يســـوع مســـلم مقابـــل يســـوع الكتـــاب
المقـــدس
عشـــرين ســــببا ديــــني لمــــاذا أنھــــم ليســــوا يســــوع نفســــه
تجميعــــا والمقارنــــة مــــن قبــــل جيمــــس سوندكويســــت

اكـــان يســـوع خلـــق اإلســـالمي وأبديـــة ل 1.
القـــرآن .وكان ” :كن“  :خلقــه مــن تــراب ثــم قــال لــه  :إن مثـــل عيســـى عنـــد ﷲ أن آدم
 3:59سورة  :الكــــريم
مقابــــل
يســـوع الكتـــاب المقـــدس الـــذي ھـــو األبديـــة
]بعـــد[  ،أنـــت تكـــون قليـــال مـــن بيـــن آالف يھـــوذا ]رغم[  ،لكـــن أنـــت يـــا بيـــت لحـــم افراتـــة
أن يكـــون الحـــاكم فـــي إســـرائيل ؛ ]أي[ مـــن أصـــل اليـــك فعليـــه أن يخـــرج فقـــال لـــي
 5:02ميخــا .مـــن القديمـــة  ،مـــن األبديـــة ]وقــد[ مخارجه
 8:58جون .لكــم  ،قبــل أن إبــراھيم كــان  ،وأنــا الحــق الحــق أقــول«  :يســوع قــال لھــم

اإلســالمي يســوع ھـــو خلـــق اإلنســـان 2.
 3،59سورة  :القــــرآن الكــــريم “.كن“  :مــن تــراب ثــم قــال لــه )يســـوع( خلقــه
مقابــــل
الكتــاب المقــدس يســوع ھــو خــالق كــل شــيء
 01:03جون .وأدلــى كــل األشــياء لــه  ،وبدونــه لــم يكــن شــيء ممــا كــان
ع األشــياء المخلوقــة  ،الــتي ھــي فــي الســماء  ،والــتي ھــيلكانــت لــه مــن قبــل جمــي
 ،العــروش  ،أو ممتلكــات  ،أو إمــارات ]أن تكـــون[ فـــي األرض  ،مرئيـــة وغـــير مرئيـــة  ،ســـواء
وانــه قبــل كــل شــيء  ،ومنــه تتكــون كــل  :وخلــق كــل شــيء لــه  ،وعليــه  :أو القـــوى
 1:16-17.كولوســـي .شيء

قتــــل اإلســـالمي يســـوع ليـــس ھـــو حمـــل ﷲ الـــذي 3.
’.مــــايو  ،ورســــول ﷲ  /قتلنــــا المســــيح عيســــى ابــــن أيــــار‘ ) ،فــي تبــاھى( أن قـــالوا
لكنھـــم قتلـــوه لـــم يكـــن  ،وال صـــلبوه ولكـــن ذلـــك جـــاء أن يظھـــر لھـــم  ،وأولئـــك الـــذين
ولكـــن فقـــط ) ،بعـــض( تختلـــف فيھـــا حـــدس كامـــل مـــن الشـــكوك  ،وليـــس لـــديھم معرفـــة
 4،157سورة  :القــــرآن الكــــريم  :لمتابعـــــة  ،لكفيـــــل مـــــن قتلـــــوه ال
مقابــــل
يســـوع الكتـــاب المقـــدس ھـــو حمـــل ﷲ
 1:29إنجيـــل يوحنـــا .ھـــوذا حمـــل ﷲ الـــذي يـــرفع خطيئـــة العـــالم

يســـوع اإلســـالمية الـــتي لـــن تعـــود إلـــى يـــوم القيامـــة 4.

www.ltradio.org

© 2012 Longtom Radio. Some right reserved. Free to copy and distribute.

2

Muslim Jesus vs. Biblical Jesus

ولــذلك ال يوجــد شــك حــول ) :القيامـــــة( الســاعة )لمجيء( أن يكــون عالمــة )يســـوع( و
 43:61سورة  :القــــرآن الكــــريم .تقيــــــمولكــن اتبعــون ھــذا صــراط مــس ) ،ساعة(
مقابــــل
بعـــد صـــعود المســـيح )شاول( يبــــدو الكتــــاب المقــــدس ليســــوع الرســــول بــــولس
)التحويـــل شـــاول(
 09:05أعمال  :مــن انــت يــا رب؟ وقــال الــرب  ،وأنــا يســوع الــذي أنــت تضــطھده  :وقــال

وليـــس الـــروح( أرســـلت اإلســـالمية يســـوع محمـــد 5.
)القـــدس
إني رســول !يــــا بــــني إســــرائيل  :ابــن مــريم  ،وقــال ) ،يســـوع( عنــدما عيســى )تـــذكر( و
قبلــــي  ،وإعطــــاء بالبشــــرى ]الــتي جــاءت )التــــوراة([ نعمــــت ﷲ عليكــــم  ،مؤكــــدا التــــوراة
وقـــالوا )أحمد  ،أي محمد( ولكــن عنــدما قــال‘ .برســول يــأتي مــن بعــدي اســمه أحمــد يكــون
] 61:6ســورة الصــف[ .ھــذا ســحر مبيــن‘  ، :ان جــــاءھم بالبينــــات
مقابــــل
الــذي جــاء فــي عيــد العنصــرة )المعــزي( ارســـلت الكتـــاب المقـــدس يســـوع الـــروح القـــدس
)محمد( يومــا فــي موعــد ال خمســمائة ســنة فــي وقــت الحــق 50
 14:26لكــن المعــزي الــذي ھــو الــروح القــدس يوحنــا
روح الحــق  ،الــذي ]حــتى[  ،ولكــن عنــدما يــأتي ھــو المعــزي  ،الــذي سأرســل لكــم مــن اآلب
 15:26جون  :مــن األب  ،وقــال انــه يجــب يشــھد لــي proceedeth
ألنه إذا لم أذھــب  :ومــع ذلــك أقــول لــك الحقيقــة  ،بــل ھــو وســيلة للكــم أن أذھــب بعيــدا
 16:07جون .بعيـــدا  ،والمعـــزي لـــن آتـــي اليكـــم  ،ولكـــن إذا أغـــادر  ،وســـوف ارســـله اليكـــم
أيـــام ليوحنــا عمــد بمــاء حقــا  ،ولكــن يجــب أن عمــد انتــم مــع االشــباح المقدســة
 01:05أعمال .ليســـــت كثـــــيرة وبالتـــــالي

اإلســـالم الـــتي تقـــول ان وجـــدت الخـــالص الوحيـــد فـــي 6.
أركـــان اإلســـالم الخمســـة
ال يمكـــن إال أن الخـــالص يمكـــن العثـــور عليھـــا فـــي األركـــان الخمســـة للشـــحادة
)الخيريـــــة( والزكــاة ) ،الصـــوم( التطـــوع ) ،صـــالة( والصــــالة ) ،شـــھادته مـــن وحدانيـــة ﷲ(
) 5:116ســورة المائــدة  :القــــرآن الكــــريم( ).الحج( حجوال ،
مقابــــل
الكتــــاب المقــــدس يســــوع  :وجــدت الخــالص فــي شــيء آخــر غــير نفســه
ألنــه ليــس اســم آخــر تحــت الســماء قــد  :كما أنــه ال يوجــد خــالص فــي أي دولــة أخــرى
 4:12أعمال .أعطـــي بيـــن النـــاس بـــه ينبغـــي أن نخلـــص
و
يســـوع  ،وآمنـــت بقلبـــك أن ﷲ قـــد رفعـــه مـــن ھذا اذا انت ســوف اعــترف مــع فمــك الــرب
 10:09روميــة .فيكـــون  ،انـــت ميـــت يتـــم حفظھـــا
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 16:31أعمال .وقـــالوا انھـــم  ،فتخلـــص الـــرب يســـوع المســـيح  ،وانـــت ســـوف  ،واھـــل بيتـــك

لــهاإلســالمي يســوع وھــو الــرقيق غــير الطوعــي إلــى ال 7.
ه ابــن عبــاسروا  :الحـــديث( …ســـأقول ثـــم مـــا العبـــد التقـــي عيســـى ابـــن مـــريم وقـــال
رواه  :الحـــديث( .علــى الــرغم مــن انــه ھــو واحــد مــن العبيــد اآلمــرة ﷲ ..يســـوع 5،117-118).
رواه  :الحـــديث( كنـــت حصـــلت علـــى أفضـــل ليســـوع  ،عبـــد ﷲ  ، 007.063.209).نــــافع
) 507عدد  93 ،كتـــاب  9 ،المجلــد  ، 009.093.532 ،أنــس
مقابــــل
قـــدم الكتـــاب المقـــدس يســـوع نفســـه خادمـــا الطوعيـــة
منظمـــة الصـــحة العالميـــة  ،يجـــري فـــي شـــكل ﷲ  ،ويعتقـــد أنـــه ال خلســـة أن يكـــون
ولكــن جعــل نفســه مــن أي ســمعة  ،وأخــذ ﷲ عليــه وســلم علــى شــكل .معـــــادال
 ،وكونھــا وجــدت فــي تصــميم األزيــاء علــى رجــل  :خادما  ،وجاء فــي الشــبه مــن الرجــال
 2 : 6-8فيلـــــــبي .انــه تواضــع  ،وأطــاع حــتى المــوت  ،حــتى وفــاة الصــليب وقــال

كــــان يســــوع لــــم يصــــلب اإلســــالمية  ،وبالتــــالي كــــان 8.
ال يبعــــــث
 ،ابــن مــريم ) ،يســـوع( قتلنــــا المســــيح عيســــى‘ ) ،فــي تبــاھى( وبســــبب قــــولھم
ولكنھـــم قتلـــوه لـــم يكـــن  ،وال صـــلبوه ولكـــن يبـــدو ذلـــك لھـــم — ‘ ،رســــول ﷲ
)] ،وانھــا قتلــت ھــذا الرجــل( وضعت أكثر مــن رجــل آخــر )يســـوع( التشــــابه عيســــى
إن ) ،بعـــض( ليســـت لـــديھم معرفـــة .وأولئــــك الــــذين تختلــــف فيھــــا مليئــــة الشــــكوك
])ماري( ابــن مــريم ) ،يســـوع( أي عيســـى[ بالتأكيـــــــد ل؛ قتلـــــــوه ال .يتبعـــــون إال الظـــــن
وھو في( بمعـــزل نفســـه )مع جسده وروحه( ])يســـوع( عيســـى[ رفعـــت ولكـــن ﷲ ســـلم :
 '4:157ســورة النســاء[ وﷲ مـــن أي وقـــت مضـــى كـــل قويـــة  ،الكـــل حكيـــم ).الســماوات]158
مقابــــل
أنقــذ شــعبه مــن خطايــاھم )قبــــل وفاتــــه والقيامــــة( الكتـــاب المقـــدس يســـوع الـــذي
 ،انــه يــؤمن لــي  ،رغــم انــه قــد لقــوا حتفھــم  :قــال لھــا يســوع  ،أنــا ھــو القيامــة والحيــاة
 11 ، 25جون  :ولكــــن يتعيــــن عليــــه أن يعيــــش
أيضــــا دون ]ھو[ لــــدينا الــــوعظ عبثــــا  ،وإيمانــــك ]ھو[ ولـــم يكـــن المســـيح قـــد ارتفـــع  ،ثـــم
.جدوى
 15:14كورنثـــــوس

اإلســـالمي يســـوع ليـــس ﷲ فـــي الجســـد كمـــا ھـــو المســـيح 9.
المســــيح‘ ])ماري( ابــن مــريم ) ،يســـوع( عيســـى[ لقـــد كفـــر الـــذين قـــالوا إن ﷲ ھـــو(
] / 5:72المائــــدة[
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”)فـــي الثـــالوث( ﷲ ھـــو الثالـــث مـــن الثالثـــة‘  :بالتأكيــــد  ،لقــــد كفــــر الــــذين قــــال
 AIlahولكن أحــد ) ﷲ( ) AIlahال يوجـــد لديـــه الحـــق فـــي ان يعبـــد( ولكــن ليــس ھنــاك
ﷲ(
وإذا كانــت ال تكــف عــن مــا يقولـــون  ،حقـــا  ،عـــذاب أليـــم ســـيلقاه علـــى ).ﷲ
] / 5:73ســورة المائــدة[ .الكـــــافرين فيمـــــا بينھـــــا
و
)مــن كــان يــؤمن ســوف يلقــى ھــذا فــي النــار( اإلســــالمي يســــوع ليــــس ابــــن ﷲ
حـــتى فويـــل )] ،يســـوع( أي المســــيحيين عــــن عيســــى[ ثـــم اختلـــف الطوائـــف
ﷲ مــــن ]ھو نجل )يســـوع( الـــذين قـــدموا شـــاھد الـــزور بـــالقول إن عيســـى[ للكـــــــافرين
)ا فـــي الســـعيرأي يـــوم القيامـــة  ،عنـــدما ســـوف يلقـــى بـــه( ھــذا االجتمــاع ليــوم عظيــم
] 19:34-38مـــريم  :القــــرآن الكــــريم[
لكنھــــا ليســــت .الرحمن ) ﷲ( إلى )أو ذريـــة أو األطفـــال( الـــتي يعطونھــــا االبــــن
).أو ذريـــة أو األطفـــال( انـــه ينبغـــي ان انجـــب ابنـــا ) ﷲ( الرحمن )من جاللــة(مناســــبة ل
مـــريم[ علـــى اعتبـــار أنـــه رقيـــق ) ﷲ( ال يوجـــد فـــي الســـماوات واألرض إال آتـــي الـــرحمن
]19:88-93
سورة  :القــــرآن الكــــريم ).تعـــالى بكثـــير مـــن ھـــو( أعــاله وجــود االبــن  :ســــبحانه وتعــــالى
4،171
مقابــــل
يســـوع الكتـــاب المقـــدس الـــذي ھـــو كلمـــة اللحـــم صـــنع وحـــل بيننـــا وھـــو ابـــن ﷲ
مملــوءا ورأينــا مجــده  ،مجــدا كمــا لوحيــد مــن اآلب( وكــان الكلمــة صــار جســدا وحــل بيننــا
 1 ، 14يوحنـــا .نعمــة وحقــا
ھكــذا أحــب ﷲ العــالم  ،انــه اعطــى ابنــه الوحيــد  ،علــى أن مــن كــان يــؤمن لــه ال ينبغــي
 3:16جون .أن يمـــوت  ،بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة األبديـــة

ال يمكــــن أن ال إلــــه يســــوع اإلســــالمية 10.
دتــييــا عيســى ابــن مــريم  ،ھــل نقــول للرجــال وســجدت لــي وال – وھـــوذا يقـــول ﷲ
المجــد لــك  ،أنــا ال يمكــن أن أقــول مــا لــم حــق – وآلھــة مــن دون ﷲ؟ انــه ســيكون الــرد
 5:116القـــرآن الكـــريم ســـورة المائـــدة ]القـــول[
كثـــير مـــن الرســـل أن وافتـــه المنيـــة  :المســيح ابــن مــريم لــم يكــن أكــثر مــن رســول
 5:75سورة  :القــــرآن الكــــريم ..قبـــل لـــه
مقابــــل
)مــن قبــل كــل مــن الرجــال والمالئكــة( أمــر ال إلــه يســوع الكتــاب المقــدس الــذي ھــو
.الــــرب  ،لمجــــد ﷲ اآلب ]ھو[ كـــل لســـان وينبغـــي االعـــتراف بـــأن يســـوع المســـيح ]أن[ و
 2:11فيلـــــــبي
ومــرة أخــرى  ،وعنــدما يخــرج فــي انجــب ألول مــرة فــي العــالم  ،فقــال  ،والســماح للجميــع
 01:06عـــــــبرانيين .المالئكـــة مـــن عبـــادة ﷲ لـــه
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اإلســــــالمية ال يصــــــلح ليكــــــون شــــــفيع يســـوع 11.
انــا ال يصــلح لھــذه المھمــة  ،ولكــن كنــت‘  ،ســـيذھبون الـــى يســـوع الـــذي ســـيقول
الحـــديث ’) ﷲ( افضــل الــذھاب الــى محمــد الــذي خطايــا الماضــي والمســتقبل قــد غفــر
 507 .عدد  93 ،كتـــاب  9 ،المجلــد
مقابــــل
الكتــــاب المقــــدس يســــوع ھــــو الوســــيط الوحيــــد بيــــن ﷲ واالنســــان
كيــف يمكــن لمحمــد خــاطىء يكــون اكــثر مالءمــة مــن .يســوع وحــده ھــو الخــروف ابــرار ﷲ(
)يســـوع
إلـــه واحـــد  ،والوســـيط بيـــن ﷲ واحـــد والرجـــل  ،والرجـــل يســـوع المســـيح ؛ ]ھناك[ل
 2:05تيموثــــــاوس
ومـــن ھنـــا  ،أيضـــا  ،فھـــو قـــادر علـــى حفـــظ األبـــد أولئـــك الـــذين يتقـــرب إلـــى ﷲ مـــن
 7:25عـــــــبرانيين .ئمــا لجعــل الشــفاعة لھــمخاللـــه  ،ألنـــه يعيـــش دا

ســـوف اإلســـالمية يســـوع القاضـــي بموجـــب قـــانون 12.
للقـــرآن وليـــس مـــن قبـــل
) 7المجلــد  305و  304فتـــح البـــاري المجاھـــدين صـــفحة( االنجيـــــل
مقابــــل
والكتـــاب المقـــدس يســـوع الـــتي كتبھـــا القاضـــي علـــى حـــد ســـواء والعھـــد الجديـــد
)االنجيـــــل(
) ،التــــوراة( يكـــون فـــي أي مـــن الحكمـــة تمـــرير القـــانون فــإني الحــق أقــول لكــم  ،حــتى
 5:18مــتى .الســماء واألرض تمــر  ،ذرة واحــدة أو نقطــة واحــدة حــتى تتحقــق جميــع
 ،الكلمـــة الــــتي تكلمــــت  :إنــه كــذب لــي  ،وكالمــي ال يقبــل  ،ھــاث واحــد أن فيحكــم لــه
 12:48جون .يقـــوم نفـــس القاضـــي لـــه فـــي اليـــوم األخـــير
يكـــون ﷲ القاضـــي أســـرار الرجـــال عـــن طـــريق يســـوع فــي ذلــك اليــوم  ،عنــدما
 2:16روميــة .المســــيح بحســــب االنجيــــل بلــــدي

يســـوع ھـــو ببســـاطة اإلســـالمية نـــبي آخـــر 13.
األنبيــاء مــن ربھــم ونحــن ال فــرق بيــن واحــد وآخــر منھــم )جميــع( يســوع  ،وأنــه نظــرا إلــى
 2،136 ، 2،84القـــرآن الكـــريم ســـورة :
مقابــــل
ي ھو فوق كل اســم أســماءيســـوع الكتـــاب المقـــدس الـــذ
 ،أعلــى بكثــير مــن كــل إمــارة  ،والســلطة  ،وربمــا  ،والســلطان  ،وكــل اســم يســمى
 1:21افســـس  :ليــس فقــط فــي ھــذا العــالم  ،ولكــن أيضــا فــي مــا ھــو آت
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اإلســــالمي يعــــود المســــيح فــــي المالبــــس الصــــفراء 14.
ما كنــتعند ).علــى األرض( ومــن المقــرر ان النســب ).صــــلي ﷲ عليــــه وســــلم( يســـوع
 ،القامـــة ونزيھـــة المحمـــر  ،ثـــوبين ضـــوء أصـــفر رجــل متوســط  :انظــر اليــه واالعــتراف لــه
) 4310عدد  37 ،ســنن أبــي داود كتــاب(
مقابــــل
الكتـــاب المقـــدس يعـــود المســـيح فـــي المحتشـــدة فـــي الضـــوء األبيـــض
كنـــت ارى حـــتى كـــان يلقـــي عـــروش أســـفل  ،والقـــديم االيـــام لـــم يجلـــس  ،المالبـــس
]كــان مثــل[ عرشه  :بيـــض كـــالثلج  ،وشـــعر رأســـه مثـــل الصـــوف الخـــالصأ ]كان[ الـــتي
 7:09دانيــــال .نـــار متقـــدة ]كما[ بكراتـــــه ]و[  ،اللھـــب النـــاري
اآليــــات التاليــــة تصــــف تجلــــى المســــيح  ،ولكــــن ھــــو مماثــــل تقريبــــا لتصــــويره كمــــا
 :القــــديم األيــــام  ،وبالتــــالي المجــــيء الثــــاني لــــه
.وجھـــه لـــم يلمـــع مثـــل الشـــمس  ،وثيابـــه كانـــت بيضـــاء كـــالنور  :وكـــان مغـــير قبلھـــم
 17:02مــتى
وأصـــبح ثيابـــه مشـــرقة  ،وھـــو مـــا يتجـــاوز أبيـــض كـــالثلج  ،وذلـــك ال يمكـــن أن أكمـــل
 09:03مارك .علــــى األرض البيضــــاء لھــــم
لوقـــا .امع ]و[ أبيـــــض ]كان[ وكمــا كــان يصــلي  ،غــيرت أزيــاء مــن وجھــه  ،والمالبــس لــه
9:29

 ،إلســـالمية يســـوع قـــرب مئذنـــة فـــي دمشـــقاألراضـــي ا 15.
ســــوريا
معظـــم المســـلمين يعتقـــدون أنـــه ســـيتم إنجـــاز أصـــل يســـوع مـــن الســـماء راحـــة يديـــه
وســـوف يـــنزل علـــى المئذنـــة البيضـــاء  ،وتقـــع فـــي .علـــى أجنحـــة المالئكـــة اثنيـــن
وقــال انــه يــدعو العــالم كلــه مســلم بمــا فــي ذلــك .الجــزء الشــرقي مــن دمشــق
المجلــد( و  58-61) ،المـــودودي  ،اا  ،النھائيـــة مـــن النبـــوة  ،ص( .المســـــيحيون واليھـــــود
) 814الحـــديث رقـــم 18 ،
) ،مع اإلشــارة إلــى الــدجال( حضـــرت حديفـــة بـــاء يامـــا يتصـــل
عنـــد المســـلمين  ،ســـوف يقعـــون فـــي خطـــوط للصـــالة  ،والمســـيح ابـــن مـــريم يكـــون
صــــــلواتنا عنــدما .وســــيقود الصــــالة .يــنزل مــن الســماء أمــام عيــونھم )عليـــه الســـالم(
سوف “.يمھـــد الطـــريق بيـــني وبيـــن ھـــذا عـــدو ﷲ“  :علـــى انـــه ســـوف يقـــول لشـــعبه
المســلمون وســوف .يعطــــي ﷲ النصــــر للمســــلمين علــــى مــــدى يستضــــيف الــــدجال
يـــا عبـــد ﷲ يـــا“ حــتى األشــجار واألحجــار وتصــرخ .تلحــق عقوبــة خيمــة علــى العــدو
وبھـــذه الطريقـــة “.قتلـــــه  ،عبــد الــرحمن  ،يــا مســلم  ،وتــأتي ھنــا ھــو يھــودي ورائــي
وسوف .ســــوف يســــبب ﷲ أن يبــــاد اليھــــود والمســــلمين ويجــــب أن يكــــون المنتصــــر
).المفروضـــة علـــى غـــير المســـلمين( يكســــر الصــــليب  ،وذبــــح الخنــــازير وإلغــــاء الجزيــــة
وقــد ســجلت نســخة موجــزة عــن ھــذا التقليــد فــي مســلم حــافظ – المســــتدرك الحكيــــم(
يعلــن ھــذا  450ھــدين البــاري الســادس  ،صابــن حجــر فــي الفتــح المجلــد المجــا
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)…التقليــــــد لتكــــــون اصــــــلية
مقابــــل
يســـوع يـــنزل الكتـــاب المقـــدس واألراضـــي علـــى جبـــل الـــزيتون بـــالقرب مـــن القـــدس
قبــل علـــى ]ھو[ ويجـــب قدميـــه تقـــف فـــي ذلـــك اليـــوم علـــى جبـــل الـــزيتون  ،الـــذي
 14:04القــــدس الشــــرقية  ،زكريــــا
قــال أيضــا يــا رجــال مــن الجليــل  ،لمــاذا تقــف أيھــا يحــدق إلــى الســماء؟ ھــذا الــذي
يســوع نفســه  ،الــذي أخــذ ارتفــع عنكــم الــى الســماء ســيأتي ھكــذا علــى نفــس
 1:11أعمال .المنــوال انتــم كمــا شــھدت لــه الــذھاب الــى الســماء

اإلســــالمي يعــــود المســــيح علــــى أجنحــــة المالئكــــة اثنيــــن 16.
 58-61).ة مـــن النبـــوة  ،صالمـــودودي  ،اا  ،النھـــائي(
مقابــــل
ويـــرافق يســـوع الكتـــاب المقـــدس مـــن قبـــل جيـــوش مـــن الســـماء والقديســـين وجميـــع
من ھم معه قدســه
 14:05ويكـــون الـــرب اإللـــه  ،وجميـــع القديســـين مـــع زكريـــا اليـــك
 19:14الوحي …وتـــابع الجيـــوش الـــتي كانـــت فـــي الســـماء يتبعونـــه علـــى خيـــل بيـــض

الميــة يــدمر لــه مــع النــس فــييســــوع المســــيح الــــدجال اإلس 17.
)المدينــــة بــــالقرب مــــن فيــــق  ،ســــوريا(  Afiqجبــل
مســـبقا مـــع المســـلمين للقتـــال ضـــد الـــدجال )عليـــه الســـالم( ســـوف المســـيح
وســوف تــراجع العــدو قبــل الھجــوم قويــة مــن المســيح ابــن مــريم  ،والــدجال ).الدجال(
سوف  21).مـــرجع التقليـــد رقـــم(  Afiqويھــرب الــى اســرائيل عــن طــريق منحــدر
التقاليـــــد رقـــــم( متابعــة الــدجال وتــدميره علــى مطــار اللــد )عليـــه الســـالم( المســــيح
ســوف ضــربة عظيمــة لليھــود تترتــب علــى ذلــك وســيتم ســحق كــل واحــد 10-14 — 15).
فـــي إعـــالن الحقيقـــة  9-15-21).التقاليـــــد رقـــــم( وســيتم إبــادة أمــة مــن اليھــود .منھم
 1-2-4التقاليـــــد رقـــــم( تنقـــــرض مـــن قبـــل الســـيد المســـيح  ،فـــإن الـــدين المســـيحي6).
مقابــــل
الكتـــاب المقـــدس يســـوع المســـيح الـــدجال يـــدمر مـــع أنفاســـه فـــي عودتـــه الـــى جبـــل
الــــــزيتون
 ،ومــن ثــم يجــب أن يتــم الكشــف عــن شــرير  ،ومنھــم الــرب تســتھلك مــع روح مــن فمــه
 2:08تســــــــالونيكي  : 2ويجـــب تـــدمير مـــع ســـطوع مجيئـــه

ون مثقــــوبيســـوع اإلســـالمية الـــتي تـــرجع لـــن يـــك 18.
) 4،157سورة  :القــــرآن الكــــريم(  ،قتلــــــوه ال وال صــــــلبوه
مقابــــل
يســـوع الكتـــاب المقـــدس الـــذي كـــان مثقـــوب لـــذنوبنا
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زكريـــا … 12:10ويجــوز أن ننظــر الــى لــي طعنــوه

ســـوف اإلســـالمية يســـوع الـــزواج والمـــرأة واألطفـــال 19.
طفــال  ،وأداءلمــدة أربعيــن عامــا يعيــش خاللھــا الــزواج  ،وإنجــاب أ )يســـوع( وقــال انــه
ترجمــة جيمــس(  ،آل مصــــــابيح  ، Miskatوالــي الــدين زنكــي( ).الحج( مناســك الحــج
 ، Vol.1 ، P.92).؛ صـــحيح مســـلم  ، p.1159المجلـــد الثـــاني ) ،روبســـون
مقابــــل
)كنيســـــة مســـــيحية( الكتـــاب المقـــدس يســـوع الـــذي ســـوف يـــتزوج عروســـه المســـيح
فــي العشــاء عــرس الحمــل
 ،اســـمحوا لنـــا أن نبتھـــج ونفـــرح  :ھــو يــأتي لــزواج الحمــل وھــاث زوجتــه ھيــأت نفســھا
. 19:07الوحي .ومنح شــرف لــه

ســـوف اإلســـالمية يســـوع يمـــوت اربعيـــن عامـــا بعـــد عودتـــه 20.
المســــيح )يســـوع( وقــال انــه .يھلــك كــل األديــان مــا عــدا اإلســالم )يســـوع( وقــال انــه
.أربعيــن عامــا ثــم يمــوت وســوف الـــدجال وتـــدمير ســـوف يعيـــش علـــى األرض لمـــدة
بعـــد وفاتـــه  ،وســـوف يـــدفن بجـــوار قـــبر النـــبي  4310).عدد  37 ،ســـنن أبـــو داود كتـــاب(
) ،ترجمــة جيمــس روبســون(  ،آل مصــــــابيح  ، Miskatالوالــــي اإلعالنيــــة الــــدين( محمد
 92).ص  ، Vol.1 ،؛ صـــحيح مســـلم  ، p.1159المجلـــد الثـــاني
مقابــــل
قيـــد الحيـــاة إلـــى األبـــد الكتــاب المقــدس يســوع ھــو علــى
 7:24عـــــــبرانيين .ولكـــن ألن يســـوع حيـــاة إلـــى األبـــد  ،لديـــه الكھنـــوت دائمـــة
أنــه حــي  ،وكــان ميتــا  ،و ،ھــا أنــا علــى قيــد الحيــاة الــى االبــد  ،آميــن  ،ونملــك ]ص[ أنــا
 1:18الوحي .مفــــاتيح الھاويــــة والمــــوت
احــدة إســالميةو .وھنـــا اثنيـــن مـــن إصـــدارات مختلفـــة مـــن يســـوع المســـيح .ھنــاك لــديك
ومـــن الواضـــح أن الكتـــاب اإلســـالمي مـــن التقاليـــد القـــرآن .واحــدة وھــو الكتــاب المقــدس
الكــــريم واألحاديــــث النبويــــة  ،والكتــــاب المقــــدس وال تصــــف الســــيد المســــيح
قــال .لــذلك يبقــى الســؤال ھــل ھــذا يحــدث أي فــارق؟ بوضــوح حســنا يفعــل .نفســــه
ســيأتون باســمي مــدعيا انــه ھــو يســـوع المســـيح نفســـه أن العديـــد مـــن مســـحاء كذبـــة
بـــولس الرســـول شـــديدة لدرجـــة  13:22).مـــاثيو ومـــارك . (24:24المســيح والعديــد مــن خــداع
أن فــي تحــذيره فــي الســجالت الــتي غالطيــة انــه اذا كــان أي رجــل الــوعظ االنجيــل
الــذي ھــو ھــو ال االنجيــل فــي كــل شــيء  ،اســمحوا لــه ان يكــون )آخــر يســوع( مختلفــــة
ويوحنـــا الرســـول يقـــول ان كـــل مـــن ينكـــر المســـيح ) 1:6-9غل( .داللعينــــة إلــــى األب
ال يســوع ھــو .ﷲ ليــــس مؤلــــف مــــن االرتبــــاك .ھــو المســيح الــدجال )كــــــابن ﷲ(
يســـوع الكتـــاب المقـــدس ھـــو صـــحيح إلھـــا قـــديرا أبـــا .المســــيح اإلســــالمية وھميــــة
بـــذلك  ،وأنـــا .أي يســوع اآلخــر ھــو أمــير الظــالم  9:6).اشــــعياء( أبـــديا وأمـــير الســـالم
إذا كــان يســوع اإلســالمي ھــو صــحيح .منھـــم ســـوف تتبـــع !أدعـــوكم الختيـــار اليـــوم
إذا كـــان يســـوع الكتـــاب المقـــدس ھـــو عبـــادة المســـيح .المســـيح  ،وعبادتـــه والوحيـــد لـــه
!آميــن !آميــن !لــــال يمكنــــك أن يخــــدم ســــيدين .عليـــه وســـلم فقـــط ،
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