق عليهمالذين و  ،اليهود أو الوثنيون

 ،باركه  ي   سوف   نهبأ براهيمإل اهلل قال 6-1: 10 التكوين سفر
 اهلل خطةإن . األرض قبائل جميع باركي   أن ه  مكني   حتى
 جميع من الناس جميع باركي   أن هو ذلك من ه  وقصد

 .خالصه  ب األجناس
أو  الوثنيون نع اهلليتكلم  عاموسسفر  في خرىأ   مرة  

 .في الكتاب المقدس المقدسة سفاراأل من العديد في الحال هو كما ،غير اليهود
دَ  َمَظلَّةَ  أ ِقيم   اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي" ن   السَّاِقَطةَ  َداو   َبِقيَّةَ  ِلَيِرث وا .الدَّْهرِ  َكَأيَّامِ  َوَأْبِنيَها َرْدَمَها َوأ ِقيم   ش ق وَقَها َوأ َحصِّ
اِنع   الرَّبُّ  َيق ول   َعَلْيِهمْ  اْسِمي د ِعيَ  الَِّذينَ  األ َممِ  َوَجِميعَ  َأد ومَ   .21-22: 1سفر عاموس "، َهَذا الصَّ

 

 
 َوَحَكْمت مْ  َعْنك مْ  َدَفْعت م وَها ِإذْ  َوَلِكنْ  اهللِ  ِبَكِلَمةِ  َأوَّال   َأْنت مْ  ت َكلَّم وا َأنْ  َيِجب   َكانَ : »َوَقاالَ  َوَبْرَناَبا ب ول س   َفَجاَهرَ "
ه   ه َوَذا اأَلَبِديَّةِ  ِلْلَحَياةِ  م ْسَتِحقِّينَ  َغْير   َأنَّك مْ   ِلأْل َممِ  ن ورا   َأَقْمت كَ  َقدْ : الرَّبُّ  َأْوَصاَنا َهَكَذا أَلنْ  .اأْل َممِ  ِإَلى َنَتَوجَّ

 اأْل َمم   َسِمعَ  َفَلمَّا «.اأَلْرضِ  َأْقَصى ِإَلى َخَلصا   َأْنتَ  ِلَتك ونَ 
ونَ  َكان وا َذِلكَ  د ونَ  َيْفَرح   الَِّذينَ  َجِميع   َوآَمنَ  الرَّبِّ  َكِلَمةَ  َوي َمجِّ
: 23سفر أعمال الرسل "، اأَلَبِديَّةِ  ِلْلَحَياةِ  م َعيَِّنينَ  َكان وا
11-18. 
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العهد القديم )التوراة( به في ت ن ِبأَ  كما المسيح صلب - الرابع القسم  

 المقدس في الكتاب والعشرون السادسة النبوءة
 إن المسيح َسَيخوَنه  أَحَد أصِدقاِئهِ 

  
ل   َأْيضا  " ْبِزي آِكل   ِبهِ  َوَثْقت   الَِّذي (سيخونني) َسَلَمِتي َرج   .1: 12"، سفر المزامير !َعِقَبه   َعَليَّ  َرَفعَ  خ 
 .لمسيحل ائنا  خ سيكون ،ه  ع  م   هد  ع   عالقة   في كان الذيو  ،الحميم الصديق أنعلى  النبوءة هذه   ص  ن  ت   
 

 
د ث    أمين وكان. يسوع تالميذ من واحدا   سخريوطياإل يهوذا وكان. يسوع حياة في بالفعل هذالقد ح 

 .يسوع صلب إلى خيانته أدتلقد . يسوعالخاص ل الصندوق
ْبزَ  َمِعي َيْأك ل   اَلَِّذي: اْلِكتَاب   ِلَيِتمَّ  َلِكنْ . اْخَتْرت ه مْ  الَِّذينَ  َأْعَلم   َأَنا. َجِميِعك مْ  َعنْ  َأق ول   َلْست  "  َعَليَّ  َرَفعَ  اْلخ 

 َأنِّي ت ْؤِمن ونَ  َكانَ  َمَتى َحتَّى َيك ونَ  َأنْ  َقْبلَ  اآلنَ  َلك م   َأق ول   .َعِقَبه  
 .21-28: 23"، بشارة يوحنا ه وَ  َأَنا

وحِ  اْضَطَربَ  َهَذا َيس وع   َقالَ  َلمَّا"  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ »: َوَقالَ  َوَشِهدَ  ِبالرُّ
 .12: 23"، بشارة يوحنا «َسي َسلِّم ِني ِمْنك مْ  َواِحدا   ِإنَّ : َلك مْ  َأق ول  
«. َوأ ْعِطيهِ  اللُّْقَمةَ  َأَنا َأْغِمس   الَِّذي َذاكَ  ه وَ : »َيس وع   َأَجابَ "

"، بشارة يوحنا اإِلْسَخْري وِطيِّ  ِسْمَعانَ  ِلَيه وَذا َوَأْعَطاَها اللُّْقَمةَ  َفَغَمَس 
23 :11. 
"، «س ْرَعة   ِبَأْكَثرِ  َفاْعَمْله   َتْعَمل ه   َأْنتَ  َما: »(يهوذا أي لـ) َيس وع   َله   َفَقالَ . الشَّْيَطان   َدَخَله   اللُّْقَمةِ  َفَبْعدَ "

 .11: 23بشارة يوحنا 
ونَ  َواِدي َعْبرِ  ِإَلى تَلِميِذهِ  َمعَ  َوَخَرجَ  َهَذا َيس وع   َقالَ "  َوَكانَ  .َوتَلِميذ ه   ه وَ  َدَخَله   ب ْستَان   َكانَ  َحْيث   َقْدر 
ْندَ  َيه وَذا َفَأَخذَ  .تَلِميِذهِ  َمعَ  َكِثيرا   ه َناكَ  اْجَتَمعَ  َيس وعَ  أَلنَّ  اْلَمْوِضعَ  َيْعِرف   م َسلِّم ه   َيه وَذا دَّاما   اْلج   ِعْندِ  ِمنْ  َوخ 

َؤَساءِ  يِسيِّينَ  اْلَكَهَنةِ  ر   َوَمَصاِبيحَ  ِبَمَشاِعلَ  ه َناكَ  ِإَلى َوَجاءَ  َواْلَفرِّ
 َمنْ : »َله مْ  َوَقالَ  َعَلْيهِ  َيْأِتي َما ِبك لِّ  َعاِلم   َوه وَ  َيس وع   َفَخَرجَ  .َوِسَلح  

 َوَكانَ «. ه وَ  َأَنا: »َله مْ  َقالَ «. النَّاِصِريَّ  َيس وعَ : »َأَجاب وه   «َتْطل ب وَن؟
« ه وَ  َأَنا ِإنِّي: »َله مْ  َقالَ  َفَلمَّا .َمَعه مْ  َواِقفا   َأْيضا   م َسلِّم ه   َيه وَذا
 .1-2: 28"، بشارة يوحنا اأَلْرضِ  َعَلى َوَسَقط وا اْلَورَاءِ  ِإَلى َرَجع وا
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 المقدس في الكتاب والعشرون السابعة النبوءة
 إن المسيح س ي باع  بثلثين قطعة من الفضة

 
الَّ  أ ْجَرِتي َفَأْعط وِني َأْعي ِنك مْ  ِفي َحس نَ  ِإنْ : ]َله مْ  َفق ْلت    ةِ  ِمنَ  َثَلِثينَ  أ ْجَرِتي َفَوَزن وا[. َفاْمَتِنع وا َواِ  "، اْلِفضَّ

 .21: 22سفر زكريا 
 

 
َؤَساءِ  ِإَلى اإِلْسَخْري وِطيَّ  َيه وَذا ي ْدَعى الَِّذي َعَشرَ  ااِلْثَنيْ  ِمنَ  َواِحد   َذَهبَ  ِحيَنِئذ  "  َماَذا: »َوَقالَ  اْلَكَهَنةِ  ر 

ةِ  ِمنَ  َثَلِثينَ  َله   َفَجَعل وا« ِإَلْيك ْم؟ أ َسلِّم ه   َوَأَنا ت ْعط وِني َأنْ  ت ِريد ونَ   .21-21: 11بشارة متى "، اْلِفضَّ
 

 
 

 ألجل  ذلك ل  ع  ف   فقد يسوع، يهوذا خان عندما
 وقت   في. عبد   ن  م  ث  وهي  الفضة، من قطعة 62

لطلب  ط  ق   سع  ي   لم إنه. نفسه   يهوذا ش ن ق   ،الحق  
 .لمغفرةا
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 المقدس في الكتاب الثامنة والعشرون النبوءة
 قطعة من الفضة إلى حقل الفخاري 32سيتم إرجاع الـ 

 
اِريِّ  ِإَلى أَْلِقَها: ]الرَّبُّ  ِلي َفَقالَ   ةِ  ِمنَ  الثََّلِثينَ  َفَأَخْذت  [. ِبهِ  َثمَّن وِني الَِّذي اْلَكِريمَ  الثََّمنَ  اْلَفخَّ  اْلِفضَّ

اِريِّ  ِإَلى َوأَْلَقْيت َها  .23: 22"، سفر زكريا الرَّبِّ  َبْيتِ  ِفي اْلَفخَّ
 

 
ةِ  ِمنَ  الثََّلِثينَ  َوَردَّ  َنِدمَ  ِدينَ  َقدْ  َأنَّه   َأْسَلَمه   الَِّذي َيه وَذا رََأى َلمَّا ِحيَنِئذ  " َؤَساءِ  ِإَلى اْلِفضَّ  َوالشُّي وخِ  اْلَكَهَنةِ  ر 
ةَ  َفَطَرحَ  !«َأْبِصرْ  َأْنتَ  َعَلْيَنا؟ َماَذا: »َفَقال وا«. َبِريئا   َدما   َسلَّْمت   ِإذْ  َأْخَطْأت   َقدْ : »َقاِئل    اْلَهْيَكلِ  ِفي اْلِفضَّ

 .1-3: 11بشارة متى "، َنْفَسه   َوَخَنقَ  َمَضى ث مَّ  َواْنَصَرفَ 
 

َؤَساء   َفَأَخذَ " ةَ  اْلَكَهَنةِ  ر   .«َدم   َثَمن   أَلنََّها اْلِخزَاَنةِ  ِفي ن ْلِقَيَها َأنْ  َيِحلُّ  الَ »: َوَقال وا اْلِفضَّ
وا اِريِّ  َحْقلَ  ِبَها َواْشَتَرْوا َفَتَشاَور   .1-1: 11"، بشارة متى ِلْلغ َرَباءِ  َمْقَبَرة   اْلَفخَّ

 
: النَِّبيِّ  ِبِإْرِمَيا ِقيلَ  َما َتمَّ  ِحيَنِئذ   .اْلَيْومِ  َهَذا ِإَلى «الدَّمِ  َحْقلَ » اْلَحْقل   َذِلكَ  س مِّيَ  ِلَهَذا"

ةِ  ِمنَ  الثََّلِثينَ  َوَأَخذ وا»  َحْقلِ  َعنْ  َوَأْعَطْوَها ِإْسرَاِئيلَ  َبِني ِمنْ  َثمَّن وه   الَِّذي اْلم َثمَّنِ  َثَمنَ  اْلِفضَّ
اِريِّ   .22-8: 11"، بشارة متى «الرَّبُّ  َأَمَرِني َكَما اْلَفخَّ
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 المقدس في الكتاب التاسعة والعشرون النبوءة
 إن شهوَد زور  سيتهموَن المسيح

 
ور   ش ه ود   َعَليَّ  َقامَ  َقدْ  أَلنَّه   م َضاِيِقيَّ  َمرَامِ  ِإَلى ت َسلِّْمِني الَ "  .21: 11"، سفر المزامير ظ ْلم   َوَناِفث   ز 
ل   النَّاسِ  ِمنَ  َوَمْخذ ول   م ْحَتَقر  " ْزنِ  َوم ْخَتِبر   َأْوَجاع   َرج  وه َنا َعْنه   َوَكم َستَّر   اْلح  "، ِبهِ  َنْعَتدَّ  َفَلمْ  م ْحَتَقر   و ج 

 .3: 13سفر إشعياء 
ْزنِ  َيْسَحَقه   ِبَأنْ  َفس رَّ  الرَّبُّ  َأمَّا"  ِبَيِدهِ  الرَّبِّ  َوَمَسرَّة   َأيَّام ه   َتط ول   َنْسل   َيَرى ِإْثم   َذِبيَحةَ  َنْفَسه   َجَعلَ  ِإنْ . ِباْلح 
 .22: 13"، سفر إشعياء َتْنَجح  

 

 
ور   ش ه ود   َجاءَ  َأنَّه   َوَمعَ . َيِجد وا َفَلمْ " ونَ  ز  ور   َشاِهَدا َتَقدَّمَ  َأِخيرا   َوَلِكنْ . َيِجد وا َلمْ  َكِثير   َقالَ  َهَذا: »َوَقاالَ  ز 
 .12-12: 11"، بشارة متى «َأْبِنيهِ  َأيَّام   َثَلَثةِ  َوِفي اللَّهِ  َهْيَكلَ  َأْنق َض  َأنْ  َأْقِدر   ِإنِّي

 السبيل كانقد و . القانونعلى  فهو لم يتعدى. يء  خاط ل  م  ع   بأي   ولم ي ق م   ،أبدا   يءخطي   لم يسوع ان
 .للكذب ضده   زور   شهود   جلبهو  ة  ريم  ج   رتكاب  إب الذي ي م ك ن ه م  من إدانته   عدائهأل الوحيد

 األداة التي إستخدمها  وكانوا. في أيام يسوع ه م  الوحيدون الذين كانوا يكرهونه   إن األشخاص الم تدينين
بـ  الذين ي س م ون   الناس من كثيرإن ال. اليوملغاية هذا  صحيحا   يزال إن هذا األمر ال. ليصلبوه الشيطان

 .به يؤمنون   ال مأنه كما يسوع، يعرفون ال" الم ت د ينين  "
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 المقدس في الكتاب الثلثون النبوءة
 إن المسيح سيكون صامتا  أمام الذيَن َيَتِهموَنه  

 
يَها َأَمامَ  َصاِمَتة   َوَكَنْعَجة   الذَّْبحِ  ِإَلى ت َساق   َكَشاة   َفاه   َيْفَتحْ  َوَلمْ  َفَتَذلَّلَ  ه وَ  َأمَّا ظ ِلمَ " "، َفاه   َيْفَتحْ  َفَلمْ  َجازِّ

 .1: 13سفر إشعياء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
َؤَساء   َكانَ  َوَبْيَنَما"  َكمْ  َتْسَمع   َأَما: »ِبيَلط س   َله   َفَقالَ  .ِبَشْيء   ي ِجبْ  َلمْ  َعَلْيهِ  َيْشَتك ونَ  َوالشُّي وخ   اْلَكَهَنةِ  ر 

 .21-21: 11"، بشارة متى ِجّدا   اْلَواِلي َتَعجَّبَ  َحتَّى َواِحَدة   َكِلَمة   َعنْ  َوالَ  ي ِجْبه   َفَلمْ  «َعَلْيَك؟ َيْشَهد ونَ 
. اتليه  وق تهميه  م   قوة ما يكسر القوة من لديها كلماتهإن . لكانوا قد أطلقوا سراحه   ،ه  م  ف   ح  ت  ف   قد يسوعكان  إذا
 .العالم خطايا أجل من يموت أن عليه كانع ر ف  بأنه  يسوع لكن
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 المقدس في الكتاب الواحدة والثلثون النبوءة
 إن المسيح سيتألم بالنيابة عن اآلخرين

 
وبا   م َصابا   َحِسْبَناه   َوَنْحن  . َتَحمََّلَها َوَأْوَجاَعَنا َحَمَلَها َأْحزَاَنَنا َلِكنَّ " وح   َوه وَ  .َوَمْذل وال   اللَّهِ  ِمنَ  َمْضر   َمْجر 
ب رِهِ  َعَلْيهِ  َسَلِمَنا تَْأِديب  . آثَاِمَنا أَلْجلِ  َمْسح وق   َمَعاِصيَنا أَلْجلِ   .1-1: 13"، سفر إشعياء ش ِفيَنا َوِبح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إال بإمكانه  معرفة هذالم ي ك ن  . المسيحقبل صلب  السنين من مئات عدة قبلبهذا  النبي إشعياء لقد ت ك ل م  
 .اهلل روح خالل من
 

 
 ِلَكيْ  َشَفاه مْ  اْلَمْرَضى َوَجِميعَ  ِبَكِلَمة   اأَلْرَواحَ  َفَأْخَرجَ  َكِثيِرينَ  َمَجاِنينَ  ِإَلْيهِ  َقدَّم وا اْلَمَساء   َصارَ  َوَلمَّا" 

 .21-21: 8"، بشارة متى «َأْمرَاَضَنا َوَحَملَ  َأْسَقاَمَنا َأَخذَ  ه وَ : »النَِّبيِّ  ِبِإَشْعَياءَ  ِقيلَ  َما َيِتمَّ 
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 المقدس في الكتاب الثانية والثلثون النبوءة
 إن المسيح سيتعرض للضرب وي بَصَق عليهِ 

 
اِرِبينَ  َظْهِري َبَذْلت  "  .1: 12إشعياء "، سفر َواْلَبْصقِ  اْلَعارِ  َعنِ  َأْست رْ  َلمْ  َوْجِهي. ِللنَّاِتِفينَ  َوَخدَّيَّ  ِللضَّ
 

 لىإ وصوال   ه  هر  ظ   لقد ت ش قق  ل حم  . الصليب ي س م ر  على قبل حتى الشديد التعذيبمن  يسوع عانىلقد 
إن . لقد نتفوا لحيته  . معا  في نهاية السوط ينرتبطم  ال والعظام كان مصنوعا  من الفوالذ وط  س   بواسطة   العظام

 !قويا   كان يسوع لكن. التعذيب من النوع هذا خالل ماتوا بالفعل الناس عظمم  
 

 
 

 
 
 
 
 
ونَ  َوَلَكم وه   َوْجِههِ  ِفي َبَصق وا ِحيَنِئذ  " "، بشارة «َضَرَبَك؟ َمنْ  اْلَمِسيح   َأيَُّها َلَنا َتَنبَّأْ : »َقاِئِلينَ  َلَطم وه   َوآَخر 
 .18-11: 11متى 
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 المقدس في الكتاب والثلثون الثالثة النبوءة
 المسيح سيتعرض للس خرية واإلهانةإن 

 
وَنِني الَِّذينَ  ك لُّ  .الشَّْعبِ  َوم ْحَتَقر   اْلَبَشرِ  ِعْندَ  َعار  . ِإْنَسان   الَ  َفد وَدة   َأَنا َأمَّا" ونَ . ِبي َيْسَتْهِزئ ونَ  َير   َيْفَغر 

ونَ  الشَِّفاهَ  هِ  الرَّبِّ  َعَلى اتََّكلَ ] :َقاِئِلينَ  الرَّْأَس  َوي ْنِغض   .8-1: 11"، سفر المزامير [ِبهِ  س رَّ  أَلنَّه   ِلي ْنِقْذه  . َفْلي َنجِّ
 قبل السنين آالفقبل  وهذا ،عملية  الصلب   ف  ص  ي  و   ن  ع   ث  د  ح  ت  ي   00 مزمور أن بالمالحظة، الجدير من
 كيف كتشافوا   مزمورال في اآليات تتبعي أن للمرء مكني  . التعذيب من البشع العمل هذا الرومان أن ي نفذ
ه بالضبط ما جاء  نفسهذا و  ،"ل  م  ك  أ   د  ق  " األخيرة كلماتهلقد كانت . بينما كان  ي صل ب   هذا الواقع في يسوعإقت ب س  

 .00 المزمور من األخيرة اآلية حينما نقرأ األصلية الترجمات بعض في
 

 
 اْلِواَلَيةِ  َدارِ  ِإَلى َيس وعَ  اْلَواِلي َعْسَكر   َفَأَخذَ "

ْوه   اْلَكِتيَبةِ  ك لَّ  َعَلْيهِ  َوَجَمع وا  ِرَداء   َوأَْلَبس وه   َفَعرَّ
وا ِقْرِمِزيَّا    َعَلى َوَوَضع وه   َشْوك   ِمنْ  ِإْكِليل   َوَضَفر 
 ق دَّاَمه   َيْجث ونَ  َوَكان وا. َيِميِنهِ  ِفي َوَقَصَبة   رَْأِسهِ 

 َمِلكَ  َيا السََّلم  : »َقاِئِلينَ  ِبهِ  َوَيْسَتْهِزئ ونَ 
 َوَضَرب وه   اْلَقَصَبةَ  َوَأَخذ وا َعَلْيهِ  َوَبَصق وا !«اْلَيه ودِ 
 َعْنه   َنَزع وا ِبهِ  اْسَتْهزَأ وا َما َوَبْعدَ  .رَْأِسهِ  َعَلى

ْلبِ  ِبهِ  َوَمَضْوا ِثَياَبه   َوأَْلَبس وه   الرَِّداءَ   .32-11: 11"، بشارة متى ِللصَّ
رأينا بالفعل أين تمت عملية الصلب هذه والتي دونت في بشارة  ،0226 عام في القدس في ناوجود أثناء

 لعبةل مشابه   الواقع في هو هذاإن ". الملك لعبة" ونلعبي كما الرومان الجنود به يقوم عمال   كانلقد  .07متى 
 إياه   ين  متهم آخر إلى مكان   من سجينفقد كانوا ينقلون ال. األرض على إال إن هذه كانت قد د ر ج ت   المجلس،

فقد كان  األرض، على نقش   إلى نظرن نحنبينما و . باإلعدام عليه   ب  عاق  ي   عل  ف   وهو ،"الملك القيام بدور" بـ
 .نفسه   نقاذإل فمه   فتحي ولمصاحبها صمته   والتي يسوع،منها  عانى التي القسوةب قلوبنا في بإمكاننا أن نشعر

ونَ  َوَكانَ " ونَ  َوه مْ  َعَلْيهِ  ي َجدِّف ونَ  اْلم ْجتَاز  ؤ وَسه مْ  َيه زُّ  َأيَّام   َثَلَثةِ  ِفي َوَباِنَيه   اْلَهْيَكلِ  َناِقَض  َيا: »َقاِئِلينَ  ر 
ِليبِ  َعنِ  َفاْنِزلْ  اللَّهِ  اْبنَ  ك ْنتَ  ِإنْ ! َنْفَسكَ  َخلِّْص   .12-31: 11"، بشارة متى !«الصَّ
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 المقدس في الكتاب الرابعة والثلثون النبوءة
 إن المسيح سيقع تحت حمل صليبهِ 

 
ْومِ  ِمنَ  اْرَتَعَشتَا ر ْكَبتَايَ " ونَ . ِعْنَده مْ  َعارا   ِصْرت   َوَأَنا .ِسَمن   َعنْ  ه ِزلَ  َوَلْحِمي الصَّ  َوي ْنِغض ونَ  ِإَليَّ  َيْنظ ر 

ؤ وَسه مْ   .11-11: 221"، سفر المزامير ر 
 

 
َمةِ  َمْوِضع  » َله   ي َقال   الَِّذي اْلَمْوِضعِ  ِإَلى َصِليَبه   َحاِمل   َوه وَ  َفَخَرجَ " ْمج   ِباْلِعْبرَاِنيَّةِ  َله   َوي َقال  « اْلج 

َثة  » ْلج   .21: 21"، بشارة يوحنا «ج 
ل   ِسْمَعانَ  َأْمَسك وا ِبهِ  َمَضْوا َوَلمَّا" ِليبَ  َعَلْيهِ  َوَوَضع وا اْلَحْقلِ  ِمنَ  آِتيا   َكانَ  َقْيَرَواِنّيا   َرج   َخْلفَ  ِلَيْحِمَله   الصَّ
 .11: 13"، بشارة لوقا َيس وعَ 

 لتعذيبوا للضرب ض  ر  ع  ت   قد وكان  . ب  صل  لي   تلة  ال إلى صليبه يحمل كان بينما تقريبا   ميتا   يسوعلقد كان 
 لما تبقى من  الصليب حملب القيرواني معانسقام  فيه  الذي الوقت في الصليب، قلث   تحت ط  ق  س  لقد . أيام   لعدة

 .الطريق
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 المقدس في الكتاب الخامسة والثلثون النبوءة
 إن المسيح َست ثَقب  يداه  وِرجله  

 
 .21: 11"، سفر المزامير َوِرْجَليَّ  َيَديَّ  َثَقب وا. اْكَتَنَفْتِني اأَلْشرَارِ  ِمنَ  َجَماَعة  . ِكَلب   ِبي َأَحاَطتْ  َقدْ  أَلنَّه  "
 

 
 الّتَلِميذ   َله   َفَقالَ  .َيس وع   َجاءَ  ِحينَ  َمَعه مْ  َيك نْ  َفَلمْ  التَّْوَأم   َله   ي َقال   الَِّذي َعَشرَ  ااِلْثَنيْ  َأَحد   ت وَما َأمَّا"

ونَ   اْلَمَساِميرِ  َأَثرَ  َيَدْيهِ  ِفي أ ْبِصرْ  َلمْ  ِإنْ : »َله مْ  َفَقالَ «. الرَّبَّ  رََأْيَنا َقدْ : »اآلَخر 
 َثَماِنَيةِ  َوَبْعدَ  «.أ وِمنْ  الَ  َجْنِبهِ  ِفي َيِدي َوَأَضعْ  اْلَمَساِميرِ  َأَثرِ  ِفي ِإْصِبِعي َوَأَضعْ 
 َوَوَقفَ  م َغلََّقة   َواأَلْبَواب   َيس وع   َفَجاءَ . َمَعه مْ  َوت وَما َداِخل   َأْيضا   تَلِميذ ه   َكانَ  َأيَّام  
 َوَأْبِصرْ  ه َنا ِإَلى ِإْصِبَعكَ  َهاتِ : »ِلت وَما َقالَ  ث مَّ  «.َلك مْ  سَلم  : »َوَقالَ  اْلَوَسطِ  ِفي
: ت وَما َأَجابَ  «.م ْؤِمنا   َبلْ  م ْؤِمن   َغْيرَ  َتك نْ  َوالَ  َجْنِبي ِفي َوَضْعَها َيَدكَ  َوَهاتِ  َيَديَّ 

َلِهي َربِّي»  .18-11: 12"، بشارة يوحنا «َواِ 
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 المقدس في الكتاب السادسة والثلثون النبوءة
 إن المسيح َسي صَلب  مع لصوص  

 
 َمعَ  َوأ ْحِصيَ  َنْفَسه   ِلْلَمْوتِ  َسَكبَ  َأنَّه   َأْجلِ  ِمنْ  َغِنيَمة   َيْقِسم   اْلع َظَماءِ  َوَمعَ  اأَلِعزَّاءِ  َبْينَ  َله   َأْقِسم   ِلَذِلكَ "
 .21: 13"، سفر إشعياء اْلم ْذِنِبينَ  ِفي َوَشَفعَ  َكِثيِرينَ  َخِطيَّةَ  َحَملَ  َوه وَ ( لصوص) َأَثَمة  
 

 
ِلبَ  ِحيَنِئذ  " انِ  َمَعه   ص   .38: 11"، بشارة متى اْلَيَسارِ  َعنِ  َوَواِحد   اْلَيِمينِ  َعنِ  َواِحد   ِلصَّ
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 المقدس في الكتاب السابعة والثلثون النبوءة
 إن المسيح سي صلي ألجل الذين قتلوه

 
 َمعَ  َوأ ْحِصيَ  َنْفَسه   ِلْلَمْوتِ  َسَكبَ  َأنَّه   َأْجلِ  ِمنْ  َغِنيَمة   َيْقِسم   اْلع َظَماءِ  َوَمعَ  اأَلِعزَّاءِ  َبْينَ  َله   َأْقِسم   ِلَذِلكَ "
ْذِنِبينَ  ِفي َوَشَفعَ  َكِثيِرينَ  َخِطيَّةَ  َحَملَ  َوه وَ  َأَثَمة    .21: 13"، سفر إشعياء اْلم 
 

 
ذِ «. َيْفَعل ونَ  َماَذا َيْعَلم ونَ  الَ  أَلنَّه مْ  َله مْ  اْغِفرْ  َأَبتَاه   َيا: »َيس وع   َفَقالَ " "، َعَلْيَها اْقَتَرع وا ِثَياَبه   اْقَتَسم وا َواِ 

 .31: 13بشارة لوقا 
 .كم ك نت  سيئا   عن النظر بغض ،لك   ر  غف  ي   سوف بالتأكيدف ،للذين  عذبوه  وصلبوه   ر  ف  غ  إن كان يسوع قد 

ه ناك خطيئة عميقة وغامقة، وال يوجد ه ناك شخص  سيء  لدرجة أنه  ال ي مكن أن ي غف ر  له . ال ال توجد 
ل ها.  توجد ه ناك  م شكلة  كبيرة  ال ي مك ن  ليسوع أن ي ح 

 
 
 

، وبإمكانِه أن يكوَن حيا  في ظروفَك اآلن!  إنه  َحي 
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 المقدس في الكتاب الثامنة والثلثون النبوءة
 إن المسيح َسي رَفض  من شعبِه وخاصتهِ 

 
ل   النَّاسِ  ِمنَ  َوَمْخذ ول   م ْحَتَقر  " ْزنِ  َوم ْخَتِبر   َأْوَجاع   َرج  وه َنا َعْنه   َوَكم َستَّر   اْلح   "،ِبهِ  َنْعَتدَّ  َفَلمْ  م ْحَتَقر   و ج 

 .3: 13سفر إشعياء 
 

 
وا .«َمِلك ك مْ  ه َوَذا»: ِلْلَيه ودِ  َفَقالَ . السَّاِدَسةِ  السَّاَعةِ  َوَنْحو   اْلِفْصحِ  اْسِتْعَداد   َوَكانَ " ْذه  : »َفَصَرخ  ْذه  ! خ   خ 
َؤَساء   َأَجابَ « َمِلَكك ْم؟ أََأْصِلب  : »ِبيَلط س   َله مْ  َقالَ !« اْصِلْبه   "، بشارة «َقْيَصر   ِإالَّ  َمِلك   َلَنا َلْيَس : »اْلَكَهَنةِ  ر 
 .21-21: 21يوحنا 
نَ  اْلَعاَلمِ  ِفي َكانَ " ِتهِ  ِإَلى .اْلَعاَلم   َيْعِرْفه   َوَلمْ  ِبهِ  اْلَعاَلم   َوك وِّ ت ه   َجاءَ  َخاصَّ : 2"، بشارة يوحنا َتْقَبْله   َلمْ  َوَخاصَّ
22-22. 
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 المقدس في الكتاب التاسعة والثلثون النبوءة
 َسَبب   ِبلَ ي بَغض  إن المسيح سَ 

 
وَنِني الَِّذينَ  رَْأِسي َشْعرِ  ِمنْ  َأْكَثر  "  َلمْ  الَِّذي َرَدْدت   ِحيَنِئذ  . ظ ْلما   َأْعَداِئي م ْسَتْهِلِكيَّ  اْعَتزَّ . َسَبب   ِبلَ  ي ْبِغض 

 .1: 11"، سفر المزامير َأْخَطْفه  
 

 
وِني ِإنَّه مْ : َنام وِسِهمْ  ِفي اْلَمْكت وَبة   اْلَكِلَمة   َتِتمَّ  ِلَكيْ  َلِكنْ "  .11: 21"، بشارة يوحنا َسَبب   ِبلَ  َأْبَغض 

 حياتهم يجعل أن ه  مكني   الذي الوحيد الشخص هو نهإ. سبب   بال يسوع يكرهون يزالون ال اليوم الناسإن 
 من د ق د م  لهم م هربا  وم خر جا  وق. أبدية   حياة   أن ي عطيهمو  السماء لىإ أن يأخذهم ريدي   إنه. كاملة  وصحيحة  

لى األرض على اآلن  الجحيم،  .سبب   بدون  ...  يكرهونه الناس يزال ال اآلن حتىلكن . األبد وا 
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 المقدس في الكتاب األربعون النبوءة
 حابهِ من أصإن المسيح َسي خَذل  

 
 .22: 38"، سفر المزامير َبِعيدا   َوَقف وا َوَأَقاِرِبي َضْرَبِتي ت َجاهَ  َيِقف ونَ  َوَأْصَحاِبي َأِحبَّاِئي"

 

 
 .11: 11"، بشارة لوقا َبِعيد   ِمنْ  َفَتِبَعه   ب ْطر س   َوَأمَّا. اْلَكَهَنةِ  َرِئيسِ  َبْيتِ  ِإَلى َوَأْدَخل وه   َوَساق وه   َفَأَخذ وه  "
ونَ  َبِعيد   ِمنْ  َواِقِفينَ  اْلَجِليلِ  ِمنَ  َتِبْعَنه   َقدْ  ك نَّ  َوِنَساء   َمَعاِرِفهِ  َجِميع   َوَكانَ " : 13بشارة لوقا "، َذِلكَ  َيْنظ ر 
11. 

 الحق   وقت   في له   ر  ف  غ  ق د  لكن ،قد أنك ر ه  ول المقربين، وأتباعه المسيح تالميذ من واحد  وهو  ،إن بطرس
 يزالون  الاليوم  المسيح أتباع أنهمب عون  د  ي   الذين الناس من كثيرإن ال. عشر ثنياإل الرسل من واحدا   وأصبح  
 .نتقاداتإلل متعرضه من خوفا   معه   مهويته عن الكشف يريدون ال زالوا ما أنهم. به يخجلون

 َواْلَمَلِئَكةِ  اآلبِ  َوَمْجدِ  ِبَمْجِدهِ  َجاءَ  َمَتى اإِلْنَسانِ  اْبن   َيْسَتِحي َفِبَهَذا َوِبَكَلِمي ِبي اْسَتَحى َمنِ  أَلنَّ "
 .11: 1"، بشارة لوقا اْلِقدِّيِسينَ 
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 المقدس في الكتاب واألربعونالواحدة  النبوءة
 روؤسهم على المسيح وهو على الصليب ي ْنِغض ونَ سَ إن الناس  

 
وَنِني الَِّذينَ  ك لُّ " ونَ . ِبي َيْسَتْهِزئ ونَ  َير  ونَ  الشَِّفاهَ  َيْفَغر   .1: 11"، سفر المزامير َقاِئِلينَ  الرَّْأَس  َوي ْنِغض 
ونَ . ِعْنَده مْ  َعارا   ِصْرت   َوَأَنا" ونَ  ِإَليَّ  َيْنظ ر  ؤ وَسه مْ  َوي ْنِغض   .11: 221"، سفر المزامير ر 

 

 
ونَ  َوَكانَ " ونَ  َوه مْ  َعَلْيهِ  ي َجدِّف ونَ  اْلم ْجتَاز  وَسه مْ  َيه زُّ ؤ   .31: 11"، بشارة متى ر 

 



العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ   كما المسيح صلب - الرابع القسم  

64 
 

 المقدس في الكتاب الثانية واألربعون النبوءة
 المسيح ثيابَ على  َيْقَترِع ونَ سَ  اْلَعْسَكرَ إن 

 
 .28: 11"، سفر المزامير َيْقَترِع ونَ  ِلَباِسي َوَعَلى َبْيَنه مْ  ِثَياِبي َيْقِسم ونَ  "
 

 
 

 ِثَياَبه   َأَخذ وا َيس وعَ  َصَلب وا َقدْ  َكان وا َلمَّا اْلَعْسَكرَ  ِإنَّ  ث مَّ "
 َوَأَخذ وا. ِقْسما   َعْسَكِري   ِلك لِّ  َأْقَسام   َأْرَبَعةَ  َوَجَعل وَها
 َمْنس وجا   ِخَياَطة   ِبَغْيرِ  اْلَقِميص   َوَكانَ . َأْيضا   اْلَقِميَص 

ه مْ  َفَقالَ  .َفْوق   ِمنْ  ك لُّه    َبلْ  َنش قُّه   الَ : »ِلَبْعض   َبْعض 
 اْقَتَسم وا: »اْلَقاِئل   اْلِكتَاب   ِلَيِتمَّ «. َيك ون   ِلَمنْ  َعَلْيهِ  َنْقَتِرع  
 َفَعَله   َهَذا«. ق ْرَعة   أَْلَقْوا ِلَباِسي َوَعَلى َبْيَنه مْ  ِثَياِبي

 .11-13: 21"، بشارة يوحنا اْلَعْسَكر  
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 المقدس في الكتاب الثالثة واألربعون النبوءة
 وم را  وهو على الصليب َخلا َسي عطى للمسيح 

 
 .12: 11"، سفر المزامير َخلا  َيْسق وَنِني َعَطِشي َوِفي َعْلَقما   َطَعاِمي ِفي َوَيْجَعل ونَ "
 

 
وجا   َخلا  َأْعَطْوه  "  .31: 11"، بشارة متى َيْشَربَ  َأنْ  ي ِردْ  َلمْ  َذاقَ  َوَلمَّا. ِلَيْشَربَ  ِبَمرَاَرة   َمْمز 

 
 
 

 األلم لتقليل عادة   م  خد  ست  ي   مزيج   والخل المرارة تكانلقد 
 .أن يشربه   قبللم ي يسوع نإ. مصلوبال شخصلل
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 المقدس في الكتاب الرابعة واألربعون النبوءة
 إن المسيح َسَيصر خ  ألن اهلل اآلب َتَرَكه  

 
 .2: 11"، سفر المزامير َزِفيِري؟ َكَلمِ  َعنْ  َخَلِصي َعنْ  َبِعيدا   َتَرْكَتِني ِلَماَذا ِإَلِهي! ِإَلِهي... "

 

 
 ِإَلِهي ِإَلِهي: َأيْ « )َشَبْقَتِني َلَما ِإيِلي ِإيِلي: »َقاِئل   َعِظيم   ِبَصْوت   َيس وع   َصَرخَ  التَّاِسَعةِ  السَّاَعةِ  َوَنْحوَ  
 .11: 11"، بشارة متى (َتَرْكَتِني؟ ِلَماَذا

. األرض علىكان  بينما اآلب اهلل مع ةستمر م   شركة في يسوع كانلقد 
 اهلل، عنوي عز ل   بأن ي قط ع   لناألج الثمن دفعأن ي يسوعكان على  لكن

اآلب بالتخلي  اهللهي أن يقوم  بذلك للقيام الوحيدة الطريقة وكانت
 .اهلل ي مكننا التواصل مع اآلن. ماما  ت   ليخ  الت   يعني ر  هج  ي  أن . عنه

"، سفر «َأْتر ك كَ  َوالَ  أ ْهِمل كَ  الَ »: َقالَ  أَلنَّه   ..." :هو لنا وعده  إن 
 .1: 23العبرانيين 



العهد القديم )التوراة( به في ت ن ب أ   كما المسيح صلب - الرابع القسم  

67 
 

 المقدس في الكتاب الخامسة واألربعون النبوءة
 ت كَسرَ  نْ إن ِعظاَم المسيح لَ 

 
 .12: 31"، سفر المزامير َيْنَكِسر   الَ  ِمْنَها َواِحد  . ِعَظاِمهِ  َجِميعَ  َيْحَفظ  "

 

 
وا اْلَعْسَكر   َفَأَتى " لِ  َساَقيِ  َوَكَسر   َوَأمَّا .َمَعه   اْلَمْصل وَبْينِ  َواآلَخرِ  اأَلوَّ

وا َلمْ  ِإَلْيهِ  َجاء وا َفَلمَّا َيس وع    َلِكنَّ  .َماتَ  َقدْ  رََأْوه   أَلنَّه مْ  َساَقْيهِ  َيْكِسر 
 َوالَِّذي .َوَماء   َدم   َخَرجَ  َوِلْلَوْقتِ  ِبَحْرَبة   َجْنَبه   َطَعنَ  اْلَعْسَكرِ  ِمنَ  َواِحدا  
 أَلنَّ  .َأْنت مْ  ِلت ْؤِمن وا اْلَحقَّ  َيق ول   َأنَّه   َيْعَلم   َوه وَ  َحق   َوَشَهاَدت ه   َشِهدَ  َعاَينَ 
"، بشارة يوحنا «ِمْنه   ي ْكَسر   الَ  َعْظم  : »اْلَقاِئل   اْلِكتَاب   ِلَيِتمَّ  َكانَ  َهَذا
21 :31-31. 

 اليوم في كان إذا خاصة ساقيه، كسر طريق عن المصلوب الشخص وفاة لتسريعتلك األيام  عادة كانت لقد
 في سر  ك   من بالفعل مات قد يسوع لكن. الفصح عيد وقت كانلقد . يسوع حالة في كان كما س  د  ق  م   يوم   التالي
 .القلب

وهي  الفصح، عيد أجل من إسرائيل لبني تعليماتموسى  أعطى سابق   وقت في سنة ألف من أكثرمنذ 
م ل   ظام  ع   واكسر ي بأن ال  دم أن وكما. الفصح خروفهو  المطاف نهاية في يسوع كانلقد . الذي يذبحونه   الح 
. الشيطان من سيحميك   يسوع دم فإن كذلكو  الروحي، عدوهم من إسرائيل بني حمايةقام  ب الفصح خروف
 .األرض على تعيش بينما الف ضلى والحياة األبدية، الحياة ي عطي سوف
وا ال َوَعْظما َخاِرج   اَلى اْلَبْيتِ  ِمنَ  اللَّْحمِ  ِمنَ  ت ْخِرجْ  ال. ي ْؤَكل   َواِحد   َبْيت   ِفي  "، سفر الخروج ِمْنه   َتْكِسر 
21 :11. 
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 المقدس في الكتاب السادسة واألربعون النبوءة
 إن قلب المسيح َسي كَسر  َوي طَعن  

 
ينَ  َتك نْ  َفَلمْ  ِرقَّة   اْنَتَظْرت  . َفَمِرْضت   َقْلِبي َكَسرَ  َقدْ  اْلَعار  "  .12: 11المزامير "، سفر َأِجدْ  َفَلمْ  َوم َعزِّ
"، سفر المزامير َأْمَعاِئي َوَسطِ  ِفي َذابَ  َقدْ . َكالشَّْمعِ  َقْلِبي َصارَ . ِعَظاِمي ك لُّ  اْنَفَصَلتْ . اْنَسَكْبت   َكاْلَماءِ "
11 :21. 
 

 
 
 
 

 
 .31: 21"، بشارة يوحنا َوَماء   َدم   َخَرجَ  َوِلْلَوْقتِ  ِبَحْرَبة   َجْنَبه   َطَعنَ  اْلَعْسَكرِ  ِمنَ  َواِحدا   َلِكنَّ "

بقلب   لقد مات  . بالفعل ميتا   كان أنهبو  بالفعل، تمزق قد يسوع قلب أنعلى  ا  طبي دليال   والدم الماء كانلقد 
 !مكسور  
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 المقدس في الكتاب السابعة واألربعون النبوءة
 إن َجنَب المسيح َسي طَعن  

 
دَ  َبْيتِ  َعَلى َوأ ِفيض  " وحَ  أ ور َشِليمَ  س كَّانِ  َوَعَلى َداو  ونَ  َوالتََّضرَُّعاتِ  النِّْعَمةِ  ر   َطَعن وه   الَِّذي ِإَليَّ  َفَيْنظ ر 

ونَ  : 21"، سفر زكريا ِبْكرِهِ  َعَلى َمرَاَرة   ِفي ه وَ  َكَمنْ  َعَلْيهِ  َمرَاَرة   ِفي َوَيك ون ونَ  َله   َوِحيد   َعَلى َكَناِئح   َعَلْيهِ  َوَين وح 
22. 
 

 
 .31: 21"، بشارة يوحنا َوَماء   َدم   َخَرجَ  َوِلْلَوْقتِ  ِبَحْرَبة   َجْنَبه   َطَعنَ  اْلَعْسَكرِ  ِمنَ  َواِحدا   َلِكنَّ "
ونَ : »آَخر   ِكتَاب   َيق ول   َوَأْيضا  "  .31: 21"، بشارة يوحنا «َطَعن وه   الَِّذي ِإَلى َسَيْنظ ر 
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 المقدس في الكتاب الثامنة واألربعون النبوءة
 إن األرَض َست ظِلم  عند موت المسيح

 
"، سفر ن ور   َيْومِ  ِفي اأَلْرَض  َوأ ْقِتم   الظُّْهرِ  ِفي الشَّْمَس  أ َغيِّب   َأنِّي الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول   اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون  "

 .1: 8عاموس 
 

 
 الشَّْمس   َوَأْظَلَمتِ  .التَّاِسَعةِ  السَّاَعةِ  ِإَلى ك لَِّها اأَلْرضِ  َعَلى ظ ْلَمة   َفَكاَنتْ  السَّاِدَسةِ  السَّاَعةِ  َنْحو   َوَكانَ "

 .11-11: 13"، بشارة لوقا َوَسِطهِ  ِمنْ  اْلَهْيَكلِ  ِحَجاب   َواْنَشقَّ 
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 المقدس في الكتاب التاسعة واألربعون النبوءة
ل    َغني  إن المسيح َسي دَفن  في قبِر َرج 

 
ِعلَ " "، سفر ِغش   َفِمهِ  ِفي َيك نْ  َوَلمْ  ظ ْلما   َيْعَملْ  َلمْ  َأنَّه   َعَلى. َمْوِتهِ  ِعْندَ  َغِني   َوَمعَ  َقْبر ه   اأَلْشرَارِ  َمعَ  َوج 

 .1: 13إشعياء 
 

 
ل   َجاءَ  اْلَمَساء   َكانَ  َوَلمَّا"  َتَقدَّمَ  َفَهَذا .ِلَيس وعَ  ِتْلِميذا   َأْيضا   ه وَ  َوَكانَ  - ي وس ف   اْسم ه   الرَّاَمةِ  ِمنَ  َغِني   َرج 
 ِبَكتَّان   َوَلفَّه   اْلَجَسدَ  ي وس ف   َفَأَخذَ  .اْلَجَسد   ي ْعَطى َأنْ  ِحيَنِئذ   ِبيَلط س   َفَأَمرَ . َيس وعَ  َجَسدَ  َوَطَلبَ  ِبيَلط َس  ِإَلى
ْخَرةِ  ِفي َنَحَته   َقدْ  َكانَ  الَِّذي اْلَجِديدِ  َقْبرِهِ  ِفي َوَوَضَعه   َنِقي   "، َوَمَضى اْلَقْبرِ  َبابِ  َعَلى َكِبيرا   َحَجرا   َدْحَرجَ  ث مَّ  الصَّ

 .12-11 :11بشارة متى 
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 العهد القديم )التوراة( به في ت ن ِبأَ  كما المسيح قيامة -القسم الخامس 
 المقدس في الكتاب الخمسون النبوءة

 إن المسيح سيقوم من األموات
 
وِحي َواْبَتَهَجتْ  َقْلِبي َفِرحَ  ِلَذِلكَ  .َأَتَزْعَزع   َفلَ  َيِميِني َعنْ  أَلنَّه  . ِحين   ك لِّ  ِفي َأَماِمي الرَّبَّ  َجَعْلت  "  َجَسِدي. ر 
 َسِبيلَ  ت َعرِّف ِني .َفَسادا   َيَرى َتِقيَّكَ  َتَدعَ  َلنْ . [الجحيم] اْلَهاِوَيةِ  ِفي َنْفِسي َتْتر كَ  َلنْ  أَلنَّكَ  .م ْطَمِئّنا   َيْسك ن   َأْيضا  
ور   ِشَبع   َأَماَمكَ . اْلَحَياةِ   .22-8: 21"، سفر المزامير اأَلَبدِ  ِإَلى ِنَعم   َيِميِنكَ  ِفي. س ر 
 

 
ْمِكنا   َيك نْ  َلمْ  ِإذْ  اْلَمْوتِ  َأْوَجاعَ  َناِقضا   اهلل   َأَقاَمه   اَلَِّذي"  م 

دَ  أَلنَّ  .ِمْنه   ي ْمَسكَ  َأنْ   الرَّبَّ  َأَرى ك ْنت  : ِفيهِ  َيق ول   َداو 
 ِلَذِلكَ  .َأَتَزْعَزعَ  الَ  ِلَكيْ  َيِميِني َعنْ  َأنَّه   ِحين   ك لِّ  ِفي َأَماِمي
 َسَيْسك ن   َأْيضا   َجَسِدي َحتَّى. ِلَساِني َوَتَهلَّلَ  َقْلِبي س رَّ 
 َتَدعَ  َوالَ  ةِ اْلَهاِويَ  ِفي َنْفِسي َتْتر كَ  َلنْ  أَلنَّكَ  .َرَجاء   َعَلى

 َوَسَتْمأل ِني اْلَحَياةِ  س ب لَ  َعرَّْفَتِني .َفَسادا   َيَرى ق دُّوَسكَ 
ورا    َلك مْ  ي َقالَ  َأنْ  َيس وغ   اإِلْخَوة   الرَِّجال   َأيَُّها .َوْجِهكَ  َمعَ  س ر 

دَ  اآلَباءِ  َرِئيسِ  َعنْ  ِجَهارا    َله   َحَلفَ  اهللَ  َأنَّ  َوَعِلمَ  َنِبّيا   َكانَ  َفِإذْ  .اْلَيْومِ  َهَذا َحتَّى ِعْنَدَنا َوَقْبر ه   َود ِفنَ  َماتَ  ِإنَّه   َداو 
ْلِبهِ  َثَمَرةِ  ِمنْ  َأنَّه   ِبَقَسم    ِقَياَمةِ  َعنْ  َوَتَكلَّمَ  َفرََأى َسَبقَ  ك ْرِسيِّهِ  َعَلى ِلَيْجِلَس  اْلَجَسدِ  َحَسبَ  اْلَمِسيحَ  ي ِقيم   ص 

 .32-11: 1"، سفر أعمال الرسل َفَسادا   َجَسد ه   رََأى َوالَ  اْلَهاِوَيةِ  ِفي َنْفس ه   ت ْتَركْ  َلمْ  َأنَّه   اْلَمِسيحِ 
 
 
 

  إن يسوع هو حي !
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 المقدس في الكتاب الواحدة والخمسون النبوءة
 .اهلل كإبن   األموات بين من أ خرى َمَرة   َسيوَلد   المسيح إن

 
 .1: 1"، سفر المزامير َوَلْدت كَ  اْلَيْومَ  َأَنا. اْبِني َأْنتَ : ِلي َقالَ . الرَّبِّ  َقَضاءِ  ِجَهةِ  ِمنْ  أ ْخِبر   ِإنِّي"
 

 
 ه وَ  َكَما َيس وعَ  َأَقامَ  ِإذْ  َأْواَلَده مْ  َنْحن   َلَنا َهَذا َأْكَملَ  َقدْ  اهللَ  ِإنَّ  آِلَباِئَنا َصارَ  الَِّذي ِباْلَمْوِعدِ  ن َبشِّر ك مْ  َوَنْحن  "

 َيع ودَ  َأنْ  َعِتيد   َغْيرَ  اأَلْمَواتِ  ِمنَ  َأَقاَمه   ِإنَّه   .َوَلْدت كَ  اْلَيْومَ  َأَنا اْبِني َأْنتَ : الثَّاِني اْلَمْزم ورِ  ِفي َأْيضا   َمْكت وب  
دَ  َمرَاِحمَ  َسأ ْعِطيك مْ  ِإنِّي: َقالَ  َفَهَكَذا َفَساد   ِإَلى َأْيضا   اِدَقةَ  َداو   َتَدعَ  َلنْ :آَخرَ  َمْزم ور   ِفي َأْيضا   َقالَ  َوِلَذِلكَ  .الصَّ

 .31-31: 23"، سفر أعمال الرسل َفَسادا   َيَرى ق دُّوَسكَ 
 ِليَ  َيك ون   َوه وَ  َأبا   َله   َأك ون   َأَنا»: َوَأْيضا   ؟«َوَلْدت كَ  اْلَيْومَ  َأَنا اْبِني َأْنتَ »: َقطُّ  َقالَ  اْلَمَلِئَكةِ  ِمنَ  ِلَمنْ  أَلنَّه  "
 .1: 2"، سفر العبرانيين ؟«اْبنا  

 لم جديدوصنف  نوع أو" ةجديد ةقيخلك" األموات بين من يسوع قام لقد. والسر الغموض كشف يتم ناه  
 .قبل من موجودا   يكن
"، َجِديدا   َصارَ  َقدْ  اْلك لُّ  ه َوَذا. َمَضتْ  َقدْ  اْلَعِتيَقة   اأَلْشَياء  . َجِديَدة   َخِليَقة   َفه وَ  اْلَمِسيحِ  ِفي َأَحد   َكانَ  ِإنْ  ِإذا  "

 .21: 1رسالة كورنثوس الثانية 
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 المقدس في الكتاب الثانية والخمسون النبوءة
 سيصعد إلى السماء إلى اهللإن المسيح 

 
َتَمرِِّدينَ  َوَأْيضا   النَّاسِ  َبْينَ  َعَطاَيا َقِبْلتَ . َسْبيا   َسَبْيتَ . اْلَعَلءِ  ِإَلى َصِعْدتَ " "، اإِلَله   الرَّبُّ  َأيَُّها ِللسََّكنِ  اْلم 

 .28: 18سفر المزامير 
 

 
"، السََّماءِ  ِإَلى َوأ ْصِعدَ  َعْنه مْ  اْنَفَردَ  ي َباِرك ه م   ه وَ  َوِفيَما .َوَباَرَكه مْ  َيَدْيهِ  َوَرَفعَ  َعْنَيا َبْيتِ  ِإَلى َخاِرجا   َوَأْخَرَجه مْ "

 .12-12: 11بشارة لوقا 
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 المقدس في الكتاب الثالثة والخمسون النبوءة
 إن المسيح سيجلس عن يمين اهلل على عرشه

 
 .2: 222"، سفر المزامير [ِلَقَدَمْيكَ  َمْوِطئا   َأْعَداَءكَ  َأَضعَ  َحتَّى َيِميِني َعنْ  اْجِلْس : ]ِلَربِّي الرَّبُّ  َقالَ ... "
 

 
"، رسالة كولوسي اهللِ  َيِمينِ  َعنْ  َجاِلس   اْلَمِسيح   َحْيث   َفْوق ، َما َفاْطل ب وا اْلَمِسيحِ  َمعَ  ق ْمت مْ  َقدْ  ك ْنت مْ  َفِإنْ "

3 :2. 
 َتْطِهيرا   ِبَنْفِسهِ  َصَنعَ  َما َبْعدَ  ق ْدَرِتِه، ِبَكِلَمةِ  اأَلْشَياءِ  ك لَّ  َوَحاِمل   َجْوَهرِِه، َوَرْسم   َمْجِدِه، َبَهاء   َوه وَ  الَِّذي،"

 .3: 2"، رسالة العبرانيين اأَلَعاِلي ِفي اْلَعَظَمةِ  َيِمينِ  ِفي َجَلَس  ِلَخَطاَياَنا،
: 1"، سفر أعمال الرسل اْلَخَطاَيا َوغ ْفرَانَ  التَّْوَبةَ  ِإْسرَاِئيلَ  ِلي ْعِطيَ  َوم َخلِّصا   َرِئيسا   ِبَيِميِنهِ  اهلل   َرفََّعه   َهَذا"
32. 
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 يسوع كما وردت في الكتاب المقدس النبوءات عن المسيح م لخص - السادس القسم
 

 فقط مثالعلى سبيل ال ولكن ،تهقيامو  ،هموتو  ،وحياته يسوع،والدة  في تحققت نبوءة 622 من أكثر هناك
التي  شرع   سبعة  ال النبوءات هذه ضد المشتركة اتيحتمالاإلإن . نبوة عشر سبعة أبرز في ت م ع ن  النظر

 :بمقدار يساوي تحققت
أي . فرصة 492.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222واحدة في م قابل  فرصة

 ترليون(. 1بليون *  1بليون *  492)
 أنب نتصور أن خريةللس   ثير  م   مر  أل أنه. نبوءة تحققت 622 من أكثر هناك نفسه يسوع الرب حياة في

 يليه   عدد  م قابل  في فقط واحدة فرصة. واحد   خص  ش   ل  ب  ق   من دفةالص   طريق عن هاجميع تتحقق النبوءات هذه
مليوني ) اإللكتروناتب بقوة عبأةم  ال الكرة في فكر الهائل، الرقم هذا حجم عن فكرة إلعطائكو ! صفرا   191

 حجم إلىفي قطرها لتصل  توسعت الكرة هذهبأن  ذهنك فيتصور  اآلن(. مليون ونصف ونصف بليون
 بسرعة سنة في الضوء يقطعها التي المسافة هي الضوئية السنةإن ) ضوئية سنة باليين أربعة نحو الكون،
 العظمى ةالحاوي هذه منأخر ج  . كوادريليون 622 في الرقم هذا ضربإ(. الثانية في ميال   196222 من أكثر

ع حمرق م  بتلوينه  باللون األو  فقط، واحد إلكترون إزالةق م  بو  إللكترونات،ل  مع حركتيد عه  و  ،الحاوية إلى ه  دوا 
ب عيني ر ج ل  ما ثم. عام مائة لمدة خرىاأل   اإللكترونات باقي رسله   أ عص  بالطبع . مرة أول من ستالمهإلوا 

 طريق عن الكتب حسب ومات عاشفال ي مكن أن يكون المسيح قد  ،وبنفس اإلستحالة ستحيل؟م  فإن ذلك 
 3 !"الصدفة"

 ح ي   اآلن وهو الموت، من قام  و  ،ومات   قد عاش   المسيح يسوعأن يكون فال يجوز ب ،بنفس اإلستحالة
 ".الصدفة" طريق عن كله هذاأن يكون و  ،سالمقد الكتاب فيجاء   لما وفقا

ِليَّات   ه َوَذايقول: " 1: 11سفر إشعياء   أ ْعِلم ك مْ  َتْنب تَ  َأنْ  َقْبلَ . ِبَها م ْخِبر   َأَنا َواْلَحِديثَات   َأَتتْ  َقدْ  اأَلوَّ
 ."ِبَها
 
 

                                                           
3
  17صفحة  7711دار بيت عنيا للنشر، مدينة مينيابوليس في والية مينيسوتا األمريكية لسنة  -براتني وينكي  -ُكتيب ألتباع المسيح  
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 المقدس في الكتاب الرابعة والخمسون النبوءة
 4 نبوءة عن مدينة أريحا

 
ل   الرَّبِّ  ق دَّامَ  َمْلع ون  »: َقاِئل   اْلَوْقتِ  َذِلكَ  ِفي َيش وع   َوَحَلفَ " . َأِريَحا اْلَمِديَنةَ  َهِذهِ  َوَيْبِني َيق وم   الَِّذي الرَّج 
 .11: 1"، سفر يشوع «َأْبَواَبَها َيْنِصب   َوِبَصِغيرِهِ  ي َؤسِّس َها ِبِبْكرِهِ 

 

 
 :التحديد وجه على. إن هذه النبوءة الميالد قبل 1692 عام حوالي 06: 6ت  نبوة يشوع ب  ت  ك   لقد
 .أريحا مدينة سيتم بناء .1

 .أريحا بناء الملك آخاب إعاد  لقد تحققت هذه النبوة عندما 
 يقوم الشخص البناء بوضع أساسات مدينة أريحا الجديدة فإن إبنه الكبير سيموت.  عندما .0

يئ يل  قام  لقد تحققت هذه النبوة عندما   .أ ب ير ام  بوضع األساسات للمدينة إذ مات  إبنه الكبير  ح 
 يقوم الشخص البناء بنصب أبواب مدينة أريحا فإن إبنه الصغير سيموت. عندما. 6

يئ يل  لقد تحققت هذه النبوة عندما قام     .س ج وب  بنصب ابواب المدينة إذ مات  إبنه الصغير  ح 
 َحَسبَ  َأْبَواَبَها، َنَصبَ  َصِغيرِهِ  َوِبَسج وبَ  َأَساَسَها َوَضعَ  ِبْكرِهِ  ِبَأِبيرَامَ . َأِريَحا اْلَبْيَتِئيِليُّ  ِحيِئيل   َبَنى َأيَّاِمهِ  ِفي"

 .31: 21"، سفر الملوك األول ن ون   ْبنِ  َيش وعَ  َيدِ  َعنْ  ِبهِ  َتَكلَّمَ  الَِّذي الرَّبِّ  َكَلمِ 
 
 

                                                           
4
 Wayne Mckellips - 2000 ,1999 ,1996 حقوق النشر. http://www.trustthebible.com/prophecy.htm 
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 المقدس في الكتاب والخمسون الخامسة النبوءة
 نبوة دانيال عن مجيء المسيح إلى أورشليم

 
ي خبرنا بالضبط  8 الفصلو  دانيالسفر  . فإندانيال نبوءة هي اهلل كلمة في دهشةالم   النبوءات إحدىإن 

 !حدوثها من سنة 122قبلأي  ،الذي سيدخل فيه يسوع ألورشليم لي صل ب   اليوم عن
 

 سجلي  . الرؤى في النبوءات من العديد أرى الرب لدانياللقد 
 لدانيال جبرائيل المالكمجيء  دانيالسفر  من 8 الفصل
خباره    .ذهلةم   نبوءةب وا 

سنة س ت ست قط ع   72فقد أخبره بأنه سيكون لشعب اهلل فترة 
 من العديدسوف تحدث فيها  التي الفترة وهي ،من تاريخهم

 .األشياء
 آالف لمدة وقفة هناك. الفعلي التاريخ في ستوفيتأتحققت و  قد سبوعا  إ 72 مجموع الـ منإسبوعا   68إن 

ستيفاء اإلسبوع األخير سيتم ثم ومن السنين،  بطريقة  ف. المقدس الكتاب نبوءة في شائع   أمر   هذاإن . تحقيق وا 
 .اليوم حياتنا في اآلن ،خيراأل سبوعاإل فياآلن  نحنف روحية  
أي  - Dozenوهي تشبه م صطلح كلمة " سبعة، العبرية في تعني والتي" shabua" يهإسبوع  كلمةإن 

 يعنيفذلك  ذلك من سبوععن إ يتحدث وعندما ذلك، من ت  ثب  ي   كله القديم العهدإن . "دزينة أو إثنا عشر
 سنوات   بسبعة بفترات  ت ق د ر   يفكر دانياللقد كان (. 03 الويينسفر ال) السنين مع ط  ب  رت  ي   ما عادة   وأنه   سبعة،
 ".سبوعإ" لكل

 .للطبيعة خارقة بطريقة والتي تحقق فيها التاريخ والنبوءات ،68الـ  األسابيع على التركيزب سنقوم
 التكوين سفر في وذلك م ب ره ن   ؛يوما   662بل كانت  يوما   663لم تكن  القديم العهد إن السنة من منظور

 حسب أشهر خمسة فترة لنا م  د  ق   ذلك وبعد يوما   132 ستمرتقد إ الفيضانات أنب ت ؤ ك د  فهي . 6: 9 - 11: 7
 .التواريخ

 الشوارع ذلك في بما ،أورشليم بناء إعادة مرأل ا  إصدار  ليكون النبوي الحدث لهذا البداية نقطة لقد كانت
 .األعداء ضد الحماية لتوفير كوسيلة والخندق والجدران،
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فهم" عادة الستعادة المرسوم إصدار ذمن: هذا إعرف وا   الممسوح،مجيء الشخص  لغاية أورشليم بناء وا 
 خندق،الو  الشوارع مع بناؤها سيتم. أيضا   "سباعيات" وستين ثنينا  و  ،"سباعيات" سبعة هناك سيكون ،والحاكم
 (.03: 8 دانيالسفر ) الشدة أوقات في ولكن

 شهر كانلقد . 1: 0 نحمياسفر  في ت  عطي  أ   والتي المدينة، بناء إعادة هي أمر البداية نقطة كانتلقد 
 سنة 02+  الميالد قبل 463سنة  في حكمه   دأتبلقد إ. الملك أرتحشستا من 02 الـ السنة في( أبريل) نيسان
إن  .)أبريل( نيسان شهر في الميالد قبل 443سنة  في وبالتالي فقد تم إتخاذ القرار الميالد، قبل سنة 443= 

 .)مارس( آذار 14= 443سنة  )أبريل( نيسان شهر
 يوما   176.992يوما  =  X 7 X 662إسبوعا   68

 :من الحساب ما تبقىاآلن لنرى 
 

 
 ،يالديةم 60 ( سنةأبريلنيسان ) 6=  أيام176.992 الميالد قبل 443 (مارسآذار ) 14 إلى أضف

ذات و  مذهلة نبوءةل إنها. ه اإلنتصاريدخول في أورشليم إلىليدخل  يسوعفيه  ب  ك  ر   الذي اليوم نفس وهو
 !تحقيق  رائع  
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 المقدس في الكتاب السادسة والخمسون النبوءة
 إن إحدى أروع النبوءات هي التي أ عطَيْت من خلل النبي حزقيال

 
. سنة 1822 من أكثر غياب  دام   بعد الميعاد أرض إلى إسرائيل عودةب( اليومب حتى ربما) لقد تنبأ بالشهر

 !1849ذلك في سنة  وكان
 ر  م  ود   س،طتي الروماني الجنرال جاء   ،بعد قيامة يسوع سنة 62 من بقليل أكثر بعد ،ميالدية 72سنة  في

. به اهلل د  ع  و  ما  لسرقة إسرائيل إلى حضارات  و  جموع  جاءت  قدل. العالم أنحاء جميع في اليهود أورشليم، وتفرق
 .األرض وجه على منومحوها  اليهود آثارآخر  تدمير هتلر حاول ،األربعينيات فيأي  ،الحق   وقت   فيو 

! وطن   بال السنين آالف منذ الحياة قيد على الذين بقوا الناس من الجنس والساللة الوحيدة م  ه  إن اليهود 
 من جديد  اليهود عاد   هتلر، ل  ش  وف   الثانية العالمية الحرب بعد( فترة وجودي في الحياة أثناء) 1849 عام في
 شاهدت  لقد ! التلفزيون شاشة علىشخصيا   ذلك شاهدت أنا. إسرائيل تسمى جديدة دولة تشكيلقاموا بو 

 .)القرار( المرسوم هذا على المتحدة األمم تصويت
 .وغير الم عتادة غرابة األكثر طريقةالب حزقيالهذه النبوءة ل ى اهللعطأ  لقد 

ذْ "  َعَلْيَها َوْجَهكَ  َوَثبِّتْ , اْلَمِديَنةِ  َوَبْينَ  َبْيَنكَ  َحِديد   ِمنْ  س ورا   َواْنِصْبه   َحِديد   ِمنْ  َصاجا   ِلَنْفِسكَ  َأْنتَ  َوخ 
 َبْيتِ  ِإْثمَ  َعَلْيهِ  َوَضعْ  اْلَيَسارِ  َجْنِبكَ  َعَلى َأْنتَ  َواتَِّكئْ ، ِإْسرَاِئيلَ  ِلَبْيتِ  آَية   ِتْلكَ . َوت َحاِصَرَها ِحَصار   ِفي َفَتك ونَ 
 َعَددِ  َحَسبَ  ِإْثِمِهمْ  ِسِني َلكَ  َجَعْلت   َقدْ  َوَأَنا ِإْثَمه مْ  َتْحِمل   َعَلْيهِ  َتتَِّكئ   ِفيَها الَِّتي اأَليَّامِ  َعَددِ  َعَلى. ِإْسرَاِئيلَ 
, َأْيضا   اْلَيِمينِ  َجْنِبكَ  َعَلى َفاتَِّكئْ  َأْتَمْمَتَها َفِإَذا ِإْسرَاِئيلَ  َبْيتِ  ِإْثمَ  َفَتْحِمل  , َيْوما   َوِتْسِعينَ  َيْوم   ِمَئةِ  َثَلثَ , اأَليَّامِ 
 .1-3: 1سفر حزقيال ، "َسَنة   َعنْ  ِعَوضا   َيْوم   ك لَّ  َلكَ  َجَعْلت   َفَقدْ . َيْوما   َأْرَبِعينَ  َيه وَذا َبْيتِ  ِإْثمَ  َفَتْحِملَ 
 682 األيسر جانبه على بأن يستلقي حزقيالاهلل ل قاللقد . إلسرائيل عالمة كونبأن هذه ست اهلل قاللقد 

ي م ث ل   ما أو ،(سنة 42 ل  ث  م  ت  والتي ) يوما 42 األيمن هجانب على ستلقاءاإل ثم ،(سنة 682 ل  ث  م  ت  والتي ) يوما
 .سنة 462مدة ل سيكون عقابهم أنب سرائيلإل عالمة يكونس هذاإن . سنة 462 مجموع
 بابل، في سر  األ من عاما   72ق مت  بحساب  إذا. بابل من سراحهم ق  طل  أ   الميالد قبل 366 عام ربيع في
 (.662=72-462) سنة 662يتبقى  فال يزال
 في ونيزال ال اليهود من العظمى الغالبية وكانت. سنة 662الـ  فترة نهاية في شيء يحدث لم ذلك، ومع
يران، العراق سمإب اآلن تعرف التي بابل،  من التوبة في فشلوا قدو  م رتدون، يزالون أ ناس   ال واوكان وا 

 .همعصيان
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 على تستند إسرائيل على العقوبات أن على ص  ن  ي   حيث 06 الالويين سفر في هو اللغز لهذا الحلإن 
 5.أضعاف   7فإن عقوباتهم ستتضاعف بنسبة  ،إن لم يتوبوا أنهب اهلل قاللقد . اهلل وصايال هموعصيان تهمطاع

  X 7 (662X مضروبا   كان حزقيالبها  تنبأالتي  العقاب من مزيدال من سنة 662 الـ أنب يعني هذاإن 
 إلى هذا تحويلوب ،يوما   662كانت  المقدس الكتاب إن السنة في(. المقدس الكتابحسب  سنة 0302=  7

/ ( يوما   X 662  =827.022 0302) 0.496.9السنوي فإن مجموعها سيبلغ  تقويمنابحسب  سنوات  
 سنة. 0.496.9=  663.03

 

 
 نهاية البابليين

 الميلد قبل 131لقد كان السبي في سنة 
 التقويم سنة بحسب 1.183.8 إلى باإلضافة
 2.111.1 يساويالمجموع 

 .يةصفر ال لسنةذلك ل ضبطب
 2 بعد الميالد  1قبل الميالد وسنة  1بين سنة 

 2118أيار )مايو( وبالتالي فإن سبي إسرائيل سينتهي في شهر 
 .2118 مايو 21 ؛ة  مَ أ   إسرائيلفيه  أصبحتالذي  التاريخ وهو
 سيادة ذات كدولة مكانتها المتحدة إسرائيل أخذت أن سليمان أيام منذ مرة أول العظيم اليوم هذا تميز
 .العالم دول بين ومستقلة
 .المقدس الكتاب مؤلف هو اهلل أن على ليل  دَ  ر  بأك هذاإن 
 إسرائيل أنب أيضا   ر  ظه  ي   إنه  . بشريال التالعبنطاق  خارج هي الطريقة بهذه تتحققالتي  النبوءات إن
 متى نعرف ال إننا. النهاية زمنةأ سميهاي   بعضالو  ،جدا   خاصة   أيام   في عيش  ن   أننابو  اهلل خطة من جزء هي

 1849سنة  في هأنب نعرف ولكننا ،وما الذي سيحدث يسوع، سيأتي ومتى األرض، هذه على األشياء ستتغير
 !في تاريخ الكتاب المقدس تاريخي   ث  د  ح   قد تحقق  

 
 

                                                           
5
 Grant Jeffreys, صفحة بصمة هللا ( 7771أونتاريو: شركة حدود البحث المنشورة  -تورينتو  )  711 
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 المقدس في الكتاب السابعة والخمسون النبوءة 
 المقدس الكتاب مصداقية على األدلة: النبوءات تحقق

 :Hugh Ross, Ph.D. By دكتوراهالحاصل على ال روس، هيو :بواسطة
6 

 
 والكتاب ضى،م   وقت   أي في ت  ب  ت  ك   التي الكتب جميع بين نوعه منإن الكتاب المقدس هو الكتاب الفريد 

  0322 نحو تظهر. حدوثها قبل ،قرون  ب وأحيانا   ،كثيرة   بتفاصيل   عينةم   سنوات   في األحداث بدقة يتنبأ المقدس
بالحرف دون  أية   بالفعلقد تحقق  منهانبوءة  0222 حوالي المقدس، الكتاب صفحات في النبوءاتمن 

 .أخطاء  
 حتمالإن نسبة إ .(تتكشف بمرور األيام أن ويمكن المستقبل إلى وصوال  نبوءة  322حوالي  تبقى ما)

أو إن ( بحساب ذلك بتحفظ  شديد  ) العشرة في واحد من أقلبالصدفة هي  النبوءات هذه من ةواحدحدوث 
 هذه جميعبأن تكون  حتماالتاإلإن  .البعض بعضها عن ةستقلم   نبوءاتالجزء األكبر من هذه ال يكون 

 مع 1 كتابة رقم أي) 120222 في واحد من أقل هو خطأ دون من الصدفة طريق عن قد تحققت النبوءات
 (!بعده   صفرا   0222

 نتباهإ جذبل المستقبلية لألحداثبالنسبة  التوقعاتمع ذلك، فإن اهلل ليس هو الوحيد فقط من يستخدم 
دغار ديكسون جين مثل) العرافين خالل منف. ي ريد أن يفعل ذلك أيضا   الشيطانإن  .الناس  ،(سايس وا 
 أكثر ا  ما تكون دقيقة بنسبةونادر  ،ةملحوظبصورة  التوقعات تأتيإذ  وغيرها، ،واألرواح التوابعو  ،طاءوسوال
 منالم عطاة  رسائلعالوة  على ذلك، فإن ال. تامة بدقة إال إنها لن تتحقق ،تقريبا   المئة في 62 حوالي من

 الدعوة تتضمن ال أنها كما المقدس، الكتاب نبوءات تفاصيل مع لتتناسب في إعطاء التفاصيل فشل  ت   الشيطان
 .التوبة إلى

ل  من ق ب ل  موسى  ه ناك  إختبار    لهذا وفقا  . 00-01: 19 التثنية سفر فيوهو  اهلل نبيهوية  لتحديدم س ج 
في  122اهلل عن األشخاص الم تحدثون بفم الشيطان هو الدقة  أنبياءفإن ما ي ميز  ،(وغيرها) كتابيال النص

 .للخطأ مجال   هناك ليسإذ  المئة في توقعاتهم.
بتتبع بعض األمثلة بدقة شديدة و  ،حققتت التي الكتابية النبوءات كلل تفسيرا   ي تيح   ال االقتصاد كما إن

تم  التي األحداث من" الطبيعية والجوهرية" أو/  و ،التغييرات األساسية ت حد ث  مجموعة من على المدى البعيد
 .شديدة بعنايةتاريخيا   س  در  ت   وأن وكذلك، ،النبوءات األ خرى ختيارإعلى  ينئار القنحن ن شجع . التنب أ بها

                                                           
6
 http://www.reasons.org/ 
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 يبدو ما على منيعةال بابل يدمر أن شأنه من كورش سمهالذي إ قاهرال أنب النبي إشعياء تنبألقد ( 1)
بأنه  ،ءشعياعنه إ قال نفسه، الرجل هذا. المعروف العالم بقية معظم مع جنب إلى جنبا   مصر خضاعا  و 

 إشعياءسفر ) فدية أي دفع دون مجانا   بأن يخرجوا أحرارا   االراضي في من اليهود للمنفيين السماح سيقرر
أن ي حقق  قبل ،سنة 132بـ  كورش يولد أن قبللقد ت ك ل م  إشعياء بهذه النبوءة (. 16: 43و 1: 43 ؛09: 44

 ،(قام بنتفيذ الكل المطاف، نهاية في ،والتي قام بفعلها) سنة 192كورش أيا  من هذه األعمال البطولية بـ 
 .المنفى إلى اليهود نقل من سنة 92 وقبل
 (1213في  1=  التحقيق فرصة حتمالإ)
 جدار  ب أيضا   بل ،خندق  ب م حاطة   فقطلم ت ك ن   ،ميال   186والتي تبلغ مساحتها  ،العظيمة ابلإن ب( 0)

ن  ،قدم 662إرتفاعه  زدوج  م   ال ي مكن  بأنه باإلجماع العام الرأي ل  ب  ق   من قيل .قدما   82يبلغ س مك ه   جزء كلوا 
الم سافرين  أنب أيضا   األنبياء هؤالء دعىلقد إ إال إن نبيين من أنبياء الكتاب المقدس أعلنوا دينونتها. ،تدميرها

ال  حتى احجارته وبأن أخرى، مرة للسكن ولن ت ع م ر   مأهولة   كونت لن المدينة أنوب ،هاأنقاضحتى سيتجنبون 
في الواقع، (. 46، 06: 31وسفر إرميا  00-17: 16سفر إشعياء ) بناءلل كمادة ستخدامهاإل نقلها يمكن
 .الشهيرة لقلعةالتاريخ األفضل توثيقا  ل هو صفهمفإن و 
 (128في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
  0622 حوالي منذ تسعةلضواحي أورشليم ال البناء وتسلسل المحدد المكان لقد تنبأ النبي إرميا عن( 6)
 جديدة والدةل الزمني التوقيت هو وهذا ،"األخيرة األيام" بأنه المشروع هذا بناء زمن إلىأيضا   وأشار ،سنة
 والدة التاريخ هذا أصبحلقد (. 42-69: 61 إرمياسفر ) فلسطين أرض في كدولة الثانية اإلسرائيلية لألمة
 .توقعالم تسلسلال وحسب المواقع في التحديد وجه علىالتسعة  الضواحي بناءقد تم و  ،1849سنة  في جديدة
 (1219في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ) 
 سوف القديمة اليهودية األمة أنب( يسوعإرميا و  ل  ب  ق   من اإلضافات بعض مع) موسى النبي تنبألقد ( 4)

 72 لمدة) البابليين ل  ب  ق   مناألولى  مرةال ،ة  ر  م   ل  ك   في كعبيد   ا  خارج ون  لنق  ي   سوف الناس نا  و  مرتينيتم غزوها 
 موسى، وقال الثاني، غزوال(. الرومانية اإلمبراطوريةب ف  عر  ت   التي) ةالرابع ةالعالمي المملكة قبل من ثم ،(سنة

 أنحاء جميع إلى كعبيد   ي طردون بعيدا   أو لهم سي باعون  و  السفن، في مصر إلىبأن األسرى اليهود س يؤخذون 
 الميالد قبل 627سنة  فيتحققت  إن المرة األولى .الرسالة هذهفي  تينالنبؤ  اتينه تاكل تحققت ولقد ،العالم
 جميع في يننتشر م   سيبقون اليهود أنوا أيضا  بقال اهلل عن فم تحدثون  الم  إن  بعد الميالد. 72سنة  في ةوالثاني
 اليهود وبأن خرى،األ   دولال أو شعوبال ل  ب  ق   من يندمجوا أن دون ولكن ،عديدة   ألجيال   كله العالم أنحاء
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سفر  ؛08 تثنيةسفر ال) الثانية للمرة أ م ت ه م   تأسيس عادةإل فلسطين أرض إلى األيام من يوم   في سيعودون
 (.04-06: 01 لوقا بشارةو  3-4: 6 هوشع سفرو  ،11: 03 رمياسفر إ ؛16-11: 11 إشعياء
 .اليوم حياتنا في بالكاملق كي يتحقل التاريخ من سنة 6322 إستغرق النبوي البيان هذاإن 
 (102في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
 على الحصول إمكانية من الرغم وعلى خصوبتها من الرغم على أنهعن أرض أدوم ب إرميا تنبأ( 3)

سفر ) مأهولة غيرو  قاحلة ،جرداء   ح  صب  ت  فإنها س  ( األردن من جزء  هي  اليوم) أدوم وأرض المياه، إمدادات
 تلكالقاتم والم قفر ل تاريخال رويي   الدقيق وصفهإن (. 14-10: 03 حزقيالسفر  ؛02-13: 48 إرميا

 .اآلن المنطقة
 (123في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
  عيانال دو لشه وفقا   وبدقة، طريقة خارقة،ب األرض من إيليا مغادرة يوم لقد تم التنب أ باإلجماع عن( 6)

 (.11-6: 0 الثاني الملوكسفر ) نبيا   خمسين منمكونة  مجموعة قبل من المعدودين
 (128في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
ئ يل   تنبألقد ( 7) ز   ،جيدا   تجهيزا   ا  جهز م   سيهزمون جيشا   الرجال من صغيرة وفرقة يهوشافاط الملك أنب ي ح 
  الملك فقد وقف   وتحقق ذلك بالفعل، ،معهم للقتال ضطراراإل دون من حتى جيدا  تدريبا   ب  ر  د  م  هائل  و  وجيش  
الثاني سفر أخبار األيام )فيهم  رجل آخر حتى خارق بشكل الذين تحطموا خصومهم عن ونيبحث وجنوده
02.) 

 (129في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
  مستقبل،يهوذا في ال ملك نبأ( شمعيا ي حتمل أن يكون ولكن ،سمه  إ ر  ذك  ي   لم) اهلل لقد تنبأ أحد أنبياء (9)

  حرقهاسيو  إسرائيلملك  يربعام الملك من( المرتفعات كهنة)البعل  كهنة جميع عظام سيأخذ يوشيا، سمها  و 
 الحدث هذا لقد تحقق(. 19-13: 06 الثاني الملوكسفر و  0: 16 األول الملوكسفر ) يربعام مذبح على
 .من التنبؤ به سنة 622 من يقرب ما بعد

 (1216في  1=  تحقيقال فرصة يةحتمالإ)
 إلى يدعو ما كل هناكو  عليها، عتماداإل مكني   وثيقةفهو  ذلك يثبت المقدس الكتاب أن إلى وبالنظر

 .تتحقق أيضا  جميعها بالحرفس ،"نهايةأزمنة ال" في قررةالم   تلكأي  تبقية،الم   ةنبوء 322الـ  أنب توقعال
سوف يفقدونها التي و  البركة الغير م تناهيةو  المقبلة، األحداث هذه تجاهل على يقدرون الذينمن ه م  

 مقالة نظرأ) المسيح؟ يسوع ،المقدس الكتابمؤلف  لطانلس   كل شخص  يخضعو  ،والممنوحة ألي شخص
أن يستخف بتحذير اهلل  عاقل  لشخص   هل( الفوائد هذه من قائمة على للحصول" Graceالنعمة " بعنوان
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 والكتاب المسيح يسوع بخصوص صحيح   بأنه يعرفونه ما يرفضون الذين أولئكعلى بالدينونة والقضاء 
 حياتهم؟ على يسوعدعوة  يرفضون الذين أو المقدس،
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 المقدس والخمسون في الكتاب الثامنة النبوءة
 نبوءات بخصوص عودة إسرائيل إلى أرضهم

  
 في. العالم أنحاء جميع في( انيينالعبر ) اليهود وشتتوا إسرائيل الرومان دمر بعد الميالد 72سنة  في
 .أوروبا في يعيشون الذين اليهود جميع تدمير هتلر حاول الثالثينيات وأوائل األربعينيات، أواخر

. لقد  إن إسرائيل لم تتوقف أبدا  عن كونها مجموعة من البشر، إال إنهم لم ي ك ن  لديهم أرض  أو وطن 
 .العالم دول جميع بينتشتتوا 

يك مْ " ك مْ  َفَتِصير   السَّْيفَ  َورَاَءك م   َواَجرِّد   االَممِ  َبْينَ  َواَذرِّ  اْرض 
: 11اللويين "، سفر َخِرَبة   َتِصير   َوم د ن ك مْ  م وِحَشة  

33. 
 َبْينَ  َقِليل   َعَددا   َفَتْبق ونَ  الشُّع وبِ  ِفي الرَّبُّ  َوي َبدِّد ك م  "

 .11: 1"، سفر التثنية ِإلْيَها الرَّبُّ  َيس وق ك م   الِتي األ َممِ 
 اأَلْرضِ  َأْقَصاءِ  ِمنْ  الشُّع وبِ  َجِميعِ  ِفي الرَّبُّ  َوي َبدِّد كَ "

 َوال َأْنتَ  َتْعِرْفَها لمْ  أ ْخَرى آِلَهة   ه َناكَ  َوَتْعب د   َأْقَصاِئَها ِإلى
 .11: 18"، سفر التثنية َوَحَجر   َخَشب   ِمنْ  آَباؤ كَ 

 أو ع  م  جت  م   أي  ة، ولم يبقى على قيد الحياة ستحيلم   تقريبا   الحياة قيد على إسرائيلبقاء  فرص كانتلقد 
 إعادةب أيضا   ولكن إسرائيل، بتشتيت فقط ليس اهلل تنبأفقد  ذلك ومع! وطن   دون  ب الناس من خرىأ   جموعة  م  

 !هم مرة  أ خرىجمع
وما   َوَيْغِرس ونَ  َوَيْسك ن ونَ  َخِرَبة   م د نا   َفَيْبن ونَ  ِإْسرَاِئيلَ  َشْعِبي َسْبيَ  َوَأر دُّ "  َوَيْصَنع ونَ  َخْمَرَها َوَيْشَرب ونَ  ك ر 
"، ِإَله كَ  الرَّبُّ  َقالَ « َأْعَطْيت ه مْ  الَِّتي َأْرِضِهمِ  ِمنْ  َبْعد   ي ْقَلع وا َوَلنْ  َأْرِضِهمْ  ِفي َوَأْغِرس ه مْ  .َأْثَماَرَها َوَيْأك ل ونَ  َجنَّات  

 .21-21: 1سفر عاموس 
 يقول: 32-11: 31 حزقيالسفر 
ذ ك مْ " 11  ."َأْرِضك مْ  ِإَلى ِبك مْ  َوآِتي اأَلرَاِضي َجِميعِ  ِمنْ  َوَأْجَمع ك مْ  األ َممِ  َبْينِ  ِمنْ  َوآخ 
ونَ  َطاِهرا   َماء   َعَلْيك مْ  َوَأر شُّ " 11  ."أ َطهِّر ك مْ  َأْصَناِمك مْ  ك لِّ  َوِمنْ  َنَجاَسِتك مْ  ك لِّ  ِمنْ . َفت َطهَّر 
وحا   َوَأْجَعل  , َجِديدا   َقْلبا   َوأ ْعِطيك مْ " 11  َقْلبَ  َوأ ْعِطيك مْ  َلْحِمك مْ  ِمنْ  اْلَحَجرِ  َقْلبَ  َوَأْنِزع  , َداِخِلك مْ  ِفي َجِديَدة   ر 

 ."َلْحم  
وِحي َوَأْجَعل  " 11  ."ِبَها َوَتْعَمل ونَ  َأْحَكاِمي َوَتْحَفظ ونَ  َفرَاِئِضي ِفي َتْسل ك ونَ  َوَأْجَعل ك مْ , َداِخِلك مْ  ِفي ر 



نبوءات تاريخية - بعالسا القسم  

87 
 

 ."ِإَلها   َلك مْ  َأك ون   َوَأَنا َشْعبا   ِلي َوَتك ون ونَ , ِإيَّاَها آَباَءك مْ  َأْعَطْيت   الَِّتي اأَلْرَض  َوَتْسك ن ونَ " 18
ك مْ " 11 وعا   َعَلْيك مْ  َأَضع   َوالَ  َوأ َكثِّر َها اْلِحْنَطةَ  َوَأْدع و. َنَجاَساِتك مْ  ك لِّ  ِمنْ  َوأ َخلِّص   ."ج 
وعِ  َعارَ  َبْعد   َتَنال وا ِلَكْيلَ  اْلَحْقلِ  َوَغلَّةَ  الشََّجرِ  َثَمرَ  َوأ َكثِّر  " 32  ".األ َممِ  َبْينَ  اْلج 
 اآليات الكتابية  من رات  ش  وع   16 إرمياوسفر  ،67 حزقيالسفر  في صعبة الفهم وم ساوية نبوءات هناك

 .خرىاأل  
 

 
والتي  واحدة   مرة   رضاأل إلى بالعودة اليهود بدأ 1822وبداية سنوات الـ  1922سنوات الـ  أواخر في

 لتحقيق المتحدة والواليات ابريطاني اهلل ستخدامحيث إ يةعالم حروبآنذاك  كانتإذ . إسرائيل سمإب ف  عر  ت  
 .مقاصده
 عام في الحق   وقت   في. خرىأ   مرة   ة  م  أ   رسميا   إسرائيل أصبحت مايو، 14يوم  في ،1849 عام في
 .خرىأ   مرة   أورشليم إسرائيل إمتلكت لها، المجاورة الدول مع الحروب وخالل ،1876و  1867
 إلى المسيح أو عودة الملك، قبل الحدث هذا إلى حاجة   ناك  ه  لقد كانت ". النهاية بداية" هي هذه كانتلقد 
د ث   فعال   رأيت ألنني المحظوظين من أننيب أشعر. األرض  كنتلقد . التلفزيون شاشة على حدوث ذلك الح 

 .ي آنذاكعمر  من الثامنة في
ع ل   المسيح، أو للملك الثاني والمجيء ستقبل،الم   بخصوص المقدس الكتاب لنبوءة وفقا     الحدث هذا فقد ج 

 !الحين   ك  ل  ذ   نذ  م   ق  د  ي   كان فقد. بالبدء  في الحركة" نهايةال ساعةتوقيت "
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 !األدلة الخارقة للطبيعة - الميت البحر مخطوطات 
  

 ،1849-1847سنة  فيوتأسست  كدولة إسرائيل ت  ح  أصب   يوم   عشية  قبل  حتىلقد حدث إكتشاف  م ذهل  
 في الكهوف في مخبأة كانت التيو  القديمة المقدس الكتاب مخطوطات من للعديد مذهل   كتشاف  إ إذ ت م  

 سنة. 0222لقد كان ع مر هذه المخطوطات أكثر من . يينسرائيلاإل جواهر باطن من إسرائيل
 من بالقرب كهف   فيلقد ألقى صبيا  راعيا  حجرا  

 ناتج   غريب  صدى   وقد س م ع  صوت   إسرائيل، قمران
 الفخارية األواني من العديد كتشفإ إذ. عن الحجر

 .القديمة مخطوطاتبال مليئةال الجميلة
إسترداد سفر إشعياء  هي النتيجةلقد كانت 

سفر و  المزامير،سفر  مع جنب إلى جنبا  بالكامل 
 الكتابأسفار من  سبعةو  حبقوق،وسفر  ،أيوب

 جزئيةال مخطوطاتال من والعديد لة  كام   المقدس
 .خرىاأل  

يمان  سجال   أيضا   ف  ش  كت  أ   وقد  هذهلعقيدة وا 
 أبناء" مواجهة  واحدة  أخيرة بين فيه تحدثس" النهاية أزمنة " أنكانوا يؤمنون بو  للغاية نبويين كانوالقد . الطائفة
 في نعكسي للرب تكريسهم الكامل والم ستمر وكان. المسيح عن يبحثون كانوالقد ". النور أبناء" و" مةالظل

 .أورشليم في متحف   في اآلن موجودة   هي مخطوطاتال هذهإن . اليومية حياتهم
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 للمسيح الثاني المجيء - القسم الثامن
 النبوءة التاسعة والخمسون في الكتاب المقدس
 إن المسيح، الملك، سيأتي إلى األرض مرة  ثانية  

 
 ناكه   ،المجيء األول للمسيح بخصوص المقدس الكتاب في عد  و   ل  ك   قابلم  في  أنه إلى التقديرات تشير
 .الثاني مجيئهبخصوص  عود  و   خمسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني مجيئه   عن كثيرة   ا  أشياء تالميذه   نفسه   يسوع لقد أخب ر  
 
ْيت ونِ  َجَبلِ  َعَلى َجاِلس   ه وَ  َوِفيَما"  َوَما َهَذا َيك ون   َمَتى َلَنا ق لْ : »َقاِئِلينَ  اْنِفرَاد   َعَلى التََّلِميذ   ِإَلْيهِ  َتَقدَّمَ  الزَّ
 .3: 11"، بشارة متى «الدَّْهِر؟ َواْنِقَضاءِ  َمِجيِئكَ  َعَلَمة   ِهيَ 

 (11 متىبشارة : )لهم وقال يسوع أجابهم
 .مخادعون ملكنه الملك، نهمبأ ويقولون سيأتون كثيرين. 1
 .حروب وأخبار حروب هناك تكونس. 0
 .بعضها البعض ست حارب مماأل  . 6
 لألمراض. واسع  إنتشار   هناك سيكون. 4
 .النطاق واسعة اتمجاعجوع  و  هناك كونسي. 3
 .واسع   نطاق   على زالزل تكونس. 6
 .واسع   نطاق   على الكراهية تكون وسوف اآلخرين، الكثيرين سيخونون. 7
 .كثيرين كذبة أنبياء يأتي سوف. 9
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 .الحب على مقدرته يفقدون سوف الناس من كثيرال. 8
 .األرض أنحاء جميع في المسيح عن سارةال األخبار نشر سيتم. 12
 أن شأنها من وسيكون العالم أنحاء جميع في( الدجال المسيح)حركة لضد المسيح  هناك كونتس. 11
 .اهلل حتى هيكل تخترق
ن  . 10  .الناس من بالنسبة للكثيرين طاقت ال ستكون بصورة األوقات هذه في عاناةوالم   إن الم ح 
  .ةقادم نهايةال أنالناس ب دركي   لنو  ،الفلك إلى نوحفيها  دخل لأليام التي مماثلة ستكون موراألإن . 16

 دون اإلنتباه إلى الخراب والدينونة القادمة. العادية حياتهمإذ سي مارسون  
 .الجديد والعالم مملكته   إلقامة وتأسيس االرض الىالمسيح  سيعود األمور هذه بعد
 حدثت عندما العقاب وليس ،منه مكافأة على ونيحصل سوف إليه ينتمون الذين أولئك أنب يسوع د  ع  و  لقد 
 .األشياء هذه جميع

 

 
. اآلن تحدثتقريبا   األحداث هذه فإن جميع ذلك، ومع. اآلن حتى ثانية   مرة   ييأت لم الملك، المسيح،إن 

 وقت   أي   من الموت حتى جوعا   يتضورون الناس وأكثر العالم، تاريخ في قياسي بمعدل هي الزالزلإن 
ن و  ،بأي  وقت  م ضى في التاريخ قارنة  م   ضامر األ من يموتون الناس وأكثر ضى،م   . ستمرار  إب تحدث الحروبا 
 .التاريخ على مستوىأي  وقت  م ضى  من كثافة أكثر الحروب كانتفقد  ،فقط 02 الـ القرن في

 فيالذي  أبيه فقط ولكن المالئكة، حتى وال ساعة،الو  يومال سيعرف شخص   يوجد ال أنهب يسوع ر  ذ  ح  لقد 
 .لذلك المحدد الوقت م  عل  ي  هو وحده   السماء

 



المجيء الثاني للمسيح -ثامن ال القسم  

91 
 

 المقدسالنبوءة الستون في الكتاب 
 إن المسيح، الملك، سيأتي مرة  ثانية  لشعبه الذين يؤمنون به

 
 .ثانية   همإلي عود  ي  س   نه  قائال  بأ شعبه   ن  مأ  ط   ، فقدقيامته بعد السماء إلى يسوع ودصع قبلم باشرة  و 

نْ " ذ ك مْ  َأْيضا   آِتي َمَكانا   َلك مْ  َوَأْعَدْدت   َمَضْيت   َواِ  "، بشارة َأْيضا   َأْنت مْ  َتك ون ونَ  َأَنا َأك ون   َحْيث   َحتَّى ِإَليَّ  َوآخ 
 .3: 21يوحنا 
 .إسرائيل لشعبه يعود سوف المسيح، الملك، بأن عد  و   ناك  ه  
ْنِقذ   ِصْهَيْونَ  ِمنْ  َسَيْخر ج  »: َمْكت وب   ه وَ  َكَما. ِإْسرَاِئيلَ  َجِميع   َسَيْخل ص   َوَهَكَذا"  َعنْ  اْلف ج ورَ  َوَير دُّ  اْلم 

 .11-11: 22"، رسالة رومية «َخَطاَياه مْ  َنَزْعت   َمَتى َله مْ  ِقَبِلي ِمنْ  اْلَعْهد   ه وَ  َوَهَذا .َيْعق وبَ 
 .سيقضي على أعدائه عند مجيئه   المسيح، الملك، بأن عد  و   ناك  ه  
"، رسالة تسالونيكي َمِجيِئهِ  ِبظ ه ورِ  َوي ْبِطل ه   َفِمِه، ِبَنْفَخةِ  ي ِبيد ه   الرَّبُّ  الَِّذي اأَلِثيم ، َسي ْسَتْعَلن   َوِحيَنِئذ  "

 .8: 1الثانية 
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 النبوءة الواحدة والستون في الكتاب المقدس
 الحرب ضد إسرائيل

 
تجتمع جميع  سوف األخيرة األيام في أنه على ينص الذي 14 ألصحاحا في زكريافي سفر  نبوءة هناك

 يقول: 1-1: 21سفر زكريا  .المسيح للملك، الثاني ءالمجي قبلم باشرة   إسرائيل ضد ا  حرباأل م م  لتصنع  
 ِنْصف   َوَيْخر ج   النَِّساء   َوت ْفَضح   اْلب ي وت   َوت ْنَهب   اْلَمِديَنة   َفت ْؤَخذ   ِلْلم َحاَرَبةِ  أ ور َشِليمَ  َعَلى األ َممِ  ك لَّ  َوَأْجَمع   1
  .اْلَمِديَنةِ  ِمنَ  ت ْقَطع   الَ  الشَّْعبِ  َوَبِقيَّة   السَّْبيِ  ِإَلى اْلَمِديَنةِ 
  .اْلِقتَالِ  َيْومَ  َحْرِبهِ  َيْومِ  ِفي َكَما األ َممَ  ِتْلكَ  َوي َحاِرب   الرَّبُّ  َفَيْخر ج   3
ْيت ونِ  َجَبلِ  َعَلى اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َقَدَماه   َوَتِقف   1 ْيت ونِ  َجَبل   َفَيْنَشقُّ  الشَّْرقِ  ِمنَ  أ ور َشِليمَ  ق دَّامَ  الَِّذي الزَّ  الزَّ

 َنْحوَ  َوِنْصف ه   الشَِّمالِ  َنْحوَ  اْلَجَبلِ  ِنْصف   َوَيْنَتِقل   ِجّدا   َعِظيما   َواِديا   اْلَغْربِ  َوَنْحوَ  الشَّْرقِ  َنْحوَ  َوَسِطهِ  ِمنْ 
  .اْلَجن وبِ 
 َأيَّامِ  ِفي الزَّْلَزَلةِ  ِمنَ  َهَرْبت مْ  َكَما َوَتْهر ب ونَ . آَصلَ  ِإَلى َيِصل   اْلِجَبالِ  ِجَواءَ  أَلنَّ  ِجَباِلي ِجَواءِ  ِفي َوَتْهر ب ونَ  1
يَّا   .َمَعكَ  اْلِقدِّيِسينَ  َوَجِميع   ِإَلِهي الرَّبُّ  َوَيْأِتي. َيه وَذا َمِلكِ  ع زِّ

  .َتْنَقِبض   الدَّرَاِري. ن ور   َيك ون   الَ  َأنَّه   اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون   1
وف   َواِحد   َيْوم   َوَيك ون   1   .ن ور   َيك ون   اْلَمَساءِ  َوْقتِ  ِفي َأنَّه   َيْحد ث   َبلْ  َلْيلَ  َوالَ  َنَهارَ  الَ . ِللرَّبِّ  َمْعر 
 اْلَبْحرِ  ِإَلى َوِنْصف َها الشَّْرِقيِّ  اْلَبْحرِ  ِإَلى ِنْصف َها أ ور َشِليمَ  ِمنْ  َتْخر ج   َحيَّة   ِمَياها   َأنَّ  اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون   8
ْيفِ  ِفي. اْلَغْرِبيِّ    .َتك ون   اْلَخِريفِ  َوِفي الصَّ
: 21، سفر زكريا َوْحَده   َواْسم ه   َوْحَده   الرَّبُّ  َيك ون   اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي. اأَلْرضِ  ك لِّ  َعَلى َمِلكا   الرَّبُّ  َوَيك ون   1

1-1. 
 www.foryourglory.org ،1222شهر ديسمبر سنة ل. أمريكي  م قيم  في أورشليم من بس  تَ قَ م  
ني "  ترى بأنها  الزيتون، جبل تجاهإب القديمة البلدة من النظر عند أنهب اليوم أورشليم فيلي  صديق  لقد ذ ك ر 
 المنطقة هذهإن . اآلخر الجانب على مجلس الشر جبلتعود  صعودا  أعلى  ثم قدرون وادي إلى نزوال   ت نساب  
  على ونجلسكانوا ي فقد ،قام  فيها االعداء بم حاصرة أورشليم التاريخ عبر مرة كل في هألن سماإل هذا تحمل
 قعي المتحدة مماأل   مقرفإن  اليومو ! ة  ر  م   ل  ك   فيإن هذا كان يحدث ...  معركتهم خطط لوضع الجبلهذا  قمة
 في بما ،أورشليم ضد ونتحولي سوف مماأل   جميع أنب يقول 6: 10 زكرياسفر ! الشرمجلس  جبل رأس على
 لديها التي المتحدة، مماأل   في ؟أورشليم مصير لتحديد سيجتمعون وأين التي تحيا فيها أنت اآلن. مةاأل   ذلك
 !الشر مجلس جبل يجلس على قمة في أورشليم ر  ق  م  
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 آخر   وقت   أي مثل كونيولن  األرض على يأتي أن يوشك ما من ختباءلإل أو للهروب مكان يوجد ال
بأننا سنجتاز   الم ترقب من. نفسهب وحضوره الرب وجود - فقط واحد   ملجأ   هناك. يأتيآخر أو وقت   مضى
 يوم ألن حقا   نفرحل ولكن ،بالمخاطر المحفوفة األوقات هذه في للغاية سارة غيرال موراأل بعض خالل من
 أن من تماما   تأكدا  م  فيه  تكونوقت  أكثر من أي  وقت  مضى  ناك  ه   كان إذا. جدا   قريب   ه  ظهور و  يقترب الرب

 قتبسةم   "!اآلن هوف كلمته،تجاه  أو تجاهه د  ر  م  ت   أي  بأنك ال تحمل في قلبك و  ةقيون مضمونة الرب مع عالقتك
 www.foryourglory.org من
 

 
 
 
 
 

 إلى شيرون  ي  فه م  ". ألزمنة النهاية"حروب   ثالثة هناكتوجد  بأنه يرون المقدس الكتاب علماء بعضإن 
 رمياإسفر  تي ت مثل الحرب رقم واحد لبابل القديمة.وال ،(0226 - 0226سنة ) العراق في األخيرة الحروب

 .بابل دمارلنا  يروي 32-31
 إليها شارالم   مماأل   أن إلى إذ ت شير   ،68-69األصحاحات  في حزقيال نبوءة في يه ثنينإ رقم حربال
 هذه تاريخإن . األخيرة األيام في إسرائيل ضد ا  حربس ت صن ع   وليبيا ثيوبياأو  فارس، وبالد ماجوج، ،جوج مثل
ت ت ب ع   ويمكن. العربية الدول من العديد مع ف  حال  ت  ب   الم قترن روسيا إلى عودي مماأل    هذهإن . األسماء هذه ت ع ق ب  و 

 ويقول. الدول هذه من كثيرال قوم بهات التي سرائيلإ ضد حاليا  حرب   وه ناك   ،0226سنة  فيك ت ب ت   الفقرة
م   68-69 حزقيالسفر  في األمم بقيةفإن  المطاف نهاية في هأنب العلماء  .إليها س ت نض 
 المسيح ،الكذاب المسيح التي سيبتدعها مؤقتال سالمال نبوءة بأن يشعرون النبوءات علميم   من العديدإن 
 .الحرب هذه بعد حدثست الدجال،
 المجيء في ل  ه  ست  ت   سوف والتي النهائية، هرمجدون معركةعنها  ي قال التي، و ثالثةستحدث الحرب رقم  ثم
 .ليسوع الثاني
 بجدول اوربطه اليوم الصحف عناوين في حدثتالتي  الحرب تحديد على بالضبط قادرون أنناب أعتقد ال
 إذاف ذلك، ومع. قرون لعدةيفترضون بخصوص هذا األمر  الناس كانلقد . المقدس الكتاب في عينم   زمني

 .حمقىفهذا يعني بإننا  ،"النهاية أزمنة"مواسم  في أنناب حقيقة دركن   ال ناك  
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 َهَكَذا َباق   َشْيء   ك لُّ  اآلَباء   َرَقدَ  ِحينَ  ِمنْ  أَلنَّه   َمِجيِئِه؟ َمْوِعد   ه وَ  َأْينَ »: َوَقاِئِلينَ ". واقعيا   تحذيرا   عطيناي   اهللإن 
، َيْوم   اللَّْيِل، ِفي َكِلص   َسَيْأِتي َوَلِكنْ " - "«اْلَخِليَقةِ  َبْدءِ  ِمنْ  ول   ِفيهِ  الَِّذي الرَّبِّ ، السََّماَوات   َتز   َوَتْنَحلُّ  ِبَضِجيج 

 .22و 1: 3رسالة بطرس الثانية  "،ِفيَها الَِّتي َواْلَمْصن وَعات   اأَلْرض   َوَتْحَتِرق   م ْحَتِرَقة ، اْلَعَناِصر  
 من العديد مع وثيقة عالقات وبناء تطويرب تقوم روسيا ،0226 عام حتى وذلك األخيرة، السنوات في
 يومنا حتى. القصة هذه ت  ب  ت  ك   كما إسرائيل حاربوني   نمم الحاضر الوقت في ممنه ينكثير الو  العربية، الدول
 ت  ر  س  ك   قد جديدة   حرب  فقد كانت ه ناك   ،0226 من سنة يوليو 16 في يوم الكتاب، هذا تحريرأقوم ب وأنا هذا
يران سوريا وكأن يبدو. إسرائيل في للتو  روسيا دافعإن . الهجمات وراء مه تشددةالم   اإلسالمية والجماعات وا 
 العظمى القوة عتبارهاإب الواليات المتحدة األمريكية رؤية يكرهون أنهمب هو بعض، لرأي وفقا   يبدو، ما على

ن و  السوفيتي، تحاداإل سقوط منذ العالم في الوحيدة  .من جديد العودة في طريقتهم هي هذها 
 www.foryourglory.org ،1222لشهر ديسمبر سنة . أمريكي  م قيم  في أورشليم من م َقَتبس  

 والمنجل المطرقة ذو الشيوعي األحمر العلم نصب أعاد بوتين الرئيسفإن  روسيا، في نفسه الوقت وفي"
  أيضا   ع  تاب  وي  . ستالين عهدالتي كانت في  الشعارات ستخدامإ إعادة إلى ودعا خرى،أ   مرة   الوطني لعلماك

يران،و  سوريا، خصوصا   العربية، الدول مع عالقاته تعزيز  ".والعراق ا 
 وا تخذإ األوروبية الدول من العديدفإن  ،0223سنة  أواخر حتىووصوال   الروسي، التهديد إلى وباإلضافة

  0223سنة  فيف". حتلينالم  " بـ إسرائيل يدعون الذين العرب من الكثير مع تفاقاإلبو  إسرائيل، ضد ا  قوي ا  موقف
 .اليهود جميع أوروباتستعيد  أنب آخرون ح  ر  قت  ا  و  ،الكاملإسرائيل ب تدمير لىإ يرانإ ت  ع  د   ،0226سنة  وأوائل

ي ز  غير طبيعي  .نفسه الشيطان في موجود   إن هذه م حاباة  وت ح 
 يران،م تقدمة إل تكنولوجياذات  صواريخل روسيا إعطاء جاء من خالل الروسي التهديد هذا من الكثيرإن 
من  األرض وجه على من الكاملإسرائيل ب تدميرب د  د  ه  ي  فهو  ،0226سنة  هذا تحديثه يتم الذي النحو على

 .الصواريخ خالل هذه
 .31-38 حزقيالسفر  في هاصفَ وَ كما َتَم  للحرب نبوءة يه إن هذه
 ،13-2 :38 حزقيالسفر  يقول

وجَ  َأْرضِ  ج وج   َعَلى َوْجَهكَ  اْجَعلْ , آَدمَ  اْبنَ  َيا] :الرَّبِّ  َكَلم   ِإَليَّ  َوَكانَ " وش   َرِئيسِ  َماج   َوت وَبالَ  َماِشكَ  ر 
وش   َرِئيس   ج وج   َيا َعَلْيكَ  َهَئَنَذا: الرَّبُّ  السَّيِّد   َقالَ  َهَكَذا: َوق لْ  َعَلْيهِ  َوَتَنبَّأْ   َوَأَضع  , َوأ ْرِجع كَ  .َوت وَبالَ  َماِشكَ  ر 
كَ , َفكَّْيكَ  ِفي َشَكاِئمَ   َمعَ  َعِظيَمة   َجَماَعة  , ِلَباس   َأْفَخرَ  اَلِبِسينَ  ك لَّه مْ  َوف ْرَسانا   َخْيل   َجْيِشكَ  َوك لَّ  َأْنتَ  َوأ ْخِرج 
وَذة   ِبِمَجن   ك لَّه مْ , َمَعه مْ  َوف وطَ  َوك وَش  َفاِرَس  السُّي وفَ  م ْمِسِكينَ  ك لَّه مْ , َوَمَجانَّ  َأْترَاس   وَمرَ  ,َوخ   َوك لَّ  َوج 
ي وِشهِ   َأْنتَ  ِلَنْفِسكَ  َوَهيِّئْ  اْسَتِعدَّ  .َمَعكَ  َكِثيِرينَ  ش ع وبا  , َجْيِشهِ  ك لِّ  َمعَ  الشَِّمالِ  َأَقاِصي ِمنْ  ت وَجْرَمةَ  َوَبْيتَ , ج 
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 اأَلْرضِ  ِإَلى تَْأِتي اأَلِخيَرةِ  السِِّنينَ  ِفي. ت ْفَتَقد   َكِثيَرة   َأيَّام   َبْعدَ  .م َوقَّرا   َله مْ  َفِصْرتَ  ِإَلْيكَ  اْلم ْجَتِمَعةِ  َجَماَعاِتكَ  َوك لُّ 
وا ِللَِّذينَ , َخِرَبة   َداِئَمة   َكاَنتْ  الَِّتي ِإْسرَاِئيلَ  ِجَبالِ  َعَلى َكِثيَرة   ش ع وب   ِمنْ  اْلَمْجم وَعةِ  السَّْيفِ  ِمنَ  اْلم ْسَتَردَّةِ   أ ْخِرج 

ي وِشكَ  َوك لُّ  َأْنتَ  اأَلْرَض  ت َغشِّي َكَسَحاَبة   َوَتك ون  , َكَزْوَبَعة   َوتَْأِتي َوَتْصَعد   .ك لُّه مْ  آِمِنينَ  َوَسَكن وا الشُّع وبِ  ِمنَ   ج 
ونَ  َوش ع وب    َأْصَعد   ِإنِّي: َوَتق ول   ,َرِديئا   ِفْكرا   َفت َفكِّر   ِبَباِلكَ  َتْخط ر   أ م ورا   َأنَّ  اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون   .َمَعكَ  َكِثير 

 َوالَ  َعاِرَضة   َله مْ  َوَلْيَس  س ور   ِبَغْيرِ  َساِكن ونَ  ك لُّه مْ , َأْمن   ِفي السَّاِكِنينَ  اْلَهاِدِئينَ  آِتي. َأْعرَاء   َأْرض   َعَلى
ْقَتِني, األ َممِ  ِمنَ  َمْجم وع   َشْعب   َوَعَلى َمْعم وَرة   ِخَرب   َعَلى َيِدكَ  ِلَردِّ , اْلَغِنيَمةِ  َوِلغ ْنمِ  السَّْلبِ  ِلَسْلبِ  َمَصاِريع    اْلم 
ار   َوَدَدان   َشَبا .اأَلْرضِ  َأَعاِلي ِفي السَّاِكن  , َوق ْنَية   َماِشَية    ِلَسْلبِ  َهلْ : َيْسأَل وَنكَ  َأْشَباِلَها َوك لُّ  َتْرِشيَش  َوت جَّ
؟ َأْنتَ  َسْلب   ةِ  ِلَحْملِ , َجَماَعَتكَ  َجَمْعتَ  َغِنيَمة   ِلغ ْنمِ  َهلْ  َجاء   َنْهب   ِلَنْهبِ , َواْلق ْنَيةِ  اْلَماِشَيةِ  أَلْخذِ , َوالذََّهبِ  اْلِفضَّ

؟  ِإْسرَاِئيلَ  َشْعِبي س ْكَنى ِعْندَ  اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي: الرَّبُّ  السَّيِّد   َقالَ  َهَكَذا: ِلج وج   َوق لْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا َتَنبَّأْ  ِلَذِلكَ ] َعِظيم 
ونَ  َوش ع وب   َأْنتَ  الشَِّمالِ  َأَقاِصي ِمنْ  َمْوِضِعكَ  ِمنْ  َوتَْأِتي َتْعَلم ؟ َأَفلَ , آِمِنينَ   َخْيل   رَاِكب ونَ  ك لُّه مْ , َمَعكَ  َكِثير 
. َيك ون   اأَلِخيَرةِ  اأَليَّامِ  ِفي. اأَلْرَض  ت َغشِّي َكَسَحاَبة   رَاِئيلَ ِإسْ  َشْعِبي َعَلى َوَتْصَعد   .َكِثير   َوَجْيش   َعِظيَمة   َجَماَعة  
 َهلْ : ]الرَّبُّ  السَّيِّد   َقالَ  َهَكَذا [.ج وج   َيا َأْعي ِنِهمْ  َأَمامَ  ِفيكَ  َأَتَقدَّس   ِحينَ , األ َمم   ِلَتْعِرَفِني َأْرِضي َعَلى ِبكَ  َوآِتي
 اأَليَّامِ  ِتْلكَ  ِفي َتَنبَّأ وا الَِّذينَ , ِإْسرَاِئيلَ  َأْنِبَياءِ  َعِبيِدي َيدِ  َعنْ  اْلَقِديَمةِ  اأَليَّامِ  ِفي َعْنه   َتَكلَّْمت   الَِّذي ه وَ  َأْنتَ 

 َأنَّ , الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول   ِإْسرَاِئيلَ  َأْرضِ  َعَلى ج وج   َمِجيءِ  َيْومَ , اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون   َعَلْيِهْم؟ ِبكَ  آِتيَ  َأنْ  ِسِنينا  
 ِفي َعِظيم   َرْعش   َيك ون   اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َأنَّه  , َتَكلَّْمت   َسَخِطي َنارِ  ِفي َغْيَرِتي َوِفي .َأْنِفي ِفي َيْصَعد   َغَضِبي
, اأَلْرضِ  َعَلى َتِدبُّ  الَِّتي َوالدَّابَّات   اْلَحْقلِ  َوو ح وش   السََّماءِ  َوط ي ور   اْلَبْحرِ  َسَمك   َأَماِمي َفَتْرَعش   .ِإْسرَاِئيلَ  َأْرضِ 
 .اأَلْرضِ  ِإَلى اأَلْسَوارِ  ك لُّ  َوَتْسق ط   اْلَمَعاِقل   َوَتْسق ط   اْلِجَبال   َوَتْنَدكُّ , اأَلْرضِ  َوْجهِ  َعَلى الَِّذينَ  النَّاسِ  َوك لُّ 

 ِباْلَوَبإِ  َوأ َعاِقب ه   .َأِخيهِ  َعَلى َواِحد   ك لِّ  َسْيف   َفَيك ون  . الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول   ِجَباِلي ك لِّ  ِفي َعَلْيهِ  السَّْيفَ  َوَأْسَتْدِعي
 َوَنارا   َعِظيَمة   َبَرد   َوِحَجاَرةَ  َجاِرفا   َمَطرا   َمَعه   الَِّذينَ  اْلَكِثيَرةِ  الشُّع وبِ  َوَعَلى َجْيِشهِ  َوَعَلى َعَلْيهِ  َوأ ْمِطر  , َوِبالدَّمِ 

 ".«الرَّبُّ  َأَنا َأنِّي َفَيْعَلم ونَ , َكِثيَرة   أ َمم   ع ي ونِ  ِفي َوأ ْعَرف   َوَأَتَقدَّس   َفَأَتَعظَّم   .ِكْبِريتا  وَ 
 ،21-2: 31 حزقيالسفر  يقول

وش   َرِئيس   ج وج   َيا َعَلْيكَ  َهَئَنَذا: الرَّبُّ  السَّيِّد   َقالَ  َهَكَذا: َوق لْ  ج وج   َعَلى َتَنبَّأْ  آَدمَ  اْبنَ  َيا َوَأْنتَ ]"  َماِشكَ  ر 
 َيِدكَ  ِمنْ  َقْوَسكَ  َوَأْضِرب   .ِإْسرَاِئيلَ  ِجَبالِ  َعَلى ِبكَ  َوآِتي الشَِّمالِ  َأَقاِصي ِمنْ  َوأ ْصِعد كَ  َوَأق ود كَ  َوَأر دُّكَ  .َوت وَبالَ 
. َمَعكَ  الَِّذينَ  َوالشُّع وب   َجْيِشكَ  َوك لُّ  َأْنتَ  ِإْسرَاِئيلَ  ِجَبالِ  َعَلى َفَتْسق ط   .اْلي ْمَنى َيِدكَ  ِمنْ  ِسَهاَمكَ  َوأ ْسِقط  , اْلي ْسَرى
 السَّيِّد   َيق ول   َتَكلَّْمت   أَلنِّي َتْسق ط   اْلَحْقلِ  َوْجهِ  َعَلى .اْلَحْقلِ  َوِلو ح وشِ  َنْوع   ك لِّ  ِمنْ  اْلَكاِسَرةِ  ِللطُّي ورِ  َمْأَكل   َأْبِذل كَ 
وجَ  َعَلى َنارا   َوأ ْرِسل   .الرَّبُّ   ِباْسِمي َوأ َعرِّف   .الرَّبُّ  َأَنا َأنِّي َفَيْعَلم ونَ , آِمِنينَ  اْلَجزَاِئرِ  ِفي السَّاِكِنينَ  َوَعَلى َماج 

 ق دُّوس   الرَّبُّ  َأَنا َأنِّي األ َمم   َفَتْعَلم  , َبْعد   ي َنجَّس   اْلم َقدََّس  اْسِمي َأَدع   َوالَ , ِإْسرَاِئيلَ  َشْعِبي َوَسطِ  ِفي اْلم َقدَّسِ 
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 م د نِ  س كَّان   َوَيْخر ج   .َعْنه   َتَكلَّْمت   الَِّذي اْلَيْوم   ه وَ  َهَذا. الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول   َوَصارَ  َأَتى َقدْ  ه وَ  َها] ِإْسرَاِئيلَ 
 ِبَها َوي وِقد ونَ , َوالرَِّماحَ  َواْلِحرَابَ  َوالسَِّهامَ  َواْلِقِسيَّ  َس َواأَلْترَا َواْلَمَجانَّ  السَِّلحَ  َوي ْحِرق ونَ  َوي ْشِعل ونَ  ِإْسرَاِئيلَ 
ذ ونَ  َفلَ  .ِسِنينَ  َسْبعَ  النَّارَ  , ِبالنَّارِ  السَِّلحَ  ي ْحِرق ونَ  أَلنَّه مْ  اْلو ع ورِ  ِمنَ  َيْحَتِطب ونَ  َوالَ , ع ودا   اْلَحْقلِ  ِمنَ  َيْأخ 

وجا   أ ْعِطي َأنِّي, اْلَيْومِ  َذِلكَ  ِفي َوَيك ون   .الرَّبُّ  السَّيِّد   َيق ول  , َسَلب وه مْ  الَِّذينَ  َوَيْسل ب ونَ  َنَهب وه مْ  الَِّذينَ  َوَيْنَهب ونَ   ج 
وجا   َيْدِفن ونَ  َوه َناكَ . اْلَعاِبِرينَ  َنَفَس  َفَيس دُّ , اْلَبْحرِ  ِبَشْرِقيِّ  َعَباِريمَ  َوَواِدي, ِإْسرَاِئيلَ  ِفي ِلْلَقْبرِ  ه َناكَ  َمْوِضعا    ج 

ْمه وَره   ْمه ورِ  َواِديَ  َوي َسمُّوَنه  , ك لَّه   َوج  وا ِإْسرَاِئيلَ  َبْيت   َوَيْقِبر ه مْ  .ج وج   ج   ."َأْشه ر   َسْبَعةَ  اأَلْرَض  ِلي َطهِّر 
 بين األخيرة العنيفة والم روعة هائلةال المعارك يناورأ ،0226بزيارة إسرائيل في سنة  وزوجتي أنالقد ق منا 

 من وأخواتنا إخوانناتجاه  العرب المسيحيين موقف رأيت لقد. اليهودي والشعب إلسرائيل اهلل وخطة المسلمين
 من اليهودي الشعب تهجير تحاول ،ةحضار  07حوالي  وأحيانا   قرون،ال عبر اآلثار علم رأيت لقد. اليهود
 .همميعاد أرض

ه  ل   أمين   اهللإن   وجودك أثناء لك   ت ك ل م  بها التي لوعودل ،أيضا   حياتك في وهو سيكون أمينا  ! ه  عد  و  و   غ ر ض 
 هناك أنب أعتقدوأنا  ذلك، ومع. إسرائيل ألجل المعركة هذه خوضي سوف اهللإن ! معه   وثيقة عالقة في

 :ه نا الناس من مجموعات لعدة دروسا  
 .اهلل توقيت في متدميره يتم سوفإذ  النبوءة، لهذه وفقا  . إسرائيل عارضوني   الذين ألولئك بالنسبة. 1
 اإلسرائيليون يفهم عندما التاريخ، في فعل كما يتدخل سوف اهلل أنب إنني أؤمن .لإلسرائيليين بالنسبة. 0
 .به ثقتهم وعلى اهلل لتدخل حاجتهم
ن و  وكلمته، يسوع على كليا   عتمادا  علينا أن نعتمد إ ينبغي .للمسيحيين بالنسبة. 6   ننااأم هو هذاا 
 .الساقط العالم في الوحيد الحقيقي
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 النبوءة الثانية والستون في الكتاب المقدس
 عندما يأتي المسيح مرة  أ خرى، فلن يكون كما كاَن في السابق عندما غادَر األرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الرؤيا سفر في ل  جَ سَ م   هو كما رؤياال في يوحنا لقد رآه  
 ك لِّ  َعَلى اْلَقاِدر   َيْأِتي، َوالَِّذي َكانَ  َوالَِّذي اْلَكاِئن   الرَّبُّ  َيق ول   َوالنَِّهاَية ، َداَية  اْلبِ  َواْلَياء ، اأَلِلف   ه وَ  َأَنا"
 .8: 2"، سفر الرؤيا َشْيء  
ْوتَ  أَلْنظ رَ  َفاْلَتَفتُّ " ، ِمنْ  َمَناِيرَ  َسْبعَ  رََأْيت   اْلَتَفتُّ  َوَلمَّا. َمِعي َتَكلَّمَ  الَِّذي الصَّ  السَّْبعِ  َوَسطِ  َوِفي َذَهب 

، اْبنِ  ِشْبه   اْلَمَناِيرِ   رَْأس ه   َوَأمَّا .َذَهب   ِمنْ  ِبِمْنَطَقة   َثْدَيْيهِ  ِعْندَ  َوم َتَمْنِطقا   الرِّْجَلْيِن، ِإَلى ِبَثْوب   م َتَسْرِبل   ِإْنَسان 
، النَُّحاسِ  ِشْبه   َوِرْجَله   .َنار   َكَلِهيبِ  َوَعْيَناه   َكالثَّْلِج، اأَلْبَيضِ  َكالصُّوفِ  َفَأْبَيَضانِ  َوَشْعر ه    َكَأنَّه َما النَِّقيِّ

 َحدَّْينِ  ذ و َماض   َوَسْيف   َكَواِكَب، َسْبَعة   اْلي ْمَنى َيِدهِ  ِفي َوَمَعه   .َكِثيَرة   ِمَياه   َكَصْوتِ  َوَصْوت ه  . َأت ون   ِفي َمْحِميَّتَانِ 
ِتَها ِفي ت ِضيء   َوِهيَ  َكالشَّْمسِ  َوَوْجه ه   َفِمِه، ِمنْ  َيْخر ج   ، ِرْجَلْيهِ  ِعْندَ  َسَقْطت   رََأْيت ه   َفَلمَّا .ق وَّ  َيَده   َفَوَضعَ  َكَميِّت 
ل   ه وَ  َأَنا َتَخْف، الَ : »ِلي َقاِئل   َعَليَّ  اْلي ْمَنى  .21-21: 2"، سفر الرؤيا َواآلِخر   اأَلوَّ

هو  األول مجيئه من الغرض كانلقد . أيضا   بالكامل هللكان ا إال إنه ،إنسان  ى كولاأللقد جاء  في المرة 
 .اهلل شخصية عنللناس  كشفأن يو  لهم، اهلل محبة للناس   أن ي ظه ر  
 .السماء إلى تذهب أنب لك السماح أجل من خطاياك ألجل ي عاق ب  و  ب  صل  لي   أيضا   جاء   لقد

 لشيطانليس ل اآلن. قيامتهو  الصليب على الموت طريق عن ينالروحي أعدائه   م  ز  ه   األولفي مجيئه 
ربا   يسوع جعلوا الذين الناسعلى  ليس ولكن الناس، على س لطانا   لديه يزال ال الشيطانإن . عليه ان  لطس  

 .لحياتهم
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يحمي  سوفإن الرب . القادمة الحروب هذه في تخشاه ما لديكفليس  ،ربا  لحياتك يسوع جعلت   قد كنت إذا
 !الموت   م  ز  ه   أنه   حتى. له   مه   الذين أولئك
 سَخر  من ن ال إننا. بسيطة الرسالةفإن  آخر،في أَي دين   أو ،ا  بوذي ،ا  هندوسي ،ا  سلمم   ،يهوديا   كنت إذا

 .بسيطة لسببين الصليب في الشيطان مَ زَ هَ إال إن يسوع قد . كَ دينَ 
 .البعض كمابعض مع تواصلو  وثيقة علقة لي َمِكن َك أنَت واهلل ألن تكونا في. 2
والذين ليس للشيطاِن س لطانا    ليجعلَك خليقة  جديدة   الحياة، في جديدة   بداية   ،جديدة   هوية   عطيكَ ي  ل. 1

 عليهم فيما بعد.
 

 .السماء إلى عادَ  ثم قاَم يسوع من بين األموات قدل
 هذه. غالبا  م نتصرا  و  ملكا   يعودس. الجديدة األرض على مملكته وتأسيس قامةإل يأتيس الثانية المرة في

 جهنم، النار، بحيرة في أعدائه يضع سوف المرة
 .األبد إلى معه ملكنو  حكمنس به نؤمن الذين ونحن
َذا َمْفت وَحة ، السََّماءَ  رََأْيت   ث مَّ "  َأْبَيض   َفَرس   َواِ 

 َيْحك م   َوِباْلَعْدلِ  َوَصاِدقا ، َأِمينا   ي ْدَعى َعَلْيهِ  َواْلَجاِلس  
، َكَلِهيبِ  َوَعْيَناه   .َوي َحاِرب    ِتيَجان   رَْأِسهِ  َوَعَلى َنار 
 .ه وَ  ِإالَّ  َيْعِرف ه   َأَحد   َلْيَس  َمْكت وب   اْسم   َوَله   َكِثيَرة ،
َتَسْرِبل   َوه وَ  ، َمْغم وس   ِبَثْوب   م   اْسم ه   َوي ْدَعى ِبَدم 
 َكان وا السََّماءِ  ِفي الَِّذينَ  َواأَلْجَناد   «.اهللِ  َكِلَمةَ »

، َخْيل   َعَلى َيْتَبع وَنه    َوه وَ . األ َممَ  ِبهِ  َيْضِربَ  ِلَكيْ  َماض   َسْيف   َيْخر ج   َفِمهِ  َوِمنْ  .َوَنِقّيا   َأْبَيَض  َبزّا   اَلِبِسينَ  ِبيض 
، ِمنْ  ِبَعصا   َسَيْرَعاه مْ   َعَلى َوَله   .َشْيء   ك لِّ  َعَلى اْلَقاِدرِ  اهللِ  َوَغَضبِ  َسَخطِ  َخْمرِ  َمْعَصَرةَ  َيد وس   َوه وَ  َحِديد 

 .21-22: 21"، سفر الرؤيا «اأَلْرَبابِ  َوَربُّ  اْلم ل وكِ  َمِلك  : »َمْكت وب   اْسم   َفْخِذهِ  َوَعَلى َثْوِبهِ 
 .النار بحيرة في الشيطانب لقيي   سوف

ْبِليس  "  َوَسي َعذَّب ونَ . اْلَكذَّاب   َوالنَِّبيُّ  اْلَوْحش   َحْيث   َواْلِكْبِريِت، النَّارِ  ب َحْيَرةِ  ِفي ط ِرحَ  ي ِضلُّه مْ  َكانَ  الَِّذي َواِ 
 .22: 12"، سفر الرؤيا اآلِبِدينَ  َأَبدِ  ِإَلى َوَلْيل   َنَهارا  

 .جديدة   ا  وأرض جديدة   سماء  ب سيأتي
 َما ِفي ي وَجد   الَ  َواْلَبْحر   َمَضتَا، األ وَلى َواأَلْرَض  األ وَلى السََّماءَ  أَلنَّ  َجِديَدة ، َوَأْرضا   َجِديَدة   َسَماء   رََأْيت   ث مَّ  
 .2: 12"، سفر الرؤيا َبْعد  
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 .شعبهل وم ريحا   جديدا   شيء كل جعلسي اهللإن 
 َوه مْ  َمَعه ْم، َسَيْسك ن   َوه وَ  النَّاِس، َمعَ  اهللِ  َمْسَكن   ه َوَذا»: َقاِئل   السََّماءِ  ِمنَ  َعِظيما   َصْوتا   َوَسِمْعت  "

 َيك ون   الَ  َواْلَمْوت   ع ي وِنِهْم، ِمنْ  َدْمَعة   ك لَّ  اهلل   َوَسَيْمَسح   .َله مْ  ِإَلها   َمَعه مْ  َيك ون   َنْفس ه   َواهلل  . َشْعبا   َله   َيك ون ونَ 
ْزن   َيك ون   َوالَ  َبْعد ، َما ِفي رَاخ   َوالَ  ح   اْلَجاِلس   َوَقالَ  «.َمَضتْ  َقدْ  األ وَلى األ م ورَ  أَلنَّ  َبْعد ، َما ِفي َوَجع   َوالَ  ص 
 َقالَ  ث مَّ  «.َوَأِميَنة   َصاِدَقة   اأَلْقَوالَ  َهِذهِ  َفِإنَّ  اْكت ْب،: »ِليَ  َوَقالَ «. َجِديدا   َشْيء   ك لَّ  َأْصَنع   َأَنا َها: »اْلَعْرشِ  َعَلى
انا   اْلَحَياةِ  َماءِ  َيْنب وعِ  ِمنْ  اْلَعْطَشانَ  أ ْعِطي َأَنا. َوالنَِّهاَية   اْلِبَداَية   َواْلَياء ، اأَلِلف   وَ ه   َأَنا! َتمَّ  َقدْ : »ِلي  َمنْ  .َمجَّ

، ك لَّ  َيِرثْ  َيْغِلبْ   َوالرَِّجس ونَ  اْلم ْؤِمِنينَ  َوَغْير   اْلَخاِئف ونَ  َوَأمَّا .اْبنا   ِليَ  َيك ون   َوه وَ  ِإَلها   َله   َوَأك ون   َشْيء 
، ِبَنار   اْلم تَِّقَدةِ  اْلب َحْيَرةِ  ِفي َفَنِصيب ه مْ  اْلَكَذَبةِ  َوَجِميع   اأَلْوثَانِ  َوَعَبَدة   َوالسََّحَرة   َوالزَُّناة   َواْلَقاِتل ونَ   ه وَ  الَِّذي َوِكْبِريت 

 .8-3: 12"، سفر الرؤيا «الثَّاِني اْلَمْوت  

 
 .اهلل هو الملك، المسيح،إن . األبد إلى الملك، المسيح، مع السماء في نحيا سوف

 َوَعَلى س وِقَها َوَسطِ  ِفي .َواْلَحَملِ  اهللِ  َعْرشِ  ِمنْ  َخاِرجا   َكَبلُّور   اَلِمعا   َحَياة   َماءِ  ِمنْ  َصاِفيا   َنْهرا   َوَأرَاِني"
 الشََّجَرةِ  َوَوَرق   َثَمَرَها، َشْهر   ك لَّ  َوت ْعِطي َثَمَرة ، َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َتْصَنع   َحَياة   َشَجَرة   ه َناكَ  َوِمنْ  ه َنا ِمنْ  النَّْهرِ 
 َوه مْ  .َيْخِدم وَنه   َوَعِبيد ه   ِفيَها، َيك ون   َواْلَحَملِ  اهللِ  َوَعْرش  . َبْعد   َما ِفي َما َلْعَنة   َتك ون   َوالَ  .األ َممِ  ِلِشَفاءِ 

ونَ  ونَ  َوالَ  ه َناَك، َلْيل   َيك ون   َوالَ  .ِجَباِهِهمْ  َعَلى َواْسم ه   َوْجَهه ، َسَيْنظ ر  ، ن ورِ  َأوْ  ِسرَاج   ِإَلى َيْحتَاج   أَلنَّ  َشْمس 
َلهَ  الرَّبَّ   .1-2: 11"، سفر الرؤيا اآلِبِدينَ  َأَبدِ  ِإَلى َسَيْمِلك ونَ  َوه مْ  َعَلْيِهْم، ي ِنير   اإلِْ
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 والصلةالخاتمة  -القسم التاسع 
 لقد بدأنا هذه القصة ِبَمَثل  

 
 
 
 اْلِجْنسِ  َشِريف   ِإْنَسان  : َفَقالَ : "21: 21 لوقابشارة  قولت
ذَ  َبِعيَدة   ك وَرة   ِإَلى َذَهبَ   ."َوَيْرِجعَ  م ْلكا   ِلَنْفِسهِ  ِلَيْأخ 
 

 .مملكته لبناء ستخدامهاإل الموارد عبيده الملك أعطىلقد 
 .11، 21-21: 21 لوقابشارة  في الملك لهذا الناسما قاله  بعض الحظ
وَنه   َفَكان وا َمِديَنِتهِ  َأْهل   َوَأمَّا" 21   .َعَلْيَنا َيْمِلك   َهَذا َأنَّ  ن ِريد   الَ : َقاِئِلينَ  َسَفاَرة   َورَاَءه   َفَأْرَسل وا ي ْبِغض 
ةَ  َأْعَطاه م   الَِّذينَ  اْلَعِبيد   أ وَلِئكَ  ِإَلْيهِ  ي ْدَعى َأنْ  َأَمرَ  اْلم ْلكَ  َأَخذَ  َبْعَدَما( المجيء الثاني) َرَجعَ  َوَلمَّا 21  اْلِفضَّ
  .َواِحد   ك لُّ  تَاَجرَ  ِبَما ِلَيْعِرفَ 

ل   َفَجاءَ  21   .َأْمَناء   َعَشَرةَ  َرِبحَ  َمَناكَ  َسيِّد   َيا: َقاِئل   اأَلوَّ
اِلح   اْلَعْبد   َأيَُّها ِنِعمَّا: َله   َفَقالَ  21 ْلَطان   َلكَ  َفْلَيك نْ  اْلَقِليلِ  ِفي َأِمينا   ك ْنتَ  أَلنَّكَ  الصَّ  ."م د ن   َعْشرِ  َعَلى س 

 )لقد نال  هذا العبد م كافأة  من سيده (.
 تحت يكونوا أن لم ي ريدواو  الخاصة حياتهم إدارة أرادوا ألنهم المملكة هذه إلى لم ينضموا الناس بعض إن

 !لملكل الخضوع دون المملكة من زءا  ج   تكون   أن مكنكي   ال. الملك لطةس  
 ".ق دَّاِمي َواْذَبح وه مْ  ه َنا ِإَلى ِبِهمْ  َفْأت وا َعَلْيِهمْ  َأْمِلكَ  َأنْ  ي ِريد وا َلمْ  الَِّذينَ  أ وَلِئكَ  َأْعَداِئي َأمَّا" 11

 ،يهوديا   كنت إذا. لكا  بالنسبة جديد ه  كل أوما قرأته   بعضيكون  أن حتملالم   فمن هذا، تقرأ بينما ك نت  
م   بيسوع اإليمانإن . ك  ع  م   ا  خاص ا  عهد لديه اهلل أنب تعلم لعلكف  .اليهودي الشخص حياة في العهد ذلك ي ت م 

فإن إدراكك بأن اهلل الخالق هو إله  م عطي وهو ي ريد  عالقة  شخصية   ،ذو إيمان  آخر أو ا  سلمم   كنت إذا
، بإمكانه أن ي غير حياتك.  معك 

النبوءات التي تحققت والتي  خالل من وحيال ع مق اآليات الكتابية الم عطاة ه نا مع غيرها س ي ثب ت   مقارنةب
إن اهلل ليس سيدا   ."نية صادقة وحسنة - إرادة صالحة"و مفتوح   قلب   هو اهلل يطلبه ما كلإن  ال جدال فيها.

 .قاسيا  
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أو النية  ذوي اإلرادة الصالحة) اْلَمَسرَّة   َوِبالنَّاسِ  السََّلم   اأَلْرضِ  َوَعَلى (السماء) اأَلَعاِلي ِفي ِللَّهِ  اْلَمْجد  »"
 .21: 1"، بشارة لوقا «(، من نعمتهالصادقة والحسنة

س ن  النية   منه تريدإنك  اهلل؛ عن الحقيقة تريد بأنك ببساطة يعنيأن تكون شخصا  ذو إرادة صالحة أو ح 
 وسوف ،"نيتك الحسنة والصادقة" بسبب نعمته   ر  ظه  وي   قلبك يعرف الذي اهلل،إن . لك نفسه عن يكشف أن
 يمكن ا  طريق ليست التقاليدإن . جتماعيةواإل الثقافية التقاليد في تثق الأن  عليك  . لك   نفسه   وي عل ن   ف  كش  ي  
توضيحه  تم ماإن . فقدانهبالتالي اإلبتعاد عن اهلل و التقاليد في  تسببتلقد . الحق معرفة في عليه عتماداإل
 .المعصومة من الخطأ اهلل كلمةفيها ل جدال ال التي الحقيقة هي هنا

 يعود ال قديعود أو  قد يسوعإن  وكيف ومتى كان إذا ما حول العالم في تباينةالم   اآلراء من العديد هناك
 هناك ذلك، ومع. التفاصيل على يتفقون ال المسيحيين من العديدإن  حتى. األيام من يوم   في األرض إلى

ذلك اليوم  يكون قد. األرضوجه  على عاش شخص كلللدينونة ل يوم   هناك يكون أن وهو ،مؤكد   واحد   شيء  
فإن  وبالتالي ،فيه أنت تموتس الذيهو اليوم  يوم الدينونة يكون أن ينبغي ذلك، ومع. يسوع هو يوم عودة

 !لكالدينونة بالنسبة  يومهو  يكون سوف يوم موتك
فقد أ ع د  اهلل لك  طريقا  وقصدا  . إنسان  هالكا  أبديا   أي   يهلك أنهي  اهلل مشيئة تليس أنهب اهلل كلمة تقول
 الصفحة إن. ألجل خطاياك بدال  منك هموت طريق عن الخالص لهذا الكامل ثمناليسوع  دفعلقد . أبديا  آمنا  
 .األبدية الحياة عطيةعلى  حصللت ت صلي كيف لك   ر  ظه  ت   سوف التالية
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 الصلة
 

 إننا جميعا  م نفصلين عن اهلل منذ البداية
 

 
 من حول الحقيقة أريد الحق. طالب   نيإن إلهي، يا: "فصلي هكذا األمور، هذه من متأكد غير كنت إذا

. سمكبإ تخبرني أن منك أريد لي، نفسكَ ت عِلَن  أن منك أريد .المسيح والملك، الروحية األمور وحول أنت
 وأخبره   اهلل أمام قلبك أ سك ب   اآلن،، و "إنسان   من أو كتاب   من شيئا   وليس ،ا  شخصيهذا األمر  يكون أن أريد

 إلى آخره . ،كمخاوفو  ،عن شكوكك. عن مشاعرك بصدق  
إنني  اهلل، يا: "اآلن ذلك فعل يمكنك خطاياك، وغفران ،المسيح الملك، لقبول الصالة في ترغب كنت إذا
نني و  القديمة حياتي تأخذلكي  المسيح ،ملك  ك يسوع أرسلتَ  أنك أؤمن  أن ريد  أ  . هو حياته   أن أستقبل ريد  أ  ا 
 أنهب ؤمن  وأ ،من أجلي ه  مَ دَ  كَ فَ سَ قد  يسوع أنب إنني أؤمن  . معك أتواَصلَ  أن أستطيع حتى عائلتك في أ وَلَد 
 األموات بين من قامَ  أنهب إنني أؤمن   ،كانت معها التي والعقوبة القديمة حياتيفهو قد َأَخَذ  ماتَ  عندما

 ."إنني أ َسِلم  َدَفَة حياتي ليسوع اآلن. ربي ،سيدا  لحياتي يسوع بجعل هذا أقبل أنا. حياته   عطينيلي  
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 التبادل العظيم
 

د ث  ! من أجلك كان الصليب على منه المسيح ما عانى كلإن  فهو . من أجلك عظيم   تبادل   هناكفقد ح 
ذ   ر عت ها  التيوالرديئة  السيئة راالبذ وجميع ،جميع لعناتك أ خ  ر ع ها  أو أنت  ز   اآلنإنك  . وأجدادك   آبائك  التي ز 

 جميع مجانا   يسوع أعطاك   بالنعمةف ذلك، ومع. السيئة راالبذ تلك ثمار ،الثمر ،رهيبةال النتيجة تستحق
 .ها هو فقطيستحق التي بركاتال
 
 

 
 
 
 
 

 وخطايا اللعناتجميع  يسوعل أعطىو  ،جميع بركات اهلل ،بدمه العهد أو يسوع، صليب لنا أعطىلقد 
 .البشر

وبا   م َصابا   َحِسْبَناه   َوَنْحن  . َتَحمََّلَها َوَأْوَجاَعَنا َحَمَلَها َأْحزَاَنَنا َلِكنَّ : "1-1: 13سفر إشعياء يقول   َمْضر 
وح   َوه وَ  .َوَمْذل وال   اللَّهِ  ِمنَ  ب رِهِ  َعَلْيهِ  َسَلِمَنا تَْأِديب  . آثَاِمَنا أَلْجلِ  َمْسح وق   َمَعاِصيَنا أَلْجلِ  َمْجر   ك لَُّنا .ش ِفيَنا َوِبح 
 ."َجِميِعَنا ِإْثمَ  َعَلْيهِ  َوَضعَ  َوالرَّبُّ  َطِريِقهِ  ِإَلى َواِحد   ك لُّ  ِمْلَنا. َضَلْلَنا َكَغَنم  
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 سجينا   كان باراباس بأن 16: 07تقول بشارة متى . باراباس قصة
الصليبان . الجلجثة على لبانص   ثالثة هناك كانلقد . ة  مع  الس   يء  س  

أما الصليب . ينجرم  للم   ن كانا م خصصينجانبياللذان كانا على ال
ـ ل لقد كان  م ع دا   ال،ك يسوع؟في الوسط فقد كان  م ع دا  ل كان الذي

قد  يسوع أنب يقول 36سفر إشعياء . مكانه   يسوع ذ  خ  أ  لقد . باراباس
 .مكاننا ذ  خ  أ  
 
 

 
 
 
 

 
 

 بها تمتعلكي ن لناألج يسوع التي َصَنَعها الرئيسية التبادالت بعض سنذكر
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 لنا. ي غَفرَ لكي  يسوع بَ وقِ ع  لقد . 1
 (.16: 0 كولوسيرسالة  ،60: 4 أفسسرسالة  ،3-4: 36 إشعياءسفر )

ِرحَ لقد . 0  بطرسرسالة  ،17-16: 9بشارة متى  ،3-4: 36 شعياءسفر إ) ن شفىلكي  يسوع ج 
 (.04: 0األولى 

ِعلَ لقد . 6  نا خطيئة   يسوع ج   كورنثوسرسالة  ،12: 36ء شعياسفر إ) بره  ب َنَتَبَررَ لكي  ب آثام 
 (.12: 12 ،6: 4 ،00: 6 روميةرسالة ) اهلل مع أن تكون في وضع  جيد   "رْ بِ إن كلمة "(. 01: 3الثانية 

 
 .حياتهفي  نشترك لكي موتنا يسوع مات  لقد . 4

 (.30: 9 يوحنابشارة  ،8: 0 عبرانيينرسالة ال ،06: 6 روميةرسالة ) موت هي الخطية أجرة ألن
: 09 ،06-00: 01 التثنية سفر ،14-16: 6 غالطيةرسالة ) البركة ننال  لكي  لعنة   يسوع لقد صار  . 3

1-16.) 
 :اللعنات بعض

 .والعاطفية العقلية اإلنهيارات
 .ةالوراثياألمراض  وخاصة - المزمن أو المتكرر المرض
 .المشاكل النسائية أو متكررةال اإلجهاض مشاكل

 .خاطئال اإلرتباط بشريك الحياة - واألسرة الزواج نهيارإ
 .يكون الدخل الوارد بالكاد يكفي عندما وخصوصا   ،متواصلة اإلحتياج المادي بصورة

 .ادثو لحل التعرض
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 .طبيعية غيربصورة  وفاةال أو نتحاراإل
 .والمخدرات الكحول مثل اإلدمان،
 .السلطة على التمرد
 .طبيعيال غير الجنسي الميول

. كثيرة غيرهاأ خرى و  اللعنات هذه منإن الحصول بصورة شخصية على قوة الصليب سوف ي خلصَك 
 !فإستعد لذلك

: 8، 8: 9رسالة كورنثوس الثانية ) ووفرته غناهفي  شارك  تن لكي الفقريسوع من  عانى لقد. 6
9.) 

 أن  من نتمكن لكي يةافالك من كثراأل هيف أما الغنى والوفرة ؛ما يكفيالحصول على هو  فقط االكتفاءإن 
 .الصليب على وم حتاجا  وهو ا  عاري ،ا  عطشان ،ا  جائع يسوع كانلقد . اآلخرين باركن  

 (.66-63: 07 متىبشارة ) مجدهِ في  شارك  تنلكي  عارنا حمل يسوع. 7
 (.عارليس إلى ال) مجدإلى ال األوالد من العديدب يأتي يسوعبأن  12: 0 عبرانيينسفر ال يقول
 .العار يصد القدس الروح. القدس الروح من االمتالء على الحصول من نتمكن
 .العار سببي   الجنسي عتداءاإلإن 
 .العار خالل من العبودية عقلية على نحصلإننا 
 .العار خالل من الغرور مشاكل على نحصلإننا 

لقد أخفى اهلل (. 31-43: 07 متىبشارة ) اآلب مع قبول  ليكون لنا  رفضنا يسوع عانىلقد . 9
 .باآل بأننا مقبولين من اهلل يقول 6: 1 أفسسرسالة . من أجلنا ه  ض  ف  ر  و   يسوع عن وجهه اآلب

 لشخص   م ي عنون  شيئا  بالنسبة  أنه لو كما ،باإلنتماء واليشعر  ،ألن يكونوا مقبولين لديهم جوع   الناسإن 
 .نتماءلإل ناسبالم   المكان يه كنيسته  إن . هذا عطيي   أن ه  ن  مك  ي   فقط يسوعإن . ما

 .والدهمامن  لقبولل بحاجة األطفالإن 
.إن  نه  بإنفتاح   الح ب يجب أن ي ع ب ر  ع 
 (.6: 34 إشعياءسفر ) الرفضالشعور ب سببي   لطالقإن ا
 .م كسور   قلب  يسوع ب مات  لقد 
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ك مْ  اْقَبل وا ِلَذِلكَ " إن اهلل يقبلنا  .1: 21"، رسالة رومية اهللِ  ِلَمْجدِ  َقِبَلَنا َأْيضا   اْلَمِسيحَ  َأنَّ  َكَما َبْعضا   َبْعض 
 (.6-6: 1بحالتنا الخاطئة )رسالة أفسس 

 ،46: 07 متىبشارة ) األبد إلى اهلل حضورب تمتعن لكي الموتب اآلب من يسوع ق ِطعَ لقد . 8
 أفسسرسالة  ،07: 1 كولوسيرسالة  ،04 يهوذارسالة  ،00-01: 12 عبرانيينسفر ال ،9: 36 شعياءسفر إ

6 :16-02.) 
 إحتياجنا إلى األمان العاطفي.لقد أ شب ع  

 (.9: 1الرسل  أعمالسفر ) اهلل حضور لنا عطيلي   تاح  م   هو القدس الروح من متالءاإلإن 

 "إنساننا الجديد" يحيافيه . لكي  ماتَ قد ( الخاطئة الطبيعة) إن "إنساننا العتيق". 12
 (.02: 0 غالطيةرسالة  ،6: 6 روميةرسالة ) فينا( المسيح طبيعة)

الطبيعة التي ترتكب تلك الخطايا هو شيء   من التخلص ولكن ،هي شيء  عظيم   الخطايا مغفرةإن 
 اعظم. 

بتهاج  ليكون لدينا ل أوجاعنا ل  م  ح  وت   أحزاننا يسوعلقد إخت ب ر  . 11 : 63 ،36ء شعياسفر إ) َفَرح  وا 
12 ،31 :11.) 

 أن يمكن والحزن الغامر والقلق ،متوقعة كارثة ،التعرض ألي نوع من الخسارة ،ةسر األ أفراد أحد وفاةإن 
 .الفرح لنا يجلب إن الروح القدس. وي حت مل اإلنتحار حتى حياتك، في اليأس سببت  

ف ظ  يسوع . 10 ، 6: 7 روميةرسالة ) بالنعمة من اجلنا لكي نتمكن من أن نحيا الناموسلقد ح 
 (.6-1: 6 غالطيةرسالة  ،8-9: 0 أفسس ، رسالة1-4: 9

 اإلحباط إلى ؤديي تهف(. 36: 13األولى  كورنثوسرسالة ) الجسد قوة ز  ز  ع  ت  إن الحياة بالناموس 
 .واإلرتداد دانة،اإلو  واإلدمان، والفشل،

 (.7: 4 فيلبيرسالة  ،3: 36 شعياءسفر إ) السلمبيسوع لكي نتمتع  تألمَ  كان. 16

 متىبشارة ) لقد بيع  يسوع بسعر  ع بد  . وقدرا  رفيعا   معنىلكي ي عطي  لنا  يسوع  إحت ِقرَ لقد . 14
 .ذوي ق در  رفيع   يجعلنا ألجلنا اهللالذي دفعه   الثمنإن (. 18-19: 1األولى  بطرسرسالة  ،13: 06
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 الحاضر لكي نتحرر من العالم، من هذا العالم العالم، ل  ب  ق   من يسوع على القبض م  ت  لقد . 13
ل بنا  ونحنلنا  العالم ب  ل  ص   لقد(. 14: 6، 4: 1 غالطيةرسالة ) الشرير  .للعالمص 

نحن  تمتعنلكي  الشرِ  من هزيمة  ( يبدو ما على)لقد عانى يسوع  .م نتصرا   لقد كان الشر  . 16
 .الشرِ  على نتصاراإل ب
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م  و  ،وهزمه   الشيطان سالح ع  ز  ن  لقد . كامال   الصليبلقد كان  ذلك  حتى. موجودا  الذي كان  الشر كله ز 
 كولوسيرسالة . بركة إلى تحولي أنفالب د   ،ي صيب ك   ما عن النظر بغض. عليك   م قب ل   أنهب يبدو الذي الشر
كَّ  َمَحا ِإذْ [ يسوع]: "يقول 21-21: 1 كل الحق الذي ) َلَنا ِضّدا   َكانَ  الَِّذي اْلَفرَاِئِض، ِفي َعَلْيَنا الَِّذي الصَّ

ِليِب، ايَّاه   م َسمِّرا   اْلَوَسطِ  ِمنَ  َرَفَعه   َوَقدْ  ،(الشر بناكان للشيطان ليصنع  َياَساتِ  َجرَّدَ  ِإذْ  ِبالصَّ  َوالسََّلِطينَ  الرِّ
، رسالة رومية 18-13: 16أنظر أيضا  بشارة مرقس  .ِفيهِ  ِبِهمْ  َظاِفرا   ِجَهارا ، اْشَهَره مْ  ،[والشيطان الشياطين]
6 :8. 
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 :القارئ عزيزي
ع  . تهمحيافي  ا  ر يتغيإختبروا  قد للتو أنت فعلت كما الكتاب هذا واقرأ الذين الناس من كثيرإن ال لقد و ض 

 نشكر إننا بركة الحياة الم تغيرة ستأتي عليك أنت أيضا . نفس بأناإليمان و  الصالة مع بين يديك الكتاب هذا
 .حياتك في الصالة هذه علىت اإلستجابة تم إذاهلل 

 كنت إذا .ناب  ت  ك  التي تتكلفها ك ال  من  قليلةال من التكاليف وا عبئأ  ولو حتى القليلتحملي أنللجميع  يمكن ال
 إرساليتنا  في للمشاركة لك دعوةال توجيه نريد فإننا األشكال، من شكل   بأي الكتاب هذا من نعمة   ن لت   قد
وبينما تتحرك بركة . آخر لشخص   الكتاب طباعة تكاليف لتغطية تقدمة خالل منعمل الرب  في ستثمارواإل
 الدعم كل على أيضا   ك أنتيبارك سوفبكل تأكيد  أنهب فإننا نؤمن الكتب، هذه خالل من عظيمة بطريقةاهلل 
م ه  ت   أن يمكن الذي  .ق د 
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