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إنك تبحث في الكتاب المقدس ألنك تعتقد أن لك فيها حياة أبدية ؛ وهم الذين يشهدون عني"  -.يوحنا "5:39
الغرض من هذه الدراسة هو تقديم سلسلة من اآليات من كل من العهدين القديم والجديد تنسب الالهوت إلى يسوع  ،أي أن
ولكن مع  Triune GOD-Head ، 1 GODيسوع هو ابن هللا أو ابن هللا .تستند هذه الدراسة إلى االعتقاد بأن هناك
وجود  3أشخاص ظاهرين  ،وكل منهم ليس اآلخر .هذا لغز  ،وهو لغز لم يفهمه أو يدركه عقل اإلنسان المحدود والمحدود
بعد .مع ذلك  ،سوف تتعلق اآليات بشكل أساسي بكيفية الكشف في العهد الجديد على أنه يسوع  ،االستدالل إلى هللا  ،أنا هو
.المخلص الوحيد  ،الفادي  ،الصخرة  ،النور  ،المن
هناك أيضًا استنتاجات أخرى للمسيح كما تظهر في األنواع والظالل والصور والمسيح والظهور وما إلى ذلك .هناك أيضًا
ظهور الطبيعة "المالئكية "للمسيح والتي يخلطها الكثيرون على أنها مالك حقيقي .هذا غير صحيح .يستند االستدالل فقط إلى
مجرد معنى الكلمة  ،القتراح "رسول "كما هو الحال بالنسبة للنبي  ،على سبيل المثال  ،كما هو الحال في "مالك الكنائس "في
سفر الرؤيا .هناك العديد من الطوائف و /أو البدع التي تبجل يسوع على أنه المالك ميخائيل بسبب هذا االرتباك أو أن يسوع
.كان مخلوقًا وكان "إل ًها "وليس إل ًها
أو كما هو الحال في بعض األديان  ،بدأ يسوع كمجرد إنسان مميت وأصبح "هللا " ،ولكنه واحد من بين العديد في بانثيون
مملكة السماء .ثم على سبيل المثال  ،هناك ديانات عالمية أخرى مثل اإلسالم تنكر على وجه التحديد موت المسيح بالصلب
ودفنه وقيامته .وهذا هللا ليس له ابن .يتم حتى "بثها "كلوحة إعالنية حول قبة الصخرة في جبل الهيكل في القدس .هذا في
الواقع تجديف في  2يوحنا  7: 1ألن إنكار هذه الحقيقة يأتي من روح ضد المسيح .في كل من العهدين القديم والجديد  ،هدفهم
.هو الكشف عن يسوع .في الواقع  ،إن سفر الرؤيا هو مثال على ذلك  ،مخطط ليسوع
في سفر الرؤيا  ، 19:10تنص على أن "هدف النبوة [أو سبب وجودها ]هو الشهادة [أو اإلشارة ]إلى يسوع .الكتاب مقسم إلى
ثالثة أجزاء رئيسية ؛ ما كان وما هو وماذا سيأتي .هذا هو يسوع  ،كما أعلن " ،من كان  ،يكون  ،وسيأتي ".هذا هو نفس
وحاضرا ككاهنًا ثم مل ًكا في المستقبل .يُقال أنه في العهد القديم
 ،النمط  ،كما يعرف الكثير عن ترسيم خدمته .في ماضيه كنبي
ً
.يسوع أو هللا االبن "مخفي ".سيتم تقديم الدليل على كون يسوع هو هللا أوالً  ،ثم سيتبع الملحق من األنواع المختلفة والظل
العهد القديم
فيما يلي آيات رئيسية من العهد القديم حيث أعلن يهوه أنه الخالق الحقيقي الوحيد .هو الفادي الملك والمخلص الوحيد .سوف
.تظهر المقاطع الموازية العالقة والوفاء في يسوع المسيح
تكوين 3-1: 1
.في البداية خلق هللا [اآلب ]السماوات واألرض .كانت األرض اآلن خالية من الشكل والفراغ  ،والظالم كان على سطح العمق
.وكان روح هللا [الروح القدس ]يحوم فوق سطح المياه .فقال هللا ليكن نور فكان نور
يسوع
في مرقس  17-16: 3يقول " ،وعندما ) 1اعتمد يسوع [االبن ] ،تما ًما كما صعد من الماء  ،انفتحت السماوات له فجأة ورأى
.روح هللا ً
نزال مثل حمامة وتنزل عليه .و ) 3قال صوت [اآلب ]من السماء  ،هذا هو ابني الحبيب الذي أسعدني به )2
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تكوين 21-1: 18
.وظهر له الرب عند بلوط ممرا وهو جالس على باب خيمته في حر النهار .فرفع عينيه ونظر واذا ثالثة رجال واقفين امامه
يسوع
في يوحنا  58-57: 8يقول " ،قال الناس  ،إنك لم تبلغ من العمر حتى  50عا ًما .كيف يمكنك القول أنك رأيت إبراهيم؟ أجاب
!يسوع  ،أقول لكم الحق  ،قبل أن يولد إبراهيم  ،أنا هو
تكوين 30 -27: 32
فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب .فقال ال يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل النك جاهدت هللا والناس وتغلبت .ثم سأله
يعقوب أخبرني باسمك .قال :لماذا تسأل عن اسمي؟ وهناك باركه .فدعا يعقوب اسم المكان فنوئيل قائال الني قد رأيت هللا
.وجها لوجه ونجيت نفسي
،يسوع
".يقول في يوحنا " ، 1:18لم ير أحد هللا قط  ،إال االبن الوحيد  ،الذي هو نفسه هللا واألقرب إلى اآلب  ،لقد جعله معروفًا
يشوع ١٥ -١٣: ٥
اآلن عندما كان يشوع بالقرب من أريحا  ،نظر إلى األعلى ورأى رجالً يقف أمامه بسيف مسلول في يده .صعد يشوع"
وسأل :هل أنت معنا أم ألعدائنا؟ لم يرد  ،بل كقائد لجيش الرب  ،فقد أتيت اآلن
يسوع
.في رؤيا يوحنا  ، 19:15يعود يسوع بنفس سيف قائد جيوش السماء  ،ليشمل عروس المسيح في مجيئه الثاني
مزمور 1: 27
الرب نوري وخالصي يشوع .من الذي أخاف؟ الرب حصن حياتي فمن أفزع؟
يسوع =يعني الخالص
بارا وتقويًا ينتظر تعزية إسرائيل وكان
يذكر في لوقا " ، 32-29: 2وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان  ،وكان هذا الرجل ً
 ،عليه الروح القدس .وقد أُعلن له بالروح القدس أنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب .وأتى بالروح إلى الهيكل
.وعندما أدخل الوالدان الطفل يسوع ليصنع له حسب عادة الناموس  ،حمله بين ذراعيه وبارك هللا وقال(( :يا رب  ،أنت اآلن
ترك عبدك ينطلق بسالم حسب كلمتك .ألن عيني قد رأتا خالصك [يشوع ]الذي أعددته أمام جميع الشعوب  ،ونور إعالن
.لألمم  ،ومجد لشعبك إسرائيل
دانيال ١٠-٧
.كنت أراقب حتى نصبت العروش  ،وجلس القديم األيام"
.كان ثوبه أبيض كالثلج  ،وشعر رأسه مثل الصوف الخالص
كان عرشه لهب ناري .عجالتها نار مشتعلة .صدر تيار ناري وخرج من أمامه .أ  ١٠٠٠ ، ١٠٠٠يخدمونه ؛ وقفت أمامه
.عشرة آالف مرة عشرة آالف .جلست المحكمة وفتحت الكتب
يسوع
انظر رؤيا  1و  5للتشابه المذهل وكيف أن قديم األيام هو يسوع كما وصفها الرسول يوحنا .إنه تصوير هذه المحكمة نفسها
.في الجلسة حيث يأخذ الحمل  ،يسوع التمرير وهو قادر بعد ذلك على تنفيذ الحكم
إشعياء ٦: ٩
قديرا  ،أبًا أبديًا  ،رئيس السالم"
.ألن لنا ولد ولد لنا ابن .والحكومة على كتفه .وسيُدعى اسمه عجيبًا ،
مستشارا  ،إل ًها ً
ً
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يسوع
يقول في كولوسي " ، 10-9: 2ألنه فيه يحل ملء اإلله كله جسديًا .وفي المسيح جئت إلى الكمال .إنه رئيس كل سلطة
.وسلطة
٣: ٤٠
.صوت نداء واحد :اعدوا الطريق للرب في البرية .اصنع طريقًا مستقي ًما إللهنا في الصحراء"
يسوع
في يوحنا  ، 1:29قال يوحنا المعمدان إنه هو الشخص الذي "يدعو كصوت في البرية "إلسرائيل .قال عن يسوع " ،في اليوم
" !التالي رأى يوحنا يسوع آتيا ً نحوه وقال " ،انظر  ،يا حمل هللا  ،الذي يرفع خطيئة العالم
إشعياء ١٢ -١٠: ٤٣
.أنتم شهود لي يقول الرب .وعبدي الذي اخترته"
.لكي تعرفني وتصدقني وتفهم أنني هو .قبلي لم يكن هناك إله .ولن يكون هناك من بعدي .انا الرب .وليس غيري مخلص
يسوع
في رؤيا  18-17: 1يقول " ،لما رأيته سقطت عند قدميه وكأنني ميت .لكنه وضع يده اليمنى علي قائال ال تخف أنا األول
.واآلخر والحي .لقد مت  ،وها أنا على قيد الحياة إلى األبد  ،ولدي مفاتيح الموت والجحيم
إشعياء ٦: ٤٤
.هكذا قال الرب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود انا االول وانا االخير .ال اله غيري
يسوع
".في رؤيا  ، 8: 2يقول " ،واكتب إلى مالك الكنيسة في سميرنا :كالم األول واآلخر  ،الذي مات وعاش
إشعياء ( 53كل اإلصحاح)
"أطلق عليها اليهودية الحاخامية اسم "الفصل الممنوع "وتم تخطيه كما هو دانيال .الحجة الحاخامية هي أن هذا "العبد المتألم
.ليس المسيح الذي مات وقام ولكنه يشير بشكل خاطئ إلى إسرائيل كأمة بشكل جماعي
من صدق رسالتنا ولمن أنزلت ذراع الرب؟ لقد نشأ أمامه مثل رمية عطاء  ،وكجذر من األرض الجافة .لم يكن لديه جمال أو
محتقرا ورفضًا من قبل البشرية  ،وهو رجل يعاني من
جاللة يجذبنا إليه  ،وال شيء في مظهره ينبغي أن نرغب فيه .لقد كان
ً
.األلم  ،وعلى دراية باأللم .كشخص يخفي عنه الناس وجوههم
محتقرا  ،وكنا نحترمه قليالً .من المؤكد أنه تحمل آالمنا وتحمل آالمنا .لكننا اعتبرناه قد عاقبه هللا  ،ومصابًا به
 ،لقد كان
ً
.ومتأل ًما .لكنه كان مثقوبًا ألجل معاصينا .سحق ألجل آثامنا .كان العقاب الذي أتى بنا السالم عليه  ،وبجراحه ُ
شفينا
كلنا  ،مثل األغنام  ،ضللنا  ،كل واحد منا قد تحول إلى طريقه ؛ وقد جعل الرب عليه اثمنا جميعا .كان مظلوما ً ومنكوبا ً ولم
.يفتح فمه .لقد اقتيد كالخروف إلى الذبح  ،وكخراف أمام جزازها صامت  ،فلم يفتح فمه
بالظلم والدينونة أخذ .لكن من من جيله احتج؟ النه قطع من ارض االحياء[ .المسيح كان يجب أن يموت أوالً ]من أجل معصية
شعبي عوقب .تم تكليفه بمقبرة مع األشرار  ،ومع موت األغنياء  ،رغم أنه لم يفعل أي عنف  ،ولم يكن هناك أي غش في
فمه .مع ذلك كانت إرادة الرب أن يسحقه ويعذبه  ،وعلى الرغم من أن الرب يجعل حياته ذبيحة عن الخطيئة .فيرى نسله
[.القيامة ]ويطيل أيامه  ،وتزدهر إرادة الرب بيده
بعد أن يتألم يرى نور الحياة ويشبع .بمعرفته  ،عبدي البار سيبرر الكثيرين وسيحمل آثامهم .لذلك سأعطيه نصيبا ً بين العظماء
.ويقسم الغنائم مع القوي ألنه سكب حياته حتى الموت وأحصى مع األثمة .ألنه حمل خطيئة كثيرين وشفاعة عن المذنبين ،
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يسوع
في  1كورنثوس  4: 15يذكر " ،عالوة على ذلك  ،أيها اإلخوة  ،أنا أصرح لكم باإلنجيل الذي بشرتكم به  ،والذي قبلتم به
أيضًا  ،والذي تقومون فيه الذي به تخلص أنت أيضًا  ،إذا حفظت في ذاكرتي ما بشرتك به  ،إال إذا كنت تؤمن عبثًا .الني
 ،سلمت اليكم اوال كل ما قبلته انا ايضا كيف ان المسيح ) 1مات من اجل خطايانا حسب الكتاب المقدس .وأنه كان ) 2مدفوناً
.وأنه ) 3قام مرة أخرى في اليوم الثالث وفقًا للكتاب المقدس
إشعياء 1: 62
من أجل صهيون لن أصمت  ،ومن أجل أورشليم لن أسكت  ،حتى يضيء برها كالنور الساطع  ،سيكون خالصها [يشوع]
.مثل شعلة مشتعلة
يسوع
يقول في أعمال الرسل  4:11أن "هذا هو الحجر الذي رفضته البناؤون  ،والذي أصبح حجر الزاوية .ال يوجد الخالص في
.أي شخص آخر  ،ألنه ال يوجد اسم آخر تحت السماء يُعطى للبشر يجب أن نخلص به
ميخا 2: 5
ولكنك يا بيت لحم أفراتة  ،يا صغيرتي بين عشائر يهوذا  ،ستخرج من أجلي  ،واحدًا ليكون حاك ًما على إسرائيل  ،شخص"
.أصله قديم  ،من األبدية
يسوع
يقول في لوقا " 11-10: 2لكن المالك قال لهم ال تخافوا !فها أنا أنقل إليكم بشرى سارة بفرح عظيم سيكون لكل الشعب :اليوم
!في مدينة داود .لقد ولد لك مخلص .إنه المسيح الرب
_________________________________
العهد الجديد
توضح اآليات التالية كيف أن يسوع هو هللا االبن  ،وقد تم الكشف عنه في مجموعة متنوعة من األدلة  ،من تصريحات
مباشرة إلى غير مباشرة من قبل التالميذ أو عبدة يسوع أو يسوع نفسه .مقدمة بترتيب األناجيل والرسائل والرسائل التي تشكل
.العهد الجديد الكتابي
ماثيو 2-1: 2
بعد والدة يسوع في بيت لحم في اليهودية  ،في زمن الملك هيرودس  ،جاء المجوس من الشرق إلى القدس وسألوا  ،أين هو
.الذي ولد ملك اليهود؟ رأينا نجمه عندما قام وأتينا لنسجد له
ماثيو 9-8: 28
فأسرعت النساء بعيدًا عن القبر  ،خائفات وممتلئات بالفرح  ،وهربن إلخبار تالميذه .فجأة التقى بهم يسوع .قال سالم .جاءوا
.إليه وشبطوه بقدميه وسجدوا له
متى 28:19
".اذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس"
مرقس 63-61: 14
لكن يسوع ظل صامتًا ولم يرد .وسأله رئيس الكهنة مرة أخرى :أأنت المسيح ابن المبارك؟ قال يسوع :أنا هو  ،وسوف"
سا عن يمين القوة ويأتي مع سحب السماء .عند ذلك مزق رئيس الكهنة ثيابه وقال  ،لماذا نحتاج المزيد
ترى ابن اإلنسان جال ً
من الشهود؟

4

لوقا 38 -36: 2
وكانت هناك نبية  ،حنة  ،ابنة فانويل  ،من سبط أشير .تقدمت في سنوات  ،حيث عاشت مع زوجها  7سنوات من عندما
كانت عذراء  ،ثم أرملة حتى بلغت . 84لم تخرج من الهيكل  ،تتعبد بالصوم والصالة ليال ونهارا .وصعدت في تلك الساعة
.بالذات وبدأت تشكر هللا وتتحدث عنه لجميع الذين كانوا ينتظرون فداء أورشليم
لوقا 2:49
فقال لهم ما هذا الذي طلبتموني؟ ألم تعلم أنه يجب علي أن أتحدث عن أعمال والدي؟
يوحنا 1: 1
".في البداية كان الكلمة  ،والكلمة كانت مع هللا  ،والكلمة كان هللا"
يوحنا ١:١٤
".وصار الكلمة جسدًا وحل بيننا  ،وقد رأينا مجده  ،مجده كاالبن الوحيد من اآلب  ،الممتلئ نعمة وحقيقة"
يوحنا ٢٦-٢٤: ٤
هللا روح  ،وعلى عباده أن يعبدوه بالروح والحق .قالت المرأة  ،أعلم أن المسيا (المسمى المسيح )قادم .عندما يأتي سوف"
.يشرح لنا كل شيء .اجاب يسوع انا الذي اكلمك انا هو
يوحنا 5:18
ً
هذا هو السبب في أن اليهود كانوا يسعون أكثر لقتله  ،ألنه لم يكن فقط قد كسر السبت  ،بل كان يدعو هللا أباه  ،جاعال نفسه"
".مساويًا هلل
يوحنا ٢٤-٢٢: ٨
هذا جعل اليهود يسألون هل يقتل نفسه؟ هل هذا هو السبب في قوله  ،أين أذهب  ،ال يمكنك المجيء؟ لكنه تابع  ،أنت من
األسفل ؛ انا من فوق .أنتم من هذا العالم .أنا لست من هذا العالم .قلت لك أنك ستموت في خطاياك .إذا كنت ال تؤمن بأني هو
.فستموت حقًا في خطاياك ،
يوحنا ١٠:٣٣
".فأجابوا" :نحن ال نرجمك من أجل أي عمل جيد  ،ولكن من أجل التجديف  ،ألنك  ،مجرد رجل  ،تدعي أنك هللا
يوحنا 10:30
".اآلب وأنا واحد"
يوحنا ١٩-١٨: ١٣
أنا ال أشير إليكم جميعًا ؛ أعرف أولئك الذين اخترتهم .ولكن هذا لتحقيق هذا المقطع من الكتاب المقدس" :من تقاسم خبزي"
.قد انقلب ضدي .أنا أخبرك اآلن قبل أن يحدث ذلك  ،لذلك عندما يحدث ذلك  ،ستؤمن بأنني ما أنا عليه
يوحنا 28-27: 20
ثم قال لتوما  ،إمس هنا بإصبعك وانظر يدي .وامس بيدك وادفعها في جنبي وال تكن كفارا بل مؤمنا .فاجاب توما وقال له
.ربي والهي
أعمال 56-54: 7
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فلما سمع أعضاء السنهدريم غضبوا وصرخوا عليه بأسنانهم .لكن استفانوس  ،الممتلئ من الروح القدس  ،نظر إلى السماء"
.ورأى مجد هللا  ،ويسوع واقفًا عن يمين هللا .قال :أنظر  ،أرى السماء مفتوحة وابن اإلنسان واقفًا عن يمين هللا
أعمال 28 ، 20
.اسهروا على أنفسكم وكل القطيع الذي جعلكم الروح القدس مراقبين له .كونوا رعاة لكنيسة هللا التي اشتراها بدمه"
رومية 1:20
ألن األشياء غير المرئية له من خلق العالم تُرى بوضوح  ،مفهومة باألشياء التي صنعت  ،حتى قوته األبدية ورأس هللا ؛"
.حتى يكونوا بال عذر
كورنثوس 1 6: 8
ولكن بالنسبة لنا يوجد إله واحد  ،اآلب  ،الذي منه كل األشياء ونوجد من أجله  ،ورب واحد  ،يسوع المسيح  ،الذي به كل"
".األشياء ونوجد بها
كورنثوس 2 13:14
".نعمة الرب يسوع المسيح و ) 2محبة هللا [اآلب ]و ) 3شركة الروح القدس تكون معكم جميعًا )"1
كولوسي ١٧-١٥: ١
االبن هو صورة هللا الخفي  ،البكر فوق كل الخليقة .ألنه فيه ُخلق كل شيء  ،ما في السماء وعلى األرض  ،ما يُرى وما ال"
.يُرى  ،سواء أكان عرو ً
شا أم سيادة أم حكا ًما أم سلطات .الكل به وله قد ُخلق .إنه قبل كل شيء وفيه تتماسك كل األشياء
فيلبي 6-5: 2
يجب أن يكون لديك نفس الموقف الذي كان لدى المسيح يسوع .على الرغم من أنه كان هللا  ،إال أنه لم يفكر في المساواة مع"
.هللا كشيء يتمسك به
بطرس 2 1: 1
سمعان بطرس  ،خادم ورسول ليسوع المسيح  ،إلى أولئك الذين حصلوا على إيمان مساو إليماننا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع"
".المسيح
يوحنا 1 5:20
ونعلم أن ابن هللا قد جاء وأعطانا الفهم حتى نعرف الحق .ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح .إنه اإلله الحقيقي والحياة"
.األبدية
رؤيا ٨-١: ٧
.ها هو آت مع الغيوم  ،وسوف تراه كل عين  -حتى أولئك الذين طعنوه .وينوح عليه كل قبائل االرض .إذا دعا تكون !آمين"
.أنا األلف والياء  ،يقول السيد الرب  ،من هو وكان وما سيأتي  -القدير
_________________________________
يسوع مختبئ في الكتاب المقدس  -نماذج
فقال لهم  ،هذه هي كلماتي التي كلمتكم بها وأنا ما زلت معكم  ،أن كل ما كتب عني في شريعة موسى واألنبياء والمزامير"
يجب أن يتم " -.لوقا ٤٤: ٢٤
يبدأ سفر التكوين بهذه الطريقة أيضًا ولكن العهد الجديد هو المكان الذي يظهر فيه هللا االبن .يُعتقد أن يسوع يظهر في العهد
.القديم على أنه مسيح .تأتي الكلمة من كلمتين يونانيتين ؛ كريستوس  ،وتعني المسيح  ،وفانيرو  ،وتعني أن تُعلن أو تُظهر
.كان يُعتقد أنه كان الظهور أو الظهور المرئي للمسيح قبل تجسده .مثل هذه المظاهر في العهد القديم كانت تعتبر مسيحية
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 ،يمكن مالحظة ذلك في قانون اإلنشاء  Theophanies.أي مظهر من مظاهر هللا أو ظهوره في العهد الجديد كان يسمى
وكود البريشيت  ،وكود الشمعدان الذي سيتم ربطه في التعليقات الختامية .على سبيل المثال  ،هناك حالة عندما أخبر فيليب
.ناثانييل أنهم وجدوا "الشخص الذي كتب عنه موسى واألنبياء ".يسوع هو "النوع النبوي "للمكاتب والوجود
على سبيل المثال  ،الكتاب األخير من الكتاب المقدس  ،سفر الرؤيا مقسم إلى ثالثة أجزاء رئيسية " ،ما كان وماذا وماذا
صف أيضًا بأنه "من كان  ،يكون  ،وسيأتي ".هذا هو نفس النمط  ،كما يعرف الكثير عن
سيأتي ".هذا هو يسوع  ،الذي ُو ِ
ً
مستقبال كملك .في جميع أنحاء الكتاب المقدس  ،يتم التأكيد على الجوانب
وحاضرا ككاهنًا ثم
ترسيم خدمته .في الماضي كنبي
ً
المختلفة لجميع المكاتب الثالثة أو أي مكتب واحد إما من خالل الشخصية أو الكائن في الكتاب المقدس .فيما يلي بعض األمثلة
.الرئيسية
يسوع كشخصية
ً
تظهر المقاطع التالية من العهد القديم بشكل رئيسي تصنيفا في الشخصيات المختلفة التي تم تصويرها في روايات الكتاب
.المقدس .على الرغم من أنها ليست شاملة  ،إال أن لكل شخصية وج ًها أو بُعدًا "يشبه المسيح "يجب مراعاته وتعليمه
ملكي صادق
في تكوين  20-18: 14يظهر هذا الشخص الغامض ويعني اسمه ) 1ملك البر  ،وهو نوع من يسوع .يقال أنه ) 2كاهن هللا
عشورا تنبأ بها ملكي صادق ) 3.تنبأ على إبراهيم .تقول الرسالة إلى العبرانيين  YHVH. 3: 7العلي
قابله إبراهيم وأعطاه
ً
أنه بال أب أو أم أو نسب  ،وليس له بداية أيام وال نهاية للحياة .االستنتاج هو البن هللا  ،ألن يسوع قد صار كاهنًا بعد هذا
.األمر .نتيجة لذلك  ،يعتقد الكثير من الناس أن ملكيصادق كان مسيحيا ً
ابراهيم واسحق
في تكوين  ، 19-1: 22كان والدة إسحاق ويسوع ُمنبئًا بهما و ُحبل بهما بأعجوبة .كالهما كانا "محبوبين "كاالبن الوحيد
آلبائهما وكانا سيضحي بهما آباؤهما المحبون .كان من المقرر أن تتم الذبيحة على جبل المريا إلسحاق ويسوع  ،وكالهما
يحمالن خشب ذبيحتهما على ظهورهما .خضع كل من إسحاق ويسوع إلرادة اآلب .إسحق مثل يسوع لم يقاوم عندما ربطه
.بالمذبح أو صليب الجلجثة
جوزيف
في تكوين  ، 37يوجد تشابه بين يسوع ويوسف  ،وفي الواقع النوع األولي للمسيح بن يوسف .كالهما ُجرد من ثيابهما .تم
بيعهما مقابل المال .كالهما متهم زورا .اتهمت زوجة سيده يوسف بينما شهد شهود زور ضدهم .كان جوزيف في السجن مع
صلب يسوع بجانب رجلين  ،و ُ
غفر أحدهما ونال الحياة األبدية
.رجلين مذنبين آخرين ؛ تم العفو عن أحدهم بينما مات اآلخر ُ .
اآلخر هلك إلى األبد .عين فرعون يوسف على كل مصر وعلى بيته وعلى شعبه .أنقذ يوسف العالم وتم إخفاؤه عن إخوته
ليكشف عنه في النهاية فقط .هذا ما يحدث في الوقت الحاضر مع إسرائيل  ،ألن لديهم "مقاييس "على أعينهم ألن يسوع
.مخفي "عنهم فقط ليتم الكشف عنه على المستوى الوطني في نهاية فترة المحنة البالغة  7سنوات"
بوعز مع راعوث
.في سفر راعوث  ،هناك تصنيف لفداء بوعز والزواج من عروس أممية .إنه نفس النوع كما هو الحال مع يسوع وأمم األمم
هذا يرجع إلى إسرائيل كدولة ترفض يسوع بشكل جماعي .كان بوعز ثريًا من بيت لحم وفادي من أقربائه .تزوج بوعز من
.روث في نهاية موسم حصاد القمح الصيفي الذي يعتقد الكثيرون أنه نوع عصر الكنيسة ومتى سينتهي ذلك
رابع رجل في النار
في دانيال  ، 3:25يظهر المسيح وسط النار في الظهور كـ "ابن هللا ".كانت هذه مناسبة إللقاء ثالثة أصدقاء دانيال في الفرن
لرفضهم عبادة صورة الوحش . 666اشتدت النار سبع مرات .إنه يتحدث عن فترة المحنة التي دامت سبع سنوات في زمن
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مشكلة يعقوب حيث ستخوض إسرائيل "محاكمة نارية "مماثلة .لكن بقية إسرائيل ستُحفظ في المنتصف أو ابتدا ًء من اليوم
1260.
ديفيد
في صموئيل األول  ، 16الملك داود هو نوع آخر من المسيح  ،وربما األفضل من حيث الشخصية وقلب يسوع .كما أنجز
داود جميع هذه المناصب الثالثة لكونه مل ًكا وكاهنًا ونبيًا .يعرف المرء بوضوح أن داود كان مل ًكا .ولكن في سفر أعمال
الرسل  ،يخاطب بطرس الحشد " ،عندما أتى عيد العنصرة بالكامل " ،في مهرجان النبيذ الجديد  ،بعد  50يو ًما من عيد
.األسابيع  ،بخالف عيد العنصرة  ،وأعلن أن داود كان نبيًا
.ثم أخذ داود من الخبز في األقداس ولبس أفود الكاهن عندما قاد تابوت العهد إلى أورشليم  ،وبالتالي فهو رمز حقيقي ليسوع
ما يجب ربطه أيضًا هو رفض المسيح .يسوع  ،مثل داود تم رفضه في البداية .كان داود مجرد فتى راعي لم يتم استدعاؤه
.إلى التشكيلة ليتم اعتباره الملك القادم إلسرائيل ليتم مسحه من قبل صموئيل
حتى أن داود كتب هذا في المزامير أنه كان مثل "حجر مرفوض [من إسرائيل ]ولكنه أصبح حجر الزاوية ".ثم هناك
المواجهة الشهيرة مع جليات  ،العدو "العمالق "الذي تم إسقاطه .كل هذا ليقول أن النموذج النبوي نفسه في الماضي والحاضر
دورا في المساعدة على معرفة متى ستحدث نهاية عصر الكنيسة بنا ًء على األعياد السبعة المماثلة لـ
 YHVHوالمستقبل يلعب ً
.والتي تم تحقيقها في أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل ،
سليمان
في  ١ملوك  ، ١٦ ٢٨-١٦: ٣يتحدث عن نوع آخر من يسوع كما رأينا في سليمان  ،االبن .سليمان هو ابن داود .يُدعى كل
من يسوع وسليمان ابن داود وكانا أكثر حكمة من كل معاصريه .سليمان كان رجل سالم وهذا ما يعنيه اسمه .قام ببناء معبد
حيث يقوم يسوع ببناء الهيكل الروحي للعروس .جاءت األمم لتقديم الجزية لسليمان كما ستفعل خالل يوم السبت YHVH ،
.الباقي من الملك األلفي لرؤية يسوع
شمشون
ثم في قضاة  ، ١٦-١٣هناك شمشون كصورة تشير في بعض النواحي إلى يسوع .أعلن مالك عن والدتهما .كانت والدتهما
معجزة ألن والدة شمشون كانت عاقرا ومريم كانت عذراء .أعلن مالك أيضًا أنه سيتم تخصيص كل من شمشون ويسوع
.للخدمة
وكالهما سيصبح منقذًا لشعبهما  ،إسرائيل .تصرف شمشون بقوة الروح القدس .كالهما تم تسليمهما إلى اإلسرائيليين وخانهما
.شخص مقرب منهم .مات كالهما لتدمير أعدائهم وحققوا في موتهم أكثر مما حققوه خالل حياتهم
مردخاي
ً
تُظهر إستير  7: 2كيف كان مردخاي رمزا للمسيح .كان مثل يسوع يهوديًا عاش أثناء احتالل قوة أجنبية .كالهما كان لهما
.أعداء بشر .كالهما كان لديه مسئولون خططوا لقتلهم لكنهم انتصروا عليهم .كالهما كان لهما رحلة منتصرة في المدينة
ونتيجة لتواضعهم رفعهم الملك ونالوا سلطة أكبر مما كانت عليه من قبل .أصبح كالهما عظيما ً بين اليهود  ،الذين سعوا إلى
رفاهية شعبهم .أرسل كالهما رسائل في جميع أنحاء اإلمبراطورية إلعالن أخبار خالص اليهود وأحبطت الخطة الشريرة
.لتدميرهم
يسوع كشيء
 /المقاطع التالية  ،بشكل أساسي من العهد القديم هي من الدروس الموضوعية التي تنقل بعدًا أو خاصية تشير إلى عمل
.شخص يسوع المسيح
تابوت نوح
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.تدمير العالم من خالل فيضان بسبب الشر والخطيئة والهندسة الوراثية التي تفسد اإلنسانية  YHVHفي تكوين  ، 9-6قرر
طاهرا وراثيًا ".وبالتالي  ،أمر هللا نو ًحا أن يبني فل ًكا أو مركبًا .كان عليه أن
أنقذ هللا نوح وعائلته ألن نوح كان ال يزال "
ً
.يدخلها ويصطحب معه أهله وحيواناته .بمجرد دخولهم  ،أغلق الرب الباب  ،ونجا كل شخص داخل الفلك من الطوفان
يسوع
بما أن الفلك حمى نوح وعائلته من الطوفان  ،فإن يسوع يحمي أولئك الذين يثقون به من الدينونة القادمة .يسوع هو باب
الخروف  ،وبمجرد دخوله منه  ،سيخلص المرء من غضب يهوه اآلتي .في يوحنا  ، 6: 14كان الفلك هو السبيل الوحيد
للهروب من الطوفان .يسوع هو الطريق الوحيد للخالص .في  1بطرس  ، 3:21قال بطرس أن الطوفان كان نوعًا من
.المعمودية من خالل قيامة المسيح
سلم يعقوب
 ،في تكوين  ، 28حلم يعقوب بسلم يصل من األرض إلى السماء .كانت مالئكة يهوه يصعدون وينزلون عليها .وعلى القمة
.رأى يعقوب عر ً
وظهرا على أنه ابن هللا
شا
ً
يسوع
".في يوحنا  ، 1:51شبه يسوع نفسه بهذا السلم وقال " ،سترى السماء مفتوحة  ،ومالئكة هللا تصعد وتنزل على ابن اإلنسان
والبشرية .في يوحنا  ، 6: 14قال يسوع أنه "هو الطريق والحق  YHVHيسوع هو "الجسر "بين األرض والسماء وبين
.والحياة .ال أحد يأتي إلى اآلب إال به
المن من السماء
.بني إسرائيل من مصر  ،أحضرهم إلى البرية  YHVHفي خروج  ، 4: 16يمكن رؤية من على أنه يسوع .بعد أن أنقذ
 Manna.بسبب عدم اإليمان واالختبار لمدة  40عا ًما  ،تم توفير الطعام الروحي المسمى
يسوع
في يوحنا  ، ٣٣ -٣٢: ٦شبَّه يسوع نفسه أيضًا بكراهية المن وأعلن أنه "الخبز الحقيقي الذي أتى من السماء ".في يوحنا
كان بإمكان منى فقط إشباع حاجات اإلسرائيليين الجسدية بشكل مؤقت .قال يسوع إنه "خبز الحياة "الذي ال يمكنه إال 6:35 ،
.أن يلبي االحتياجات الروحية للبشرية
صخرة في حوريب
في خروج  ، 6: 17قدم يهوه الماء لبني إسرائيل في البرية .وأمر موسى أن "يضرب الصخرة في حوريب "ليخرج منها
الماء ويشرب منها الناس .في يوحنا  ، 39-37: 7يعلم الكتاب المقدس أن "الصخرة "كانت نوعًا نبويًا من المسيح الذي
.ضرب "أيضًا حتى يحصل شعب يهوه على الماء الحي"
يسوع
في يوحنا  4:10؛  ، ١٤-١٣قال يسوع للمرأة السامرية عند البئر  ،أنه سيعطيها هذا الماء الحي .و "من شرب منها فلن
 ،يعطش مرة أخرى ".في  1كورنثوس  ، 4: 10قال الرسول بولس في أن بني إسرائيل " ،أكلوا نفس الطعام الروحي
.وشربوا جميعًا نفس المشروب الروحي .ألنهم شربوا من الصخرة الروحية التي تلتهم والصخرة كانت المسيح
خيمة االجتماع
والعبادة .كان الغرض منه هو  YHVHفي خروج  ، 40-36كان خيمة االجتماع نسخة حقيقية من السماء .كان مكانًا للقاء
في السكن بين شعبه .إنه أيضًا المكان الذي تم فيه وضع تابوت العهد .في ذلك  ،كانت ألواح القانون  ،وعصا  YHVHرغبة
هارون  ،والجرة التي تحتوي على عينة من المن .كانت هذه جميع أنواع يسوع .وكذلك كان الشمعدان ومائدة الخبز ومذبح
.البخور
يسوع
في كولوسي  ، 9: 2وعبرانيين  ، 9:11يؤكدان أن هذه المفروشات كانت وال تزال ظل المسيح .في يوحنا  ، 1:14يسوع
هو مثل خيمة االجتماع .هو الكلمة الذي صار جسدًا وسكن معنا .اسمه عمانوئيل معناه "هللا معنا ".هذا مرتبط بيسوع في متى
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حساب التجسد .في يوحنا  ، ٢١-١٩: ٢أشار يسوع إلى جسده على أنه الهيكل  ،الذي إذا دمر سيعاد بناؤه في 1:23 ، ٣
.أيام .كان هذا ينذر بموته ودفنه وقيامته
كبش فداء
سا حيًا ويضع يديه عليها
في الويين  ، 23-21: 16في يوم الكفارة أو يوم الغفران  ،أمر يهوذا رئيس الكهنة أن يأخذ تي ً
ويعترف بها بكل آثام شعب إسرائيل .بعد ذلك  ،سيتم إرسال الماعز بعيدًا إلى البرية .إنه يرمز إلى إزالة خطايا بني إسرائيل
وينذر بالمسيح المصلوب خارج القدس باعتباره كبش الفداء .أصبح يسوع كبش فداء على صليب الجلجثة عندما حمل خطايا
.العالم خارج المدينة
يسوع
.في يوحنا  19؛  21-19يقول " ،بيالطس أيضًا كان لديه إشعار ُملصق على الصليب .نصها :يهودي الملك الناصريين
قرأ العديد من اليهود هذه اإلشارة  ،ألن المكان الذي صلب فيه يسوع كان بالقرب من )بالعبرية  YHVHنسخة مشفرة من(
المدينة  ،وكان مكتوبًا بالعبرية والالتينية واليونانية .فقال رؤساء كهنة اليهود لبيالطس ال تكتب ملك اليهود بل قال فقط اني
.ملك اليهود
دودة
في مزمور  ، 22توجد صورة نبوية غريبة جدًا ليسوع .يصف المزمور آالم المسيح وموته الذي يشبه دودة .هذا يردد نفس
هو دودة قرمزية أو  ، Tola’ath ،الكلمات التي قالها يسوع على الصليب بأنه "كان باليا ً وليس رجالً ".هذا النوع من الدودة
قرمزية وجدت في إسرائيل .تلد أنثى الدودة القرمزية مرة واحدة فقط .في ذلك الوقت  ،كانت تتسلق شجرة أو قطعة من
الخشب .ثم تعلق جسدها به .تصبح قشرة صلبة مرتبطة بقوة بالشجرة .ال يمكن إزالته إال عن طريق تمزيق القشرة وبالتالي
قتل األم .تحت الجسد والصدفة الواقية  ،تضع بيضها .تتغذى الديدان الصغيرة على األم حتى تموت .بعد وفاتها  ،يطلق
حبرا أحمر أو قرمزيًا يغطي األطفال بالكامل .ويظل األطفال أحمر قرمزي لبقية حياتهم .ثم بعد  3أيام  ،يفقد جسد
جسدها ً
.األم الميت لونه القرمزي ويتحول إلى الشمع األبيض
يسوع
في  1يوحنا  ، 9: 4يتحدث التصنيف عن عمل يسوع  ،الذي ماتت أم الدودة القرمزية لكي يعيش أطفالها  ،مات يسوع حتى
يعيش أولئك الذين يؤمنون به من خالله .في رؤيا  5: 1يؤكد كيف ُوضع يسوع أيضًا على شجرة  ،صليب الجلجثة .وفي
أفسس  ، 2:13يقول المعلمون أن يسوع قد ضحى بحياته حتى يتطهر شعبه بدمه  ،ويغطى به  ،ويصبح أبيض كالثلج كما
كثيرا "أن تجمع أورشليم كما تجمع
ورد في إشعياء . 1:18في متى  ، 23:37يشير يسوع إلى نفسه على أنه "دجاجة "تتمنى
ً
".الدجاجة فراخها  ،لكنها لم تكن ترغب في ذلك
يسوع هو المسيح
المسيح يعني "الممسوح ".في اليونانية  ،إنه المسيح .تحدث الكتاب المقدس عن مجيئتين أو ظهورات .يعتقد اليهود أن المسيح
لم يأت بعد ولكن يجب أن يأتي قبل  6000عام من إتمام آدم .إنهم ال يدركون  ،ويرفضون تصديق أنه في دانيال  ،تم إعطاء
جدول زمني من حيث أن المسيح يجب أن يأتي قبل تدمير الهيكل  ،الذي حدث في عام  70بعد الميالد .يظهر يسوع في جميع
أنحاء العهد القديم  ،وفيما يلي الموضوعات الرئيسية واألنواع /الظل الذي يصف كيف كان يسوع المسيح وما هو المسيا .لقد
.تمم المسيح بن يوسف والمسيا بن داود في شخص واحد ولكن في مجيئين
المسيح سيدمر لوسيفر
يقول تكوين " ، 3:15سأضع عداوة بينك وبين المرأة  ،وبين نسلك ونسلها :سوف يسحق رأسك  ،وأنت تسحق كعبه ".هذه
هي النبوءة األولى عن يسوع المسمى بروتو إيفانجيليوم .عندما خدع لوسيفر  ،في شكل الحية  ،حواء  ،دخلت الخطيئة
.والموت العالم .لكن يهوه في نعمته أعلن أنه سيرسل ابنه لتدمير أعمال إبليس
يسوع
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في  1يوحنا  ، 8: 3غالطية  1 ، 5-4: 4بطرس  ، 2:24و  1كورنثوس  57-55: 15كلها تتحدث عن كيفية تحقيق
يسوع لهذه النبوءة .نسل أو نسل المرأة هو يسوع المولود من امرأة .لقد كدمت الحية كعب يسوع عندما صلب معتقدة أنه
بالموت  ،دمر إبليس يسوع .لكن يسوع سحق رأس الحية عندما قام من القبر وانتصر على الموت بالموت والخطيئة
.والشيطان
سيصنع المسيح المعجزات
في كل من إشعياء  6-5: 35؛  1: 61وفي زكريا  9: 9يقول "حينئذ تنفتح عيون المكفوفين وتتفتح آذان الصم .ثم يقفز
الرجل األعرج مثل الغزالن ويغني لسان األخرس من الفرح .من أجل ووترز تندلع في البرية والجداول في الصحراء ".اتهم
.شيخ صهيون  ،نفاقًا  ،يسوع بالشعوذة من خالل القيام بمثل هذه األعمال ثم من خالل أدائها في "قوة بعلزبول "أو الشيطان
.كان هذا في الواقع ما كانوا وما يفعلونه
يسوع
في متى  ، 6-2: 11فيما يتعلق بالمعجزات التي قام بها يسوع أثناء خدمته  ،أرسل يوحنا المعمدان تالميذه ليسألهم عما إذا
كان هو المسيح  ،أجابهم يسوع " ،ينال المكفوفون بصرهم والمشي األعرج .يُط َّهر البرص  ،والصم يسمعون .تم رفع
.الموتى  ،والفقراء بشروا لهم بالبشارة
المسيح سيعلن سنة اليوبيل
إشعياء  1: 61يقول :روح الرب الرب علي ألن الرب مسحني ألبشر الفقراء .لقد أرسلني أللزم قلب مكسور  ،وأعلن الحرية
.لألسرى  ،وافتتاح السجن لمن هم مقيدون
يسوع
في لوقا  ، 21-16: 4يذكر أن يسوع نفسه قال أنه تمم هذه النبوءة أثناء قراءته إلشعياء  61عالنية في مجمع الناصرة .بعد
.ذلك  ،بدأ خدمته لمدة  3.5سنوات
سيكون للمسيح دخول منتصر في القدس
زكريا  9: 9يقول" :افرحي جدا يا ابنة صهيون !اهتفي بصوت عال يا ابنة القدس !هوذا ملكك قادم اليك .الصالحين وله
.الخالص هو  ،المتواضع والمركب على حمار  ،على كولت  ،مهرا حمار
يسوع
لقد حقق هذه النبوءة في متى  ، 11-8: 21لوقا  ، 37-35: 19يوحنا  15-12: 12عندما ركب يسوع على حمار إلى
.أورشليم بصرخات التسبيح
سيخون المسيح مقابل  30قطعة من الفضة
يقول زكريا : "13-12: 11فقلت لهم  ،إن حسن في عينيك  ،أعطني أجرتي .ولكن إذا لم يكن كذلك  ،احتفظ بها .ووزنوا
حسب اجرتي ثالثين من الفضة .فقال لي الرب ارمها الى الخزاف الثمن الرباني الذي ثمنته بهم .لذلك  ،أخذت الثالثين قطعة
.من الفضة وألقيتها في بيت الرب  ،إلى الخزاف
يسوع
في متى  16-14: 26؛ جاء في  10-3: 27أن يهوذا اإلسخريوطي  1 ،من  12تلميذًا كان هو الذي خان يسوع مقابل 30
.قطعة من الفضة .كان مسؤوالً عن حقيبة المال وتآمر مع حكماء صهيون لتسليم يسوع لهم
سيتم رفض المسيح من قبل إسرائيل
محتقرا ومرفوضًا من قبل الناس  ،وهو رجل أحزان ومطلع على الحزن .وكواحد يخفي
في إشعياء  3-1: 53يقول" :كان
ً
محتقرا  ،ونحن [إسرائيل ]لم نحترمه
.عنه الرجال وجوههم .كان
ً
يسوع
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في يوحنا  ، 11-10: 1يوحنا  ، 38-37: 12ومتى  ، 3: 26يذكر أن حكماء صهيون رفضوا هذا "الحجر ".رفض اليهود
"على الصعيد الوطني يسوع وتآمروا على قتله .كانت الجريمة الوحيدة التي يمكن أن يقعوا بها على يسوع هي أنه "جدف
.بالقول إنه واآلب كانا واحدًا  ،في األساس نفس القول إنني مثل اآلب  ،هللا .وأن يسوع ذكر أنه هو المسيا  ،قدوس يهوه
سوف يتم االستهزاء بالمسيح
.في مزمور  8-7: 22تنبأ الملك داود " ،كل من يراني يستهزئ بي .يصنعون لي أفواه .يهزون رؤوسهم .على الرب اتكل
.دعه ينقذه .دعه ينقذه  ،ألنه يُسر به' !كان /هذا هو المنظور كما تم اختباره من الصليب
يسوع
في متى  ، 40-39: 27ولوقا  23:11؛  ، 35تنص على أن الحشد  ،هيرودس  ،والجنود الرومان سخروا من يسوع
.وسخروا منه بنفس اللغة بالضبط
ولد المسيح في بيت لحم
يقول ميخا " ، 2: 5ولكنك يا بيت لحم أفراتة  ،يا صغيري جدًا لتكون من بين عشائر يهوذا  ،ستخرج من أجلي  ،الذي
'.سيكون حاك ًما في إسرائيل  ،الذي يخرج من القديم  ،خلود
يسوع
في متى  1: 2ولوقا  ، 7-1: 2يذكر أن يسوع ُولِد في بيت لحم ولكن يسوع كان موجودًا من قبل كاهلل االبن  ،الخالق  ،لكنه
".قتل من أساسات العالم"
سيُقتل المسيح
.في مزمور  ، 17-16: 22صرح داود كنبي بالعذاب الذي عانى منه يسوع على صليب الجلجثة " ،ألن الكالب تحيط بي
.شركة من األشرار أحاطت بي .لقد اخترقوا يدي وقدمي .يمكنني عد كل عظامي .يحدقون ويشمتون فوقي
يسوع
في متى  ، 27:31ويوحنا  ، 16-15: 19توضح الروايات كيف تم ثقب يدي وقدمي يسوع عندما سمر الجنود الرومان
يسوع على صليب الجلجثة .في يوحنا  ، 36-33: 19ينص على أنه على عكس االثنين اآلخرين المصلوبين معه  ،فإن عظام
يسوع لم تنكسر .وفي زكريا  ١٢:١٠يقول" :وسأسكب على بيت داود وسكان أورشليم روح النعمة والتضرعات من أجل
.الرحمة  ،حتى إذا نظروا إلي  ،إلى من طعنوه  ،ينوحون عليه كما ينوح على الولد الوحيد ويبكي عليه بمرارة كما يبكي بكر
المسيح سوف يقوم من الموت
".في مزمور  ، 16:10تنبأ داود عن المسيح " ،ألنك لن تتخلى عن روحي للهاوية أو تدع قدوسك يرى الفساد
يسوع
في متى  ، 6-5: 28مرقس  ، 6: 16قام يسوع من القبر .حتى أن بطرس وبولس اقتبسوا من هذا المزمور عن عالقته بقيامة
.يسوع في أعمال الرسل  ٣١-٢٧: ٢؛ 37-35: 13
سيجلس المسيح عن يمين هللا
".قال داود في مزمور " ، 1: 110قال الرب [األب ]لربي [االبن ]:اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئًا لقدميك
يسوع
.تقول عبرانيين  13-12: 10ومرقس  16:19أنه عندما قام يسوع  ،صعد وجلس عن يمين هللا
المسيح سيدمر الموت بالموت
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.إشعياء  8-7: 25يقول " ،ويبتلع على هذا الجبل الغطاء المطروح على جميع الشعوب  ،الحجاب المنتشر على كل األمم
.يبتلع الموت إلى األبد  ،ويمسح الرب اإلله الدموع من كل الوجوه  ،وينزع عار شعبه من كل األرض  ،ألن الرب تكلم

يسوع
في لوقا  ، 23:33يذكر أن يسوع مات على جبل الموريا .في متى  ، 5: 27مزق يسوع حجاب الفراق .في  1كورنثوس
.انتصر يسوع على الموت .وفي رؤيا  4:21سيمسح يسوع كل دمعة 15:54
المسيح ليعود ويملك
ُ
َ
ً
قديرا  ،أبًا أبديًا
ا
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،
ا
مستشار
،
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ب
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ويسمى
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.
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ا
ي
ع
أ
نا
ل
"
،
يقول
 ،إشعياء 7-6: 9
ْطِ
ً
ً
ً
َ
رئيس السالم .لن يكون هناك نهاية لتزايد حكومته وللسالم .على عرش داود وعلى عرش مملكته لتثبيتها وإقامتها بالعدل
.والبر من اآلن وإلى األبد .غيرة رب الجنود تفعل هذا
يسوع
لقد وعد تالميذه في العشاء األخير بالعودة يو ًما ما .تخبر رؤيا  7: 22أن يسوع سيؤسس الملكوت عندما يأتي مرة أخرى
سا
كمسيح بن داود .يطلق عليه الملك األلفي حيث سيقيم العدل في العالم  ،ويحقق السالم العالمي  ،بصفته رئيس السالم  ،جال ً
.على عرش داود كملك البر
________________________________
كما يمكن للمرء أن يشهد  ،فإن األدلة الكتابية أو الكتابية ساحقة ومقنعة على أن يسوع المسيح بالفعل هو ابن هللا  ،وهللا االبن
والمسيح وهللا في الجسد  ،الجسد البشري .إنه لغز كما لوحظ حيث يوجد تعليم حول هذه الثنائية المحددة لطبيعة يسوع التي ،
كانت في الماضي نقا ً
شا بين المجالس التي أدت إلى االنقسامات .يُطلق على فكرة الطبيعة المزدوجة في شخص واحد اسم
هو أن يسوع كان إل ًها بنسبة  ٪100وإنسان . ٪100لكن هذا في سياق الظروف  ،في  Hypostatic Union.االتحاد
.األناجيل  ،يعتمد ذلك على كيفية تحدثه  ،إما كإله عندما أعلن "أنا هو "أو كإنسان
في كتابه اإلنساني فقط  ،ذكر يسوع أنه  ،في ذلك الوقت كمجرد إنسان  ،لم يكن يمتلك معرفة أشياء معينة مثل توقيت بعض
 ،األحداث النبوية  ،على سبيل المثال .ضع في اعتبارك أيضًا أنه في خلفية كل هذه الروايات التي تحدث في الشرق األوسط
فإن التقليد الشرقي لالبن يساوي تقليد اآلب .هذه فكرة لم يتم استيعابها أو فهمها بالكامل في الغرب وهي سبب لدرجة من
االرتباك .يمكن للمرء أيضًا أن يُظهر  ،من خالل األدلة الظرفية فقط  ،الطبيعة الثالثية لرئيس هللا .هم من عدة أنواع تم
 YHVH.تقديمها لإلشارة بقوة إلى وجود طبيعة ثالثية للخالق
 ،هناك حالة أو تقسيم الماء كما قال يسوع أنه الماء الحي .يمكن أن يتواجد الماء على  3مراحل في نفس الوقت ) 1 ،بخار
التي تحتوي  YHVH ،صلب و ) 3سائل .ثم هناك مثال على خلية بشرية  ،بها  3أقسام وكيف أنها تكرر أيضًا معبد )2
على  3أقسام رئيسية .يوجد ) 1الشرفة ) 2 ،األقداس و  30قدس األقداس .كما هو مذكور في سفر التكوين  ،أن البشرية
وهذا ما يظهر بعد ذلك في الطبيعة الثالثية للكائن البشري .كيف ذلك؟ " YHVH ،صنعت في "صورة ومثال
عنصرا غير مرئي من ) 1الروح  ،ثم ) 2الروح .لكن المظهر الجسدي
يتكون اإلنسان أيضًا من  3أقسام .يمتلك اإلنسان
ً
للكائن البشري هو ) 3جسده .على غرار الثالوث ) 1 ،اآلب ) 2 ،االبن ) 3 ،روح هولت  ،كان الشخص الثاني من رئيس هللا
االبن  ،أو يسوع هو الذي اتخذ الجسد .وجسد اإلنسان  ،ليس من الحيوانات أو المالئكة الساقطة الذين أخطأوا ولم يتم ،
على اإلطالق  ،فإن  YHVHاختيارهم ليفديوا  ،بل البشرية فقط .هذا مذهل .هذا ألنه على عكس أي كائن مخلوق صنعه
.اإلنسانية هي التي لديها روح حية
الذي أنتج الروح الحية .هذا هو السبب في أن الروح مبكرة  YHVHإنه نتاج ثنائي من الجسد مدمج مع قوة الحياة أو تنفس
جدًا ويسعى لوسيفر والشياطين المتالكها .ثم قال يسوع أنه "نور العالم ".وبالمثل  ،يمكن تقسيم طيف الضوء بأكمله إلى 3
أقسام  ،والجزء الوحيد المرئي هو ) 1طيف الضوء المرئي أو الضوء األبيض .المكونات األخرى للضوء غير مرئية ولها
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.عالقة بـ ) 2الصوت و ) 3الحرارة
وهذا "النموذج اإلبداعي "نفسه هو ما تم تصميم كل الخلق بعده أيضًا .ضع في اعتبارك أن النظام الشمسي لديه كل كوكب
في مدار معين .يخضع كل منها بعد ذلك لتردد أو رنين معين يحد من صوتها أو نطاقها .وباعتبارها "رقصة "الكوكب حول
الشمس  ،يبدو األمر كما لو كانوا يؤلفون "موسيقى "في اللحن المطابق لترددهم /رنينهم الصوتي .وفي الواقع  ،حتى الطيف
.اللوني للكواكب من عطارد إلى أورانوس يعكس طيف ألوان الضوء األبيض المرئي
عند تحديدها  ،تتوافق التقسيمات السبعة الرئيسية للطيف اللوني بالترتيب الدقيق للون والتردد مع الكواكب السبعة الرئيسية من
.منظور األرض ) 1.عطارد ) 2 ،كوكب الزهرة ) 3 ،المريخ ) 4 ،كوكب المشتري ) 5 ،زحل ) 6 ،نبتون ) 7 ،أورانوس
ومع ذلك  ،فإن األدلة الدامغة والبراهين المقدمة من الكتاب المقدس تشير بقوة إلى أن يسوع هو هللا حقًا .هذا التأكيد  ،بعد كل
شيء  ،هو السبب الرئيسي  ،لقد صلبه الرومان بأمر من المجلس الحاكم اليهودي  ،السنهدريم  ،بسبب ``التجديف ''في أن
يسوع لم ينكر أنه كان هللا االبن  ،مما جعل نفسه مساويًا هلل  ،.أو هللا .القوائم التالية هي مصادر مختلفة لمواصلة هذه الدراسة
"هل يسوع هو هللا؟" ،
__________________________________
أشرطة فيديو
.فيما يلي عروض فيديو متنوعة تتعمق في سر التفسير المسيحي لمن كان يسوع وعن ادعائه عن األلوهية
كود البريشيت |تكوين 1: 1
".االبن في البيت الذي يخرج مكشوفًا من قبل األب ليموت على الصليب"
v=PtATSQx3cjI؟https://www.youtube.com/watch
نبيل قريشي  -طلب هللا  ،العثور على يسوع
.كيف رأى مسلم سابق يسوع  ،ابن هللا  ،هللا .توفي عام  2017عن عمر يناهز  34عا ًما
v=IBGK-8fjpHM؟https://www.youtube.com/watch
كتاب الرؤيا – متحرك
v=5nvVVcYD-0w؟https://www.youtube.com/watch
________________________________
الرسوم البيانية
.فيما يلي بعض الرسوم البيانية التي توضح الشخصية "الخفية "لكريس في العهد القديم من خالل الكلمات والجمل والعبارات
كود الخلق
AccessKeyId=D40106؟https://nebula.wsimg.com/0997f9d5bf0cbc8133155b6b93c47964
E1331C24ABD7C3&disposition=0&alloworigin=1
كود مينورا
AccessKeyId=D40106؟https://nebula.wsimg.com/f6618b017ca4490c3d579b051e29f74c
E1331C24ABD7C3&disposition=0&alloworigin=1
القادمة مثقوب واحد
AccessKeyId=D40106؟https://nebula.wsimg.com/f71faf657d5ceb32865d45fc8b58db35
E1331C24ABD7C3&disposition=0&alloworigin=1
نموذج معبد المسيح
AccessKeyId=D4010؟https://nebula.wsimg.com/12864a4137b889a2797a5a9420e8b0f5
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6E1331C24ABD7C3&disposition=0&alloworigin=1
المسيح في النجوم – مازاروث
https://nebula.wsimg.com/e85e386438ff74405d24afaf55c86984؟AccessKeyId=D40106
E1331C24ABD7C3&disposition=0&alloworigin=1
مقالة – سلعة
# 500 إنجيل يسوع المسيح
https://www.postscripts.org/ps-news-500.html
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