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 الفصل الثالث
 تعريف لالله االبدي 

  ")الهدف االلهي"جيميل = 3(

 من هو اهللا الحقيقي؟ آيف اظهر ذاته للبشر؟
 من هو يسوع المسيح؟ من هو روح القدس؟ متى يباد الشيطان؟

 وآيف لكل هذا عالقة بصراع الفناء؟
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    ألهة آاذبة  
الننا . سطوریة، او رجال ميتين او اشباح روحية غير مرئيةظم الدیانات في العالم تصف الهتها وآانها خياالت امع

لذلك من الصعب ان نجد اي اجماع . مخلوقات محدودة نعيش على آوآب متعدد الثقافات وخلفيات دینية متعددة الصبغات
 .على صفات اهللا

عتقداتهم الدینية بقوة عبر التاریخ قام المتدینون المتحمسون بفرض م. منذ القدم دافع الناس بحماس عن معتقداتهم
قليل قام االصوليين المسلمون بتدمير مباني بواسطة الطائرات في نيویورك  وقبل. واالضهاد السيف والغزو والتعذیب

عبر التاریخ نرى درب دموي لما یفعله البشر . وواشنطن قاتلين االف االبریاء متسببين بكوارث للتجارة العالمية واعماله
 .  بالفلسقة اإلنسانية وروحانيات ذاتية  تهم وبسبب هذا ینكر المجتمع وجود اي اله مقتنعابمن یعارضون معتقدا

الباحثون عن هدف الحياة یجدون االجابة فقط فيما اظهره اهللا . وبالرغم من آل هذه الفوض یبقى االنسان باحثا عن الحقيقة 
ي آلمته الكتاب المقدس،یستطيع اإلنسان الحاضر اآتشاف هذه لقد ترك اهللا لنا الكثير من االدلة ف. للبشر منذ آالف السنين

 رومية (. عنها   األلفبائي الرقمي العبري المضائق بتفحص وحي اهللا وعبر تصاميم خليقته آما هي مصورة في النظام
1:20 ( 
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 اهللا اآلب 

الحرف االول من . قدماء وعرفوا اهللالنظام العبري االلفبائي الرقمي یوسع أفق فهمنا لندرك آيف فهم اليهود ال        
في الفكر اليهود ذلك یعني بأن لكل شيء بدایة، . أو اهللا االبدي" الرأس" "البدایة "یعني ) الف" ( الفا"احرف هجائهم هو 

 ".رأس آل شيء"خلق اهللا االبدي، 

 ".الواحد القدیم"الى اهللا الى انه آثير من مقاطع الكتاب المقدس تشير ) 1(قيمة رقمية اي واحد " الفا" لـحرف         

متأصل في ) 1(الرقم . ولن تبّدل النتيجة الرقم االصلي) 1( علم الریاضيات یعلمنا باننا نستطيع ان نضرب اي رقم بالرقم 
هذا یعني انه ال وجود ألي شيء في العالم المادي دون أن تكمن فيه قدرة اهللا  .المعادلة لكنه خفي في حاصل المعادلة

 . غامضةال

انه نور أبدي ال یجاري، ) ال بدایة وال نهایة ممتد منذ االزل لالبد. ( ولهذا نستطيع فقط ان ندرك اهللا حين نقارنه بصفاته   
طبيعته منسكبة في آل ما هو . انه الصالح التام، المحبة الكاملة، الحياة القصوى، القداسة الكاملة، الذي ال یتبدل وال یتغّير

 یده الخفية عن الكون تنهار آل خالیا الوجود مبيدة العالم المحسوس باآمله محللة ومبيدة آل ما نعرفه نحن موجود ان رفع
 .آمادة

ان استطعنا أن نقف على ذلك النجم وننظر الى .  یقول العلماء لنا بأن اقرب نجم لالرض یبعد مالیين السنوات الضوئية   
 .دبوس فوق ورقة سوداء آبيرة الحجماالرض سيبدو آوآبنا وآأنه بحجم ثقب رأس 

وسيمثل الفرد ذرة ترابية واحدة . ان نظرت داخل الثقب بواسطة تلسكوب مكّبر قد تستطيع أن ترى شاطيء رملي طویل
 .على ذلك الشاطيء

         : حاول االنسان ولعصور أن یفهم طبيعة الكون، وتستطيع فقط أن نعيد ما یقوله الكتاب المقدس    

  )7 :11أيوب (أ، الى عمق اهللا تصل أم الى نهاية القدير تنتهي ؟         

 اهللا االبن 

 الضلع الثاني في مثلثنا هو اهللا االبن، أنه انبثاق أو بروز اهللا األب من عالم الملكوت الروحي الى العالم الحسي        
 .الملموس

دت خلية نمل، آثير من النمل آان یحاول شق طریق الى  حين آنت اسير دربا قرب بيتي مع اوالدي ذات یوم شاه      
مطبخنا، تساءلت لو انهم یدرآون باننا نراقبهم، آانوا ضئيلي الحجم جدا حتى ان اصغر ابنائي بدا عمالقا عظيما بالنسبة 

 .لهذه الحشرات

في جنة عدن واستحق بذلك دینونة، عارض االنسان خطته االلهية . لكنه یراقبنا دائما.  نحن ضئيلين جدا بالنسبة هللا       
باخالء ذاته . تجسد اهللا انسانا لكي ّیعرفنا ذاته وبأن الدرب الذي نسيره سيؤدي بنا الى الهالك. لكن بدل من ان یبيدنا

  ونزوله الى مستوانا البشري اضهر محبته واهتمامه الشدید بنا، اذ یقول الكتاب المقدس 

 )16: 3 يوحنا ( بذل ابنه الوحيد آي ال يهلك آل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية النه هكذا أحب اهللا العالم حتى" 
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. ما زال اهللا واحدا).  باء یعني البيت، السكن–بيث ( اصبح اثنان ) االله االبدي. یعني البدایة، الرأس " الفا(" الواحد        
في بعد الزمن، خالق الكون أصبح جسدا وعاش بيننا في ) سكنا (ولكي یخاطبنا، أتخد هيكال. لكن في فترة معينة من الزمن

 .هذا اللغز العظيم یصعب علينا فهمه الننا ننتمي الى مجال أقل مستوى في الوجود. خيمة جسد

  )3  :1 عبرانيين(االبن هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل آل االشياء بكلمـة قدرتـه 
 الكل   على االرض ما یرى وما ال یرى سواء آان عروشا ام رئاسات ام سيادات ام سالطينفانه فيه خلق الكل ما في السموات وما

 )17-16: 1آولوسي . (به وله قد خلق الـذي هـو آـل شيء وفيـه یقـوم الكـل

مهددا . لقد تحدى احد المخلوقات اهللا. استاء اهللا آثير حين سقط الشيطان وخسر مرآزه الرفيع في سلطان السماء
وهذا أستدعى خلق ریاسات جدیدة لورء أي عصيان في المستقبل، لم یتوجب على اهللا أن یهتم بأمر .  اهللا على الكونسلطان

. الشيطان فقط بل بأمر فبيق آبير من المالئكة الذین انحازو وسقطوا معه وأیضا بكل االجيال البشریة التي ستأتي الحقا
 . ونظرتهوبالتعاليم الخاطئة لحياة تتعارض مع هدف اهللا

 ألن اهللا قدير فانه يسمح لنا بالتجربة ولو آنا مخطئين ولهذا غالبا تطبق الحكومات الاللهية دياناتها الكاذبة         
 .بالقوة وتنشرها بين الناس رغما وعدوانا

. ن واقع البشرمثال على ذلك في أوائل القرن العشرین أعتبر البعض الشيوعية واالشتراآية أفضل وسيلة لتحسي         
مالیين من البشر . معارك آثيرة هائلة خيضت القناع الجميع بأن هذین النظامين سيقدمان العدالة والمساواة بين البشر

  4 .عائالت بأآملها ابيدت واممت ممتلكاتها وصودرت. ماتوا في معسكرات االعتقال في اوروبا

وال یستطيع أن یحكم نفسه . مبرهنا االنسان بطبعه فاشل وخاطيء. لها منذ بدء الخليقة انغمس البشر في حروب ال عّد      
وبما أن االنسان خلق بارادة حّرة ليختار، یجب ثتقيفه، اقناعه، وقيادته نحو الحق آي یخضع هللا . بعدل دون ارشاد اهللا

 .ویبّدل مسيره آي یواجد ویعارض تأثير الشيطان

 المسيح هو اهللا المتجسد، في خيمة الجسد أظهر اهللا االبن لبني البشر آيف  أثناء سنوات سيره على االرض، آان       
أظهر ثقة تامة باألب السماوي وعاش حياة بال خطية في مجتمع شدید . یحيون حياة ترضي اله األب رغم حكم الشيطان

حيث لم تتعارض . ها اهللافي آل ما فعله أآد على محبة االنسان لجاره وقریبه وخضوعه للسلطات التي عيّن. وقاس النقد
 .وليبرهن على انه اهللا االبدي وليس مجرد انسان اجرى المعجزات الخارقة. سلطة االنسان مع شرائع اهللا وهدفه

على الصلييب دفع ثمن خطایا . أصبح یسوع المسيح وسيلة الخالص لكل البشر الخطاة.  لكي یعيد المجد والكرامة هللا       
هؤالء الناس المخلّصين والذین یدعوهم الكتاب المقدس . لكي یولد الخطاة من جدید ضمن عائلة اهللافاتحا السبيل . البشر

سيعطيهم اهللا ریاسات یحكمون بها الكون مع اهللا . سيحلون مكان المالئكة الساقطين الذین تبعوا الشيطان" بالقدیسين"
علموا أن یحبوا اهللا وسط التجارب والطبقات وااللم هؤالء القدیسين الذین اضطهدهم االشرار على االرض، ت. مستقبال

 . لقد دربهم اهللا بنفسه على مقاومة الشيطان والسير في درب القداسة والصالح. والدموع والموت

ومن هذه السجالت ندرك قليال .  خالل حياته على االرض، علّم المسيح تالميذه الذین بدورهم آتبوا وسجلوا آلماته       
فقط الذي اتى من الجانب اآلخر یشهد . ما هو الجحيم وما هي جهنم وما الذي نتوقعه بعد الموت". لجانب اآلخرا" ما هو 

 .لما یكون هناك

ألن ما یقوله الكتاب المقدس یتعارض مع .  آثير من الدیانات الكاذبة تواجه مشكلة فيما یقوله ویعّلمه الكتاب المقدس       
 .سيبذل الشيطان آل قدرته بما فيها الخداع والجریمة البقاء االنسان على جهله. ةالتقاليد والتعاليم البشری



 الفصل الثالث

  3 االصحاح
Page 4 of 20, Chapter 3  (5-23-05) 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

یصعب عليهم االدراك . ویرفض المسلمون منذ البدء أن یكون هللا ابن.  مثال یعلم االنسان بان اهللا محجوب منفرد وبعيد      
برز ذاته الروحانية الخفية في هذا البعد  وبالضرورة العلمية، ایستطيع البعد فقط أن ی– الذي هو روح –بان اهللا 
 . هدف ومدى محبته لنا حين خلقنا ویتجسد آبشر بمستوانا ندرآه بحواسنا آي ندرك.الزمني

لو انه . لو انه ظهر بصورة حيوان لقلنا بأننا اعلى مرتبة منه وال نقبله آاله.  أختار اهللا ألن یظهر بالجسد               
ولهذا اخلى االله االبدي ذاته آخد صورة االنسان الملموس والجسد في شخص یسوع . فنا وهربنا منهتجسد آمالك جبّار لخ

 .المسيح

.  نبيا تنبأوا عن حياته وموته قرونا عدیدة قبل مجيئه40.  ال احد من البشر آان ليستطيع ان یصنع ما صنعه المسيح        
وشفى . تهدئة عاصفة بحریة، وبأمره سار بطرس الصياد على وجه المياهأظهر قدراته االلهية الخارقة باقامة االموات وب

 .العدید من االمراض المستعصية

 .جندي روماني شاهد مئات عمليات الصلب اعترف به الها بعد ان شاهده على الصليب

   ) 39: 15 مرقس(حقا آان هذا ابن اهللا                 

ال أحد آان ليستطيع أن یقتل . ووضعها بين یدي اهللا القدوس. ة بارادته الكاملة وهب یسوع المسيح حياته االرضي       
  .استطاع االنسان تحت تأثير الشيطان أن یسّير احداث الصلب لكن فقط باذن اهللا. واهب ومصدر الحياة

، ال توجد دیانة آخرى تدعي )25: 11یوحنا ( وال آحد یأتي الى األب االبن – واهب الحياة – قال المسيح بانه القيامة        
  .ذلك

نرى بأننا ال نستطيع أن نضع یسوع المسيح ضمن الخطاة الفانين وال حتى .  ان تفحصنا باخالص الحقائق التاریخية       
  .ال نرى باننا أغبياء حين نؤمن بایمان من وضعنا نحن. الننا آلنا غير مدرآين على المستوى الروحي. االنبياء

ظهر اهللا البراهيم آمسافر عابر وألن ابراهيم فهم وحي . ذ االف السنين، آما ذآر الكتاب المقدس في العهد القدیم من       
الحقا اظهر اهللا ذاته في عليقة مشتعلة، ومن خالل ضربات .  )رب" (یاسيد"عرف حاال أهمية الضيف وخاطبه بـ. االنبياء

 .امسـةوبنسمة لطيفة ه. ضمن عاصفة عاتية. مصر العشرة

ألن ذلك . أستطيع انا أن أفهم ذلك.  العهد الجدید یشير الى أن اهللا القدیر جاء الى االرض آطفل نمى وأصبح رجال       
  .یسمح لي ألن أقدر اهللا دون أن اخاف

أقع في شرك وأمجده للطریقة التي اظهر ذاته بها، واشكر اهللا ألني لم . استطيع أن أدرس حياة المسيح وادراك آيف هو اهللا
  .أي دیانة عالمية تغرق تابعيها بتعاليم معقدة تفرضها حكومات قامت على الجریمة واالنتحار

  "ايها الرب أرنا اآلب وذلك يكفينا: " قال فيليبس
أنا معكم زمانا هذا مدتـه ولم تعرفنـي یا فيليبس الذي رأني فقد رأى اآلب فكيف تقول : قال اليسوع له

 . السـت تؤمـن أنـي أنـا فـياألب واآلب فـّيأنـت أرنـا اآلب؟
 

الكالم الذي اآلمكم به لسـت أتكلـم بـه مـن نفسي لكـن اآلب الحال فّي هو یعمل االعمال، صدقونـي أني 
الحـق الحـق أقـول لكـم مـن یؤمن بي . في اآلب واآلب فـّي واال صدقونـي لسبب االعمـال نفسـها

  )12-8: 14 یوحنـا ( یضا ویعمـل اعظم منـها النـي ماض الى أبـيفاالعمـال التـي اعملها هو أ
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مئات النبؤات في العهد القدیم تصنف االقنوم الثاني هللا، اهللا االبن الذي جاء الى هذا العالم في هذا البعد الزمني لهدف 
  :یوحنا، تلميذ المسيح یبدأ بشارته آما یلي. محدد

آل شيء به آـان وبغيره لـم . عند اهللا، هـذا آـان في الـبدء عند اهللافي البدء آان الكلمة والكـلمة آان 
 والظلمـة لـم  فيـه آانت الحياة والحياة آانت نور الناس والنـور یضيء فـي الظلمـة. یكن شيئا مما آـان

 .تدرآـه
  

ما آل الذین قبله الى خاصته جـاء وخاصته لم تقبله وا. آان في العالم وآّون العالم به ولم یعرفه العـالم
 .فاعـطاهم سلطانـا أن یصيروا اوالد اهللا أي المؤمـنون بـاسمه

  
-1 :1یوحـنا (والكلمـة صار جسدا وحّل بيننا ورأینا مـجده مجدا آما لوحيد من اآلب مملؤا نعمـة وحقـا 

5، 10-12، 14(    

 حياة المسيح على االرض

ل الى مدینة الناصرة في الجليل الى عذراء مخطوبة الى رجل یدعى یوسف في الشهر السادس أرسل اهللا المالك جبرائي    
  واسم العذراء مریم. من سبط داوود

 . فدخل المالك اليـها وقال سـالم لك ایتها المنعم عليها، الـرب معك 
  

 . التحيـة لكنها اضطربت من آالمه وفكرت ما عسى ان تكون هذه
  

م النك وجدت نعمة عند اهللا وها انت ستحبلين وتلدین ابنا وتسمينه فقال لها المالك ال تخافي یا مری
یسوع هذا یكون عظيما وابن العلي یدعى ویعطيه الرب االله آرسي داوود أبيه ویملك على بيت 

 .یعقوب الى االبد وال یكون لملكه نهایة
 

 آيف یـكون هذا وانا لسـت اعـرف رجـال ؟.فقالت مریم للمالك
  

وقال لها، الروح القدس یحّل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك ایضا القدوس المولود منك فأجاب المالك 
یدعى أبن اهللا وهوذا اليصابات نسيبتك هي أیضا حبلى بأبن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك 

 .المدعوة عاقر النه ليس شيء غير ممكن لدى اهللا
  

  .) 38 – 1:26. لوقـا ( آقولك ،فمضى مـن عندها المـالكفقالت مریـم هوذا انا امـة الرب ليكن لي

بعد التحية قال . في القرن االول الميالدي مالك رسول یدعى جبرائيل زار مریم، عذراء مخطوبة لنجار اسمه یوسف
د آدم وحواء المالك لمریم بأن اهللا أختارها لتحمل النسل االلهي بواسطة الروح القدس نبؤة النسل االلهي قيلت اوال في عه

  .في جنة عدن

واضع عـداوة بينـك وبيـن المـرأة وبيـن نـسلك ونـسلـها هـو یسحــق راسـك وانـت تـسحقـين عـقبـه 
  )3:15   تـكویـن (
 

مذآورة في آل لعهد القدیم، عرفت مریم ) المسيح(مراجع اخرى آثيرة تشير الى المّسيا 
 . المطيعة لتصبح ام اهللا البشریةبأمر نبؤات اهللا هذه، قبلت ان تكون امة اهللا
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وصفت له ظهور المالك الذي اعلن . والمسيح ینمو، اخبرته مریم عن النبؤات التي قيلت عنه قبل وعند والدته
اخبرت المسيح ). والدة المسيح(والدته، وعن هيرودس، الذي حاول قتله بذبح مئات االطفال الذین ولدوا في ایام والدته 

غير العادیة الذین اتوا الى طقوس ختانه في الهيكل، والحكماء الثالثة الذین سافروا مسافات شاسعة عن آل الشخصيات 
 .ليتحققوا من النور الساطع في السماء، نجم بيت لحم، الذي ظهر عند والدته

قراءة والكتابة اتصور البد انه تعلم ال". لماذا هو مختلف عن بقية اوالد قریته؟" البد ان المسيح وهو یافع یساءل   
 . بالتبني قد عانى الكثير الرضاء نهم ابنه الى معرفة االسفار المقدسة-والد المسيح-البد ان یوسف . قبل اقرانه بكثير

في الثانية عشر من عمره ذهب المسيح الى خزانة الكتب الكبرى في الهيكل في القدس، لقد انغمس في قراءة هذه   
 . ایام واآثر3الذین بحثوا عنه لمدة .  یالحظ ان اهله قد اضاعوهاالسفار القدیمة لدرجة انه لم

 الالهوتيين انتبهوا لهذا الفتى اليافع وارادوا ان یعرفوا المزید 1*اثناء قرائته لالدراج المقدسة، عدد من الفّریسيين  
 هذا التلميذ المذهل، لكنه آلمهم ولقد تحمسوا لتعليم. اغتنم المسيح الفرصة وسأل خبراء التوراة الكثير من االسئلة. عنه

 .صعقهم ادراك وفهم هذا الفتى الذي اقتبس الكثير من االیات المحفوظة. باسلوب لم یألفوه من قبل

لقد . حين وجده اهله اخيرا اآتشفوا بانه لم یمن مهتما بالعب آاالوالد االخرین او باستكشاف تلك المدینة العظيمة 
انتظر المسيح . ن ستارة استدلت على ادراك المسيح عند والدته منعته من ادراك الوهيتهآان یبحث عن هویته، یبدو وآأ

 . سنة آي یتلقى تأآيدا مباشرا من اهللا االب بشأن هویته والوهيته30

حين خرج من الماء فـتحت .  سنه30اعتمد المسيح على ید ابن عمه یوحنا المعمدان في نهر االردن وعمره   
هذا هو ابني الحبيب الذي به "  الروح القدس على شكل حمامة، وصوت صارخ من السماء قال السماء وهبط عليه

   ) 3:17 متى (" سررت

 آهنة متمرسون حفظوا العهد القدیم وشرائع موسى بمنتهى الدقة والفهم. طائفة من علماء اليهود: الفریسيين 1*

 المدة آان  وفي نهایة هذه.  یوما40 األب الى البریة حيث صام بعد ذلك مباشرة قاده اهللا. قبل المسيح دعوة اباه السماوي
المسيح قد جاع وتعب فجاء ابليس ليجربه مستخدما ذات االسلوب الذي اغوى به آدم في جنة عدن مشككا بسلطان اهللا قائال 

  "؟...هل قال اهللا"

 وآان یقتاد بالـروح فـي البـریة اربـعين یومـا یجـّرب مـن ابـليس
  جـاع اخـيرا  یـأآل شيـئا فـي تـلـك االیـام ولـمـا تمـت ولـم

  آنت ابـن اهللا فقـل لهـذا الحـجر ان یصيـر خبـزا وقال له ابليس ان
 فأجـابـه یـسوع قائـال مكتـوب انـه ليـس بالخـبز وحـده یـحيـا 

 .ابـن االنـسان بـل بـكـل آـلـمـة تـخـرج مـن فـم اهللا 
 )4-1: 4 لـوقـا 13-12: 1قـس  مـر– 4-1: 4 مـتـى (
  

ومع ذلك اجاب المسيح الشيطان عند . لم یكن على المسيح ان یبرهن بانه اهللا االبن ألن اهللا اظهر ذلك وقاله عند عمادته
 ..."مكتوب "التجربة بقوله 

  .حاول الشيطان مرة اخرى مبدال اسلوبه بسرعة

 جناح الـهيكل وقـال لـهثم اخذه ابليس الى المدینة المقدسة واوقفه عـلى 
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 ان آنت ابن اهللا فاطرح نفسك الى اسفل النه مكتوب انه یوصي مالئكته بك
  یـصدم حـجر رجـلـك فـعـلى ایـادیـهـم یـحمـلونـك لكـي ال

 مكتـوب ایـضا ال تـجـرب ارب الـهـك"فـأجـابـه یـسوع قائـال 
 )12-9: 4 لـوقـا    –      7-5: 4 مـتـى (        

ك الشيطان استحالة فوزه ، آان مستعدا ألن یهب المسيح آل االرض وآل ما خصه اهللا به ان سجد له معتبرا ایاه ادر
  .االعظم

ثـم اخـذه ایـضا ابـليس الى جبل عال واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقـال لـه اعـطيـك هـذه جـميـعها 
  ."ان خـررت وسجـدت لـي

 ". یا شيطان النه مكتوب الرب الهك تسجد وایاه وحده تعبداذهب"حينها قال له المسيح 
  

   ثم تـرآـه ابـليس واذا مـالئكـة قـد جـاءت فـصارت تـخـدمـه
  )8-5: 4 لـوقـا 11-8: 4مـتـى (

بعد ان یأس الشيطان وذهب جاءت المالئكة وخدمت المسيح . اظهر المسيح للشيطان بأن ال شيء یبّدل خطة اهللا حين بدئها
  )4:11متى (رغم ان المسيح آونه اهللا األبن آان قادرا على ان یقيت نفسه ) من ماء و طعام(دّدة آل احتياجاته مس

حول الماء الى ارقى انواع الخمر . وبعد ذلك مباشرة قام المسيح بأول معجزة اظهرت الهوته، وقواه الخارقة للطبيعة
مذهله آثيرة تثبت بأن المسيح قادر على تغيير الطبيعة واليكم بعض ، الكتاب المقدس یشير الى معجزات )11-1: 2یوحنا (

  :االمثلة

  )15-1: 5یوحنا. (قم احمل فراشك وامشى: " سنة قائال له38شفى المسيح مشلوال منذ      ·

   )14-1: 6یوحنا . (، رجل وامرأة وطفل5000اطعم المسيح       ·

متى . (وحين أمر المسيح بطرس بأن یأتي اليه سار بطرس على المياه أیضا )21-16: 6یوحنا (سار المسيح على المياه       ·
14 :22-23(   

  )34-9:1(یوحنا ) . ولد أعمى (شفى المسيح أعمى منذ والدته        ·

 )44- 32: 11یوحنا . ( أقام المسيح العازار من الموت        ·

 )25- 23: 4متى . (شفى المسيح جموع آثيرة        ·

 )4-1: 8متى . (أبرأ المسيح أالبرص        · 

 )34-28: 8متى ) (الشياطين . (شفى المسيح مجنونان سكنتهما االدراج       · 

 )26-18: 9متى . (أقام المسيح صغيرة من الموت      · 

  )39-29: 15متى. ( رجل، بأالضافة الى النساء واالطفال4000أطعم المسيح        · 

 )21-14: 17متى .(ى المسيح یافعا مصاب بالصرع مسكون بشيطانشف        ·  
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 )19-17: لوقا .(شفى المسيح اناس معذبون من ارواح نجسة        ·  

 )4 :14لوقا (شفى المسيح رجال به استسقاء          ·   

  آتـبـت واحـدة واحـدة واشيــاء اخــرى صنـعـها یـسوع ان
  )21:25یوحنا (لكتب المكتوبة فلست اضن ان العالم بفسه یسع ا

  .حين شارفت خدمة المسيح نهایتها على االرض تكلم امام اآلالف عن عالقته التي آانت له دوما مع اهللا في السماء

  السمـاء ایــها األب مــّجــد اسمــك فـجــاء صــوت مـن
 مـجـّدت وأمـّجـد ایـضا

 عـدود حـدث فـالجـمـع الـذي آـان واقـفـا وسمـع قــال قــ
 وآخـرون قـالـوا قـد آـلمـه مـالك

  الصـوت بـل أجاب یسوع المسيح وقال ليس مـن أجلـي صـار هـذا 
  رئـيس هـذا مـن أجـلكم األن دینـونـة هـذا العـالـم األن یـطرح

 العـالـم خـارجـا وأنـا ان ارتـفعت عـن االرض أجـذب الجميع الي
  یـمـوت  مـيتـة مـزمـعـا انقــال هــذا مـشيـرا الـى ایـة

  
 فـاجـابـه الجـمـع نـحـن سمـعنا مـن النـامـوس ان المسيح یبقى

 الـى االبـد فـكيـف تـقـول أنـت أنـه یـنـبـغـي ان یـرتـفـع ابـن االنـسان مـن هـو هـذا أبـن االنـسان
ام لـكـم النـور لئـال یـدرآـكم الظالم فسيروا مـا د. فـقـال لـهم اليـسوع النـور مـعكـم زمانـا قـليـال بعد 

 والذي یسير في الظالم ال
 

 یـعلم الـى أیـن یـذهب ما دام النـور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور
 )36-28 :12یوحنا .(تكـلم یسوع بـهذا ثـم مـضى وأختـفى عنــهم 

 التجلّي 

 خدمة المسيح االرضية سمع  سنوات ونصف، فوق جبل التجلّي عند قرب نهایة3بعد         
  )17:5متى "! (هذا هو الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا: "صوت من السماء مرة ثانية یقول

 ویعقوب ویوحنا وصعد بهم الى جبل عال منفردین وحدهم وتغيرت  وبعد ستة أیام أخـد یسوع بطـرس
وظهر لهم ایليا وموسى وآانا هيئته قدامهم واضاء وجهه آالشمس وصارت ثيابه تلمع بيضاء آالثلج 

 مظالواحـدة لـك 3فقال بطـرس ليسوع یـا سيدي جـيد ان نـكون ههنـا فلنـضع   یتكلمـان مـع یسوع
وفيمـا هـو یـقول ذلك آانـت سحابة فظللتهم وصار صوت من  ولـموسى واحـدة والیليـا واحـدة

 السحابةقائـال هــذا هــو ابــني الحـبيـب لـــه اسمـعـوا

 ولـما سمـع التالميـذ سقطـوا علـى وجوههم وخافوا جـدا فجاء یسوع

 ولـمسهـم وقـال قومـوا وال تخـافـوا فرفعوا أعينهم ولم یروا آحد اال 

  .)6-9:28لوقا ) (12-9:2مرقس ) (8-1: 17متى (یسوع وحده 
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موس وایليا آليهما " (الجانب اآلخر" من اثنان.  شهود عيان لالجتماع الذي تم ما بين اهللا اآلب ویسوع االبن5آان هناك 
آلهم شاهدوا المسيح تتغير هيئته ویتجلى ). بطرس یعقوب ویوحنا (،وثالثة من االرض )صعد الى السماء منذ قرون

 .النور الذي ال یمكن الوصول اليه. مضيئا آالشمس وعرفوا بأنهم في محضر اهللا

سمعت .  یصبح الحمل الذبيحة الذي یقّدم قربانا عن خطيئة العالمواصل اهللا مع یسوع دون آالم وفهم یسوع، قبل أن 
هذا القول أثبت بشكل قاطع !" هذا ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا: "صوت من فوق السحابة التي ظللتهم یقول

  .فوق آل شك بأن المسيح یسوع رب

    )15 :19تثنية  ( .صّدقأن ناموس التوراة اليهودي یتطلب شاهدین أو ثالثة ليقوم األمر وی

الجانب ) هاء" (هيه="5(والذي یتماشى مع النظام االلفبائي الرقمي العبري   شهود شاهدوا تجلّى یسوع المسيح،5  
 ).اآلخر

 بعد ذلك بوقت قصير عبر یسوع المسيح باب الملك داخال القدس، راآبا أتانا والجماهير حوله تهتف بابتهاج         
،  1*السهندریم. هذه الثورة الشعبية اثارت امتعاضا في االوساط الدینية اليهودیة. ، معتبرینه ملكا"ن داووداوّصنا یا اب"

 2*اعلى مجلس یهودي في اسرائيل خاف ثورة الشعب، لذلك دعوا الى اجتماع طاريء في الصباح الباآر في بيت حنان
  .لبني اسرائيل 4*ا للكهنة في تلك السنة،الثري القوي السلطة الذي آان رئيس 3*الذي آان حما قيافا

 حسب شرسعة موسى آان على الكاهن االعلى ان یكون منحدرا من سبط هارون، وعمله الرئيسي هو أن یقّدم        
والتي  5*في الغرفة الداخلية، في قدس االقداس" یهوه"ذبيحة مرة في السنة آفارة عن خطایا الشعب، ویقدم ذبيحة هللا 

ية الهيكل بستارة عالية سميكة حسب شریعة موسى فأن مرآز ووظيفة الكاهن االعلى وراثية آالملكية ویقوم فصلت عن بق
  .ویكون من ضمن العائلة) رئيس الكهنة(الوارث الخلف مكان السلف فقط في حالة موت أو استقالة الكاهن االعلى 

نع العجائب على تدمير قوة االحتالل الروماني بعض  توقع شعب اسرئيل من یسوع ان یستعمل قدرته االلهية لص       
ألن تمتزج . الكتابات تشهد بأن ام یسوع من ساللة آهنونية فاتحة الطریق ألن یصبح المسيح یسوع رئيس آهنة اسرائيل

  .في شخص واحد أمر فرید ونادر في التاریخ) السياسية(السلطة الدینية والسلطة الملكية 

ان لم یجعل الناس یسوع ملكا فسيجعلونه رئيس آهنة وسيرحب الرومان باالنشقاق . ه یواجه مشكلة عرف قيافا بأن       
آان قيتفا على صلة جيدة بالرومان آان قد اشترى مرآز،من . النهم دائما اثاروا الواحد ضد اآلخر ليحافظوا على سلطتهم

یجب انهاء یسوع هذا، وضع السهندریم .. الآ ن مستعدا ألن یخسر مرآزه لواعظ ریفيیكبثمن غال ولم  6*هيرودس
 آان المسيح مستعدا ألن یضع ذاته بين أیدي الخطاة آما قال النبي اشعيا  .خطة، سيسقطونه بان یجدونه خارقا لشریعة ما

  ".آحمل السيف الى الذبح"قبل مئات السنين، 

 ظلم امـا هـو فلـم یـفتـح فـاه آـشاة تسـاق الـى الـذبـح وآنعجة 
 مـتة أمـام جـازیـهـا فـلـم یـفـتـح فـاهصا

 قال النبي اشعيا قبل مئات السنين
مـن . وآنعجة صامتة امام جازیهاظلم اما هو فلم یفتح فاه آشاة تساق الى الذبح آحمل سيق الى الذبح .

 الضغـطـة والـدینـونـة أخـد وجيـله من آان یظن أنه قطع من

وجـعـل مـع االشـرار قبـره ومـع غنـي عند  ـعـبـي    ش ذنــب أرض االحـيـاء انــه ضـرب مــن أجـل
 )9-7: 35 (   .ظـلـمـا ولـم یـكـن فـي قمـة غـش أشعـيـاء موته على انه لم یعمل
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عرف المسيح بأنه سيسلم الى أیدي الجنود الرومان، . 1*أظهر یسوع ناسوته في بستان جثيماني. عالما بأنه سيعتقل       
 .ائل التعذیب، آي یصلب لهذا مضى الى مكان هاديء مع تالميذه ليصليالخبراء بوس

ثم أخد معه بطرس وابني ". اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي: "جاء المسيح مع تالميذه الى بستان جثيماني وقال لهم       
  .، وابتدأ یحزن ویكتئب2*زبّدیا

 ا هنا امـكثوا هـ فـقـال لهـم نـفسي حـزینـة جـدا حتـى المـوت
 واسهـروا معـي ثـم تـقدم قليـال وخـّرعلـى وجهه وآان یصلي قائال 
 یـا ابتـاه ان امكـن فلتعبـر عنـي هـذه الكـأس لكـن ليس آمـا أرید

 أنـا بـل آمـا تـریـد أنـت
  

 ثـم جـاء الى التالميـذ فوجـدهم نيـاما فقال لبطرس أهكـذا ما قدرتـم
 أسهروا وصلوا لئـال تدخـلوا فـيأن تسهـروا معـي ساعـة واحـدة 

 .التـجربـة امـا الـروح فـنشيـط وامـا الجسـد فـضعـيـف
  

فـمضى أیـضا ثانيـة وصلـى قائـال ان لـم یمكـن ان تعبـر عني هـذه الـكـأس اال ان اشربـهـا فـلتـكـن 
 مشيـئـتـك

 
 ثـم جـاء فـوجدهـم أیضا نيامـا اذ آانت أعينهـم ثـقيلـة فتـرآهـم

 .ومـضى أیـضا صلـى ثالثـة قائـال ذلـك الكـالم بـعينـه
  

 ثـم جـاء الـى تـالميـذه وقـال لـهـم نـامـوا األن واستـریحـوا
  قــد اقـتـربـت وابـن االنسـان یـسلـم الـى هـوذا السـاعـة

 أیـدي الخـطـاة، قـومـوا ننـطـلق هـوذا الذي یسّلمنـي قـد اقترب
  .)42-32: 14قس مر) (46-36 :26متى ( 

في ساعات الصباح االولى قيد المسيح آمجرم عادي في المحكمة العليا في قيد الى مقر الكاهن االعلى في المجمع 
بلباسه الرسمي الفاخر عليه الدارعة الموشاة باالحجار الكریمة والتي ال یضعها الكاهن االعلى اال  1*اليهودي، ظهر قيافا

بأن جمعا غفيرا قد یحضر اليوم ) 2*السهندریم(الحظ المجمع . ين مناقشة االمور الخطيرةفي المناسبات الدینية أو ح
  .مطالبين بملك وعرفوا بأن السلطات الرومانية لن تسمح بذلك أبدا

لكن أقوالهم تعارضت، حين . حين لم یستطع السهندریم اثبات جرم على المسيح اوجدوا شهود آذبة ليشهدوا ضده
مع نفاذ صبره من هذه المحاوالت . ى ساعات الصباح االخيرة ادرك قيافا بأنهم لن یصلوا الى شيءأمتدت الجلسة حت

  .التافهة الدانة یسوع نهض قيافا من مجلسه ووقف مواجها المسيح ثم سأله مباشرة أن یقسم باهللا العلي العظيم بانه المسـّيا

  تـجيـبفقـام رئيس الكـهنـة في الـوسط وسأل یسوع قـائـال أمـا
 بشيء مـاذا یشهـد بـه هـؤالء عليـك أمـا هـو فكـان ساآتـا ولـم

 یـجـب بشيء فسألـه رئـيـس الكـهـنـة أیـضا وقـال لـه أأنـت 
  )62: 14مرقس (المسيـح أبـن الـمبـارك؟ 

  ."أنا هو" لم یقل سوى . لم یجب المسيح آما توقع قيافا

عــن  ابـن االنسـان جـالسـافـقـال المسيح انـا هـو وسـوف تصيـرون 
  )14:62رقسم سـحـاب   فـي  وآتيـا  الـقـوة یـميـن
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انفجرت الجموع ) 14-13، 10-9: 7دانيال .( آل الموجودین فهموا معنى ذلك، المسيح یقول بأنه خالق الكون
زق الدارعة التي تمثل متحولون الى رعاع هائجين، فقد قيافا اتزانه ووقاره، وفي لحظة غضب هائجة م. صاخبة مولولة

 .لسنا بحاجة الى شهود. لقد أدان نفسه. أسباط اسرائيل صارخا بصوت یعلو أصوات الجميع قائال تجدیف

  مـارأیـكـم  التجـادیـف؛  سمعتـم  قــد فـمـزق رئـيس الكهنـة ثيابـه وقـال ما حـاجتنـا بـعد الـى شهود
عليـه ویغطـون وجهـه ویـلكمونـه  ـابتدأ القوم یبصقونفالجميـع حكمـوا عليـه انـه مستـوجب المـوت ف

 >63-14:مرقس<یلطمونه وآـانالـخـدم .تـنبـأ ویقـولـون لـه 
 

الى بالط القضاء الروماني حيث  المسيح  1* في صباح اليوم التالي جلب الفریسيون       
 3*ان االناجيل. حالمسي2*المحاآمات علنية طالبين أن تحكم السلطات الرومانية بالموت على

 5*له، بعد ذلك أرسل بيالطس المسيح الى هيرودوس 4*االربعة تشرح تفصيليا محاآمة بيالطس

: 23لوقا ( الذي بدوره أعاد المسيح الى بيالطس النه لم یجد على المسيح جرما یستحق معه القتل
وبعد أن حقق بيالطس مع المسيح ثانية قال لرئيس الكهنة قيافا بانه وال هيرودس وجدا ) 15

  .المسيح مذنبا بشيء

لقد لمح رئيس .  اتهم الفریسيون المسيح بالخيانة قائلين أن المسيح أدّعى الملك، اثارة تهمة الخيانة حفيظة بيالطس       
حينها قرر بيالطس .مر وسيواجه بيالطس شتى المتاعب النه لم یقضى على االمرالكهنة بأن القيصر الروماني سيصله اال

 قاتل سفاح أثار الرعب في شوارع القدس عارضا اطالق أحد المتهمين، 6*جلب باراباس. أن یعطي القادة اليهود خيارا
  .المسيح أو باراباس

خوا طالبين صلب المسيح حينها آمر بيالطس بجلد  لكن الجمهور الذي أثاره رجال الدین أختاروا باراباس وصر       
لقد استعمل . آان الجلد قاسيا وحشيا. المسيح، ظن أن ذلك سيهدأ الجمهور ویریهم بأن السلطات الرومانية جادة مع المتهم

  .الجالدون الرومان سياطا ضرباتها تجعل اللحم یتناثر

ألسير یعني تعذیبه حتى الموت لذلك استعملوا وببراعة السياط التي تنثر لقد فهم الجالدون الرومان بأن معاقبة ذلك ا.        
لكن حينها آانت دماء آثيرة نزفها یسوع قد غطت أرض . لحم االنسان، أدرآوا متأخرین بأن األمر لم یعني قتل یسوع

 .الزنزانة وأصبح جسده ممزقا ومشوها بصورة فظيعة

عالما بأن یسوع بشریا لن . المسيح الى الخارج ليعرض أمام الجمهور المنتظر بعد الجلد والتعذیب جر الجالدون        
هذه المحاولة الثارة ". أعينوا الرجل"یستطيع الوقوف والنجاة بسبب الجلد والجراح التي أصابوه بها صرخ بجنوده قائال، 

د أثاروا الجمهور مجددا فصرخوا العنين ألن القادة الدینيين اليهو.شعور بالشفقة والتعاطف بين جموع اليهود باءت بالفشل
 "!اصلبوه"

 خر معجزاتا

فالجراح واالضرار التي أصيب بها .  آانت معجزة ان یستطيع المسيح السير ليعرض أمام الجمهور خارجا       
عات بل والموصوفة في الكتاب المقدس تجعل، طبيا، من المتحيل بشریا على االنسان أن یبقى على قيد الحياة لبضعة سا

  .لقد عانى المسيح من وحشية ضاریة تفوق التصور وتفوق احتمال أي بشري. وأآثر أستحالة ان یستطيع السير

. لقد حاول الشيطان بشدة ان یفعل ذلك وفشل. دون أذن منه" ذو الوجود االبدي" مع ذلك ال یستطيع أحد أن یقتل        
  .من یضع حياته بنفسه وأرادته" المسيح"بل أنه هو أي . هخالق الكون صّرح قبال بانه ال یسمح آلحد بقتل
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 لـهـذا یـحـبنـي اآلب ألنـي أضـع نـفـسـي آلخـذهـا أیـضـا
  ان اضعها ليـس آحـد یـأخدها مني بل أضعـها أنا من ذاتي لي سلطانا
  )18-17: 10یوحنا . (ولـي سلطـان أن آخدهـا أیـضا هـذه الصيـة قبلتهـا من أبـي

یظهر آيف أن هذه المعجزة اآلخيرة وأحداثها یمكن أن تفوق أي ادراك وفهم حّسي  النظام الرقمي االلفبائي العبري        
یفوق المخلوق  ) 5البعد الذي یرمز اليه الرقم (، "الجانب اآلخر" یظهر آيف ان احدهم من " حجر روزیتا"أن . وطبي

، مع أن المسيح آبشري شعر باالالم ) تموز17لغز ( أقرأ آتابي الثاني،  )7=دایُل(الذي نعيش نحن فيه ) 7(في بعد الرقم 
  .المبرحة لكل ضربة سوط لم یكن ذلك ليقتله ألن اهللا قرر أن یكون الموت بالصلب

. بالوالدة حدث خارق للطبيعة) 5البعد( ثانيا یأتي المسيح من الجانب اآلخر .  أوال آان یجب ان یعطي الخالق االذن        
سيلبس المالك الساقط الجسد . سنرى تكرار ذات االمر). الجانب اآلخر) "5البعد(في المستقبل حين یطرد الشيطان من 

هذا الحدث المستقبلي سيكون مظهرا خارقا . لكي یعطي انطباع القيامة من الموت) ضد المسيح(الفاني للمسيح الكذاب 
 " )7البعد ."هذا العالم في هذا الزمن=دایلث. (یائية المحسوسةللطبيعة ال یمكن تفسيره بالقوانين االرضية الفيز

مع . خالق الكون والحياة فيه سمح للبشر ان یضربوه، یعذبوه، ویصلبوه. بعد ساعات سـّمر المسيح على الصليب
  .لقد وضع حياته بنفسه وأرادته. ذلك ال مخلوق وال مالك آان باستطاعته أن یقتل ابن االنسان

أن یعود الى السماء ویجلس على عرش النعمة .  باستطاعة المسيح أن ینزل عن الصليب ساعة یشاء ومتى أراد آان       
وفي العهد القدیم، آلمة اهللا المكتوبة ذآر . وضع ثقته تماما باهللا. لكنه اخلى نفسه متنازال عن حقوقه مطيعا اآلب. والسلطان

  .بان جسده سيقوم

  "الهي الهي لماذا ترآتني؟"رة على صليب الصارخة بألم فظيع ال ینطق به آانت  آلمات المسيح أألخي       

التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ  ونحو الساعة السادسة آانت ظلمة على آل االرض الى الساعة
  )46-45: 27متى ". (الهي الهي لماذا ترآتني؟"أي " لما شبقتني؟ ایلي ایلي"یسوع بصوت عظيم 

  )30: 19یوحنا (" قد أآمل "   على سؤاله بنفسه، قال المسيح،بعدها مجيبا

أنفصاله عن اهللا اآلب ال یحتمل، مع ذلك قام بهذا .  آلمات اليسوع أالخيرة الملمحة لتخّلي أالب عنه أسوأ من الوت       
للجندي الذي شهد عملية هذا االمر آان شدید الوضوح حتى . العمل طواعية مستعمال قدرته على وضع حياته وذاته للموت

  )39: 15مرقس ." (حقا آان هذا االنسان أبن اهللا: "الصلب وقال

. داخل الهيكل آان هناك غرفة فسيحة مفصولة بستار طویل آثيف واسع جدا.  لحظة موت المسيح حدثت معجزة       
 سنتم 3بسماآة (اش السميك  طبقات من القم5آانت الستارة مصنوعة من . جعل المكان مقسوما الى قسمين آبيرین

  .مطرزة ومزرآشة في آال الجانبين وعمرها قرون عدیدة). ونصف

الغرفة المحجوبة . الى اثنين من فوق بقوة خارقة غير مرئية ) الستارة( حين مات المسيح أنشق حجاب الهيكل        
ذلك یعني . أصبحت مكشوفة للجميع اآلن. الخفية في قاعة الهيكل، قدس االقداس، من لم یرها لقرون سوى رئيس الكهنة

    .ان الوصول الى اهللا لم یعد ممكنا اال عبر الریاسات الدینية وال یمكن لهؤالء حجية فيما بعد

 یوما ظهر 40ولمدة .  أیام قام من بين االموات3اذ بعد . مع استلقاء جسد المسيح في القبر، قهرت قوة الموت
   لجموع غفيرة من الشهود
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قبل ان یعود المسيح الى . لكن الكتاب المقدس، یروي تفاصيل آثيرة. واهد آثيرة ال یمكن ذآرها آلها هنالشا 
بعدها صعد المسيح . تالميذه آل ما یحتاجون من أجل مهمتهم الجدیدة، ان یشهدوا عما رأوه لكل االمم السماء، علّم المسيح

  . یشفع لنا آرئيس آهنة أو الكاهن االعلى لالبدالى السماء وهو اآلن جالس على العرش على یمين اآلب

  . ان أحداث والدة، حياة، موت، وقيامة المسيح تمت حسب الترتيب الذي تنبأ به أنبياء آثر عبر العصور     

 يسوع، رئيس الكهنة

ر بأن المسيح یشفع لنا أن صعد المسيح الى السماء لم یترآنا وحيدین نحيا حياتنا آالسابق، الكتاب المقدس یظه  بعد       
 .أمام اله قدوس

ونرتفع الى العائلة الملكية . آل الخطایا مغفورة.  حين یسلم المرء ذاته للمسيح طالبا الغفران یولد ضمن عائلة اهللا       
 .آوننا أوالد اهللا االبدي

 مرجع حدوثها مرجع النبؤة نبؤات عن المسيح        
 1: 1متى  3: 12تكوین  نسل ابراهيم
 4: 4غالطية  15: 3تكوین  نسل المرأة
 34: 3لوقا  19: 17تكوین  نسل اسحق

 2: 1متى  17: 24العدد  نسل یعقوب 
 2: 1متى  10: 49تكوین  سبط یهوذا

 33: 32: 1لوقا  7: 9اشعيا  یرث عرش داوود
 6-4: 2لوقا  5: 2ميخا  یولد في بيت لحم
 2-1: 2لوقا  25: 9دانيال  زمن والدته

 31-26: 1لوقا  7:14اشعيا  یولد من عذراء 
 18-16: 2متى  15: 31ارميا  ذبح االطفال

 15-14: 2متى  1: 11هوشع  الهرب الى مصر
 27، 24: 7لوقا  1: 3مالخي  یسبقه مبشر به

 17: 3متى  7: 2مزامير  اعالن آونه ابن اهللا
 16-13: 4متى  2: 9اشعيا  خدمته في الجليل

 22-20: 3اعمال الرسل  15: 18التثنية  آونه نبي
 19-18: 4لوقا  1-2: 61اشعيا  یشفي منسحقي القلوب

 11: 1یوحنا  3: 53اشعيا  لم تقبله) اليهود(خاصتة 
 6-5: 5عبرانيين  4: 110مزامير  1*آاهن على رتبة ملكي صادق
 9-7: 11مرقس  9:9زآریا  دخول الظافرین الى القدس

 48-47: 22لوقا  9: 41مزامير  قهیخونه تلميذه وصدی
 15: 26متى  12: 11زآریا   من الفضة30یباع بـ

 5-4: 15مرقس  7: 53اشعيا  صامت امام شاآيه
 64-55: 14مرقس  11: 35مزامير  شهود زور اتهموه
 67: 26متى  6: 50اشعيا  ضرب وبصق عليه
 25-24: 15یوحنا  19: 35مزامير  مكروه دون سبب

 8-6: 5رومية  5: 53اشعيا  وقةذبيحة مسح
 28-27: 15مرقس  12: 53اشعيا  صلب مع أثمة
 27: 20یوحنا  10: 12زآریا  ثقبت یداه ورجاله
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 35: 23لوقا  8-7: 22مزامير  استهزء به
 34: 27متى  21: 69مزامير  سّقي خال وعلقما

 34: 23لوقا  4: 109مزامير  صلى من اجل اعدائه
 36-35: 27متى  18-17: 22مزامير   ردائهاقترع الجنود على

 36: 19یوحنا  20: 34مزامير  عظم من عظامه ال یكسر
 34: 19یوحنا  10: 12زآریا  طعن جنبه

 60-57: 27متى  9: 53اشعيا  دفن في قبر غني
 45: 27متى  25: 9دانيال  اعالن موته

: 15 1آورنثوس1: 19: 16مرقس  18: 68مزامير  ارتفاعه الى یمين اهللا األب
 8: 4افسس 4

ما زالت بنا الطبيعة القدیمة . بدء من تلك اللحظة یبدأ اهللا تعليم أبناء المولودین حدیثا الفارق ما بين الخير والشر     
     .ونتأسف, الخاطئة، مع ذلك الروح القدس الساآنة فينا توبخنا على الخطيئة، یستيقظ ضميرنا، نتألم، نحزن

الننا أصبحنا خليقة جدیدة بالمسيح نحتاج لتنقية ما یتسخ .لكننا لن نحتاج الى حّمام آامل.  للتنظيف حين تتسخ تحتاج أیدینا
. أنه اآلن آاهننا االعلى. لهذا نحتاج ألن یكون المسيح في السماء آي یقف أمام اهللا اآلب القدوس وسيطا وشفيعا لنا. فقط

 .علينا أن ننظف أیدینا التي تتسخ فقط. األن المسيح صنع آفارة لكل خطایانا وغفر لن

 ونحن نسير حياتنا معه تقل خطایانا باستمرار، نتبّدل من الداخل، نصبح أآثر لطفا ومحبة وصدقا، نغفر لآلخرین،        
ن  ما یریده اهللا لنا في النهایة هو أن نصبح قدیسي       .نحب حتى اعدائنا آما فعل المسيح أثناء وجوده على االرض

 منفصلين عن العالم الشریر، نحيا آابناء النور یعمل جهاز مناعتنا الروحي ضد أي جسم غاز غریب

  .هذا سيكون ضمان االرض والسماء الجدیدتين حيث قداسة اهللا ال تمـس وحيث ال شـر هناك. عازال الشر ومبيده 

حين یحمل البرنامج الجدید تنطفيء اآللة وتعود ). الكمبيوتر( آثيراما یشبه هذا تحميل برنامج جدید على الحاسوب        
أجسادنا ستموت وستقام، وتصبح أجسادنا الخالدة بارزة . للعمل ثانية ليثبت البرنامج الجدید لألبد ویعمل على أساسه

 .للعيان، هذه المره بال طبيعة خاطئة

قرار ألن ليس لنا رئيس آهنة فلنتمسك باال فاذا لنا رئيس آهنة عظيم قد اجتاز السموات یسوع ابن اهللا
الى عرش النعمة لكي  یرثي لضعفاتنا بل مجرب في آل شيء مثلنا بال خطية فلنتقدم بثقة غير قادر ألن

  )16-14: 4عبرانيين( .ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه

 .ب في السمواتال یوجد اآلن على االرض رئيس آهنة سوى الشفيع یسوع المسيح الذي یشفع لنا أمام اهللا اآل

وأما هذا فمن أجل أن یبقى الى االبد  وأولئك قد صاروا آهنة آثيرین من أجل منعهم بالموت على البقاء
یخلص أیضا الى التمام الذین یتقدمون به الى اهللا أذ هو حي في آل  له آهنوت ال یزول فمن ثم یقدر آن

وال دنس قد أنفصل عن الخطایا  س بال شرالنه آان یليق بنا رئيس آهنة مثل هذا قدو.حين ليشفع فيهم
ليس له اضطرار آل یوم مثل رؤساء الكهنة أن یقدم ذبائح، وال عن  وصار اعلى من السموات الذي

قدم نفسه فارق الناموس یقيم اناسا بهم  خطایا نفسه ثم عن خطایا الشعب النه فعل هذا مرة واحدة اذ
-23: 7عبرانين .(  الناموس فتقيم ابنا مكمال الى األبدواما آلمة القسم التي بعد  ضعف رءساء آهنة 

28( 
ورأیت على یمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم ورأیت 

  ".من هو مستحق ان یفتح السفر ویفك ختومه؟" مالآا قوي ینادي بصوت عظيم
  



 الفصل الثالث

  3 االصحاح
Page 15 of 20, Chapter 3  (5-23-05) 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

فصرت . أن یفتح السفر وال أن ینظر اليه  االرضفلم یستطع أحد في السماء وال على االرض وال تحت
انا ابكي آثيرا النه لم یوجد آحد مستحق أن یفتح السفر ویقرأه وال ان ینظر اليه فقال لي واحد من 

 . السفر ویفك ختومه السبعة الشيوخ ال تبك هوذا قد غلب االسد الذي من سبط یهوذا أصل داوود ليفتح
  

 قرون 7الشيوخ خروف قائم آانه مذبوح له  ط العرش والحيوانات االربعة وفي وسط ورأیت فاذا في وس         
 .اهللا المرسلة الى آل االرض وسبع اعين هي سبعة أرواح

  
فأتى واخذ السفر من یمين الجالس على العرش ولما أخذ السفر خرت االربعة حيوانات واالربعة 

هي صلوات  ت وجامات من ذهب مملؤة بخوراوالعشرین شيخا أمام الخروف ولهم آل واحد قيثارا
أنت أن تأخد السفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت  القدیسين وهم یترنمون ترنيمة جدیدة قائلين مستحق 

. وآهنة فسنملك على االرض من آل قبيلة ولسان وشعب وامة وجعلتنا اللهنا ملوآا واشتریتنا هللا بدمك 
 )10-1: 5رؤیا (

 :سيح عما رآهآتب بطرس أحد تالمذة الم

ومجيئه بل قد آنا معا معاینين عظمته النه أخد  الننا لم نتبع خرافات مصنعة،اذ عرفناآم بقوة ربنا یسوع المسيح
الذي انا سررت به  اذ آقبل عليه صوت آهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب من اهللا اآلب آرامة ومجدا

  )18-16: 1بطرس الثانية . (في الجبل المقدس آنا معهونحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ 

آل تالمذة المسيح ماتوا شهداء سوى الرسول یوحنا واهللا آرّم التزامهم وشهادتهم بأن حفر اسمائهم في اساسات مدینة اهللا 
  )ملكوت اهللا (

خير االربعة الى ابد اآلبدین ی وحينما تعطي الحيوانات مجدا وآرامة وشكرا للجالس على العرش الحي
شيخا امام الجالس على العرش ویسجدون للحي الى أبد اآلبدین ویطرحون اآاليلهم أمام  ةالعشرین

 العرش قائلين أنت مستحق ایها الرب

  )11-9: 4رؤیا . (وهي بارادتك آائنة وخلقت أن تأخد المجد والكرامة والقدرة النك انت خلقت آل االشياء             

لن یكون حينها معنى لحياة المرء . المسيح هي جوهر هذا الكون، دون القيامة ال معنى للكونان قيامة یسوع 
لو ان المسيح یأتي الى االرض  سببوسينتفى منطق وجودنا وسنصبح اشياء ال معنى لها نوجد لفترة وبعدها نتالشى بال

وبما انهم سيسيرون " الكائن االبدي"ضية سلطة  تماما تنكر حكوماتنا االر1*آالسهندریم. اليوم العدم ثانية لذات السبب
  .ال نرید لهذا االنسان أن یحكمنا. ذات الدروب سيقولون

وسيلعب الناس . لكنه هذه المرة سيأتي ليحكم بسلطان عظيم. عند نهایة صراع الفناء سيواجه العالم یسوع المسيح ثانية
 . ما قال بانه فاعلهسيفعل اهللا تماما. ثانية أدوارهم آما عينتها آلمة اهللا

بما فيها المدارس والمكتبات العامة وحتى . اميرآا، األن، في طور محو آل ما یشير الى اهللا في المعامالت العامة
التصميم، على تغيير الدستور الذي یذآرنا بان اآلباء المؤسسين استرشدوا الكتاب المقدس لوضع قوانين تحكم الشعب 

  .تحت سلطة اهللا

  حاسيةاالفعى الن

سار بني اسرائيل في البریة في طریقهم الى ارض . قصة مثيرة في العهد القدیم تشير الى خطة اهللا منذ االف السنين
  . األفغى الشيطان أجبرت البشر على اتخاذ قرار الموعد والبریة آانت رمزا لنظامنا العالمي الحالي
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روم فضاقت نفس الشعب في الطریق وارتحلوا من جبل هور في طریق بحر سوف ليدوروا بارض ال
وتكلم الشعب على اهللا وعلى موسى قائلين لماذا اصعدتنا من مصر لنموت في البریة النه ال خبز وال 

   ماء وقد آرهت انفسنا الطعام السخيف
  

فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم آثيرون من اسرائيل فاتى الشعب 
الوا فد اخطأنا، تكلمنا على الرب وعليك فصل الى الرب ليدفع عنا الحيات فصلى موسى الى موسى وق
 الجل الشعب

: 21العدد (. فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على رایة فكل من لدع ونظر اليها یحيا
4-8(  

 40يد وتاهوا في الصحراء ارض العبودیة والق. استاء الشعب االسرائيلي من اهللا، لقد اخرجهم موسى من مصر
في الصحراء اطعمهم . االرض التي وعد بها اهللا ابراهيم ان تكون لنسله ميراثا لهم. عاما اعدادا لهم لدخول ارض الموعد

اشتكوا من اهللا النه اطعمهم الطعام . اهللا والبسهم وسدد آل احتياجاتهم، مع ذلك لم یكونوا سعداء، تعبوا من اآل المن یوميا
 .ارادوا اللحم الشهي الذي تمتعوا به في مصر حين آان ابائهم عبيدا مضطهدین. ي آل یومالسماو

لقد الم اليهود موسى على آل مشكلة  ارسل حيات سامة اليهم قتلت دون تمييز،. لم یكن اهللا مسرورا من عصيانهم          
طلب اهللا منهم ان . غضبوا اهللا صرخوا طالبين الرحمةلكن حين ادرآوا بانهم اهانوا وا. في حياتهم بما فيها مشكلة االفاعي

یصنعوا حية صناعية مرفوعه على عمود عال، وآل من نظر الى االفعى النحاسية المرفوعة برء من لدغة االفاعي 
  .المحرقة

 لدغات االفاعي  آثير من غير الراضيين رفظوا ما اعده اهللا لهم، ظنوا ان هذه وسيلة غير علمية وغير منطقية لشفاء       
  .اذ لم یكن هناك سابقة تشير الى نجاح هذه الوسيلة ، وبدأت وآأنها مجرد خدعة. السامة

الشيطان یعارض ما یّعده اهللا لخالصنا من .  ان البشریة المتشككة غالبا ما تتسأل دون قبول لما یقرره ویضعه اهللا لنا       
الشریر . ير ضروري وال یمكن الوثوق به ألنه یتعارض مع ثقافتنا العلميةسم الخطية، یجعلنا نؤمن بأن ما یعرضه اهللا غ

  .یقنعنا بأن هذا غير قانوني وغير منطقي

ّسم الخطيئة یقودنا للموت . رفع على الصليب واصبح خالصا لجميعنا.  هذه القصة موازیة لقصة موي المسيح       
لن یعود . بن تاذي قّدمه اهللا دفع ثمن خطيئتنا آي یجعلنا آاملين ابراراهللا یأمرنا بأن ننظر الى الصليب حيث األ. االبدي

   للسم اي تأثير علينا، ان آمنا بأنه قد شفانا منه

وآما رفع موسى الحية في البریة هكذا ینبغي ان یرفع ابن االنسان لكي ال یهلك آل من یؤمن به بل 
تى بذل ابنه الوحيد آي ال یهلك آل من یؤمن به بل تكون له الحياة االبدیة النه هكذا احب اهللا العالم ح

  )16-14: 3 یوحنا  (.تكون له الحياة االبدیة

الننا ال نستطيع علميا ان نبرهن قدرة اهللا آثيرون ینكرون حدوث القيامة وقد ینكرون ان المسيح وجد وعاش على 
ال دیانة ثانية في العالم تعّلم بأن هناك . بقى حقيقةسمح اهللا لنا بحریة الشك لكن الحقيقة ت. االرض ومات من اجل خطایانا

  .ال دیانة اخرى تحكي قصة موت االله االبدي دافعا عن خطایانا. شفاء من الطبيعة الخاطئة وغفران لتعدیاتنا امام اهللا

 نكسب طریقنا الى  ان طبيعتنا البشریة تنفر من فكرة تقدیم احدهم شيئا ما مجانا، قد نقتنع ببذل مجهود اآبر آي       
بعضهم یختار الصوم عن الطعام ویجتاز تجارب مؤلمة وحتى تفجير انفسهم وآخرین . السماء عبر اعمال البر والخير

  .بعبوات ناسفة وآل ذلك من اجل آذبة
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یهب البشارة السارة هي ان اهللا .  الممارسات والطقوس الدینية تّؤدى آرشوة الله او روح من اجل منفعة ما        
 .الخالص مجانا دون اي ثمن سوى الثمن الذي دفعه ابنه الحبيب

ذبيحة دمه مقبولة . لقد وهبنا المسيح هبة الحياة االبدیة. حين یهبني اهلي هدیة، ال اهينهم بأن اعطيهم ماال ثمنا لها
الذي ( اك ضرورة لذبح حمل لقد شق اهللا حجاب الهيكل ليظهر بأنه لم یعد هن. دون ذبيحة دم ال غفران للخاطيا. من اهللا

  .لقد رضى وسّر اهللا بذلك. ليكون آفارة عن الخطية) لقرون عدیدة رمز الى قدوم الذبيحة التامة یسوع المسيح

. هـوذا یـأتـي مـع السـحـاب وستـنـظـره آـل عيـن والذیـن طعنوه ویـنـوح عـليـه جـميـع قبائـل االرض
 نـعـم آمـيـن

البـدایـة والنـهایـة یقـول الـرب الكـائـن والذي آان والـذي یأتـي والقـادر علـى آـل انا هو االلف واليـاء 
  )8-7: 1 رؤیا (.شيء 

لهذا اعّد ما یعطي . عرف اهللا ان النسان لن یكون ندا القوى المخلوقات واشدهم مكرا/ ناظرا الى المستقبل البعيد،
دفع المسيح الثمن الذي تطلبته )  ميالدیة33العام ) (زین( السابعة االنسان فرصة اخرى للحياة االبدیة في وسط الدورة

  .على الصليب دفع ثمن خطية آدم ليضع آفارة لكل البشر. قداسة اهللا

في تلك اللحظة في البعد الزمني، تخلى عن آل حقوقه آخالق، تخلى عن حكمه آملك وسلطة طلب اي شيء 
 .فقط ليرینا آم یحبنا اهللا. لقها هواخضع نفسه طوعيا لحياة غير خالدة خ. یریده

 رجال عن امور السماء وخطة اهللا 12 خالل السنوات الثالثة االخيرة من حياته على االرض عّلم المسيح        
لقد اظهر خطة اهللا وهدفه، التي بقيت خفية على االنسان ألالف .  وتعاليم المسيحية1*اصبح ذلك هو االنجيل. لبني البشر

 سنة من آتابتها نستطيع ان ندرس ما قاله 2000د آتب الرسول بولس وبقية الرسل هذه الرسائل آي بعد لق. السنين
  .یسوع

هذه الفترة الزمنية ستنتهي مع بدایة صراع الفناء معظم الناس األن ) زین( نحن ال نزال نعيش في العصر السابع        
ان متاعب العالم قد خرجت عن نطاق . د اصيب باالفالس تقریبایعتقدون بأن النظام العالمي السياسي واالقتصادي ق

 على وشك ان یعلن - صراع الفناء الذي تحدثت عنه النبؤات–ان طائر ساعة الكوآو . السيطرة وال یمكن اصالحها
  .ورهضظهوره وح

 الروح القدس

واصبح االنسان 1)*روخ(م نفخ فيه روحا قوة هائلة خفية، حين خلق اهللا آد. الضلع الثالث من المثلث یمّثل الروح القدس
  .نفسا حّية، الروح خفية النستطيع لمسها، رؤیتها، أو ان نشم رائحتها، لكنها موجودة

ذلك المرء یصبح خليقة جدیدة . حين یولد المرء من اهللا أثناء حياته على االرض، یسكن الروح القدس في المرء ویعيد بنائه
  .لمسيحيون التجربة االیمانية للخالص بالوالدة الجدیدةغالبا ما یصف ا. بيسوع المسيح

قال لها یسوع المسيح یا أمرأة صدقيني انه تأتي ساعة ال في هذا الجبل وال في أوروشليم تسجدون لألب 
 .أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم ألن الخالص هو في اليهودیة

  
ساجدون الحقيقيون یسجدون لآلب بالروح والحق ألن اآلب طالب مثل لكن تأتي ساعة وهي األن حين ال

-21: 4یوحنا (هؤالء الساجدین له اهللا الروح والذین یسجدون له فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا 
24(  
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خير وما الروح القدس یعلمنا ما ال. الروح القدس یبكت االنسان على خطية لذلك لن یكون هناك عذر ألحد في اليوم األخير
ویسّير خطة اهللا للبشر حسب هدف األب . الشر موقظا ضميرنا، أنه یسّير أمور البشر ویعطي حكمة للمتصالحين مع اهللا

انه یّدرب ویحّضر .  نرى حضوره وقدرته عبر العجائب الخارقة، في الشفاء من أمراض الجسد والروح. السماوي
  .شر ویحيد عنهالمختارین لحياتهم التالية یجعل المخلص یرى ال

ألن مّن من الناس یعرف أمور االنسان اال روح االنسان . فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه ألن الروح یفحص آل شيء حتى أعماق اهللا
  .الذي فيه

 لنا من اهللا هكذا ایضا أمور اهللا ال یعرفها أحد اال روح اهللا ونحن لم نأخد روح العالم بل الروح الذي من اهللا لنعرف االشياء الموهوبة
 .التي نتكلم بها أیضا ال بأقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما یعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات

  )14-10: 2آورنثس االولى (لكن االنسان الطبيعي ال یقبل ما الروح اهللا النه عنده جهالة وال یقدر أن یعرفه انما یحكم فيه روحيا  

  . عام، قليال بعد صعود المسيح الى السماء2000 بدأ منذ انسكاب الروح القدس

لما حضر یوم الخمسين آان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت آما من هبوب ریح 
عاصفة ومأل آل البيت حيث آانوا جالسين وظهرت لهم السنة منقسمة آأنها من نار وأستقرت على آل 

لروح القدس وابتدأوا یتكلمون بالسنة أخرى آما أعطاهم الروح أن واحد منهم وأمتأل الجميع من ا
 .ینطقوا

  
وآان رجال یهود أتقياء من آل أمة تحت السماء ساآنين في أورشليم فلما صار هذا الصوت اجتمع 

 .الجمهور وتحيروا ألن آل واحد آان یسمعهم یتكلمون بلغته
  

يس جميع هؤالء المتكلمين جليليين فكيف نسمع نحن فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أترى ل
آل واحد منا لغته التي ولد فيها فرتيون ومادیون وعيالميون والساآنون ما بين النهرین واليهودیة 
وآبدوآية وبنتس وآسيا وفریجيه وبمفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان والرومانيون 

 .ب نسمعهم یتكلمون بالسنتنا بعظائم اهللالمستوطنون یهود ودخالء آرتيون وعر
  

  )12-1: 2أعمال الرسل  ( فتحير الجميع وأرتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن یكون هذا،

  .في االیام االخيرة وأثناء صراع الفناء سينسكب الروح القدس ثانية على بني البشر 

وبناتكم ویحلم شيوخكم أحالما ویرى ویكون بعد ذلك أني اسكب روحي على آل بشر فيتنبأ بنوآم 
 شبابكم رؤى وعلى العبيد أیضا وعلى االماء اسكب روحي في تلك االیام

  
وأعطي عجائب في السماء واالرض دما ونار واعمدة دخان تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم 

  .قبل أن یـجيء یـوم الـرب العظيـم المخـوف
   

رب ینجو النه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة آما قال الرب ویكون ان آل من یدعو باسم ال
 )5-1: 3یوئيل (وبين الباقين مـن یدعـوه الـرب 

 سلطان الشيطان على هذا العالم 
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لكن دون االیمان بذلك سيصعب .  بعض الناس الیؤمنون بوجود شيطان وهؤالء معضمهم الیؤمنون بوجود اهللا أیضا       
 ال یستطعون تفسير الحياة الزاخرة التي تحيط بنا أو ان یقرروا من - علميا-وحتى أنهم. شرور في هذا العالمعليهم تفسير ال

  .ال یوجد مختبر یبرهن فرضياتهم. این اتت هذه الحياة

فكير من ال یؤمن بما مكتوب فيه یكون مظلم الت. حسب الكتاب المقدس.  الكتاب المقدس یعلمنا بان الشيطان حقيقي       
  .وهو مدان لعدم ایمانه واسمه محذوف من سفر الحياة. مخدوع بتصدیق اآذوبة

الذین فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئال تضيء لهم انارة انجيل مجـد المسيـح الـذي 
  )4: 4 الثانيـة  (هـو صورة اهللا آورنتـوس

هدفه . دمان، المرض وامور اخرى تمنعنا من التمتع بالحياة التي وهبها اهللا لنا یستعبد الشيطان المرء باالآتئاب، اال       
اي شيء یمنع الناس من أن ینالوا غفران . الصراع العالمي، الحروب، الدمار الشامل، التطهير العرقي

  . وتصالحهم مع اهللا المحب خطایاهم

لذلك آان عليهم ان یخترعوا نظریات مثل . اهم الشریر تماما آثير من العلماء النوابغ ینكرون وجود اهللا وقد اعم       
فهي تأتي اصال من نظریة قدیمة وضعها الشيطان . نظریة التطور، اآاذیب مموهة بذآاء لكنها ال تقف امام البرهان العلمي

                               ل                         ان موجودا منذ وقت طوی آلكنها تعود االن للظهور بحلة جدیدة تعرض ما 
  فناء الشيطان                                                                           

  :یذآر الكتاب المقدس خمسة مراحل لدینونة الشيطان وقضائه

  )16: 28حزقيال (طرد وطرح من مرآزه السماوي الرفيع، طرح من جبل اهللا المقدس      .1

 ميالدیة حين مات 33نبؤة عن سحق رأسه وهذا ما حدث في العام ) 15: 3تكوین (اعلنت دینونته في جنة عدن      .2
  )30: 19یوحنا (المسيح مصلوبا وقام ثانية الصلب خسر الشيطان سلطانه في السماء 

  )13 :12 رؤیا ( سيطرح من السماء وسينتهي سلطانه على االرض     .3

  )3 -2: 20 رؤیا ( . ویطرح في الهاویة لمدة الف سنةسيقّيد     .4

  )10 :20 رؤیا ( .سيطرح في بحيرة النار الى أبد األبدین     .5

  :ان النبي اشعياء یصف هزیمة الشيطان

 آيف باد الظالم بادت المغطرسة قد آسر الرب عصا االشرار قضيب المتسلطين الضارب          
 .ر المتسلط بغضب على االمم باظطهاد بال امساكالشعوب بسخط ضربة بال فتو

  
 استراحت اطمأنت آل االرض هتفوا ترنما حتى السرو یفرح عليك وأرز لبنان قائال منذ          

 اضطجعت لم یصعد علينا قاطع
  

أقامت .  الهاویة من اسفل مهتزة لك الستقبال قدومك منهضة لك االخيلة جميع عظماء االرض         
آلهم یجيبون ویقولون لك أأنت أیضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا اهبط الى . المم على آراسيهمآل ا

 .الهاویة فخرك رنة أعوادك تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود
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 آيف سقطت من السماء یازهرة الصبح آيف قطعت الى االرض یا قاهر االمم وانت قلت في          
. آرسي فوق آواآب اهللا وأجلس على جبل االجتماع في اقاصي الشمالقلبك أصعد الى السموات أرفع 

 .أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي لكنك أنحدرت الى الهاویة الى أسفل الجب
  

اهذا هو الرجل الذي زلزل االرض وزعزع الممالك .  الذین یرونك یتطلعون اليك یتأملون فيك         
 .م مدنه، الذي الذي لم یطلق اسرارة الى بيوتهمالذي جعل العالم آقفر وهد

  
 آل ملوك االرض باسرهم قد اضطجعوا بالكرامة آل واحد في بيته واما أنت فقد طرحت من          

قبرك آغصن اشنع آلباس القتلى المضروبين بالسيف، الهابطين الى حجارة الجب آجنة مدوسة، ال 
  )20-4: 14أشعيا (شعبك تتحد بهم القبر النك أخربت أرضك قتلت 

 )10: 20رؤيا ( نهاية الشيطان االخيرة موصوفة في

 وأبليس الذي آان یضلهم طرح في بحيرة النار والكبریت حيث الوحش والنبي الكذاب          
  .وسيعذبون نهارا وليال الى أبد اآلبدین

اليكم .  غير العادي المعروف باسم اللشيطانهناك آیات أخرى في الكتاب المقدس تعطي صفات اخرى لذلك الكائن القوي
 :بعضا منها

 جدول صغير لبعض صفات الشيطان

 1*المرجع الكتابي الصفة
  4:4آورونثوس الثانية اله هذا الدهر أو العالم

 14:3یوحنا  سلطان هذا العالم
 2:2افسس  رئيس سلطان الهواء
 12-11: 6افسس أجناد الشر والظالم

 9-8: 4 متى یمتلك العالم
 2: 2 ، 1:7ایوب  المثول اآلني أمام اهللا

 12: 6افسس روح خبيثه في سلطان عال
 11: 16یوحنا  مدان

 10: 8دانيال  / 2-12: 14اشعيا ساقط من السماء
 4-3: 4آورنثوس الثانية اعمى بصيرة وعقول من اتبعه وآمن به

 9-6: 1غالطية  ذو تعاليم شيطانية وبشارة آاذبة
 2-1: 2بطرس الثانية اذب ذو بدع مهلكةمعلم آ

 10: 20رؤیا  یلقي في بحيرة النار
 18: 10لوقا  برق ساقط من السماء

 13: 12رؤیا   سنوات7یطرح الى االرض 
 10: 14اشعيا  یصير جسدا آانسان

 2: 20رؤیا  مقيد مطروح ومختوم عليه في الهاویة

  


