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  (3-1:  1 عب)يسوع  سيادة

I-  مراجعه 

يبدلويغيرمشاعرناويشبعقلوبناأمرأعظمقادرأننعمةهللااليوجدأنهبراضاألساسيالذىأتناولههوفتاإل -أ

اذإ.زجمرراليسررو ىروعررةوتمي ررآترررببررولكالنرراعنرردمار.لنررايسررو عرر عرر نالررروقال ررد إأكثرررمرر 

يرتت ويترو الرروقال رد أنيراف نرا.هوع يسو نستطيعأننحياكماعاشهبولكآستطعناأننرىمارإ

(11-11:13يو).قلبهللابناال كنوزأعما 

 (3:8في)" .. . َربِّيَمْعِرفَِة اْلَمِسيِح يَُسوَع (روعة) فَْضلِ بَْل إِنِّي أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيضاً َخَساَرةً ِمْن أَْجِل "

ليكيسرو عل ف النتابالم د ونعل يسو الم .ف الملنوته الحقع يسو ألساسيةللمعركةالجبهةا -ب 

.خرآيسو يوعظع اليوم."الث افةاألمرينية"الزائفالمعروفف 

(11:1كو2)" ...  لَْم نَْكِرْز بِهِ  بِيَُسوٍع آَخرَ فَإِنَّهُ إِْن َكاَن اآلتِي يَْكِرُز "

(11:11مت)." ؟َوأَْنتُْم َمْن تَقُولُوَن إِنِّي أَنَا: مْ قَاَل لَهُ "

II- تألق يسوع سبع أوجه لروعه و: سيادة يسوع 

د فر ذلراالوقرتلي  روالردالب رعردال ديسري تبرتلت ك .ع يسو م أعظمم اطعالنلمةالم دسة1عبراني ال -أ

نسرراناإلنامراوالاإللرهعرهمجرديسرو كالو يردمفهرمعر رو ردت .سراومةلردالم أننررتألوهيرةيسرو والتر 

.دىاآلبمجده،ونسانإهللاالنائ منذالبدء،تجسدهكنرىقدروقيمةيسو ف كونه.ناماال

ار ثرا و:ضرائاليسرو نررىسربعف.سموهفو الناوةطل يسو الم سيادة3-1:1تستعرضرسالهالعبراني  -ب 

َشْيٍء، َاالْل ن اِّ َجرْوهَر َعالََعم  َمْجد هللا،َوَرْسم  يَ ،بَهَاء  رانيي عبرال) راكمالنرون،وص امراالنرا،م لر، اآلبم 

1).

َعلَههُ الَِّذي جَ  - اْبنِهِ َكلََّمنَا فِي َهِذِه األَيَّاِم األَِخيَرِة فِي  ،بِأَْنَواٍع َوطُُرٍق َكثِيَرةٍ اَء األَْنبِيَاِء قَِديماً، اآلببَْعَد َما َكلََّم  هللاُ،"

هِدهِ الَّهِذي، َوُههَو . َعِمهَل اْلَعهالَِمينَ ، الَِّذي بِِه أَْيضاً َواِرثاً لُِكلِّ َشْيءٍ  ْْ  َوَحاِمهل  ُكهلَّ األَْشهيَاءِ ، َوَرْسهُم َجهْوَهِرهِ ، بََههاُء َم

 (3-1:1عب) ."اْلَعظََمِة فِي األََعالِيَجلََس فِي يَِميِن ، تَْطِهيراً لَِخطَايَانَابَِكلَِمِة قُْدَرتِِه، بَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِه 

محبتهأننست باأننعرفهواآلبيريد.البعيدهوليكصامتو.نسانيرغبهللابعمقأنيتحدثلإل:هللا تكلم -ج

.لننهيتنلممعنابحسبشروطهو.ونردهاله
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تنلرممعنرا:ثانيهاً .هرودفر العهردال رديمتنلمم خ لاألنبياءالي:أولً .تنلمهللامعالجنكالبشرىف مر لتي  -د

.اقالرهانبيراءالعهردال رديممرمراقالرههللامر خر ليسرو أولرعوأوسرعم.يسو عندماجاءلألرضم خ ل

.لهذةالنلمةت سيرالنايعماك منذذلاالحي.،هوكلمةهللااألخيرةللبشريةنساناإل–هللا:يسو 

م ،م خ لصوتمسمو :تنلمم خ لأش اصم تل ي وبطر م تل ة: تل ةتنلمهللابتنوا وطر م -ه

.بنهإع نمجئإكانتالعهدال ديمرسالةهللاف .معجزات،أمثال،رموزوظ لوؤىخ لر

عر علرمأوم يهوأكثرم مجرردنبر.ع نهللاإال اطعع ويعبيرالناماالنهائيسو هوالت :تكلم هللا فى أبنه -و

رفضرنالمراي ولرههللافر يسرو هرو.لريكلردياناتالعرالمننظرليسرو ويجبأنلنعرفماي ولههللا.ال ضائا

عنهف العهردتتنبتمالكما(111مورمز)الناه الملن و(2مورمز) الملن باإليسو جمعبي .رفضهلل

.ال ديم

سرنةعنرد2111تح ي هرامر أبرد.الوعودع الملنوتأنتتح قأتتت األياماألخيرةعندماتبد :األيام األخيرة -ز

نتصرارفر ربالعالميرةالثانيرةبردأتبعرداإلخررأيرامالحرآ.ستنتماعندمجئيسو الثان مجئيسو األولو

منررذذلررااليررومكانررتنتيجررةالحرررب.(1411يونيررو)المعركررةالحاسررمةعلرر شررواطئنورمانرردىفرر فرنسررا

نتهراءتراري إكانرتبدايرةبنرهإعنردماأرسراهللا.نتهر إعلرمالجميرعأناألمررلن تالم اومةوستمرإ.معروفه

النحرراولأنننسررب(2:11كررو)بلرريكفرر الصررليبإهررزمأ.كانررتبدايررةالنهايررة.بلرريكإن رروذتحررتسرريطرةو

. الصليبنتصارفيهاعلةف المعركةالحاسمةالت تماإلالنصرةالمضمونن رضلن الحربو

III- #1 للكل يسوع وارثًا 

.بينمايتت الناتحتقيادتهرىال صداألسم للنالذاي .للنايسو هووارثا  -أ 

(1:2عب) " ... َواِرثاً لُِكلِّ َشْيءٍ الَِّذي َجَعلَهُ "

 باإلبررللوعدشيهذاي و(8-2:1مز)كوارثللنال جباهللاالم د ف أوروشليمعنسانيسو اإلبَص ن  -ب 

.ميراثاألممل(داودنسا)الملا

ا أَنَا فَقَْد " بِّ  ... َملِِكي َعلَى ِصْهيَْوَن َجبَِل قُْدِسي َمَسْحتُ أَمَّ أَنَها . أَْنَت اْبنِهي: قَاَل لِي. إِنِّي أُْخبُِر ِمْن ِجَهِة قََضاِء الرَّ

(8-2:1مز) ".َوأَقَاِصَي األَْرِض ُمْلكاً لَكَ  يَراثاً لَكَ فَأُْعِطيََك األَُمَم مِ اِْسأَْلنِي .اْليَْوَم َولَْدتُكَ 

.سلطانعل كااألمم"نسانإب إ"رأىدانيالرؤياع هللا،قديماألياموهويعط  -ج

َماِء ِمْثُل  ُكْنُت أََرى فِي" بُهوهُ قُدَّاَمههُ أَتَهى َوَجهاَء إِلَهى اْلقَهدِ  اْبهِن إِْنَسهانٍ ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ  .يِم األَيَّهاِم فَقَرَّ

هُعوِب َواألَُمهِم َواألَْلِسهنَةِ  فَأُْعِطَي ُسهْلطَاناً  هداً َوَملَُكوتهاً لِتَتََعبَّهَد لَههُ ُكهلُّ البُّ ْْ ُسهْلطَانُهُ ُسهْلطَان  أَبَهِدَي َمها لَهْن يَهُ وَل . َوَم

(11-7:13دا)" .َوَملَُكوتُهُ َما لَ يَْنقَِرضُ 

.ورثكامايملنههللا."ليسو "ل تأنكااألشياءخ باآلقرر -د
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(1:11كو)."قَْد ُخلِق َولَهُ  اْلُكلُّ بِهِ "

.إلرر ...نسررانية،الم ئنررة،الشررياطي المرروارداإل،المررال،الحنومرراتعلرر :ضيسررو لررهسررلطانعلرر كررااألر -ه

لذانعرفأنهقادرعل تح يقكاوعروده.قيادتهمعل  نمهموالحقهويمتلنهملذالهال درةوبنلماتأخرى

.لنامنالألبد

نسرانوفرادى،هروإبتنليرفهللالره،ك:وثانيهاً .ب هللاإالنههللاوال رالق،هرووارثكر:أولً :يسو وارثلسببي  -و

.(33-1:32لو)ب داودإوارثك

،ريقيرادةيسرو لنرااألمرمسرت .(8-1:1رؤ)املنيةاألرضصلس ر،تسلمانسانيسو عندعرشهللااإل -ز

.(11:11رؤ)م الجميع،عندمايتت ثانيا 

ْفرَ فَأَتَى " الِِس َعلَى اْلَعْرشِ  َوأََخَذ السِّ َْ (1:7رؤ)".ِمْن يَِميِن اْل

IV-  #2  يسوع خالق العاملني 

جيربهرذاعلر البدعرهالتر ي .اآلبء،خلقكااألشياءتحتسلطانالنائ منذالبد غيرالم لو وباإليسو  -أ

.لننهليكإهللوظهرتف الننيسةاألول الت علمتأنيسو عي وارثا 

:1عرب) ".الَِّذي َجَعلَهُ َواِرثاً لُِكلِّ َشْيٍء، الَِّذي بِِه أَْيضاً َعِمَل اْلَعهالَِمينَ  -َكلََّمنَا فِي َهِذِه األَيَّاِم األَِخيَرِة فِي اْبنِِه "
2)

:وتعنر "إيونرا "لمرةالمسرت دمةهنراهر لن النو"كوسمو "المادىف اليونانيةه مةالمتلوفةللعالمالنل -ب

خر لالردهورقصتهوديةاآلبالذىفيهتننشفم اصدهللاخلقيسو األرضالماديةو  ي ةالزم ".الدهور"

.الغيرمنظوروروف العالمالمنظ

.العالمالرو  ال و طبيع الغيرمنظورالمنظوروالطبيع خلقيسو العالمالمادى -ج

َماَواِت َوَما َعلَى األَْرِض، : فِيِه ُخلَِق اْلُكلُّ فَإِنَّهُ " اٍت َما يَُرى َوَما لَ يَُرىَما فِي السَّ ٍَ ، َسهَواء  َكهاَن ُعُروشهاً اْم ِسهيَا

(1:11كو)" .اْلُكلُّ بِِه َولَهُ قَْد ُخلِقَ . اْم ِريَاَساٍت اْم َسالَِطينَ 

ا َكانَ " (1:3يو)".ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن َوبَِغْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيء  ِممَّ

V- #3  يسوع هباء جمد اهلل 

مجرردهللاتشرريرالرر و"أبوجوزمررا"هرر "للمعرران"النلمررةاليونانيررة.اآلبشرررا مجرردإ(أولمعرران)يسررو بهرراء -أ

.ينسنبأويتدفقم يسو 
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ِدهِ ُهَو الَِّذي، وَ " ْْ (1:3عب)." ، َوَرْسُم َجْوَهِرهِ بََهاُء َم

اليمنر أنين صراهروهللاالنامراو.اآلبسرت اعر لننهش صم واآلبجوهروروقيسو هون كطبيعة -ب

.عبرع هللالننههللاي عبرع هللاونساني إيسو ليكمجرد.ع هللا

اآلبيررتت يسررو بنرروركيررتت بررالنورلررألرضكررذلاكمرراأنلمعررانشررعا النررورالمترردفقمرر الشررم .1

و.الين صاعر الشرمك.َدمالشمكع ن كطبيعةالشمكوهوك  عبربهاءأشعةالشمكي .لألرض

"ركررةمر النرو"شرمكنررىعندماننظرلل.لننهاتنبثقم الشمكلن األشعهليستالشمكبذاتهاو

النروريصرا)مليرونميرا43تبعردعر األرضبرتكثرمر التر و(الشرمك")كرةمر الغراز"تشعم 

.(لألرضف ثمان دقائق


بهراءك هماف و دةكاملة،وبينماالشرمككائنرة.،لميشعالنورمنهااليوجدوقتف وجودالشمك .2

.اشعا نورهاكائ 

.مر خر ليسرو اآلبتبرر يسو هوبهاءمجدهللاون.ط  نورفو طبيع إشر م خ لناببهاءيسو ي -ج

النرورعلر شرر هرذاي .نسانمجردهمجدهف ش صيسو لعالمف ظلمة،لي تبروي هماإلأشعا اآلبأرسا

.رجمنها يظلمة ياتناالضعي ةو

نَاَرةِ ، أَْشَرَق فِي قُلُوبِنَاألَنَّ هللاَ الَِّذي قَاَل أَْن يُْبِرَق نُور  ِمْن ظُْلَمٍة، ُهَو الَِّذي " ِد هللاِ فِي  ِِلِ ْْ َوْجِه يَُسوَع َمْعِرفَِة َم

(1:1كو2)".اْلَمِسيحِ 

VI- #1  (اآلبالتعبري الكامل عن ) اآلبيسوع هو رسم جوهر 

عل لننهي واآلبم بهاءالحقع "بعض"هوليك.شر نورهعليناي الذىاآلبدردبهاءمججيسو ليكم  -أ

. اللنرىماي معا يؤخذوايجبأن3اراتانع ش صيسو ف عددلعبأو.كمالاآلببدقةو

ظهرر.التعبيررالردقيقالمرت  لطبيعرةاآلبهرو(،الجوهرالش صية،الطبيعة،الذات)يسو هورسمجوهرهللا -ب

.نسانم خ ليسو ف طمرئيةلإلهللابطري ة

ِدهِ َوُهَو  لَِّذيا" ْْ (1:3عب) ."َوَرْسُم َجْوَهِرهِ ، بََهاُء َم

"رسرمالجروهر".التعبيررالردقيقالمرت  أونسر ة(إينرونباليونانيرة)تعنر كلمرهرسرم :َوَرْسُم َجْوَهِرهِ  .1

.باليونانيةيعن ع مةصنعتب اتمتعط بصمةدقي ةومت نة

(1:11كو)." هللاِ َغْيِر اْلَمْنظُورِ  اَلَِّذي ُهَو ُصوَرةُ "

ي بعردالتجسرد،كونررههللاصرارليسرو طبيعترر.اآلبذاتعنرر جروهروهنراياآلب"شر ص":شخصهه .2

.نسانكاماإوبالناما
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م ع نكاماللجنكالبشرىإأعل يسو .جوهرهف صورةبشريةواآلبت  لش صعبيرالم تيسو هوال -ج

."ننساإتصرفاتهكبم خ لبشريةيسو م خ لكلماتهورىالجمالاألدب لآلي "اآلبهو

ً إِنَّهُ فِيِه يَِحلُّ ُكلُّ " (2:4كو)" .. . ِمْلِء الالَُّهوِت َجَسِديّا

(11:4يو)" .. . اآلبَرأَى اَلَِّذي َرآنِي فَقَْد .. . قال له يسوع"

VII- #1 حامل الكونيسوع ضامن و 

يعما.بصورةمستمرة"دييتت"و"  ظودعم" اماكااألشياءتعن .بنلمتهيسو يحماالعالمي الت وجدت -أ

.عل النامعا   ب مثاقوةمغناطيسيةت .النونبحسبقواني الطبيعةالت تب  ف منانهابنلمةيسو 

 (1:3عب)" ...  بَِكلَِمِة قُْدَرتِهِ  َوَحاِمل  ُكلَّ األَْشيَاءِ "

ماينتشرفالعلمراءقرواني عند.النونالضامنةوراءنظامال وةالحاملةون تالمسنونهوه اآلكلمةيسو خل -ب

إذلرمتنر قرواني .تطرورالنرونترتيربوراقرببدقرةهروي .خررمر قروةكلمرةيسرو آالطبيعةهرميتبينرواوجره

إذكراندورانهرراعر الشرمكأواألرضقلري  إذاقتربرتأوأبتعردت.،سرينونالنرافر فولر لطبيعرةمؤيردةا

.أسر أوأبطتلحدثتفول 

ا ُهَو ظَاِهر   الَِميَن أُْتقِنَْت بَِكلَِمِة هللاِ اْلعَ " ْن َما يَُرى ِممَّ (11:3عب) ."َحتَّى لَْم يَتََكوَّ

لِهيَُكْن »: َوقَهاَل هللاُ .َعلَهى َوْجهِه اْلِميَهاهِ  ِرفُّ َوَكانَِت الْرُض َخِربَهةً َوَخالِيَهةً َوَعلَهى َوْجهِه اْلَغْمهِر ظُْلَمهة  َوُروُي هللاِ يَه"

(3-1:2تا)" .فََكاَن نُور  « نُور  

.دعوتهمومصيرهمشعبة ياتهمالش صيةيحمايسو ويضم أيضا  -ج

ُر أَْن يَْحفَظَُكمْ " ٍِ ِدِه باِلَ َعْيٍب فِي  َويُوقِفَُكمْ َغْيَر َعاثِِريَن،  َواْلقَا ْْ (21يع) ."تَِهاجِ اآلبأََماَم َم

VIII-  #1  يسوع فادى الكون 

ذاأصرعببنثيرركانهرو.قدمذاتهكن ارةلل طيةنسانوإصار.ال لي ةم ال طيةلنا واغساطهريسو و -أ 

.لمانهام خلقالعالمي و

(1:3عب)." َعالِيَجلََس فِي يَِميِن اْلَعظََمِة فِي األَ ، لَِخطَايَانَا تَْطِهيراً بَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِه "

–نف السماءالمسيحيةع قةمعش صماتوهويملااآل.نسان  ي  عل الصليبم أجلناكإقاسي:هو -ب

نيريدناأننملافداناواآل(2عدد)يحماالناَم تنلمف لقو.ممارساتأفناروه أكثرم مجردمجموعة

.(3:21رؤ)معهلألبد
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،يسرو أجررةال طيرةمروت.عواقبأبديرةيةتسببتف أزمة  ي يةلنامنا،موتولش صياناااخط:يانااخط -ج

.أخذع ابال طية

.دىباأليضم خ صنادخال د األقدا ف السماءوأتمالعماالذىيؤكدوبدمذاته:هو بنفسه -ٍ 

ةً َواِحَدةً إِلَى األَْقَداِس، بَِدِم نَْفِسهِ بَْل " َخَل َمرَّ ٍَ ً  فََوَجدَ ،  (4:12عب) ".فَِداًء أَبَِديّا

أمرر اسرم ردث.زالرتاللعنرة.دفعثم الع وبرة:قدتم.أزمةقدميسو الحاألعظممشنلةو:لخطيانا تطهيراً  -ه

التطهيررترممررة.لألبداآلبأمامناملَكَ(11-11:11؛12-4:11عب)ياناعل الصليبالناخطقاطعو

.(مال  الرمست با)نايااوا دةلألبدلناخط

يتحدثعر رعدجبروته.كتطرافطرقه(13-21:1أي)ظهاراتل درةهللاف ال لي ةإوصفأيوبسبع -و 

رعردتجسرده.قوترهختبريسرو عاصر ةمحبرةهللاوإ.شيرال العاص ةالرعدي .أعظمتعبيراتع  بهوقوته

.(3:11تي1)دراكناالناماإوموتهأعظمم 

ا َرْعُد ! الَِّذي نَْسَمُعهُ ِمْنهُ  أَْخفََض اْلَكالَمَ َوَما  أَْطَراُف طُُرقِهِ  َها َهِذهِ " (21:11أي) "فََمْن يَْفَهُم؟ َجبَُروتِهِ َوأَمَّ

َسدِ : التَّْقَوى َعِظيم  ُهَو ِسرُّ " َْ (3:11تي1) ."هللاُ ظََهَر فِي اْل

.وا ردة(جهرد)ي رهللاصعوبةولن .اتبدونأنيحتاجال أفعالاليوجدعسرعل هللاالذىيحنمبنطقكلم -ز 

كيرفيرتت هللاالبرار.عسررةلتع يرداتالمرتبطرةبتمريمخ صرناا(1:18برط1)وه ف أنيوفرال  صلنا

لأترمهللاكراهرذامر خر .ليكبتمربسريطرادتهمإف  ميميةمعهبدونأنينتهاعدلةأو ريةنا خطاةبت 

.ستطا أنيدفعثم خطيتناإالذىنسانيسو إلا

ْهدِ َكاَن اْلبَارُّ بِ  َوإِنْ " َْ (1:18بط1) "يَْخلُُص، فَاْلفَاِجُر َواْلَخاِطُئ أَْيَن يَْظَهَراِن؟ اْل

ععرو للمسريكبني وجعاأنا خطاهأبرارمثلهليتت بهمف عائلته.يانالننهيدفعثمنهاااليتجاهاهللاخط -ق

.ليملنوامعه

IX-  #7 د يسوع كامللك املنتصر للكون مُجَت 

تتروي .صعودهللسرماءوهذاكانبعدقيامتهو.توجملاعل الناواآلبال يمي نسانيسو المسيعتمجداإل -أ

.اك ارتهع خطياناب قَاآلبيسو دلياأن

 (1:3عب)." لََس فِي يَِميِن اْلَعظََمِة فِي األََعالِيجَ ، تَْطِهيراً لَِخطَايَانَابَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِه "

عرشرهشريرالر هللاوت "العظمةفر األعرال ".طل ةشيرهذاال منانال وةالم ي :عن يمين العظمة فى األعالى -ب

.سلطانهكاهللواآلبيؤكدأسم تمجديدلهبدوناألن اصم منانةتتوي يسو هنا(8:1عب)
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.األرض،ولهكاالسلطانف السماءواآلبيجلكيسو عل عرشبجوارنسانإك -ج

َم يَُسوُع َوَكلََّمُهْم قَائاِلً " فَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَانٍ »: فَتَقَدَّ َماِء َوَعلَى األَْرضِ  ٍُ (28:18مت) ."فِي السَّ

حرروب،األمرراض،المرال،يسو لهسلطانكاماعل إبليكالشياطي كاملوباألرضو نومراتهم،علر ال -د

إطعررامكرراطررائرومعرفررةمترر يمرروت:هالررمن،البررراكي ،الررزالزل،وكررااأل ررداثوالظررروفوالمجاعررات

.(31-1:21،11:24مت )أ صاءشعوررؤسناو

أنهللالرهخطرةي  ريعظريم،رجراءوجودرجابسرموالمجردهرذا.عل العرشف السماءنسانإرأى زقيال -ه

.جنكالبشريمجيدةلل

ِر اْلَعقِيِق األَْزَرقِ  َعْرشٍ ِشْبهُ " َْ :1 رز)".َعلَْيهِه ِمهْن فَهْوقُ  ِشهْبه  َكَمْنظَهِر إِْنَسهانٍ َوَعلَى ِشْبِه اْلَعهْرِش , َكَمْنظَِر َح
21)

.هذاهوالمنانالذىيش عفيهيسو عناو.قوةكمابنانصرةوأيشيرهذاأنعمله :جلس -و

(8:31رو)".فِينَا يَْبفَعُ الَِّذي ُهَو أَْيضاً َعْن يَِميِن هللاِ الَِّذي أَْيضاً . .. اْلَمِسيحُ "

X- اخلامتة 

:ككاهن-2اآلبع ناألخيرع يسو هواإل: كنبى -1ملاوكاه وي،ودورهكنباآلبيجلكيسو بجوار -أ

.اعل كااألمميمليسو يرثويحماال لي ةو:كملك -3.نيش عفينايسو يطهرناواآل

لريكعلر فر النترابالم رد ويسرو الم علر ن .جبهةالمعركرةاألساسريةفر الملنروتهر   ي رةيسرو أكرر -ب

".خرآيسو "يوعظع اليوم."الث افةاألمرينية"يسو الزائفالمعروفف 

(11:1كو2) " ... لَْم نَْكِرْز بِهِ  بِيَُسوٍع آَخرَ فَإِنَّهُ إِْن َكاَن اآلتِي يَْكِرُز "

"؟ف فنرناهويسو بالح ي ةم "لروقال د يستلناجميعااليوما -ج

(11:11مت) ".َوأَْنتُْم َمْن تَقُولُوَن إِنِّي أَنَا"


