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 تنبؤات عن والدة الرب يسوع المسيح من العذراء مريم

مريم من الروح  ق.م. عن حمل العذراء 550.  ة أشعياء النبىؤبن  :أوالا 
 ل(. يئوعى إبن هللا )عماندسوع المسيح وي  يس )روح هللا( ووالدة الرب القد

تلد و.  هوذا العذراء تحبل يد )هللا( نفسه آيةكم الس"ولكن يعطي 14:  7أش 
إبنا وتدعو إسمه عمانوئيل". 

 محاضرات بشارة إنجيل العلم المسيحى الحق

  (181)المحاضرة رقم   
2017 سبتمبر  23السبت    

لوهيتهإكتاب يسوع المسيح فى ناسوته و  
للدكتور هانى رزق عبده   

The Egyptian Messiah 

التاسعةالمحاضرة   
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ا:  نب وع المسيح من العذراء سيعن والدة الرب  ة قدماء المصريينؤثانيا
باألقصر  بةمريم فى رسم منحوت على جدران معبد قدس اإلقداس فى طي

  ق. م.( 1352 – 1390والذى بناه أمنحوتب الثالث )

iah Horus”“The Virgin birth of the Egyptian Mess 

 دإيزيس التى حملت من روح هللا بع تهوهو يصور والدة حورس من والد
لى العالم بيد أخاه الشرير "ست" ونزول أوزريس إقتل زوجها أوزريس 

ا لألموات  Underworld – Deathالسفلى ) قيامته  بعد( ليصير ديانا

Resurrection  قتل إبنه حورس  دن بين األموات بعمHorus   لعمه

(.)الشيطان   ”Septh“ الشرير "ست" 
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ا: الكون الروحى فى أعاله وهاويته  ثالثا

.  حىفى عالء الكون الرو وهوالشكل  ىحى هرموالجزء العلوى للكون الر
والذى  ةحياوية الروحى السفلى هرم الهوالهرم الر دةته تمس قاعقاعدو

حيث يبتلع  ،حىة فى الكون الروحيوه برأسه إلى عمق الهاوية الريتج
ويميته بالموت الجسدى والموت وفه ويسلبه د اإلنسانى للعالم فى جالوجو
 حى.  الرو

 عسويان بمجئ الرب كحى اإللهى الحق للوجود اإلنسانى الرووالخالص 
جب الحق والم ىحى العلووالمسيح اإلله الحق الذى نزل من عالء الهرم الر

وت الجسدى والموت لمامن اإلنسانى  د فى العالم ليخلص الوجودوتجس
فى الهرم العلوى ؤمنين به إلى عالء الكون الروحى الم دويصع ،حىالرو

 .ةفى مراتب روحي فى حياة أبديةالروحى الموجب الحق )ملكوت هللا( 

ا: نبؤات العه  سوع المسيحيالقديم عن الرب  درابعا

بأن الرب يسوع المسيح إبن اإلنسان سيكون له  انيال النبىة دنبؤ.1 
 . األلسنةوب وعله كل الش عبدالمجد والسلطان وستت

ِب السََّماِء ِمثْل  " 14 – 13:  7دا  َؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع س ح  اْبِن ك ْنت  أََرى فِي ر 
ب وه  ق دَّاَمه . فَأ ْعِطَي س ْلَطاناا َوَمْجداا أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِديِم األَيَّامِ  إِْنَسان   ، فَقَرَّ

س ْلَطان ه  س ْلَطاٌن أَبَِديٌّ َما لَْن . ِم َواألَْلِسنَةِ ِلتَتَعَبََّد لَه  ك لُّ الشُّع وِب َواأل مَ َوَملَك وتاا 
وَل،  ”.َوَملَك وت ه  َما الَ يَْنقَِرض   يَز 

 حمصال إال بوسيطال يكون التبريربأن ق. م.(  1550) ة أيوب النبىنبؤ.2 
 .ن إنسانية وإلهيةيواحد من طبيعت

ج  " 4-1: 14أى  اإَِلْنَسان  َمْول ود  اْلَمْرأَِة، قَِليل  األَيَّاِم َوَشْبعَان  تَعَباا. يَْخر 
. ل ِ َوالَ يَِقف  ْهِر ث مَّ يَْنَحِسم  َويَْبَرح  َكالظ ِ َمْن ي ْخِرج  الطَّاِهَر ِمَن  . . . . .   َكالزَّ

 "النَِّجِس؟ الَ أََحٌد!
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 ح القدس فى الرب يسوع المسيح ؤات تشير إلى الرونب.3 

 ق.م.(  550) اء النبىيعة أشؤنب 

َر " 1:  61أش  بَّ َمَسَحنِي أل بَش ِ ، ألَنَّ الرَّ ِ َعلَيَّ ب  وح  السَّي ِِد الرَّ ر 
ْنَكِسِري اْلقَْلِب، أل نَاِدَي ِلْلَمْسبِي ِيَن بِاْلِعتِْق،  اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب م 

 "َوِلْلَمأْس وِريَن بِاإِلْطالَِق.

ْت بِِه نَْفِسي. " 1:  42أش  ْختَاِري الَِّذي س رَّ د ه ، م  ه َوَذا َعْبِدي الَِّذي أَْعض 
وِحي َعلَْيِه فَي ْخِرج  اْلَحقَّ ِلأل َمِم.  "َوَضْعت  ر 

الرب يسوع المسيح  ةعن أزليق. م. (  950) كيمسليمان الح ؤةبن.4 
 وأنه الخالق واإلله الحق. 

ِسْحت  " 31 – 23: 8ل م 1 ْنذ  األََزِل م  ْنذ  أََوائِِل األَْرِض. م  ْنذ  اْلبَْدِء، م  ، م 
َرِت  . إِْذ لَْم تَك ْن يَنَابِيع  َكثِيَرة  اْلِميَاِه. ِمْن قَْبِل أَْن تَقَرَّ إِْذ لَْم يَك ْن َغْمٌر أ ْبِدئْت 

. إِْذ لَْم يَك ْن قَْد َصنَ  َع األَْرَض بَْعد  َوالَ اْلبََراِريَّ َوالَ اْلِجبَال ، قَْبَل الت اِلَِل أ ْبِدئْت 
ا َرَسَم َدائَِرةا  ا ثَبََّت السََّماَواِت ك ْنت  ه نَاَك أَنَا. لَمَّ َل أَْعفَاِر اْلَمْسك ونَِة. لَمَّ أَوَّ
ا تََشدََّدْت يَنَابِيع  اْلغَْمرِ  . لَمَّ َب ِمْن فَْوق  ا أَثْبََت السُّح  . َعلَى َوْجِه اْلغَْمِر. لَمَّ
ا َرَسَم أ س َس األَْرِض، ا َوَضَع ِلْلبَْحِر َحدَّه  فاَلَ تَتَعَدَّى اْلِميَاه  ت ْخَمه ، لَمَّ  لَمَّ

ا ق دَّاَمه . فَِرَحةا فِي  َوك ْنت  ك لَّ يَْوم  لَذَّتَه ،، ك ْنت  ِعْنَده  َصانِعاا فَِرَحةا َدائِما
 "َمْسك ونَِة أَْرِضِه، َولَذَّاتِي َمَع بَنِي آَدَم.
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Dr. Hani Rizk Abdu, “The Egyptian Messiah”  - New York, September 23, 2017 
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