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المسيـــــــح
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بقلم
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أسبر عجاج

الطبعة ال�ساد�سة 2015

وي�ستفيد. يقراأ  الكل  اأن  يهمه  والموؤلف  الفعلية  تكلفته  من  باأقل  الكتاب  هذا   )يباع 

يهمه ربح النفو�س ل الفلو�س ويخ�س�س عائد ثمن هذا الكتاب اإلى الأرامل الفقراء والأيتام(

 »الديانة الطاهرة النقية عند اهلل الآب هي هذه : افتقاد اليتامى والأرامل

 في �سيقتهم ، وحفظ الإن�سان نف�سه بال دن�س من العالم«

)يع 1: 27(

يسمح بنسخ أى جزء من هذا الكتاب: بدون اذن
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قدا�سة البابا المعظم

األنبا تواضروس الثانى
بابا الأ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية
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مقدمــة

لطالما ت�صاءل الماليين من النا�س في كل زمان ومكان عن هذه ال�صخ�صية 

الفريدة التي حّيرت العقول واأده�صت الألباب، فراح البع�س يت�صاءلون والبع�س 

ي�صكون والكثير يوؤمنون وي�صجدون لهذه ال�صخ�صية العجيبة والفريدة األ وهي 

�صخ�صية ي�صوع الم�صيح الذي يحتل المكانة الأولى في كلمة الله ل بل هو 

المركز والمحور الذي يدور حوله حديث الكتاب المقد�س في عهديه القديم 

الجديد نرى تحقيق  العهد  النبوات والرموز وفي  القديم نرى  والجديد ففي 

هذه النبوات وتتميم الرموز.

لقد قال اأحد الموؤمنين الأفا�صل »اإن العهد الجديد مخباأ في العهد القديم 

القارىء في �صفحات  العهد الجديد«. و�صوف يجد  القديم معلن في  والعهد 

الم�صيح والتي دّونت  التي تخ�س  القديم  العهد  لنبوات  الكتاب تجميعا  هذا 

ما بين عام 2000 اإلى 00 4 قبل الميالد وقد تّم تحقيق هذه النبوات كما 

وردت في العهد الجديد.

وقد تّم ترتيب هذه النبوات وتحقيقها ح�صب الت�صل�صل الكتابي من الآية 

العهد  �صفر في  اآخر  اآية من  اآخر  اإلى  القديم  العهد  �صفر في  اأول  الأولى من 

الجديد، وبهذه الطريقة �صيجد القارىء لذة ومتعة في درا�صة النبوات وتحقيقها 

كما وردت عن الم�صيح في الكتاب المقد�س.

�صالتي اإلى الله اأن يمنحك الحكمة والفهم واأنت تقراأ هذا الكتاب، وكّلي 

المخل�س  هذا  عن  واأ�صمى  اأعمق  مفهوم  اإلى  يدخلك  �صوف  باأنه  وثقة  اأمل 

العظيم، الرب ي�صوع، له المجد.

الموؤلف
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مقدمــة

هذا  درا�صة  مراجعة  فر�صة  لى  اأتاح  لأنه  قلبى  من كل  كثيًرا  الله  اأ�صكر  كم 

الكتاب ـ النادر والفريد من نوعه ـ للكاتب المبارك المتميز جناب الق�س ا�صبر 

عجاج الذى اأثرى المكتبة العربية بكتاباته العميقة الممتعة با�صلوب هادف موؤيد 

بال�صواهد الكتابية المنا�صبة بدرا�صة مباركة.

اأما كتاِبه الحالى فهو مو�صوعة �صرورية لكل باحث عن الحق الكتابى ـ اأى 

عن الرب القدير ـ األي�س هو الحق؟!

التقيد بالوقت فينتقل فى �صياحة ممتعة من  وهذا الكتاب ياأثر القارئ دون 

فى  التاأمل  اإلى  تحتاج  عميقة  درا�صة  فى  المقد�س  الكتاب  فى  �صفر  اإلى  �صفر 

خ�صوع لإلهنا المبارك.

فهو مثاًل فى درا�صة ل�صخ�صيات فى �صفر التكوين كل منها على اإنفراد فى 

عمق وتدقيق بكل ما فيها من معانى ورموز وعندما ي�صل اإلى �صخ�صية يو�صف 

يقدم لنا الكثير من اأوجه ال�صبه بينه وبين �صخ�س الرب ي�صوع الم�صيح بطريقة 

تدفع اإلى التاأمل العميق فيما قا�صاه الفادى العظيم من معاناة اآلم فى حياته على 

اأر�صنا.

وهكذا ينتقل بناـ  حتى الأ�صفار التى ظن كثيرون اأنها تخلو من ذكر الله نجده 

يفح�صها بكل تدقيق فيخرج من كنزه جدًدا وعتقاء ويختتم الكاتب هذه الدرا�صة 

المباركة بف�صل خال�س عن ال�صليب والقيامة فى النبوات فى تفا�صيل و�صواهد 

كتابية من الكلمة المقد�صة عبر الأ�صفار وتحقيقها وارتباطها بن�صو�س فى العهد 

الجديد موؤكًدا للقارئ اأن »كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم.... لكى 

يكون اإن�صان الله كامل متاأهب لكل عمل �صالح« ولأنه لم تاأِت نبوة قط بم�صيئة 

اإن�صان بل تكلم اأنا�س الله القدي�صون م�صوقين من الروح القد�س« )2بط 1: 12(

وبنيان  الفادى  لمجد  كتاباته  ويبارك  الفا�صل  الكاتب  الرب  ليبارك ويكافئ 

الموؤمنين.

ولإلهنا كل ال�صكر والتمجيد.

و�سلى عياد ـ الأ�سكندرية
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مقدمــة النا�سر

فى  خم�صين  من  واأكثر  نبوات  المقد�س  الكتاب  من  المائة  فى  خم�صون 

الكتاب  يقراأ  اأن  ينبغى على كل م�صيحى ل  لذلك  بالفعل  المائة منها تحقق 

كثيرة  فوائد  على  فيح�صل  م�صتفي�صة  درا�صة  يدر�صة  اأن  بل  فقط  المقد�س 

ورائعة ل تقدر بثمن. »لأن كلمة الله حية وفعالة واأم�صى من كل �صيف ذي 

حدين«  )عب 4: 12(

النا�ســــر
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تمهيـــــــــد 

عن  تتكلم  والتي  بالنبوات  المخت�صة  المقد�س  الكتاب  اآيات  اأجمل  من 

الم�صيح تلك الآية التي ورد ذكرها في �صفر الأعمال : »ولما تمّموا كل ما كتب 

عنه اأنزلوه عن الخ�سبة وو�سعوه في قبر« )اأعمال 29:13(.

 اأن هذه الآية هي اأقوى واأ�صمل اآية ت�صرح بطريقة وا�صحة تحقيق النبوات 

الخ�صبة  عن  اأنزلوه  عنه  مكتوبا  كان  ما  كل  تمموا  ما  بعد  لأنه  الم�صيح،  عن 

وو�صعوه في قبر.

الأنبياء  مع  حدث  كما  تمهيد  دون  العالم  اإلى  ياأت  لم  الم�صيح  اأن  حقا 

الآخرين بل جاء بح�صب خطة الله التي ق�صدها في ذاته قبل تاأ�صي�س العالم. 

وكانت النبوات بمثابة الإ�صارات التي تبّين معالم الطريق التي تقود النا�س اإلى 

باأن  الم�صيح الذي تّمت فيه كل هذه النبوات، فهو الذي قال: »ابراهيم تهلل 

يرى يومي فراأى وفرح« )يوحنا 56:8(. »مو�سى... هو كتب عني« )يوحنا 

مو�سى  عنه  كتب  الذي  »وجدنا  قائال:  نثنائيل  وفيليب�س يخاطب   .)46:5

في النامو�س والأنبياء ي�سوع ابن يو�سف الذي من النا�سرة« )يوحنا 45:1(.

التي ذكرت عنه  النبوات  تتميم  لتالميذه عن  اأعلن  ال�صليب  دنا من  ولما 

بالقول »ها نحن �صاعدون اإلى اأور�صليم و�صيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن 

ابن الن�صان« )لوقا 31:18(. 

ثم بعد قيامته ظهر لتلميذين كانا ذاهبين اإلى عموا�س فاقترب منهما ي�صوع 

و�صاألهما: »ما هذا الكالم الذي تتطارحان به واأنتما ما�سيان عاب�سين؟« ثم قال 

لهما: »اأيها الغبيان والبطيئا القلوب في اليمان بجميع ما تكّلم به الأنبياء 

من  ابتداأ  ثم  مجده.  اإلى  ويدخل  بهذا  يتاأّلم  الم�سيح  اأن  ينبغي  كان  اأما 

 مو�سى وجميع الأنبياء يف�سر لهما الأمور المخت�سة به في جميع الكتب«

)لوقا 24: 17 و25- 27(.
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الحقيقة  بهذه  الم�صّدقين  غير  التالميذ  يذّكر  كان  قيامته  بعد  اأي�صا  ثم 

اأنه  معكم  بعد  واأنا  به  كّلمتكم  الذي  الكالم  »هذا هو   : لهم  قائال  العظيمة 

لبّد اأن يتّم جميع ما هو مكتوب عني في نامو�س مو�سى والأنبياء والمزامير. 

حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان 

ينبغي اأن الم�سيح يتاألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث واأن يكرز با�سمه 

بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتداأ من اأور�سليم« )لوقا 44:24-

47(. حقا: »له ي�سهد جميع الأنبياء اأن كل من يوؤمن به ينال با�سمه غفران 

الخطايا« )اأعمال 43:10(.

ففي هذا الكتاب �صتجد اأكثر من ثالثمائة وثمانين نبوة وردت في العهد 

القديم وقد تّمت جميعها بطريقة عجيبة ومعجزية في �صخ�س الرب ي�صوع 

الم�صيح، ت�صعة واأربعون منها تحققت في اأ�صبوع اآلم الم�صيح على ال�صليب. 

والرموز  النبوات  م�صيح  جميلة  ب�صورة  ت�صف  �صعرية  ق�صيدة  يلي  وفيما 

التي ت�صير له. 
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ــز ـــ ـــ الم�سيــــحاإنــــمــــا الــــــتــــــوراة رم با�ســـــم  �ساطــــع 

الحيـــارى يهــدي  الدجـــى  للذبيــــــــحفي  خ�ســـــــــوع  فى 

اآدم وحواء )تكوين 3(

يطــــــــــوي اآدم  هـــــــوذا 

وي�صيــــح طـــــــردا  الأر�س 

ني زمـــــــــــا  �صيعــــــــت  اآه 

ــح ــي ــمــ�ــص طـــالـــبـــا عـــفـــو ال

ــر  ــي لـــيـــ�ـــس لــلــعــفـــــو غـــ

ــيـــــح ــد الــذب ــل ـــع ج ـــــدم م ال

هابيل وقايين )تكوين4(

مـــــــــرنـــــم يــا  ونغـــم  قــم 

�صــــــــــريح الوعـــــــد  انما 

دواء الأر�ـــــس  فـــي  ليــــ�س 

الذبيــــــــــــح دم  ــي  ف ال 

وا�صبــــر القـربــــــــان  ــّرب  ق

الم�صـــيـــح ياأتينــــــا  حتى 
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ابراهيم وا�سحق )تكوين 22(

ـــا ــــ ـــمـــري ـــــــوق ال ـــا ف ـــن ـــه ه

ـّا فتيـــــــــــ �صابــــــــا  نلتقي 

تهيــاأ قـــــــــد  �صـيخ  مــــــــع 

للعمـــــــل جهـــــــــاد  فــــي 

اأجبنـــــي مــــــاذا؟   .... اأبتـــــي 

تعني؟ ال�صــكين  ـــرى  ت مـــا 

تبنـــي المذبــــــــــح  ذا  الجـبـــــلكيــف  فــــــــــوق  ههنـــا 

الطمــــــوح ـــاب  غ ــــدي  اأبــوح؟»ول بال�صـــــــر  كيـــــــف 

ــح ـــ ـــ ــي ــذب جلــــــل»ولـــــــدي« اأنـــــت ال تكليـــــــف  ذاك 

ينــــــــادي �صــــــــوت  الـــــــــــــــــــــــودادفــــاذا  رب  انــنــي 

للعبــــــــــاد رمـــــــــــــز  الحمـــــــــلذاك  الــــفادي  ههنا 

تنبـــــي الق�صــــــــــــة  ال�صــريحاأنظــــر  الحـــــــق  بهدى 

ـــاب يــبــدو؟ ـــغ ـــي ال ــل ف ـــ ــم المــ�صــيــــحح رمـــــز  انـــــه 

حمل الف�سح )خروج12( 

نــــــــراه مو�صــــــــــى  وهنا 

اأتـــــــاه اأمـــــــــــــــــر  واذا 

اللــــــــه الــــــــرب  انني 

جميعـــا اأفديكــــــم  �صـوف 

بـــــكر كـــل  عــن  اذبحــوا 

مــــــكر غــيــر  مــن  حــمــال 

يجـــري ــدم  ـــ ـــ ال ـــوا  ر�ـــصّ �صـــــــــريعاثــم  الدور  خــــارج 

الــــــــظـــــــالم تــحت  الحمــــامواذا  �صـيــــف  دنــا  قد 
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�صـــــــــــــــالم فـــــي  مريعـــــااطمئنوا  ــول  ــه ال ـــدا  ب ــو  ل

ي�صــوى الــفــ�ــصـــــح  ـــح  ـــي بهّيـــــاوذب اأع�صــــــــــــــاب  مع 

�صـــــــــــهّيا اللحـــــــــم  �صــميعــــاوكلوا  ربــــا  واحمـــدوا 

ــح الــذبــيـــــــــــح ــص ــ� ــف ــل ال ــم هـــــــــــو؟ح ــن  ـــ ـــ م تـــــدري  اأو 

الم�صــيـــح ـــادي  ـــف ال الخــــــــــطاانــــه  عنا  ــا  ــع راف

الحية النحا�سية )عدد21(

ــراه ـــ ـــ ـــ ـــ ن ــى  ـــ ـــ ـــ ــص ــو� م واإذا 

اأتــــــــاه قــد  ــرا  ـــ ـــ ـــ اأم اإن 

ــة حــــــــــــــال ـّ ــ ــي ــح ــع ال ــن ـــ ـــ ا�ــص

ــالء ـــ ـــ ــع ــــى ال ـــا ف ـــه ـــّن ـــع وارف

ــزا ـــ ـــ ـــ ـــ رم الـــحـــيـــة  فــــي  اإن 

ــداء ـــ ـــ ــف ال رب  لــيــ�ــصــــــــــــــوع 

ـــــع يــومــــــــا ـــ ـــ ـــ ــا يــرفـــ ــدم ــن خ�صــــبع ـــن  م ــــود  ع ــــوق  ف

ـــفـــدي الـــنـــا�ـــس طــرا عجـــــــــبحــتــى ي هـــذا  فـــي  اإن 

الع�ساء الأخير )متى 26(

يرفــــع  التي�س  دم  لي�س 

اأمــــــــــــــــل فيه  ول  ل 

عنـــــــا  ـــم  الث يــزيــل  كــي 

الزلــل يطّهـــــــــر  اأو 

جــــــاء ــه  ــل ال ـــن  اب هــــوذا 

الحمــل وا�صـــــمه  جــاء 
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رجـــــاء يعطي  ــي  ك اأكيــــــدجـــاء  ذا  وفـــــــــــــــــــداء 

لذكـــــــري ــذا  ه جديـــــدا�صنعوا  عهـــــــــــــــد  اإنــــــه 

مني العفــــــو  تنالوا  ــسكــي  ــا� ــص ــ� ــــن عـــقـــــــــــاب وق م

لذكــــــــري ــذا  ه الخــــــــــــال�سا�صنعوا  رمز  انــــــــه 

الذبح العظيم )يوحنا 10(

ــِا م اذا  ــى  ــول ـــ ـــ ــم ال ــا  ـــ ـــ ــه اأي

ـــوؤادا ـــف ــا ال ـــ ـــ ــي ـــد اأع ـــز ق ـــرم ال

ــفــهــم لــغــــــــــــــــــــــــــزا ــل ـــــدا ل وب

مــثــلــمــا طـــيـــــــف تــهــــــــادى

ــادي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــــه عــمـــــر ي وب

ــادى ــن ــــه زيــــــــــــــــــــــــــــــــد ي وب

فيـه الركـــــــــب  ــار  ــح اقــتــيـــــاداوي ي�صــــنيه  ــو  ـــ وه

ــذي ال النـــــــــــور  ــث  ــع العبــادااب يهــــدي  الدجى  و�صط   

الحّي الم�صيح  با�صم  ــا  ــدن و�صــــــــــــــداداواه ر�صــدا 

رمــــــــــز الــتـــــــــــوراة  الم�صــــــيحانــمــا  بــا�ــصــم  �ــصــاطــع 

الحيــــــارى يــهـــــدي  للذبيــــــحنـــوره  ــوع  ــص ــ� خ ـــي  ف
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الــتــــــــــــــوراة رمــز اإنـــمـــا  �ـــســـاطـــع بـــا�ـــســـم الــمــ�ــســيــح 

ــارى ــي ــح ــدي ال ـــ ـــ ــه ـــــوره ي ــحن ــي ــذب ــل ــــي خــ�ــســــــــوع ل ف

المسيح في جميع األسفار )العهدين القديم والجديد(

العهد القديم
)تكوين 15:3( الم�صيح هو ن�صل المراأة  في التكوين : 

)خروج 12(  الم�صيح ف�صحنا ذبح لأجلنا   الخــــــروج : 

)لويبن 7:9،24( رئي�س الكهنة  الالويـيــــن : 

)عدد 11:20( ال�صخرة والحية النحا�صية   العـــــــــدد : 

)تثنية 15:18( الم�صيح النبي الآتي  التثنــــــــية : 

)ي�صوع 15-13:5( الم�صيح رئي�س جند الرب  ي�صـــــــــوع : 

الم�صيح العجيب  )ق�صاة 13: 18- 22( الق�صــــــــاة : 

)راعوث 9:4،10( الم�صيح الفادي وولّي اأمرنا  راعــــــــوث : 

)1�صموئيل 1:10( الم�صيح الملك المم�صوح  �صموئيــل الأول : 

)2�صموئيل 13:12( الم�صيح حامل الخطية  �صموئيل الثانــي : 

)1ملوك 12:3( الم�صيح المذخر فيه الحكمة  الملــــــوك الأول : 

)2ملوك 14:5( الم�صيح مطّهر الخطايا  الملــــــوك الثاني : 

)1اأخبار 22:11،23( الفاعل لأعمال عديدة  اأخبار الأيام الأول : 

)2اأخبار 2-1:7( الم�صيح الأعظم من الهيكل  اأخبار الأيام الثانى : 

)عزرا 4:6،31:8( الم�صيح الم�صدد حاجات �صعبه  عــــــــــــزرا : 
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)نحميا 4:1( الم�صيح الغيور على بيت الرب  نحميـــــــــــا : 

)اأ�صتير 16:4( الم�صيح المخل�س ل�صعبه  اأ�صــتـــــــــير : 

)اأيوب 25:19( الم�صيح الولي والفادي الحي  اأيــــــــــــوب : 

)مزمور 24،22( الم�صيح الم�صلوب والراعي  المزامـيـــــــر : 

)اأمثال 1:8( الم�صيح حكمة الله  الأمثــــــــــال : 

)جامعة 13:12( الم�صيح �صبع القلب وكفايته  الجـامعــــــــة : 

)ن�صيد 16-9:5( الم�صيح المحب والمحبوب  ن�صيد الأن�صاد : 

)ا�صعيا 14:7، 53( الم�صيح البن والعبد المتاألم  ا�صــعــــــــــيا : 

)ارميا 5:23( الم�صيح الملك البار  ارميـــــــــــــا : 

)مراثي 12:1( الم�صيح المذلول لأجل اآثام �صعبه  مراثي ارميــــا : 

)حزقيال 27:21( الم�صيح الذي له الحكم  حـزقيــــــــال : 

الم�صيح المقطوع ب�صبب خطايا �صعبه  دانيـــــــــــال : 

)دانيال 26:9،26:3( وابن الله مع الفتية في النار   

)هو�صع 4:14( الم�صيح �صافي ارتداد �صعبه  هو�صـــــــــــع : 

)يوئيل 1:2( الم�صيح القادم للق�صاء  يوئيـــــــــــل : 

)عامو�س 11:9( الم�صيح مقيم مظّلة داود  عامـــــــــو�س : 

)عوبديا 21( الم�صيح الملك المنت�صر  عوبديــــــــــا : 

)يونان 17:1،10:2( الم�صيح المدفون والمقام  يونـــــــــــان : 

)ميخا 2:5( الم�صيح المولود في بيت لحم  ميخـــــا : 

)ناحوم 3:1( الم�صيح الرحوم والعادل  ناحـــوم : 
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)حبقوق )18:3،19( الم�صيح نبع الفرح وم�صبع القلب  حبـقوق : 

)�صفنيا 17:3( الم�صيح القدير والجبار في الخال�س  �صـفنيــا : 

)حجي 7:2( الم�صيح م�صتهى كل الأمم  حـجـــي : 

)زكريا 6:13( الم�صيح المجروح في بيت اأحبائه  زكـريـــا : 

)مالخي 2:4( الم�صيح �صم�س البر  مالخــي : 

العهد الجديد
)متى 5:21( الم�صيح الملك  مــتـــــــــــى : 

)مرق�س 45:10( الم�صيح العبد  مرقــــــــــ�س : 

)لوقا 10:19( الم�صيح ابن الن�صان  لوقـــــــــــــا : 

)يوحنا 31:20( الم�صيح ابن الله  يوحنــــــــــا : 

)اأعمال 11:1( الم�صيح المقام  اأعمال الر�صل : 

)رومية 22:3،26( الم�صيح بر الله   روميـــــــــــة : 

)1كورنثو�س 1: 23( الم�صيح قوة الله وحكمة الله  كورنثو�س الولى : 

)2كورنثو�س 14:2( الم�صيح ن�صرنا  كورنثو�س الثانية : 

)غالطية 1:5( الم�صيح حريتنا  غالطيـــــــــة : 

)اأف�ص�س 14:2،10:6( الم�صيح �صالمنا وقوتنا  اأف�صـــــــــ�س : 

)فيليبي 4:4( الم�صيح فرحنا  فيليـبـــــــــي : 

)كولو�صي 4:2( الم�صيح حياتنا  كولو�صـــــــي : 

)1ت�صالونيكي 3:1( الم�صيح رجاوؤنا  ت�صالونيكي الولى : 

)2ت�س 16:2،17( الم�صيح عزاوؤنا  ت�صالونيكي الثانية : 

)1 تيم 5:2،16:3( الم�صيح الو�صيط الوحيد  تيموثاو�س الأولى : 

)2 تيموثاو�س 1:4( الم�صيح الدّيان  تيموثاو�س الثانية : 



18

)تيط�س 13:2( الم�صيح انتظارنا  تيطــــــــــ�س : 

فيليمون 18،19( الم�صيح الم�صدد ديننا  فيليمــــــــون : 

)عب 10( الم�صيح راعي الخراف العظيم  العـبرانييــــن : 

)يعقوب 1:2( الم�صيح حياة ايماننا  يعقـــــــــوب : 

)1 بطر�س 21:2( الم�صيح مثالنا  بطر�س الأولى : 

)2بطر�س 18:3( الم�صيح مو�صوع معرفتنا  بطر�س الثانية : 

)1يوحنا 11:5،12( الم�صيح اأ�صا�س ايماننا  يوحنا الأولى : 

)2يوحنا 3( الم�صيح ابن الآب بالحق  يوحنا الثانـية : 

)3 يوحنا 3( الم�صيح قوة الحق فينا  يوحنا الثالثـة : 

)يهوذا 24( الم�صيح حافظنا  يهـــــــــــوذا : 

)روؤيا 16:19( الم�صيح ملك الملوك ورب الأرباب  روؤيا يوحنــــا : 
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 هل هي مجّرد ال�سدفة؟

ن�صتطيع اأن نرى بو�صوح من خالل التمعن في �صفحات الكتاب المقد�س 

ال�صارات والحوادث الكثيرة التي تدور حول �صخ�س �صياأتي ليخل�س العالم 

المنتظر من  المجيء  اإلى هذا  ال�صبيل  القديم كان يمّهد  الخطية. والعهد  من 

خالل نبواته واأمثلته ورموزه المتعددة، ففي ال�صحاح الثالث من �صفر التكوين 

يبداأ الله باعالن خطة الخال�س للب�صرية عندما وعد حواء في جنة عدن باأن من 

ن�صلها �صوف يولد مخل�س ي�صحق راأ�س الحية )ال�صيطان( والحّية �صوف ت�صحق 

اإلى الحية قائال: »واأ�سع عداوة  عقبه، وهذا ما نطق به الله ذاته عندما تكلم 

من  �صيولد  الذي  الم�صيح  )اأي  هو  ون�سلها،  ن�سلك  وبين  المراأة  وبين  بينك 

ن�صل المراأة بدون زرع ب�صر( �سوف ي�سحق راأ�سك )راأ�س الحية( واأنت )الحية( 

ت�سحقين عقبه« )تكوين 15:3(. وهذا الأمر مخالف لنوامي�س الطبيعة ح�صب 

المفهوم الب�صري اذ ل يوجد �صخ�س في الوجود يمكن اأن ندعوه ن�صل المراأة 

�صوى ي�صوع الم�صيح. فكل كائن ب�صري مولود من زرع رجل �صوى الم�صيح 

وحده الذي ولد من ن�صل المراأة اذ لم يكن له اأب ب�صري.

فعندما �صمعت حواء هذا الحكم من الله في جّنة عدن ظّنت اأن اإبنها البكر 

»اقتنيت  قائلة:  قايين  ا�صمه  لذلك دعت  الحية  راأ�س  ي�صحق  �صوف  الذي  هو 

اآدم ولي�س من  اأي  الرجل  ن�صل  قايين كان من  اأن  بيد  الرب«  رجال من عند 

اأن  معلنة  تقرع  القديم  العهد  في  النبوة  اأجرا�س  ا�صتمرت  ذلك  وبعد  الرب. 

�صوف  ن�صله  من  والذي  ابراهيم  ذّرية  من  يولد  �صوف  به  الموعود  ال�صخ�س 

الوعد  هذا  تاأكيد  ا�صتمر  وقد   .)3:12 )تكوين  الأر�س  قبائل  تتبارك جميع 

ولدا.  ع�صر  اثني  له  كان  الذي  ا�صحق  ابن  ليعقوب  ثم  ابراهيم،  ابن  ل�صحق 

�صوف  الذي  هو  يهوذا  ابنه  اأن  وتنباأ  وباركهم  اأولده  يعقوب جمع  وفاة  وقبل 

ولجان( من  ياأتي منه ال�صخ�س الموعود به اذ قال عنه: »ل يزول ق�صيب )�صَ

 يهوذا وم�صترع من بين رجليه حتى ياأتي �صيلون وله يكون خ�صوع �صعوب« 

يحمل  اأو  ي�صيل  الذي  ال�صخ�س  تعني  �صيلون  وكلمة   .)10:49 )تكوين 

الرئا�صة على كتفه اأو الذي له الحكم. )ا�صعيا 6:9(. 
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وت�صتمر �صيحات واأ�صداء هذه النبوة ترن في العهد القديم معلنة اأن هذا 

المخل�س �صيولد من عذراء، كما قال النبي ا�صعياء: »ها العذراء تحبل وتلد 

ابنا وتدعو ا�سمه عمانوئيل« )ا�صعيا 14:7(. 

تك�صف  النبوة  ولكن  يدّوي  يزال  ل  وال�صوت  ال�صنين  تلو  ال�صنون  وتمر 

اأبعادا وتفا�صيل جديدة عن هذا المخل�س الذي تنتظره الأجيال �صوف يولد 

في بيت لحم اليهودية كما قيل بالنبي ميخا: »اأّما اأنت يا بيت لحم اأفراته واأنت 

األوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون مت�سلطا  اأن تكوني بين  �سغيرة 

على ا�سرائيل ومخارجه منذ القديم منذ اأيام الأزل« )ميخا 2:5(.

فدعنا الآن اأن نرجع اإلى الوراء قليال ونتذكر اأنه عندما اأخطاأ اآدم واأخطاأت 

حواء وعلما بعريهما قام ال�صيد الرب بذبح حيوان و�صفك دمه و�صنع اأقم�صة 

من جلد واألب�صهما لكي ي�صتر عريهما معّلما اإياهما من خالل هذا العمل اأنه 

كان ل بّد من �صفك دم بريء للتكفير عن خطاياهما.

كان قايين وهابيل مولودين بالخطية من اآدم وحواء، وقد عّلمهما اأبواهما 

اأن طريق الفداء الوحيد هو من خالل كّفارة الدم، واذ اآمن هابيل بتعليم والديه 

له قّدم ذبيحة من خيار غنمه ومن �صمانها فنظر الرب بر�صى لقربانه، اأّما قايين 

الرب من  اإلى  قربانا  قّدم  فقد  الخا�صة،  الآخر، وبح�صب خطته  الجانب  على 

مغفرة«  تح�سل  ل  دم  �سفك  »بدون  لأنه:  رف�س  قربانه  لكن  الأر�س،  ثمار 

الج�سد  »لأن نف�س  الرب عندما قال:  لنا  اأعلنه  22:9(. وهذا ما  )عبرانيين 

هي في الدم، فاأنا اأعطيتكم اياه على المذبح للتكفير عن نفو�سكم لأن الدم 

يكّفر عن النف�س« )لويين 11:17(.

لبد واأن ق�صة الفداء بالدم كانت قد تعمّمت على النا�س في ذلك الوقت، 

ذبائح من  وقّدم عليه  للرب  بنى مذبحا  الفلك  بعدما خرج من  نوح  اأن  فنرى 

لذبيحة  وا�صح  رمز  اإل  هذا  وما  الطاهرة  الطيور  ومن  الطاهرة  الحيوانات 

الم�صيح الكفارية عن الخطايا. فالحيوانات الطاهرة هي رمز لنا�صوت الم�صيح 

والطيور الطاهرة رمز اإلى لهوته.
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ثم نرى مو�صى النبي يتعّلم اأي�صا من ذبيحة الف�صح في م�صر ور�س دمها 

الله هو  للهروب من ق�صاء  الوحيد  الطريق  اأن  العليا  القائمتين والعتبة  على 

الو�صيلة  واأنه  الأبكار  عن  بديال  كان  المذبوح  الخروف  اأن  راأى  وقد  الدم، 

الوحيدة للخال�س.

اإلى الق�صة الموؤثرة والتي تمثل قّمة الطاعة والت�صحية وهي  وهذا يقودني 

ق�صة اأبينا ابراهيم خليل الله الذي تعّلم من الكب�س الذي قّدمه عو�صا عن ابنه ان 

هذا الكب�س ما هو اإل رمز »للذبيح العظيم« حمل الله الذي يرفع خطية العالم«.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه ول يزال يدوي �صداه عبر الأجيال هو: »هل 

�صدفة اأن المكان الذي يقال له الجلجثة يقع في نف�س مكان جبل المريا حيث 

طلب الله من ابراهيم اأن يّقدم ابنه؟ وهل هو مجّرد ال�صدفة اأن الملك �صليمان 

بنى هيكل الله على هذا الجبل عينه لكي يقّدم هناك ذبائح لله؟«.

الذي  الله  الم�صيح »كحمل  ي�صاق  األفي عام  بعد  اأنه  ال�صدفة  وهل مجرد 

يرفع خطية العالم« اإلى المكان ذاته لكي يعّلق على ال�صليب كاآخر ذبيحة تقدم 

للتكفير عن خطايا العالم؟

حدوثه  قبل  الم�صيح  موت  عن  كتب  ا�صعياء  النبي  اأن  �صدفة  حدث  هل 

ومختبر  اأوجاع  رجل  النا�س  من  ومخذول  »محتقر  قائال:  عام  ب�صبعمائة 

اأحزاننا حملها  لكن  به.  نعتّد  فلم  محتقر  وجوهنا  عنه  وكم�سّتر  الحزن 

واأوجاعنا تحّملها ونحن ح�سبناه م�سابا م�سروبا من اهلل ومذلول. وهو مجروح 

فاه،  يفتح  ولم  فتذلل  هو  اأما  ظلم  اآثامنا…  لأجل  م�سحوق  معا�سينا  لأجل 

ك�ساة ت�ساق اإلى الذبح وكنعجة �سامتة اأمام جاّزيها فلم يفتح فاه… انه �سرب 

من اأجل ذنب �سعبي وجعل مع الأ�سرار قبره ومع غني عند موته. على اأنه 

لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غ�س. اأما الرب ف�سّر باأن ي�سحقه بالحزن اذ 

جعل نف�سه ذبيحة اثم… من تعب نف�سه يرى وي�سبع وعبدي البار بمعرفته 

يبرر كثيرين واآثامهم هو يحملها… انه �سكب للموت نف�سه واأح�سي مع اأثمة 

وهو حمل خطية كثيرين و�سفع في المذنبين« )ا�صعياء 12-3:53(.
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الذي  اهلل  قائال: »هوذا حمل  المعمدان  اليه يوحنا  ي�صير  اأن  هل �صدفة 

يرفع خطية العالم؟« )يوحنا 29:1(.

اأمامك بع�س الأ�صئلة التي ت�صاعدك في  اأن اأ�صع  فدعني عزيزي القارىء 

بلورة هذه ال�صورة الرائعة : 

والذي  المنتظر  الم�صيا  الجليل هو  الذي من  النجار  اأن يكون  يمكن  هل 

تحققت فيه كل نبوات الكتاب المقّد�س ؟

وهل ولد من عذراء كما تنباأ ا�صعياء؟ )ا�صعياء 14:7(

بيت لحم  الم�صيح في  العالم، فهل ولد  المدن والقرى في  اآلف  ثم هناك 

اليهودية بالذات كما تنباأ ميخا؟ )ميخا 2:5(.

النبي؟ داود  ذلك  اأعلن  كما  اليه  المقربين  رفقائه  اأحــد  خانه   وهل 

)مزمور 16:22(.  

وهل اأعطي خال لي�صربه �صاعة عط�صه على ال�صليب كما كتب عنه اأي�صا 

داود؟ )مزمور 21:69(.

وهل �صلب بين اأثمة كما تنباأ عنه ا�صعياء؟ )ا�صعيا 12:53(.

وهل ثقبوا يديه ورجليه كما تنباأ عنه المرنم )داود( قبل موته باألف �صنة؟ 

)مزمور 16:22(.  

وهل تّم دفنه في قبر رجل غني كما �صجل ا�صعياء؟ )ا�صعيا 9:53(.

وهل حمل خطايا كثيرين وهل �صفع في المذنبين؟ )ا�صعيا 12:53(.

وهل قام من الأموات كما تنباأت عن ذلك النبوات؟ )مزمور 10:16(.

وهل …وهل… وهل…

النبوات  نقراأ مئات من  اأذهاننا جميعا عندما  اأ�صئلة كثيرة تدور في  هناك 

لة عن مولده وحياته وموته وقيامته وهذه كّلها لم تكن تتحّقق ال فيه  المف�صّ

وحده ل �صواه.
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اأول الر�صالة التي كتبت للعبرانيين ما يلي: »اهلل بعدما كّلم  اننا نقراأ في 

الآباء بالأنبياء قديما باأنواع وطرق كثيرة، كّلمنا في هذه الأيام الأخيرة في 

ابنه الذي جعله وارثا لكل �سيء. الذي به اأي�سا عمل العالمين. الذي وهو 

�سنع  بعدما  قدرته  بكلمة  الأ�سياء  كل  وحامل  ور�سم جوهره  مجده  بهاء 

بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س عن يمين العظمة في الأعالي« )عبرانيين 

1:1-3(. وهكذا تبّين اأن ي�صوع الم�صيح هو ابن الله الوحيد والذي فيه قد 

تحقّقت كل مواعيد العهد القديم.

اإلى ال�صماء، والآن  اإتمام كل النبوات وكل ما كتب عنه �صعد ي�صوع  بعد 

ويختطف  النبوات  بقية  يتّمم  لكي  المبارك  مجيئه  جميعها  الب�صرية  تنتظر 

ونحن  ال�صابقة  النبوات  كل  وتّمم  كلمته  لقد حفظ  ملكوته.  ويقيم  الموؤمنين 

الآن نتوّقع اتمام بقية النبوات. لذلك ل نراه عجيبا عندما كتب عنه لوقا الب�صير 

غفران  با�سمه  ينال  به  يوؤمن  من  كل  اأن  الأنبياء  جميع  ي�سهد  »له  قائال: 

الخطايا« )اأعمال 43:10(.

اأن ناأخذك عزيزي القارىء في جولة  �صوف نحاول في ال�صفحات التالية 

روحية نغو�س فيها في اأعماق الكتاب المقّد�س، بعهديه القديم والجديد، لكي 

هذا  عن  القديم  العهد  اأنبياء  قّدمها  التي  ال�صهادات  على  تّطلع  اأن  لك  يتاح 

المخل�س العجيب وكيف تّمت هذه النبوات في العهد الجديد.

�صالتي اإلى الله القدير اأن يمنحك اإعالنا وا�صحا عن طبيعة هذا المخل�س 

العجيب لكي تقبله باليمان مخل�صا لنف�صك وربا لحياتك وعندئذ تولد ثانية 

وتكون لك الحياة الأبدية. »الذي يوؤمن بالبن له حياة ابدية. والذي ل يوؤمن 

بالبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غ�سب اهلل« )يوحنا 36:3(. 
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الم�سيح الأزلي: 

»في البدء خلق الله ال�سموات والأر�س« )تكوين 1:1(

وردت كلمة »الله« في اللغة العبرية في �صيغة الجمع )الوهيم( بيد اأن الفعل 

اللوهيم  في  كان  الم�صيح  اأن  لنا  يوؤكد  وهذا  المفرد،  �صيغة  في  ورد  »خلق« 

الإله  القد�س  والــروح  والبــن  الآب  الأقد�س:  الثالوث  نجد  اأننا  يعني  وهذا 

يوحنا:  ب�صارة  في  ورد  كما  الخلق،  عملية  في  ومتحدين  معا  عاملين  الواحد 

والكلمة  الكلمة اهلل…  والكلمة كان عند اهلل وكان  الكلمة  البدء كان  »في 

مملوءا  الآب  من  لوحيد  كما  مجدا  مجده  وراأينا  بيننا  وحّل  ج�سدا  �سار 

وما  ال�سموات  في  ما  الكل  خلق  فيه  »فانه  1:1و14(.  )يوحنا  وحقا«  نعمة 

ام  ريا�سات  ام  �سيادات  ام  عرو�سا  كان  �سواء  يرى  ل  وما  يرى  ما  الر�س  على 

�سالطين. الكل به وله قد خلق«. )كولو�صي 16:1(. »اأبوكم ابراهيم تهلل اأن 

اأفراأيت  يرى يومي فراأى وفرح، فقال له اليهود لي�س لك خم�سون �سنة بعد 

 ابراهيم؟ قال لهم ي�سوع الحق الحق اقول لكم قبل اأن يكون ابراهيم اأنا كائن«

)يوحنا 56:8-58(. »الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بانواع وطرق كثيرة كلمنا 

اي�صا  به  الذي  �صيء،  لكل  وارثا  جعله  الذي  ابنه  في  الخيرة  اليام  هذه  في 

بكلمة  الأ�صياء  ور�صم جوهره وحامل كل  بهاء مجده  الذي وهو  العالمين،  عمل 

 قدرته بعدما �صنع بنف�صه تطهيرا لخطايانا جل�س في يمين العظمة في العالي«

الأب��د.« وال��ى  واليوم  اأم�سا  هو  هو  الم�سيح  »ي�سوع   .)3-2:1  )عبرانيين 

  )عبرانيين 8:13(.

المسيح في سفـر التكوين
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الم�سيح الخالق:

»في البدء خلق الله ال�سموات والأر�س…. وقال الله )كلمة الله( ليكن 

نور« )تكوين 3:1(

به« العالم  وك��ّون  العالم  في  كان  »ال��ذي  اهلل«  »كلمة  هنا   فالم�صيح 

)يوحنا 10:1(. وهو الذي »فيه خلق الكل ما في ال�سموات وما على الر�س 

�سالطين.  ام  ريا�سات  ام  �سيادات  ام  عرو�سا  كان  �سواء  يرى  ل  وما  يرى  ما 

الكل به وله قد خلق«. )كولو�صي 16:1(. وهو الذي كتب عنه كاتب ر�صالة 

بكلمة  ال�سياء  كل  وحامل  ور�سم جوهره  اهلل  مجد  »بهاء  باأنه:  العبرانيين 

قدرته بعدما �سنع بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س في يمين العظمة في 

العالي« )عبرانيين 3:1(.

الم�سيح المحتجب في الثالوث:

»وقال الله نعمل الن�سان على �سورتنا ك�سبهنا« )تكوين 26:1(.

هنا كلمة على �صورتنا ك�صبهنا )اأي على �صورة الم�صيح الذي كان مزمعا اأن 

يتج�صد في ملء الزمان(. »كان في العالم وكّون العالم به ولم يعرفه العالم« 

)يوحنا 10:1(.  

اآدم وحواء مثال للم�سيح والكني�سة:

»فاأوقع الرب الله �سباتا على اآدم فنام. فاأخذ واحدة من ا�سالعه ومالأ 

مكانها لحما، وبنى الرب الله ال�سلع التي اخذها من اآدم امراأة واح�سرها اإلى 

اآدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تدعى  اآدم فقال 

امراأة لنها من امرء اأخذت« )تكوين 23-21:2(. 

»اأيها الرجال احبوا ن�ساءكم كما احب الم�سيح اي�سا الكني�سة وا�سلم نف�سه 

لجلها« )اأف�ص�س 25:5(.
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»لأننا اع�ساء ج�سمه من لحمه ومن عظامه من اأجل هذا يترك الرجل اأباه 

واأمه ويلت�سق بامراأته ويكون الثنان ج�سدا واحدا« )اف�ص�س 31-30:5(.

الم�سيح من ن�سل المراأة:

»واأ�سع عداوة بينك وبين المراأة وبين ن�سلك ون�سلها هو ي�سحق راأ�سك 

واأنت ت�سحقين عقبه« )تكوين 15:3(.

»ولكن لما جاء ملء الزمان اأر�سل اهلل ابنه مولودا من امراأة مولودا تحت 

النامو�س ليفتدي الذين تحت النامو�س لننال التبني« )غالطية 4:4(. هذه 

اأول نبوة في الكتاب المقد�س، وذاك الذي �صوف يكون »ن�صل المراأة« هو الذي 

ي�صحق راأ�س الحية التي هي ابلي�س )روؤيا 9:12( وكان عليه اأن يتاألم حين 

يفعل ذلك اأي ين�صحق عقبه.

الم�سيح هو الذبيحة البديلة:

والب�سهما«  جلد  من  اأقم�سة  وامــراأتــه  لآدم  اللــه  الــرب   »و�سنع 

)تكوين 21:3(.  

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

الم�سيح حمل الله:

»وقدم هابيل اي�سا من ابكار غنمه ومن �سمانها فنظر الرب اإلى هابيل 

وقربانه، ولكن اإلى قايين وقربانه لم ينظر« )تكوين 5-4:4(.

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

لقد اأعلن الله لآدم وحواء اأن القربان يجب اأن يكون ذبيحة لذلك لم يقبل 

الله تقدمة قايين لأنها كانت من تعب يديه )ثمار الأر�س( في حين قبل ذبيحة 
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هابيل »لأن الدم يكفر عن النف�س« )لويين 11:17(، واأي�صا نقراأ في ر�صالة 

العبرانيين »اأنه بدون �سفك دم ل تح�سل مغفرة« )عبرانيين 22:9(.

مقارنة بين دم هابيل ودم الم�سيح:

من  اف�سل  يتكلم  ر�ّس  دم  والى  ي�سوع  الجديد  العهد  و�سيط  »والى 

هابيل« )عبرانيين 24:12(.

»باليمان قّدم هابيل هلل ذبيحة اأف�سل من قايين فبه �سهد له اأنه بار اذ 

�سهد اهلل لقرابينه وبه وان مات يتكلم بعد« )عبرانيين 4:11(.

يطلب  ي�صوع  دم  بينما   )10:4 )تكوين  النقمة  طالبا  ي�صرخ  هابيل  دم 

الرحمة والغفران )لوقا 34:23(.

دم هابيل �صفك بال �صبب بينما دم الم�صيح �صفك لأجل خطايا العالم.

دم هابيل كان �صبب لعنة لقايين بينما دم الم�صيح كان �صبب بركة.

الم�سيح هو ذبيحة المحرقة:

»وبنى نوح مذبحا للرب. واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور 

الطاهرة وا�سعد محرقات على المذبح« )تكوين 20:8(.

اإلى  دخوله  عند  لذلك  يرفع خطايا،  وتيو�س  ثيران  دم  اأن  يمكن  ل  »لأنه 

العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هياأت لي ج�صدا. بمحرقات وذبائح 

الكتاب مكتوب عني لفعل  درج  في  اأجيء  هانذا  قلت  ثم  ت�صّر،  لم  للخطية 

م�صيئتك يا الله اذ يقول اآنفا: انك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم 

اأجيء لفعل  النامو�س. ثم قال: هانذا  التي تقّدم ح�صب  ترد ول �صررت بها، 

م�صيئتك يا الله. ينـزع الول لكي يثبت الثاني، فبهذه الم�صيئة نحن مقّد�صون 

بتقديم ج�صد ي�صوع الم�صيح مرة واحدة« )عبرانيين 10-4:10(.
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الم�سيح من ن�سل �سام:

»وقال مبارك الرب اله �سام وليكن كنعان عبدا لهم« )تكوين 26:9(.

ي�صوع الم�صيح »ابن قينان بن ارفك�ساد بن �سام بن نوح بن لمك« )لوقا 36:3(.

الم�سيح من ن�سل ابراهيم:

»فاجعلك امة عظيمة واباركك واعظم ا�سمك وتكون بركة وتتبارك 

فيك جميع قبائل الأر�س« )تكوين 3-2:12(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم« )متى 1:1(.

»اأنتم اأبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به اهلل اآباءنا قائال لبراهيم وبن�سلك 

تتبارك جميع قبائل الر�س اليكم اول اذ اقام اهلل فتاه ي�سوع ار�سله يبارككم 

برد كل واحد منكم عن �سروره« )اأعمال 26-25:3(.

الم�سيح على رتبة ملكي �سادق:

»وملكي �سادق ملك �ساليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لّله العلي« 

)تكوين 18:14(  

»حيث دخل ي�سوع ك�سابق لجلنا �سائرا على رتبة ملكي �سادق رئي�س 

كهنة اإلى البد. لن ملكي �سادق هذا ملك �ساليم كاهن اهلل العلي الذي 

ابراهيم  له  ق�سم  الذي  وباركه،  الملوك  ك�سرة  من  راجعا  ابراهيم  ا�ستقبل 

ع�سرا من كل �سيء. المترجم اول ملك البر ثم اي�سا ملك �ساليم اي ملك 

ال�سالم. بال اأب بال اأم بال ن�سب. ل بداءة اأيام له ول نهاية حياة بل هو م�سبه 

بابن اهلل هذا يبقى كاهنا اإلى البد« )عبرانيين 6: 20، 7: 1- 3(.

ظهور الرب لبراهيم بالج�سد:

»وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جال�س في باب الخيمة وقت حر 

النهار« )تكوين 1:18(.
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»اأبوكم ابراهيم تهلل باأن يرى يومي فراأى وفرح. فقال له اليهود لي�س 

لك خم�سون �سنة بعد اأفراأيت ابراهيم؟ قال لهم ي�سوع: الحق الحق اقول 

لكم قبل ان يكون ابراهيم اأنا كائن« )يوحنا 58-56:8(.

»وبالجماع عظيم هو �سّر التقوى اهلل ظهر في الج�سد، تبرر في الروح، 

المجد«  رفع في  العالم،  به في  اأومن  المم،  بين  به  لمالئكة، كرز  تراءى 

)تيموثاو�س الأولى 3: 16(.  

الم�سيح دّيان كل الأر�س:

»حا�سا لك ان تفعل مثل هذا المر ان تميت البار مع الثيم فيكون البار 

كالثيم. حا�سا لك. اأديان كل الر�س ل ي�سنع عدًل« )تكوين 25:18(.

»لأن الآب ل يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن لكي يكرم 

الذي  الآب  يكرم  ل  البن  يكرم  ل  من  الآب.  يكرمون  كما  البن  الجميع 

اأر�سله« )يوحنا 23-22:5(.

الم�سيح كائن قبل ابراهيم :

اإلى  ابراهيم  ورجع  ابراهيم  مع  الكالم  من  فرغ  عندما  الرب  »وذهب 

مكانه« )تكوين 33:18(.

»اأبوكم ابراهيم تهلل باأن يرى يومي فراأى وفرح. فقال له اليهود لي�س 

لك خم�سون �سنة بعد، اأفراأيت ابراهيم؟ قال لهم ي�سوع: الحق الحق اقول 

لكم قبل ان يكون ابراهيم اأنا كائن« )يوحنا 58-56:8(.

الم�سيح من ن�سل ا�سحق:

واقيم  ا�سحق  ا�سمه  وتدعو  ابنا  لك  تلد  امراأتك  �سارة  بل  الله  »فقال 

عهدي معه عهدا ابديًا لن�سله من بعده« )تكوين 17: 19(.
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»واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي ن�سله. ل يقول وفي الأن�سال كاأنه 

عن كثيرين بل كاأنه عن واحد وفي ن�سلك الذي هو الم�سيح« )غالطية 16:3(.

لك  يدعى  با�سحق  بل  اولد  جميعا  هم  ابراهيم  ن�سل  من  لأنهم  »ول 

ن�سل« )رومية 7:9(.

الم�سيح من ن�سل ا�سحق:

»فقال اهلل لبراهيم ل يقبح في عينيك من اجل الغالم ومن اجل جاريتك. في 

كل ما تقول لك �سارة ا�سمع لقولها. لنه با�سحق يدعى لك ن�سل« )تكوين 12:21(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد ا�سحق 

وا�سحق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا واخوته« )متى 2-1:1(.

الم�سيح حمل الله:

»فقال ابراهيم اهلل يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كالهما معا« 

)تكوين 8:22(.  

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1( .

»عالمين انكم افتديتم ل با�سياء تفنى بف�سة او ذهب من �سيرتكم الباطلة 

التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بال عيب ول دن�س دم 

الم�سيح« )1 بطر�س 19-18:1(.

الم�سيح بديل عنا:

الغابة  في  مم�سكا  وراءه  كب�س  واذا  ونظر  عينيه  ابراهيم  »فرفع 

ابنه« عن  عو�سا  محرقة  وا�سعده  الكب�س  واخذ  ابراهيم  فذهب   بقرنيه. 

)تكوين 13:22(.  



31

»فاإنني �صلمت اليكم في الأول ما قبلته اأنا اأي�صا اأن الم�صيح مات من اأجل 

خطايانا ح�صب الكتب« )1كورنثو�س 3:15(.

الم�سيح من ن�سل ابراهيم:

اأنك �سمعت لقولي«  اأمم الأر�س من اجل  »ويتبارك في ن�سلك جميع 

)تكوين 18:22(.  

الأن�سال  وفي  يقول  ل  ن�سله،  وفي  ابراهيم  في  فقيلت  المواعيد  »واأما 

الم�سيح« هو  الذي  ن�سلك  وفي  واحد  عن  كاأنه  بل  كثيرين  عن   كاأنه 

)غالطية 16:3(.  

رفقة )عرو�س ا�سحق( رمز للكني�سة عرو�س الم�سيح:

»وولد بتوئيل رفقة. هوؤلء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور اخي ابراهيم« 

)تكوين 23:22(.  

ا�صحق(  )عرو�س  رفقة  ولدت  المذبح  ا�صحق على  اأن و�صع  بعد  مالحظة: 

وبعد اأن و�صع الم�صيح على مذبح ال�صليب ولدت الكني�صة )عرو�س الم�صيح(. 

»اأيها الرجال احبوا ن�ساءكم كما اأحب الم�سيح اأي�سا الكني�سة واأ�سلم نف�سه 

لأجلها لكي يقد�سها مطهرا اإياها بغ�سل الماء بالكلمة لكي يح�سرها لنف�سه 

كني�سة مجيدة ل دن�س فيها ول غ�سن« )اأف�ص�س 25:5- 27(.

ن�سل ا�سحق �سوف يكون مثل نجوم ال�سماء )�سماوي اأي الكني�سة(

»واكثر ن�سلك كنجوم ال�سماء واعطي ن�سلك جميع هذه البالد وتتبارك 

في ن�سلك جميع اأمم الر�س« )تكوين 4:26(.

المواعيد  قبل  الذي  قدم  مجرب.  وهو  ا�سحق  ابراهيم  قدم  »بالإيمان 

وحيده الذي قيل له اأنه با�سحق يدعى لك ن�سل« )عبرانيين 11: 17 و18(. 
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»اأما المواعيد فقيلت في ابراهيم، وفي ن�سله، ل يقول وفي الأن�سال، كاأنه عن 

كثيرين، بل كاأنه عن واحد، وفي ن�سلك الذي هو الم�سيح« )غالطية 16:3(.

�سّلم يعقوب )رمز للم�سيح(

ال�سماء  يم�ّس  وراأ�سها  الر�س  على  من�سوبة  �سّلم  واذا  حلما  »وراأى 

وهوذا مالئكة الله �ساعدة ونازلة عليها« )تكوين 12:28(.

»وقال له: الحق الحق اقول لكم من الآن ترون ال�سماء مفتوحة ومالئكة 

اهلل ي�سعدون وين�زلون على ابن الن�سان« )يوحنا 51:1(.

ي�سوع  الن�سان  والنا�س  بين اهلل  اإله واحد وو�سيط واحد  »لأنه يوجد 

الم�سيح« )1تيموثاو�س 5:2(.

الم�سيح من ن�سل يعقوب:

وجنوبا  و�سمال  و�سرقا  غربا  وتمتّد  الر�س  كتراب  ن�سلك  »ويكون 

ويتبا رك فيك وفي ن�سلك جميع قبائل الر�س« )تكوين 14:28(.

»ابراهيم ولد ا�سحق وا�سحق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا واخوته« 

)متى 2:1(.  

ظهور الم�سيح ليعقوب في �سورة ان�سان

و�ساأل  الفجر…  طلوع  حتى  ان�سان  و�سارعه  وحده  يعقوب  »فبقي 

وباركه  ا�سمي  عن  ت�ساأل  لماذا  فقال  با�سمك.  اأخبرني  وقال  يعقوب 

الله وجها  راأيت  قائال: لأني  المكان فنوئيل،  ا�سم  ودعا يعقوب  هناك… 

لوجه« )تكوين 32: 24 و29 و30(. 

»لأن اهلل الذي قال اأن ي�سرق نور من ظلمة هو الذي اأ�سرق في قلوبنا 

لإنارة معرفة مجد اهلل في وجه ي�سوع الم�سيح« )2كونثو�س 6:4(.
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يو�سف مثال للم�سيح )تكوين 50-39(

1ـ كان يو�صف البن المحبوب لأبيه.

2ـ عا�س في حبرون )والتي تعني �صركة( حيث كان في �صركة دائمة مع اأبيه 

قبل اأن ير�صله اإلى �صكيم )والتي تعني الكتف( مكان التعب والكدح.

3ـ كان راعيا.

4ـ اأر�صله اأبوه ليفتقد اخوته.

5ـ تاآمر عليه اخوته.

6ـ ح�صد اخوته له.

7ـ القي يو�صف في البئر.

8ـ خرج من البئر حّيا.

9ـ بيع بع�صرين من الف�صة.

10ـ �صار عبدا.

11ـ جّرب لكنه تغّلب على التجربة.

12ـ اأتهم كذبا.

13ـ لم يحاول الدفاع عن نف�صه.

14ـ تاألم باأيدي الأمم.

15ـ �صجن بال ذنب .

16ـ اأطلق �صراح اأحد الم�صجونين ودين الآخر )الل�صان على ال�صليب(.

17ـ اأح�صي مع الأثمة. 

18ـ تحققت كل نبوات يو�صف.

19ـ غياب يو�صف عن اخوته.

20ـ كان يو�صف في الثالثين من عمره عندما بداأ مهمته.

21ـ دعي ا�صمه �صفنات فعنيح ومعناه مخل�س العالم.
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22ـ كان يو�صف هو الوحيد الذي ا�صتطاع امداد العالم الجائع .

23- قابل يو�صف اخوته للمرة الولى وقد عرفهم بينما هم لم يعرفوه.

24ـ و�صع اخوته في محنة.

25ـ اأعلن يو�صف عن نف�صه لخوته.

26ـ اعترف اخوته بخطيتهم له. 

27ـ عامل يو�صف اخوته بنعمة كبيرة رغم ا�صاءتهم له.

28ـ غفران يو�صف لخوته.

الم�سيح من ن�سل يهوذا:

»يهوذا اإياك يحمد اخوتك. يدك على قفا اعدائك ي�سجد لك بنو اأبيك. 

يهوذا جرو اأ�سد. من فري�سة �سعدت يا ابني. جثا ورب�س كاأ�سد وكلبوة. 

من ينه�سه. ل يزول ق�سيب من يهوذا وم�سترع من بين رجليه حتى ياأتي 

�سيلون وله يكون خ�سوع �سعوب« )تكوين 10-8:49(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد ا�سحق 

وا�سحق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا ويهوذا ولد فار�س وزارح من ثامار 

وفار�س ولد ح�سرون وح�سرون ولد ارام« )متى 3-1:1(.

الم�سيح هو الخال�س الذي كان ال�سعب ينتظره

»لخال�سك انتظرت يارب« )تكوين 18:49(.

يرى  اأن  قبل  الموت  يرى  اأنه ل  القد�س  بالروح  اإليه  اأوحي  »وكان قد 

اأبواه  ي�سوع  بال�سبي  الهيكل. وعندما دخل  اإلى  بالروح  فاأتى  الرب.  م�سيح 

لي�سنعا له ح�سب عادة النامو�س اأخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال الآن 

اب�سرتا خال�سك  ب�سالم لن عينّي قد  يا �سيد ح�سب قولك  تطلق عبدك 

الذي اأعددته قدام وجه جميع ال�سعوب« )لوقا 31-26:2(.
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»الخال�س الذي فت�س وبحث عنه انبياء. الذين تنباأوا عن النعمة التي 

لأجلكم« )1بطر�س 10:1(.

الم�سيح الراعي، �سخر ا�سرائيل

»ولكن ثبتت بمتانة قو�سه وت�سددت �سواعد يديه. من يدي عزيز يعقوب 

من هناك من الراعي �سخر ا�سرائيل« )تكوين 24:49(.

»وجميعهم �سربوا �سرابا واحدا روحيا. لأنهم كانوا ي�سربون من �سخرة 

روحية تابعتهم وال�سخرة كانت الم�سيح« )1كورنثو�س 4:10(.

كنوز مخفية في �سفر التكوين )ق�سة الفداء في اأ�سماء(

الله  من  بها  موحى  كان  بل  فراغ  من  القديم  العهد  في  الأ�صماء  تاأت  لم 

نظرا لما تحويه من معان روحية جميلة خ�صو�صا للذين يدر�صون ويتعمقون 

في فهم كلمة الله. فق�صة الفداء مثال جاءت تفا�صيلها ب�صكل خفي من خالل 

و�صع معاني هذه الأ�صماء، والتي ورد ذكرها في الأ�صحاح الخام�س من �صفر 

التكوين، مع بع�صها البع�س، واإليكم ترتيب ومعاني هذه الأ�صماء المعبرة وما 

تنتهي اليه من لوحة خالدة عن الفداء العظيم. 

ال�صم الأول هو »�سيث« ومعناه المعّين اأو محّتم اأو مكتوب، ثم ياأتي ابنه من 

بعده وا�صمه »اأنو�س« ومعناه ان�صان، ثم ياأتي ابنه »قينان« وا�صمه يحمل معنى 

الأ�صى والحزن، ثم يتبعه ابنه »مهللئيل« ومعناه الله الم�صّبح اأو المبارك ثم ياأتي 

ابنه »يارد« ومعناه ينـزل ثم »اأخنوخ« ومعناه تعليم ثم ياأتي »متو�سالح« ومعنى 

ا�صمه »موته �صوف ير�صل« ثم ناأتي اإلى ا�صم »لمك« ومعناه اليائ�س اأو البائ�س 

واأخيرا ياأتي ا�صم »نوح« ومعنى ا�صمه »راحة«. فاذا و�صعنا معاني هذه الأ�صماء 

المبارك  الله  معا نح�صل على الآتي: »مكتوب لالن�صان الأ�صى والحزن ولكن 

نزل الينا )تج�ّصد( معلما ايانا اأنه بموته �صير�صل لالن�صان البائ�س الراحة.«
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الم�سيح هو الله المتج�سد:

»وظهر له مالك الرب بلهيب نار من و�سط علّيقة. فنظر واذ العليقة 

اأميل الآن لأنظر هذا  تتوّقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق فقال مو�سى 

المنظر العظيم لماذا ل تحترق العليقة« )خروج 3-2:3(.

»فلما راأى الرب اأنه مال لينظر، ناداه الله من و�سط العليقة وقال مو�سى 

مو�سى فقال: هاأنذا! فقال: ل تقترب اإلى ههنا. اخلع حذائك من رجليك لن 

المو�سع الذي انت واقف عليه ار�س مقد�سة« )خروج 5-4:3(. 

لهم  حا�سب  غير  لنف�سه  العالم  م�سالحا  الم�سيح  في  كان  اهلل  اأن  »اأي 

خطاياهم ووا�سعا فينا كلمة الم�سالحة« )2كورنثو�س 19:5(.

»وبالجماع عظيم هو �سّر التقوى اهلل ظهر في الج�سد تبرر في الروح تراءى 

لمالئكة كرز به بين المم اأومن به في العالم رفع في المجد« )1تيموثاو�س 16:3(.

الم�سيح الكائن الذي ا�سمه يهوه )اأو اأنا هو(:

اآبائكم  اإله  لهم  واأقول  ا�سرائيل  بني  اإلى  اآتي  اأنا  ها  لله  »فقال مو�سى 

اأر�سلني اإليكم. فاإذا قالوا لي ما ا�سمه فماذا اأقول لهم. فقال الله لمو�سى 

اإليكم«  ار�سلني  اأهيه  ا�سرائيل  لبني  تقول  هكذا  وقال  اأهيه.  الذي  اأهيه 

)خروج 14-13:3(.  

اأنا كائن«  ابراهيم  اأن يكون  اقول لكم قبل  »قال لهم ي�سوع الحق الحق 

)يوحنا 58:8(.  

المسيح في سفـر الخروج
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الر�س« على  و�سقطوا  الوراء  اإلى  رجعوا  هو  اأنا  اأني  لهم  قال   »فلما 

)يوحنا 6:18(. »قالت له المراأة اأن م�سّيا الذي يقال له الم�سيح ياأتي… قال 

لها ي�سوع اأنا الذي اكلمك هو« )يوحنا 4: 25، 26(.

»ولهم الآباء ومنهم الم�سيح ح�سب الج�سد الكائن على الكل اإلها مباركا 

اإلى الأبد اآمين« )رومية 5:9(.

خروف الف�سح رمز للم�سيح حمل الله:

»تكون لكم �ساة �سحيحة ذكرا ابن �سنة. تاأخذونه من الخرفان اأو من 

المواعز« )خروج 5:12(.

»عالمين اأنكم افتديتم ل با�سياء تفنى بف�سة اأو ذهب من �سيرتكم الباطلة 

التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بال عيب ول دن�س دم 

الم�سيح« )1بطر�س 18:1(. 

الخروف ل بد اأن يذبح:

»ويكون لكم الدم عالمة على البيوت التي اأنتم فيها. فاأرى الدم واأعبر عنكم. 

فال يكون عليكم �سربة للهالك حين اأ�سرب اأر�س م�سر« )خروج 13:12(.

»ولكن اهلل بّين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات الم�سيح لأجلنا. فبالأولى 

كثيرا ونحن متبّررون الآن بدمه نخل�س به من الغ�سب« )رومية 8 و9:5(. 

الم�سيح ف�سحنا:

»ويكون لكم الدم عالمة على البيوت التي اأنتم فيها. فاأرى الدم واعبر عنكم. 

فال يكون عليكم �سربة للهالك حين ا�سرب ار�س م�سر« )خروج 13:12(.

اأنتم  تكونوا عجينا جديدا كما  العتيقة لكي  الخميرة  منكم  نقوا  »اإذا 

فطير. لأن ف�سحنا اأي�سا الم�سيح قد ذبح لأجلنا« )1كورنثو�س 7:5(.
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دم الحمل الذي ينقذ من الموت:

»فقام فرعون ليال هو وكل عبيده وجميع الم�سريين. وكان �سراخ عظيم في 

م�سر لأنه لم يكن بيت لي�س فيه ميت )اإما البكر اأو الخروف(« )خروج 30:12(. 

»عالمين اأنكم افتديتم ل باأ�سياء تفنى بف�سة اأو ذهب من �سيرتكم الباطلة 

التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بال عيب ول دن�س 

الأزمنة  اأظهر في  العالم ولكن قد  تاأ�سي�س  قبل  �سابقا  معروفا  الم�سيح  دم 

الأخيرة من اأجلكم« )1بطر�س 20-18:1(.

عظم من عظامه ل يك�سر:

»في بيت واحد يوؤكل ل تخرج من اللحم من البيت اإلى خارج وعظما 

ل تك�سروا منه« )خروج 46:12(.

»ثم اذ كان ا�ستعداد فلكي ل تبقى الأج�ساد على ال�سليب في ال�سبت لأن 

يوم ذلك ال�سبت كان عظيما �ساأل اليهود بيالط�س اأن تك�سر �سيقانهم ويرفعوا. 

فلما  ي�سوع  واأما  معه  الم�سلوب  والآخر  الأول  �ساقي  وك�سروا  الع�سكر  فاأتى 

جاءوا اإليه لم يك�سروا �ساقيه لأنهم راأوه قد مات« )يوحنا 19: 31- 33(.

مالحظة:  نقراأ في �صفر التكوين الأ�صحاح الرابع اأن هابيل قدم ذبيحة واحدة 

عن  تقّدم  واحدة  ذبيحة  نرى  الف�صح  ذبيحة  وفي  نف�صه.  لأجل 

العائلة الواحدة. ثم في �صفر الالويين نرى ذبيحة واحدة لأجل 

العالم.  ذبيحة واحدة لأجل كل  الم�صيح نرى  ال�صعب. لكن في 

ابنه الوحيد لكي ل  العالم حتى بذل  »لأنه هكذا احب اهلل 

)يوحنا  الأبدية«  الحياة  له  تكون  بل  به  يوؤمن  من  كل  يهلك 

اإليه فقال: هوذا  16:3(. »وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال 

29:1(. »ولي�س  العالم«)يوحنا  حمل اهلل الذي يرفع خطية 

اإلى  واح��دة  مرة  دخل  نف�سه  بدم  بل  وعجول  تيو�س  بدم 
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12:9(. »لأنه بقربان  اأبديا« )عبرانيين  الأقدا�س فوجد فداء 

واحد قد اأكمل اإلى الأبد المقّد�سين« )عبرانيين 14:10(.

مياه هذا العالم المّرة �سارت حلوة في �سليب الم�سيح:

اإلى الرب. فاأراه الرب �سجرة فطرحها في الماء ف�سار الماء  »ف�سرخ 

عذبا« )خروج 25:15(. 

»اأجاب ي�سوع وقال لها: كل من ي�سرب من هذا الماء يعط�س اأي�سا ولكن 

من ي�سرب من الماء الذي اأعطيه اأنا فلن يعط�س اإلى البد، بل الماء الذي 

اأعطيه ي�سير فيه ينبوع ماء ينبع اإلى حياة اأبدية« )يوحنا 4: 13 و14(.

المن رمز الم�سيح )خبز الحياة(

لالأ�صباب التالية:

1ـ في ت�سميته: »من« لقد قالوا عن الم�صيح »من« هو هذا؟

2ـ في اأهميته: هو الغذاء الوحيد كالم�صيح الذي هو خبز الحياة

3- في �سفاته:

)1( �صغير مثل حبة الكزبرة، رمز لت�صاعه

)2( اأبي�س رمز لنقاوته

)3( دائري رمز لطبيعته الأبدية

)4( حلو مثل الع�صل 

3ـ  �سهولة الح�سول عليه: كان في متناول يد الجميع »عند باب الخيمة. 

»الرب قريب لكل الذين يدعونه«

كان  عندما  جاء  والم�صيح  وياب�سة:  نا�سفة  اأر�ــس  على  4ـ  �سقط 

ياب�سة« اأر�س  من  وكعرق  كفرخ  قدامه  »نبت  روحيا.  جافا   ال�صعب 

)ا�صعيا 2:53(.  
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5ـ ثمنه: مجانا للجميع. وهكذا الخال�س لكل الذين يطلبونه.

6ـ طريقة جمعه: يجب اأن ينحني الفرد اإلى الأر�س ويلتقطه واإل �صيموت. 

-  وقت جمعه: باكرا في ال�صباح، »الذين يبّكرون اإلي يجدونني« وهكذا  7

الم�صيح لكي يكون هو متقّدما في كل �صيء« 

»اأطلبوا  الفجر.  طلوع  مع  يذوب  كان  لأنه  عليه:  الح�سول  8ـ  الحاحّية 

الرب ما دام يوجد«… »هوذا الآن وقت مقبول«… »اليوم اإن �صمعتم 

�صوته ل تق�ّصوا قلوبكم«.

9ـ المن كان الغذاء الوحيد: 

)1( الم�صيح هو »الخبز النازل من ال�صماء الواهب حياة للعالم«

)2( الم�صيح هو المخل�س الوحيد )اأعمال 12:4(.

)3( الم�صيح هو الو�صيط الوحيد )1تيموثاو�س 5:2(.

)4( الم�صيح هو ال�صفيع الوحيد )1 يوحنا 2:2(.

)5( الم�صيح هو الطريق الوحيد ) يوحنا 6:14(.

)6( الم�صيح هو الباب الوحيد )يوحنا 9:10(.

)7( الم�صيح هو الأ�صا�س الوحيد )1كورنثو�س 12:3(.

10- الم�سيح فيه الكفاية لجميع النا�س فهو: 

للعط�صان هو ماء الحياة

للجائع هو خبز الحياة

للمري�س هو الطبيب ال�صافي

للحزين هو المعّزي
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للمائت هو القيامة والحياة

لل�صائع هو الطريق

لل�صائغ هو التاجر الذي يطلب اللوؤلوؤة الغالية الثمن 

للبّناء هو حجر الزاوية

لبائع الزهور هو نرج�س �صارون و�صو�صنة الوادي

للرعية هو الراعي ال�صالح

للتائه هو النور 

للكّرام هو الكرمة الحقيقية

للتلميذ هو المعّلم ال�صالح

لمحرر الأخبار هو الأخبار ال�صارة

للواعظ هو الكلمة

للكاتب هو الألف والياء

للفلكي هو نجم ال�صبح المنير

للمحامي هو ال�صفيع

ولجمعية الأمم المتحدة هو ال�صالم

للقا�صي هو الديان 

للمعيي هو الراحة

ولكن اأعظم الكل بالن�صبة للخاطىء هو حمل الله الذي يرفع 

خطية العالم.

ال�سخرة الم�سروبة: مثال للم�سيح لالأ�سباب التالية: 

اإلى الماء. وتذّمر ال�سعب على مو�سى وقالوا  »وعط�س هناك ال�سعب 
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ف�سرخ  بالعط�س.  وموا�سينا  واولدنا  لتميتنا  م�سر  من  اأ�سعدتنا  لماذا 

مو�سى اإلى الرب قائال ماذا افعل بهذا ال�سعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال 

الرب لمو�سى: مّر قّدام ال�سعب وخذ معك من �سيوخ ا�سرائيل وع�ساك 

التي �سربت بها النهر خذها في يدك واذهب ها اأنا اأقف اأمامك هناك على 

ال�سخرة في حوريب فت�سرب ال�سخرة فيخرج منها ماء لي�سرب ال�سعب، 

ففعل مو�سى هكذا اأمام عيون �سيوخ ا�سرائيل.« )خروج 17: 3- 6(.

واحدا  �سرابا  �سربوا  وجميعهم  روحيا  واحدا  طعاما  اأكلوا  »وجميعهم 

كانت  وال�سخرة  تابعتهم  روحية  �سخرة  من  ي�سربون  كانوا  لأنهم  روحيا، 

منه  لبد  كان  فقد  الم�صيح  �صرب  اأما   .)4-3:10 )1كورنثو�س  الم�سيح« 

للح�صول على ما يلي: 

)1( �صرب الم�صيح من اأجل ذنب ال�صعب )ا�صعياء 8:53(.

)2( اأعطي الروح القد�س بعدما �صرب الم�صيح )يوحنا 38:7، 39(.

)3( الم�صيح هو ال�صخرة التي تروي ظماأ كل عط�صان )خروج 6:17(.

)4( بعدما �صرب الم�صيح �صار الخال�س مجانا لكل من يوؤمن به 

)5(  كان يجب اأن ت�صرب ال�صخرة مرة واحدة وهكذا الم�صيح �صرب مرة 

واحدة من اأجل خطايانا )عبرانيين 29-27:7(.

اأن  ال�صابع ع�صر  الأ�صحاح  الخروج  �صفر  في  مو�صى  الرب من  لقد طلب 

ي�صرب ال�صخرة لكنه في �صفر العدد الأ�صحاح الع�صرون طلب منه اأن يكّلم 

ال�صخرة لكي تخرج ماء لل�صعب لكي ي�صرب، لكن مو�صى بدل من اأن يكّلم 

الرب  ال�صخرة وهكذا ع�صى كالم  الماء ذهب و�صرب  ال�صخرة لكي تخرج 

وكان نتيجة ذلك اأنه حرم من امتياز الدخول اإلى اأر�س الموعد، وال�صبب هو 

اأجل الخطايا، ولكن  اأن ي�صرب مرة واحدة فقط من  الم�صيح كان يجب  اأن 

اإلى الم�صيح الذي �صرب على  اأخطاأ الموؤمن فاإنه ل يذهب  اإذا  بعد ال�صليب 
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ال�صليب من اأجل خطايانا بل يذهب اإلى الم�صيح ال�صفيع والجال�س عن يمين 

الآب لي�صفع فينا فنعترف له بخطايانا وهو الذي وعد »اإن اعترفنا بخطايانا فهو 

اأمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطّهرنا من كل اإثم« )1يوحنا 9:1(.

الم�سيح الظاهر بالج�سد:

الأزرق  العقيق  من  �سنعة  �سبه  رجليه  وتحت  ا�سرائيل  اإله  »وراأوا 

و�سربوا« واأكلوا  الله  فــراأوا  النقاوة…  في  ال�سماء  وكــذات   ال�سفاف 

)خروج 10:24-11(. »قال له فيليب�س يا �سّيد اأرنا الآب وكفانا. قال له 

يا فيليب�س، الذي راآني فقد  اأنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني  ي�سوع 

راأى الآب، فكيف تقول اأنت اأرنا الآب. األ�ست توؤمن اني اأنا في الآب والآب فّي« 

)يوحنا 10-8:14(. 

تج�سد الم�سيح:

لأن  وجهي  ترى  اأن  تقدر  ل  وقال   .... مجدك.  اأرني  )مو�سى(  »فقال 

الن�سان ل يراني ويعي�س« )خروج 33: 18 و20(. 

»لأن اهلل الذي قال اأن ي�سرق نور من ظلمة هو الذي اأ�سرق في قلوبنا 

لإنارة معرفة مجد اهلل في وجه ي�سوع الم�سيح« )2كورنثو�س 6:4(.

وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من  بيننا  »والكلمة �سار ج�سدا وحّل 

الآب مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 14:1(..

»الذي وهو بهاء مجده ور�سم جوهره وحامل كل ال�سياء بكلمة قدرته 

بعدما �سنع بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س في يمين العظمة في العالي« 

)عبرانيين 3:1(.  

»قال له ي�صوع اأنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليب�س. الذي راآني 

فقد راأى الآب فكيف تقول اأنت اأرنا الآب« )يوحنا 9:14(.
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 الم�سيح في خيمة الجتماع

)خروج 40-36(

دعي  الذي  �صعبه  مع  الله  يجتمع  لكي  مكانا  الجتماع  خيمة  كانت  لقد 

ا�صمه عليه، ولكن في العهد الجديد حّل الله بيننا في �صخ�س الم�صيح فهو 

عمانوئيل »الله معنا« ويوحنا يكتب ويقول في المعنى ذاته باأن »الكلمة �صار 

ج�صدا وحّل بيننا )خّيم بيننا( وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا 

نعمة وحقا«

الخيمة هي مثال للم�سيح لالأ�سباب التالية:

1( ل جمال لها من الخارج 

2( جميلة من الداخل 

3( لها باب واحد )الم�صيح هو الباب الوحيد اإلى الله(

4( المنارة داخلها مثال للم�صيح كالنور الوحيد للعالم

5( مذبح البخور رمز للعبادة

6( الملقط للتطهير مثال لكلمة الله

7( خبز الوجوه مثال للم�صيح خبز الحياة

8( تابوت العهد مثال ل�صفاعة الم�صيح المبنية على اأ�صا�س ذبيحته الكفارية
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الم�سيح هو ذبيحة المحرقة:

»وي�سع يده على راأ�س المحرقة فير�سى عليه للتكفير عنه« )لويين 4:1(.

»وا�سلكوا في المحبة كما اأحبنا الم�سيح اأي�سا واأ�سلم نف�سه لأجلنا قربانا 

وذبيحة هلّل رائحة طيبة« )اأف�ص�س 2:5(.

الم�سيح هو قربان الدقيق:

وي�سكب  دقيق.  من  قربانه  يكون  للرب  تقدمة  قربان  احد  قّرب  »واذا 

عليها زيتا ويجعل عليها لبانا« )لويين 1:2(.

»فاأجاب المالك وقال لها: الروح القد�س يحل عليك وقوة العلي تظللك 

فلذلك اأي�سا القدو�س المولود منك يدعى ابن اهلل« )لوقا 35:1(.

لأ�سفي  اأر�سلني  الم�ساكين  لأب�سر  م�سحني  لأنه  علّي  الرب  »روح 

واأر�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لأنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.

الروح  اإلى  يرمز  والزيت  الكامل،  نا�صوته  في  الم�صيح  اإلى  يرمز  الدقيق 

اإلى  بالزيت يرمز  الملتوت  اإلى نقاوة الحياة، والدقيق  القد�س، والفطير يرمز 

الحبل بال دن�س )العذراوي( بالم�صيح، اأما الدقيق الم�صكوب عليه زيتا فيرمز 

اإلى الم�صيح المم�صوح بالروح القد�س »روح الرب علّي لنه م�سحني لب�سر 

الم�ساكين ار�سلني ل�سفي المنك�سري القلوب لنادي للماأ�سورين بالطالق 

وللعمي بالب�سر واأر�سل المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.

المسيح في سفـر الالويين
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الم�سيح هو ذبيحة ال�سالمة:

انثى  اأو  ذكرا  البقر  من  قّرب  فاإن  �سالمة  ذبيحة  قربانه  كان  »واإن 

ف�سحيحا يقّربه امام الرب« )لويين 1:3(.

»واإن ي�سالح به الكل لنف�سه عامال ال�سلح بدم �سليبه بوا�سطته �سواء كان 

ما على الر�س اأم ما في ال�سموات« )كولو�صي 20:1(.

ال�سياج  حائط  ونق�س  واحدا  الثنين  جعل  الذي  �سالمنا  هو  »لأنه 

المتو�سط« )اأف�ص�س 14:2(.

»فاذ قد تبررنا باليمان لنا �سالم مع اهلل بربنا ي�سوع الم�سيح« )رومية 1:5(.

الم�سيح هو ذبيحة الخطية:

نف�س  اخطاأت  اإذا  قائال:  ا�سرائيل  بني  قائال: كلم  الرب مو�سى  »وكلم 

وعملت  عملها  ينبغي  ل  التي  الرب  هي  منا  جميع  من  �سيء  في  �سهوا 

عن  يقّرب  ال�سعب  لثم  يخطئ  المم�سوح  الكاهن  كان  اإن  منها،  واحدة 

الثور  يقدم  ذبيحة خطية  للرب  بقر �سحيحا  ابن  اخطاأ ثورا  التي  خطيته 

ويذبح  الثور  راأ�س  على  يده  وي�سع  الرب  اأمام  الجتماع  خيمة  باب  اإلى 

الثور اأمام الرب« )لويين 4-1:4(. 

»لأنه جعل الذي لم يعرف خطية )ذبيحة( خطية لجلنا لن�سير نحن 

بر اهلل فيه« )2كورنثو�س 21:5(.

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال: هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

الم�سيح هو ذبيحة الثم:

»فاإن كان يذنب في �سيء من هذه يقّر بما قد اخطاأ به وياأتي اإلى الرب 

بذبيحة لثمه عن خطيته التي اأخطاأ بها، انثى من الأغنام، نعجة اأو عنـزا 

من المعز، ذبيحة خطية فيكّفر عنه الكاهن من خطيته« )لويين 6-5:5(.
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»واأما هذا )الم�سيح( فبعدما قّدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جل�س اإلى 

الأبد عن يمين اهلل« )عبرانيين 12:10(.

الم�سيح تاألم خارج المحلة:

»ومتى فرغ من التكفير عن القد�س وعن خيمة الجتماع وعن المذبح 

يقدم التي�س الحي وي�سع هرون يديه على راأ�س التي�س الحي ويقر عليه 

على  ويجعلها  خطاياهم  كل  مع  �سياآتهم  وكل  ا�سرائيل  بني  ذنوب  بكل 

اإلى البرية. ليحمل التي�س عليه كل  راأ�س التي�س وير�سله بيد من يالقيه 

ذنوبهم اإلى ار�س مقفرة فيطلق التي�س في البرية« )لويين 22-20:16(. 

بيد  الأقدا�س  اإلى  الخطية  عن  بدمها  يدخل  التي  الحيوانات  »فان 

لكي  اأي�سا  ي�سوع  لذلك  المحّلة.  خارج  اأج�سامها  تحرق  الكهنة  رئي�س 

يقد�س ال�سعب بدم نف�سه تاألم خارج الباب. فلنخرج اإذا اإليه خارج المحّلة 

حاملين عاره« )عبرانيين 13-11:13(. 

الدم هو الكفارة عن الخطية:

»لأن نف�س الج�سد هي في الدم فاأنا اعطيتكم اإياه على المذبح للتكفير 

عن نفو�سكم لأن الدم يكّفر عن النف�س« )لويين 11:17(.

»لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي ي�سفك من اأجل كثيرين 

لمغفرة الخطايا« )متى 28:26(.

»لأن ابن الن�سان اأي�سا لم ياأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نف�سه فدية عن 

كثيرين« )مرق�س 45:10(.

»عالمين اأنكم افتديتم ل باأ�سياء تفنى بف�سة اأو ذهب… بل بدم كريم كما 

من حمل بال عيب ول دن�س دم الم�سيح معروفا �سابقا قبل تاأ�سي�س العالم 

ولكن قد اأظهر في الأزمنة الأخيرة من اأجلكم« )1بطر�س 20-18:1(.
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الأعياد كرمز للم�سيح

عيد الف�سح: )الم�سيح ف�سحنا(

اوقاتها.  في  بها  تنادون  التي  المقد�سة  المحافل  الرب  موا�سم  »هذه 

في ال�سهر الول في الرابع ع�سر من ال�سهر بين الع�ساءين ف�سح للرب« 

)لويين 4:23 و5(.  

اأنتم  تكونوا عجينا جديدا كما  العتيقة لكي  الخميرة  منكم  نقوا  »اإذا 

فطير. لأن ف�سحنا اأي�سا الم�سيح قد ذبح لأجلنا« )1كورنثو�س 7:5(.

اإن طريق الله الوحيد للخال�س هو من خالل دم الحمل الذي كان:

2( يفرز لفح�صه 1( بال عيب 

4( ير�س دمه  3( يذبح بين الع�صائين 

5( عندما اأرى الدم فقط اأعبر عنكم )بغ�س النظر عن م�صاعرك واأعمالك(.

عيد الفطير مثال للم�سيح الخبز الحقيقي

»وفي اليوم الخام�س ع�سر من هذا ال�سهر عيد الفطير للرب. �سبعة ايام 

تاأكلون فطيرا« )لويين 6:23(.

»اإذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما اأنتم فطير 

لأن ف�سحنا اأي�سا الم�سيح قد ذبح لأجلنا. اإًذا لنعيد لي�س بخميرة عتيقة ول 

بخميرة ال�سر والخبث بل بفطير الإخال�س والحق« )1كورنثو�س5: 7 و8(.

»فاأجاب المالك وقال لها: الروح القد�س يحل عليك وقوة العلي تظللك 

فلذلك اأي�سا القدو�س المولود منك يدعى ابن اهلل« )لوقا 35:1(.

»الذي لم يفعل خطية ول وجد في فمه مكر« )1بطر�س 22:2(.
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عيد الباكورة رمز لقيامة الم�سيح:

»وكلم الرب مو�سى قائال: كلم بني ا�سرائيل وقل لهم: متى جئتم اإلى 

الأر�س التي اأنا اعطيكم وح�سدتم ح�سيدها تاأتون بحزمة اأول ح�سيدكم 

اإلى الكاهن فيردد الحزمة اأمام الرب للر�سا عنكم، في غد ال�سبت يرددها 

الكاهن« )لويين 11-9:23(. 

في  للم�سيح  الذين  ثم  باكورة  الم�سيح  رتبته.  في  واحد  كل  »ولكن 

مجيئه« )1كورنثو�س 23:15(. 

عيد الخم�سين رمز لحلول الروح القد�س:

الترديد  بحزمة  اتيانكم  يوم  من  ال�سبت  غد  من  لكم  تح�سبون  »ثم 

خم�سين  تح�سبون  ال�سابع  ال�سبت  غد  اإلى  كاملة.  تكون  ا�سابيع  �سبعة 

ترديد  بخبز  تاتون  م�ساكنكم  من  للرب  جديدة  تقدمة  تقّربون  ثم  يوما. 

للرب« باكورة  خميرا  ويخبزان  دقيق  من  يكونان  ع�سرين   رغيفين 

)لويين 17-15:23(.  

»ولما ح�سر يوم الخم�سين كان الجميع معا بنف�س واحدة، و�سار بغتة 

كانوا  حيث  البيت  كل  ومالأ  عا�سفة  ريح  هبوب  من  كما  �سوت  ال�سماء  من 

جال�سين وظهرت لهم األ�سنة منق�سمة كانها من نار وا�ستقرت على كل واحد 

منهم وامتالأ الجميع من الروح القد�س وابتداأوا يتكلمون باأل�سنة اخرى كما 

اعطاهم الروح ان ينطقوا« )اأعمال4-1:2(.

عيد الأبواق مثال لمجيء الم�سيح الثاني.

»وكّلم الرب مو�سى قائال: كلم بني ا�سرائيل قائال: في ال�سهر ال�سابع 

مقد�س« محفل  البوق  هتاف  تذكار  عطلة  لكم  يكون  ال�سهر  اول   في 

)لويين 24-23:23(.  
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الراقدين لكي ل تحزنوا  اأيها الخوة من جهة  اأن تجهلوا  اأريد  »ثم ل 

اأن ي�سوع مات وقام فكذلك  اإن كنا نوؤمن  كالباقين الذين ل رجاء لهم لأنه 

الراقدون بي�سوع �سيح�سرهم اهلل اأي�سا معه. فاإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب 

الرب  لأن  الراقدين.  ن�سبق  ل  الرب  اإلى مجيء  الباقين  الأحياء  نحن  اإننا 

نف�سه بهتاف ب�سوت رئي�س مالئكة وبوق اهلل �سوف ين�زل من ال�سماء والأموات 

في الم�سيح �سيقومون اأول، ثم نحن الأحياء الباقين �سنخطف جميعا معهم 

الرب.  مع  حين  كل  نكون  وهكذا  الهواء.  في  الرب  لمالقاة  ال�سحب  في 

لذلك عزوا بع�سكم بع�سا بهذا الكالم« )1ت�صالونيكي 18-13:4( 

في  لحظة  في  نتغّير  كلنا  ولكننا  كلنا  نرقد  ل  لكم:  اأقوله  �سّر  »هوذا 

الأموات عديمي ف�ساد  فاإنه �سيبوق فيقام  الأخير.  البوق  طرفة عين عند 

ونحن نتغّير، لأن هذا الفا�سد لبد اأن يلب�س عدم ف�ساد وهذا المائت يلب�س 

عدم  المائت  هذا  ولب�س  ف�ساد  عدم  الفا�سد  هذا  لب�س  ومتى  موت.  عدم 

موت فحينئذ ت�سير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت اإلى غلبة. اأين �سوكتك 

يا موت! اأين غلبتك يا هاوية؟ اأما �سوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية 

هي النامو�س. ولكن �سكرا هلّل الذي يعطينا الغلبة بربنا ي�سوع الم�سيح. اإذا 

يا اخوتي الأحباء كونوا را�سخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل 

حين عالمين اأن تعبكم لي�س باطال في الرب« )1كورنثو�س 58-51:15(. 

الأربع  من  مختاريه  فيجمعون  ال�سوت  عظيم  ببوق  مالئكته  »فير�سل 

الرياح من اأق�ساء ال�سموات اإلى اأق�سائها« )متى 31:24(. 

عيد يوم الكفارة مثال للم�سيح الذي يكّفرعن خطايانا:

»وكّلم الرب مو�سى قائال: اأما العا�سر من هذا ال�سهر ال�سابع فهو يوم 

الكّفارة محفال مقد�سا يكون لكم تذللون نفو�سكم وتقربون وقودا للرب. 

عمال ما ل تعملوا في هذا اليوم عينه لأنه يوم كّفارة للتكفير عنكم اأمام 
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الرب اإلهكم اإن كل نف�س ل تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من �سعبها. 

وكل نف�س تعمل عمال ما في هذا اليوم عينه اأبيد تلك النف�س من �سعبها. 

اإنه  اأجيالكم في جميع م�ساكنكم.  فري�سة دهرية في  تعملوا  ما ل  عمال 

من  الم�ساء،  عند  ال�سهر  تا�سع  في  نفو�سكم  فتذللون  لكم  عطلة  �سبت 

الم�ساء اإلى الم�ساء ت�سبتون �سبتكم« )لويين 32-26:23(.

»طوبى للذين غفرت اآثامهم و�سترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي ل 

يح�سب له الرب خطية.« )رومية4 : 7 و8(.

عيد المظال )اأزمنة رد كل �سيء( مثال لملك الم�سيح على الأر�س:

»وتاأخذون لأنف�سكم في اليوم الأول ثمر اأ�سجار بهجة و�سعف النخل 

اإلهكم  الرب  اأمام  وتفرحون  الوادي.  و�سف�ساف  غبياء  ا�سجار  واأغ�سان 

اأيام في ال�سنة، فري�سة دهرية في  اأيام تعّيدونه عيدا للرب �سبعة  �سبعة 

اأجيالكم. في ال�سهر ال�سابع تعّيدونه، في مظال ت�سكنون �سبعة اأيام. كل 

الوطنيين في ا�سرائيل ي�سكنون في المظال« )لويين 42-40:23(.

»الذي ينبغي اأن ال�صماء تقبله اإلى اأزمنة رد كل �صيء التي تكلم عنها الله 

بفم جميع اأنبيائه القدي�صين منذ الدهر« )اأعمال 21:3(.

»ثم بوق المالك ال�صابع فحدثت اأ�صوات عظيمة في ال�صماء قائلة قد �صارت 

ممالك العالم لربنا وم�صيحه ف�صيملك اإلى اأبد الآبدين« )روؤيا 15:11(
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الم�سيح في البركة الثالثية:

»يباركك الرب ويحر�سك. ي�سيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. يرفع 

الرب وجهه عليك ويمنحك �سالما« )عدد 24:6(. 

مع  القد�س  الروح  و�سركة  الله  ومحبة  الم�سيح  ي�سوع  ربنا  »نعمة 

جميعكم. اآمين« )2كورنثو�س 14:13(.

عظم من عظامه ل يك�سر:

»ل يبقوا منه اإلى ال�سباح ول يك�سروا عظما منه. ح�سب كل فرائ�س 

الف�سح يعملونه« )عدد 12:9(.

»ثم اذ كان ا�ستعداد فلكي ل تبقى الأج�ساد على ال�سليب في ال�سبت 

اأن تك�سر �سيقانهم  لأن يوم ذلك ال�سبت كان عظيما �ساأل اليهود بيالط�س 

واأما  معه،  الم�سلوب  والآخر  الأول  �ساقي  وك�سروا  الع�سكر  فاأتى  ويرفعوا. 

ي�سوع فلما جاءوا اليه لم يك�سروا �ساقيه لنهم راأوه قد مات. لكن واحدا 

من الع�سكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين �سهد 

ليتم  كان  اأنتم. لأن هذا  لتوؤمنوا  الحق  يقول  انه  يعلم  و�سهادته حق وهو 

الكتاب القائل عظم ل يك�سر منه« )يوحنا 36-31:19(.

ذبيحة البقرة الحمراء رمز للم�سيح:

»وكلم الرب مو�سى وهرون قائال: هذه فري�سة ال�سريعة التي اأمر بها 

ل  �سحيحة  حمراء  بقرة  اليك  ياخذوا  ان  ا�سرائيل  بني  كلم  قائال:  الرب 

عيب فيها ولم يعل عليها نير فتعطونها لألعازار الكاهن فتخرج اإلى خارج 

المسيح في سفـر العدد
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وين�سح  با�سبعه  دمها  من  الكاهن  األعازار  وياأخذ  قدامه.  وتذبح  المحّلة 

اأمام  البقرة  اإلى جهة وجه خيمة الجتماع �سبع مرات. وتحرق  من دمها 

عينيه. يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، وياأخذ الكاهن خ�سب ارز 

وزوفا وقرمزا ويطرحهّن في و�سط حريق البقرة، ثم يغ�سل الكاهن ثيابه 

ويرح�س ج�سده بماء وبعد ذلك يدخل المحّلة ويكون الكاهن نج�سا اإلى 

الم�ساء، والذي احرقها يغ�سل ثيابه ويرح�س ج�سده بماء، ويكون نج�سا 

في  المحّلة  خارج  وي�سعه  البقرة  رماد  طاهر  رجل  ويجمع  الم�ساء،  اإلى 

مكان طاهر فتكون لجماعة بني ا�سرائيل في حفظ ماء نجا�سة. انها ذبيحة 

خطية« )عدد 9-1:19(. 

»لأنه اإن كان دم ثيران وتيو�س ورماد عجلة مر�سو�س على المنج�سين 

يقد�س اإلى طهارة الج�سد فكم بالحري يكون دم الم�سيح الذي بروح اأزلي 

قدم نف�سه هلّل بال عيب يطهر �سمائركم من اعمال ميتة لتخدموا اهلل الحي« 

)عبرانيين14-13:9(.   

الم�سيح �سفيعنا:

وهرون  اأنت  الجماعة  واجمع  الع�سا  خذ  قائال:  مو�سى  الرب  »وكلم 

من  ماء  لهم  فتخرج  ماءها  تعطي  اأن  اأعينهم  اأمام  ال�سخرة  وكِلَما  اأخوك 

ال�سخرة وت�سقي الجماعة وموا�سيهم. فاأخذ مو�سى الع�سا من اأمام الرب 

كما اأمره وجمع مو�سى وهرون الجمهور اأمام ال�سخرة فقال لهم ا�سمعوا 

اأيها المردة. اأمن هذه ال�سخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع مو�سى يده و�سرب 

وموا�سيها.  الجماعة  ف�سربت  غزير  ماء  فخرج  مرتين  بع�ساه  ال�سخرة 

تقد�ساني  توؤمنا بي حتى  لم  اأنكما  اأجل  الرب لمو�سى وهرون: من  فقال 

اإلى الر�س التي  اأعين بني ا�سرائيل لذلك ل تدخالن هذه الجماعة  اأمام 

اعطيتهم اياها« )عدد 12-7:20(. 
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لقد �صرب مو�صى ال�صخرة في �صفر الخروج الأ�صحاح ال�صابع ع�صر رمزا 

اإلى الم�صيح الذي �صرب لأجل خطايانا، ولكن بعد اأن يخل�س الخاطيء من 

خطاياه بوا�صطة موت الم�صيح على ال�صليب فاإنه ل حاجة له بعد اأن ياأتي اإلى 

اأمين  الم�صيح الم�صروب بل اإلى الم�صيح ال�صفيع. »ان اعترفنا بخطايانا فهو 

وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم« )1يوحنا 9:1(.

»وجميعهم �سربوا �سرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا ي�سربون من �سخرة 

روحية تابعتهم وال�سخرة كانت الم�سيح« )1كورنثو�س 4:10(. 

على  المرفوع  للم�سيح  )مثال  الراية  على  المرفوعة  النحا�سية  الحّية 

ال�سليب(:

اأدوم  باأر�س  ليدوروا  �سوف  بحر  »وارتحلوا من جبل هور في طريق 

ف�ساقت نف�س ال�سعب في الطريق وتكلم ال�سعب على الله وعلى مو�سى 

قائلين: لماذا ا�سعدتمانا من م�سر لنموت في البرية لأنه ل خبز ول ماء 

وقد كرهت اأنف�سنا الطعام ال�سخيف. فاأر�سل الرب على ال�سعب الحّيات 

ال�سعب  ال�سعب فمات قوم كثيرون من ا�سرائيل. فاأتى  المحرقة فلدغت 

اإلى مو�سى وقالوا قد اخطاأنا اإذ تكلمنا على الرب وعليك ف�سِل اإلى الرب 

لمو�سى:  الرب  فقال  ال�سعب  لأجل  مو�سى  ف�سلى  الحّيات.  عنا  ليرفع 

ا�سنع لك حية محرقة و�سعها على راية فكل من لدغ ونظر اليها يحيا. 

ف�سنع مو�سى حية من نحا�س وو�سعها على الراية فكان متى لدغت حية 

ان�سانا ونظر اإلى حية النحا�س يحيا« )عدد 9-4:21(. 

اأن يرفع ابن الن�سان  »وكما رفع مو�سى الحية في البرية هكذا ينبغي 

لكي ل يهلك كل من يوؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا اأحب 

اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من يوؤمن به بل تكون له 

الحياة الأبدية. لأنه لم ير�سل اهلل ابنه اإلى العالم ليدين العالم بل ليخّل�س 
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به العالم. الذي يوؤمن به ل يدان والذي ل يوؤمن قد دين لأنه لم يوؤمن با�سم 

ابن اهلل الوحيد« )يوحنا 18-14:3(. 

المقارنة بين الحية النحا�سية وبين الرب ي�سوع: 

تلدغ  كانت  التي  المحرقة  الحية  مثل  �سكلها  كان  النحا�سية  الحية 

ال�سعب لكن لم بكن فيها �سم. وهكذا الرب ي�صوع الذي اأخذ �صكل ج�صدنا 

الخطية  ابنه في �سبه ج�سد  اأر�سل  اذ  ولكن لم يكن فيه خطية لأن »اهلل 

فينا« النامو�س  حكم  يتم  لكي  بالج�سد  الخطية  دان  الخطية   ولأجل 

ا�صترك  والدم  اللحم  في  الأولد  ت�صارك  فاذ  اأي�صا«  نفراأ  ثم   )3:8 )رومية 

ابلي�س«  اأي  الموت  �صلطان  له  الذي  ذاك  بالموت  يبيد  لكي  فيهما  اأي�صا  هو 

اأن  لم يح�سب خل�سة  اذ كان في �سورة اهلل  14:2( ثم »الذي  )عبرانيين 

يكون معادل هلل لكنه اأخلى نف�سه اآخذا �سورة عبد واذ وجد في اليهيئة 

كان�سان و�سع نف�سه واأطاع حتى الموت موت ال�سليب« )فيليبي 6:2(

كانت الحية النحا�سية العالج الوحيد للنجاة من الموت... وهكذا الرب 

ي�صوع هو العالج الوحيد للخال�س من الهالك. »ولي�س باأحد غيره الخال�س 

لأن لي�س ا�سم اآخر تحت ال�سماء به ينبغي اأن نخل�س« )اأعمال 12:4(

كل من لدغ ونظر الى حية النحا�س يحيا. وكل من اآمن بالم�سيح ينال 

الحياة األأبدية... »التفتوا اإلي واخل�سوا يا جميع اأقا�سي الأر�س لأني اأنا اله 

ولي�س غيري مخل�س« )ا�صعيا 22:45(.

ل يوجد طريقة اأخرى تنفع ال طريقة النظر الى حية النحا�س... »ناظرين 

الى ي�سوع رئي�س اليمان ومكمله، الذي من اأجل ال�سرور المو�سوع اأمامه احتمل 

ال�سليب م�ستهينا بالخزي فجل�س في يمين عر�س اهلل« )عبرانيين 2:12( 

على  الم�سيح  رفع  وهكذا  راية  على  مرفوعه  كانت  النحا�سية  الحية 

ال�سليب: »واأنا ان ارتفعت عن الأر�س اأجذب الّي الجميع« )يوحنا 32:12( 
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»ومتى رفعتم ابن الن�سان حينئذ تعلمون اني اأنا هو«

قاله  ما  ان�سان. وهذا  يراها كل  النحا�سية عاليا لكي  الحية  لقد رفعت 

يحتج  هو  »وبينما  قائال:  ف�صتو�س  الملك  اأمام  احتجاجه  في  الر�صول  بول�س 

الكثيرة  الكتب  بول�س.  يا  تهذي  اأنت  عظيمة:  ب�سوت  ف�ستو�س  قال  بهذا 

اأنطق  بل  ف�ستو�س  العزيز  اأيها  اأهذي  ل�ست  فقال  الهذيان.  الى  تحولك 

الذي  الملك  عالم  الأمور  هذه  جهة  من  لأنه  وال�سحو.  ال�سدق  بكلمات 

اأكلمه جهارا اذ اأنا ل�ست اأ�سدق اأن يخفى عليه �سئ من ذلك. لأن هذا لم 

يفعل في زاوية« )اأعمال 26-23:26(.

كان كل من لدغته الحية ي�سير تحت حكم الموت المحتم ما لم ينظر 

الى الحية النحا�سية. وهكذا كل من ل يوؤمن بالرب ي�صوع فال بد من حكم 

الموت اأن يقع عليه. لأن الرب ي�صوع يقول: »الحق الحق اأقول لكم من ي�سمع 

كالمي ويوؤمن بالذي اأر�سلني فله حياة اأبدية ول ياأتي الى دينونة بل قد 

انتقل من الموت الى الحياة« )يوحنا 24:5(.

اأن الحية هي اأول حيوان يقع تحت اللعنة. وهكذا الم�صيح »افتدانا من 

لعنة النامو�س اذ �سار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على 

خ�سبة« )غالطية 13:3(. 

ان عالج ملدوغ الحية هو عالج م�سدره الهي بالكلية. وهكذا عالج 

لنف�صه. »لآنكم  بما يعمله الن�صان  الهي ل عالقة  الخاطئ هو عالج م�صدره 

بالنعمة مخل�سون باليمان وذلك لي�س منكم هو عطية اهلل لي�س من اأعمال 

كي ل يفتخر اأحد« )اأف�ص�س 8:2(.

الخاطئ  وهكذا  لنف�سه.  �سيئا  يعمل  اأن  يقدر  الحية ل  لدغته  الذي  ان 

ليقدر اأن يخل�س نف�صه مهما عمل.

ل عالج في الطب ول عالج في المراهم ول عالج في الأعمال قبل اليمان 

ول في الطقو�س والتقاليد.
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»ولكن الكل من اهلل الذي �سالحنا لنف�سه بي�سوع الم�سيح واأعطانا خدمة 

الم�سالحة. لأنه جعل الذي لم يعرف خطية ذبيحة خطية لأجلنا لن�سير 

نحن بر اهلل فيه« )2كورنثو�س 18:5، 21(.

ان عالج ملدوغ الحية هو عالج �سهل المنال وفي متناول كل من ينظر 

الى الحية النحا�سية. وهكذا عالج الخطية هو في متناول كل من يوؤمن بالم�صيح. 

»لآن كل من يوؤمن به ينال با�سمه غفران الخطايا« )اأعمال 43:10(.

ان عالج ملدوغ الحية مجانا، ل تكّلفه �سئ. فقط كل من نظر اليها يحيا. 

وهكذا ملدوغ الخطية ل تكلفه �صئ. 

»متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بي�سوع الم�سيح« )رومية 24:3(.

»لأنكم بالنعمة مخا�سون باليمان وذلك لي�س منكم هو عطّية اهلل لي�س 

من اأعمال كي ل يفتخر اأحد«. )اأف�ص�س 9-8:2(.

»ان�سانا ملكا �سنع عر�سا لبنه ودعا المدعوين قائال لهم كل �سئ قد اأعد 

تعالوا الى العر�س« )متى 22(

نف�سه  بال�سخ�س  مرتبط  فرديا  اأمرا  هو  الحية  ملدوغ  �سفاء  اأمر  ان 

وهكذا  يحيا«  النحا�س  حية  الي  ونظر  لدغ  من  »كل  جماعيا.  عمال  ولي�س 

اأي�صا الخال�س بالم�صيح هو خال�صا فرديا. »لكل من يوؤمن به«

هل من الممكن اذا لدغت الحية ولدا اأن يذهب وينظر الى الحية بدل عن 

ابنه اأبدا. وهكذا ل يقدر اأحد اأن يوؤمن بدل عن الآخر.

يوؤمن  من  كل  وهكذا  حال.  ال�سفاء  ينال  الحية  تلدغه  الذي  ال�سخ�س  كان 

بالم�صيح ينال الخال�س في الحال. وهذا ما حدث فعال مع �صجان فيليبي عندما �صاأل 

بول�س و�صيال قائال: »يا �سيدّي ماذا ينبغي اأن اأفعل لكي اأخل�س فقال له: اآمن بالرب 

ان  »لأنك  قائال:  لنا  يكتب  الر�صول  وبول�س   .)31:16 )اأعمال  فتخل�س«  ي�سوع 

اعترفت بفمك بالرب ي�سوع واآمنت بقلبك اأن اهلل اأقامه من الأموات خل�ست« )رومية 
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9:10-11( اأنت عليك اأن تعترف بفمك وتوؤمن بقلبك والله عليه اأن يخل�صك

كان يوجد حية نحا�صية واحدة لكل ال�صعب. والرب ي�صوع هو المخل�س 

الوحيد للعالم كله. »ابهتي اأيتها ال�سموات من هذا واق�سعري وتحيري جدا 

يقول الرب. لأن �سعبي عمل �سرين. تركوني اأنا ينبوع المياه الحية لينقروا 

لأنف�سهم اأبارا اآبارا م�سققة ل ت�سبط ماء« )ارميا 10-9:2(.

الوحيد  وال�صفيع  الوحيد،  والمخل�س  الوحيد،  الطريق  هو  ي�صوع  الرب 

،والو�صيط الوحيد بين الله والنا�س.

»التفتوا الّي واخل�سوا يا جميع اأقا�سي الأر�س« )ا�صعيا22:45(

ل تنظر الى ظروفك ول ننظر الى لدغة الحية بل انظر الى حية النحا�س. 

اأنظر الى الحمل.

من  الخال�س  والآن  المحّرمة  ال�صجرة  الى  بالنظر  الخطية  ابتداأت  لقد 

الخطية بالنظر الى الحية النحا�صية المعلقة على خ�صبة.

كل من يلدغ وينظر الى الحية النحا�سية لي�س فقط ي�سفى بل يحيا اأي 

تكون له حياة جديدة. وهكذا كل من يوؤمن بالم�صيح ينال حياة اأبدية جديدة. 

»لأن هكذا اأحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من 

يوؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية« )يوحنا 16:3(.

الكتاب  في  والنحا�س  نحا�س،  من  م�سنوعة  كانت  النحا�سية  الحية 

المقد�س يرمز الى الدينونة. فالحية على ال�سليب وكاأنها اأدينت. 

في  النحا�صية...  الحية  في  وانتهت  بالف�صح  ابتداأت  البرية  في  الرحلة 

الف�صح نرى اأن كل بيت ياأخذ �صاة �صحيحة وير�س من دمها على العتبة العليا 

والقائمتين لكل تفدي كل بكر على بابه عالمة الدم.

ُه َلْم َيُكْن َبْيٌت َلْي�َس ِفيِه َمْيٌت«. )بكر  َر، لأَنَّ َراٌخ َعِظيٌم ِفي ِم�سْ »َوَكاَن �سُ

الم�صريين اأو ال�صاة(
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 ففي هذه الحادثة نجد رمزا جميال عن �صخ�س الرب ي�صوع الذي كتب عنه 

 بول�س الر�صول بقوله: »لأن ف�سحنا الم�سيح قد ذبح لأجلنا« )1كورنثو�س 5(

اهلل  »هوذا حمل  بقوله  الر�صول  بول�س  قاله  ما  على  يثّني  المعمدان  ويوحنا 

الذي يرفع خطية العالم« 

كياننا  في  التي  الخطية  جذور  يعالج  اأن  الله  اأراد  النحا�صية  الحية  ففي 

الفا�صد فالله هنا ل يغفر لالن�صان فقط خطاياه، بل يعطيه حياة جديدة اأو حياة 

اأبدية وهذا ما اأراد الرب ي�صوع اأن يفهم نيقوديمو�س باأن الن�صان ل يحتاج اأن 

تغفر خطاياه فقط... بل يحتاج الى حياة جديدة اأو طبيعة جديدة »كل من نظر 

اليها يحيا.« لأن طبيعة الن�صان فا�صدة فهو ل يحتاج فقط الى غفران خطاياه 

بل اأن ت�صتاأ�صل منه جذور الخطية . لأن غفران الخطايا ل يخّوله المثول اأمام 

القدا�صة اللهية لأن جرثومة الخطية ل تزال فيه فاأراد الله اأن ياأخذ الن�صان 

طبيعة جديدة تتنا�صب مع طبيعة الله . ففي الف�صح نرى �صفك دم الخروف الذي 

يبررنا »نحن متبررون بدمه« ولكن التبرير ل يكفي لأن جذور الخطية ل تزال 

فينا فنحتاج الى عملية ت�صتاأ�صل الخطية وهذا ما نراه في الحية النحا�صية التي 

كل من يلدغ وينظر اليها ينال حياة جديدة. »لكي ل يهلك كل من يوؤمن به 

بل تكون له الحياة الأبدية« ففي الحية النحا�صية نرى الله يتعامل مع الخطية 

الكامنة فينا وي�صّيرنا خليقة جديدة في الم�صيح لأنه: »ان كان اأحد في الم�صيح 

فهو خليقة جديدة ، الأ �صياء العتقة قد م�صت هوذا الكل قد �صار جديدا. ولكن 

الكل من الله الذي �صالحنا لنف�صه بي�صوع الم�صيح واأعطانا خدمة الم�صالحة«

لقد غفر الله لالن�صان خطاياه ولكن الن�صان ل يزال يخطئ ف�صار بحاجة 

الى طبيعة جديدة وهذه الطبيعة ل دخل لالن�صان فيها بل هي في الكلية من 

الله.« ولكن الكل من الله الذي �صالحنا لنف�صه بي�صوع الم�صيح واأعطانا خدمة 

الم�صالحة. )2كورنثو�س 18:5(. 



60

الم�سيح الكوكب الذي من �سبط يعقوب

من  كوكب  يبرز  قريبا.  لي�س  ولكن  اب�سره  الآن.  لي�س  ولكن  »اأراه 

يعقوب ويقوم ق�سيب من ا�سرائيل فيحطم طرفي مواآب ويهلك كل بني 

الوغى« )عدد 17:24(.  

»وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون ح�سنا ان انتبهتم اليها 

النهار ويطلع كوكب  ينفجر  ان  الى  منير في مو�سع مظلم  �سراج  الى  كما 

ال�سبح في قلوبكم« )2بطر�س 19:1(. 

»انا ي�سوع ار�سلت مالكي ل�سهد لكم بهذه المور عن الكنائ�س. انا ا�سل 

وذرية داود. كوكب ال�سبح المنير« )2بطر�س 19:1(.  
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المسيح في سفـر التثنية

الم�سيح هو رب الأرباب:

الجبار  العظيم  الإله  الأرباب  ورب  الآلهة  اإله  هو  الهكم  الرب  »لأن 

المهيب الذي ل ياأخذ بالوجوه ول يقبل ر�سوة« )تثنية 17:10(. 

وملك  الأرباب  رب  لأنه  يغلبهم  والخروف  الخروف  �سيحاربون  »هوؤلء 

الملوك والذين معه مدعوون ومختارون وموؤمنون« )روؤيا 14:17(.

نبي مثل مو�سى:

ت�سمعون«  نبيا من و�سطك من اخوتك مثلي له  اإلهك  الرب  »يقيم لك 

)تثنية 15:18(.  

»فاإن مو�سى قال لالآباء اأن نبيا مثلي �سيقيم لكم الرب اإلهكم من اخوتكم 

لذلك  ت�سمع  نف�س ل  اأن كل  ويكون  به.  يكلمكم  ما  ت�سمعون في كل  له 

النبي تباد من ال�سعب. وجميع الأنبياء اأي�سا من �سموئيل فما بعده جميع 

الذي  والعهد  الأنبياء  اأبناء  اأنتم  الأيام.  بهذه  واأنباأوا  �سبقوا  تكلموا  الذين 

الر�س«  قبائل  جميع  تتبارك  وبن�سلك  لبراهيم  قائال  اآباءنا  اهلل  به  عاهد 

)اأعمال 25-22:3(.   

الرب  لكم  �سيقيم  مثلي  نبيا  ا�سرائيل  لبني  قال  الذي  مو�سى  هو  »هذا 

اإلهكم من اخوتكم له ت�سمعون« )اأعمال 37:7(.

بالحقيقة  هو  هذا  اأن  قالوا  ي�سوع  �سنعها  التي  الآية  النا�س  راأى  »فلما 

النبي الآتي اإلى العالم« )يوحنا 14:6(. 

»فقالت الجموع هذا ي�سوع النبي الذي من نا�سرة الجليل« )متى 11:21(. 
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»ل تظنوا اإني ا�سكوكم اإلى الآب. يوجد الذي ي�سكوكم وهو مو�سى الذي عليه 

رجاوؤكم. لأنكم لو كنتم ت�سدقون مو�سى لكنتم ت�سدقونني لأنه هو كتب عني. 

فاإن كنتم ل�ستم ت�سدقون كتب ذاك فكيف ت�سدقون كالمي« )يوحنا 47-45:5(. 

اأوجه ال�سبه بين مو�سى والم�سّيا )الم�سيح(:

1- كان مو�صى م�صطهدا منذ ولدته )خروج 15:1-22(. قارن هذا مع 

ما جاء في )متى 18-7:2(.

2- مو�صى كان راعيا للغنم )خروج 1:3( والم�صيح قال عن نف�صه »اأنا هو 

الراعي ال�سالح« )يوحنا 16:10(.

3- مو�صى حّرر ال�صعب من عبودية فرعون )خروج 14( والم�صيح حرر 

النا�س من عبودية ابلي�س )عبرانيين 15-14:2(.

4- مو�صى كان عظيما بين �صعبه )تثنية 8:34( والم�صيح قيل عنه: »هذا 

يكون عظيما وابن العلي يدعى« )لوقا 32:1(.

5- مو�صى جل�س عند البئر خارجا عن وطنه )خروج 15:2( والم�صيح 

جل�س عند البئر خارجا عن وطنه )يوحنا 6:4(.

6- النامو�س بمو�صى اأعطي )خروج 20 ويوحنا 17:1( والم�صيح جاء 

وتّمم النامو�س )متى 17:5(.

7- مو�صى جاء خ�صي�صا لكي يخل�س ال�صعب )خروج 10:3( والم�صيح 

»جاء لكي يطلب ويخل�س ما قد هلك« )لوقا 10:19(.

8- مو�صى حّول الماء الى دم )خروج 19:7-22( والم�صيح حّول الماء 

اإلى خمر )يوحنا 10-7:2(.

9- مو�صى حول الماء اإلى دم رمز للموت لكن الم�صيح حول الماء اإلى خمر 

رمز اإلى دم الم�صيح الذى يعطى الحياة.

10- »مو�سى اأبى اأن يدعى ابن ابنة فرعون مف�سال بالأحرى اأن يذل مع �سعب 

اهلل على اأن يكون له تمتع وقتي بالخطية حا�سبا عار الم�سيح غنى 
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اأخلى  والم�صيح   .)25-24:11 )عبرانيين  م�سر«  خزائن  م�ن  اأف�سل 

نف�صه اآخذا �صورة عبد لكي يخل�س الموؤمنين به )فيليـبي 11-6:2(.

 11- ال�صعب القديم اعتمد لمو�صى في ال�صحابة والبحر )1كورنثو�س 1:10(

والموؤمنون اعتمدوا للم�صيح في الماء )رومية 3:6(.

12- مو�صى لم يكن ابنا لفرعون )خروج 10:2( والم�صيح لم يكن ابنا 

ليو�صف )متى 19-18:1(.

والم�صيح   )21-15:1 )خروج  فرعون  �صلطنة  تحت  مو�صى  ولد   -13

ولد تحت �صلطنة هيرود�س الملك )متى 12-7:2(.

14- مو�صى كان حليما )عدد 3:12(. قارن مع )متى 29:11(.

15- مو�صى ولد يهوديا )خروج 1:2-4(. قارن مع )متى 1:1(.

عجائب  �صنع  والم�صيح   )10-7 )خروج  عجائب  �صنع  مو�صى   -16

)يوحنا 38-37:12(.

17- مو�صى جاء ل�صعبه و�صعبه لم يقبله )اأعمال 35:7-36( والم�صيح 

جاء ل�صعبه و�صعبه لم يقبله )يوحنا 11:1(.

 )18-11:2 )خروج  فرعون  من  خوفا  مديان  الى  هرب  مو�صى   -18

والم�صيح اأخذه اأبوه وامه الى م�صر خوفا من هيرود�س )متى 14:2(.

مع ــارن  ق  .)3:16 ــدد  )ع مو�صى  �صلطة  في  اليهود  �صكوك   -19 

)متى 23:21(.

20- مو�صى اأتم العمل الذي جاء من اأجله )اأعمال 35:7( والم�صيح اأتّم 

العمل الذي جاء من اأجله )يوحنا 4:17(.

مع قــارن   .)4:17 )خــروج  مو�صى  يرجموا  اأن  اأرادوا  اليهود   -21 

)يوحنا 59:8 ، 31:10(.

و32(   31  :32 )خــروج  �صعبه  خطية  اأجل  من  ي�صفع  مو�صى   -22

،12:53 )ا�صعيا  �صعبه  خطية  ــل  اأج مــن  ي�صفع   والم�صيح 

يوحنا 20:17، وعبرانيين 25:7(.
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23- مو�صى كان رجال م�صليا )خروج 22:5، 12:8،33:9( والم�صيح 

كان ي�صرف الليل كله في ال�صالة )لوقا 6 :12(.

24- مو�صى كان و�صيطا بين الله وال�صعب )تثنية 5:5( والم�صيح الو�صيط 

الوحيد بين الله والنا�س )1تيموثاو�س 5:2(.

25- مو�صى اختار �صبعين �صيخا )عدد 24:11( والم�صيح اختار �صبعين 

تلميذا اآخرين )لوقا 1:10(.

والم�صيح   )22:7 )اأعمال  الم�صريين  حكمة  بكل  تعّلم  مو�صى   -26

المذّخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم )كولو�صي 3:2(.

27- مو�صى غ�صب غ�صبا مقّد�صا ) خروج 19:32( والم�صيح غ�صب 

غ�صبا مقد�صا )مرق�س 5:3(.

28- مو�صى �صام اأربعين يوما واأربعين ليلة )خروج 28:34( والم�صيح 

�صام اأربعين يوما واأربعين ليلة )متى 2:4(.

قارن مع   .)19:14 )عدد  �صعبه  يغفر ذنب  لله لكي  29- مو�صى �صّلى 

)لوقا 34:23(.

)عدد  ال�صعب  ي�صرب  لكي  ماء  فاأخرجت  ال�صخرة  �صرب  مو�صى   -30

11:20(. قارن مع )يوحنا 14:4،37:7(.

31- مو�صى بارك ال�صعب )عدد 34:6(. قارن مع )لوقا 50:24(.

واجعل كالمي فى فمه:

»اقيم لهم نبيا من و�سط اخوتهم مثلك واجعل كالمي في فمه فيكلمهم 

بكل ما اأو�سيه به« )تثنية 18:18(.

اأر�سلني هو اعطاني و�سية  اأتكلم من نف�سي لكن الآب الذي  »لأني لم 

ماذا اأقول وبماذا اتكلم. واأنا اأعلم اأن و�سيته هي حياة اأبدية. فما اأتكلم اأنا به 

فكما قال لي الآب هكذا اأتكلم« )يوحنا 50-49:12(.
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نبي مثل مو�سى )يهودي(:

»اأقيم لهم نبيا من و�سط اخوتهم مثلك واجعل كالمي في فمه فيكلمهم 

بكل ما او�سيه به« )تثنية 18:18(.

رحيما  يكون  لكي  �سيء  كل  في  اإخوته  ي�سبه  اأن  ينبغي  كان  ثم  »من 

ورئي�س كهنة اأمينا في ما هلّل حتى يكّفر خطايا ال�سعب« )عبرانيين 17:2(.

لبد اأن كالمه ي�سمع ويطاع: 

»ويكون اأن الن�سان الذي ل ي�سمع لكالمي الذي يتكلم به با�سمي اأنا 

اطالبه« )تثنية 19:18(.

»من رذلني ولم يقبل كالمي فله من يدينه. الكالم الذي تكلمت به هو 

يدينه في اليوم الأخير« )يوحنا 48:12(.

الم�سيح �سار لعنة لأجلنا:

المعّلق  لأن  اليوم.  ذلك  في  تدفنه  بل  الخ�سبة  على  جثته  تبت  »فال 

ن�سيبا« اإلهك  الرب  يعطيك  التي  اأر�سك  تنج�س  فال  الله.  من   ملعون 

)تثنية 23:21(.  

»لأن جميع الذين هم من اعمال النامو�س هم تحت لعنة لأنه مكتوب 

ملعون كل من ل يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النامو�س ليعمل 

به. ولكن اإن لي�س اأحد يتبرر بالنامو�س عند اهلل فظاهر لأن البار باليمان 

يحيا. ولكن النامو�س لي�س من الإيمان بل الإن�سان الذي يفعلها �سيحيا بها. 

الم�سيح افتدانا من لعنة النامو�س اإذ �سار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون 

كل من عّلق على خ�سبة« )غالطية 13-10:3(. 
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ي�سوع يرمز اإلى ي�سوع في ا�سمه )الله يخل�س(.

خادم  نون  بن  ي�سوع  كلم  الرب  اأن  الرب  عبد  مو�سى  بعد موت  »وكان 

مو�سى قائال: مو�سى عبدي قد مات. فالآن قم اعبر هذا الأردن اأنت وكل هذا 

ال�سعب اإلى الأر�س التي اأنا معطيها لهم اأي لبني ا�سرائيل« )ي�صوع 2-1:1(.

مو�صى  ف�صل  لقد  للنعمة.  ممثال  ي�صوع  جاء  وبعده  النامو�س  يمثل  مو�صى 

والنامو�س في ادخال ال�صعب اإلى اأر�س كنعان لكن اأتى ي�صوع الذي قادهم اإليها.

الحبل القرمزي مثال لدم الم�سيح:

القرمز  خيوط  من  الحبل  هذا  فاربطي  الأر�س  اإلى  ناأتي  نحن  »هوذا 

في الكّوة التي اأنزلتنا منها واجمعي اليك في البيت اأباك واأّمك واخوتك 

و�سائر بيت اأبيك. فيكون اأن كل من يخرج من اأبواب بيتك اإلى خارج فدمه 

على راأ�سه ونحن نكون بريئين. واأما كل من يكون معك في البيت فدمه 

على راأ�سنا اإذا وقعت عليه يد« )ي�صوع 2: 18 و19(. 

»هلّم نتحاجج يقول الرب. اإن كانت خطاياكم كالقرمز تبي�س كالثلج. اإن 

كانت حمراء كالدودي ت�سير كال�سوف اإن �سئتم و�سمعتم تاأكلون خير الأر�س. 

واإن اأبيتم وتمردتم توؤكلون بال�سيف لأن فم الرب تكّلم« )ا�صعيا 20-18:1(.

»فقال اآمن بالرب ي�سوع الم�سيح فتخل�س اأنت واأهل بيتك« )اأعمال 31:16(.

تابوت العهد مثال للم�سيح قائدا لل�سعب:

واأمروا  المحّلة.  و�سط  في  جازوا  العرفاء  اأن  اأيام  ثالثة  بعد  »وكان 

الالويين  والكهنة  الهكم  الرب  تابوت عهد  ترون  عندما  قائلين  ال�سعب 

المسيح في سفـر يشوع
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بينكم  يكون  ولكن  وراءه.  و�سيروا  اأماكنكم  من  فارتحلوا  اياه  حاملين 

وبينه م�سافة نحو األفي ذراع بالقيا�س. ل تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق 

ي�سوع  وقال  قبل.  من  الطريق  هذا  تعبروا  لم  لأنكم  فيه.  ت�سيرون  الذي 

لل�سعب تقد�سوا لأن الرب يعمل غدا في و�سطكم عجائب. وقال ي�سوع 

للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا امام ال�سعب. فحملوا تابوت العهد 

و�ساروا امام ال�سعب )ي�صوع 3: 2- 6(. هوذا تابوت عهد �سيد كل الأر�س 

عابر امامكم في الأردن ويكون حينما ت�ستقر بطون اأقدام الكهنة حاملي 

المياه  الأردن  مياه  اأن  الردن،  مياه  في  كلها  الر�س  �سيد  الرب  تابوت 

المنحدرة من فوق، تنفلق وتقف ندا واحدا« )ي�صوع 3: 11- 13(.

نرى هنا اأن ي�صوع يقود ال�صعب لكي يعبروا الأردن الذي يرمز اإلى الموت 

اأيام عبروا الأردن وهذا مثال للرب ي�صوع الذي اجتاز وادي  لكن بعد ثالثة 

الموت لأجلنا لكي يقوم بعد ثالثة اأيام ليهبنا الحياة.

اأنه ينبغي اأن يذهب اإلى  »من ذلك الوقت ابتداأ ي�سوع يظهر لتالميذه 

اأور�سليم ويتاألم كثيرا من ال�سيوخ وروؤ�ساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم 

الثالث يقوم« )متى 21:16(.

الم�سيح رئي�س جند الرب:

برجل  واإذا  ونظر  عينيه  رفع  اأنه  اأريحا  عند  ي�سوع  كان  لما  »وحدث 

واقف قبالته و�سيفه م�سلول بيده. ف�سار ي�سوع اليه وقال له هل لنا اأنت اأو 

لأعدائنا. فقال كال بل اأنا رئي�س جند الرب الآن اأتيت. ف�سقط ي�سوع على 

اإلى الر�س و�سجد وقال له بماذا يكلم �سيدي عبده. فقال رئي�س  وجهه 

جند الرب لي�سوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي اأنت واقف عليه 

هو مقد�س، ففعل ي�سوع كذلك« )ي�صوع 15-13:5(. 

زاوية  حجر  �صهيون  في  ا�صع  هانذا  الكتاب  في  اأي�صا  يت�صمن  لذلك 

مختارا كريما والذي يوؤمن به لن يخزى. فلكم اأنتم الذين توؤمنون الكرامة واأما 
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الزاوية« راأ�س  البناوؤون هو قد �صار  الذي رف�صه  فالحجر   للذين ل يطيعون 

)1بطر�س 2: 6 و7(.  

ال�سرور  اأجل  من  الذي  ي�سوع  ومكمله  الإيمان  رئي�س  اإلى  »ناظرين 

المو�سوع اأمامه احتمل ال�سليب م�ستهينا بالخزي فجل�س في يمين عر�س 

اهلل« )عبرانيين 2:12(.

ي�سوع يتو�سط من اأجل ال�سعب، عندما اأخطاأوا، مثال للم�سيح الذي 

يتو�سط ك�سفيع من اأجلنا:

تابوت  اأمام  الأر�ــس  اإلى  وجهه  على  و�سقط  ثيابه  ي�سوع  »فمّزق 

روؤو�سهم.  على  ترابا  وو�سعوا  ا�سرائيل  و�سيوخ  هو  الم�ساء  اإلى  الرب 

وقال ي�سوع اآه يا �سيد الرب لماذا عّبرت هذا ال�سعب الردن تعبيرا لكي 

تدفعنا اإلى يد الأموريين ليبيدونا، ليتنا ارت�سينا و�سكّنا في عبر الردن. 

في�سمع  اأعدائه.  امام  قفاه  ا�سرائيل  حّول  بعدما  اقول  ماذا  �سيد  يا  ا�ساألك 

من  ا�سمنا  ويقر�سون  بنا  ويحيطون  الأر�س  �سكان  وجميع  الكنعانيون 

الأر�س. وماذا ت�سنع ل�سمك العظيم. فقال الرب لي�سوع قم. لماذا انت 

�ساقط على وجهك. قد اخطاأ ا�سرائيل بل تعّدوا عهدي الذي امرتهم به، 

بل اخذوا من الحرام، بل �سرقوا، بل انكروا، بل و�سعوا في امتعتهم. فلم 

اعدائهم  اأمام  قفاهم  يديرون  اعدائهم،  اأمام  للثبوت  ا�سرائيل  بنو  يتمّكن 

لأنهم محرومون ول اأعود اأكون معكم اإن لم تبيدوا الحرام من و�سطكم. 

قم قد�س ال�سعب وقل تقد�سوا للغد. لأنه هكذا قال الرب اإله ا�سرائيل. في 

تنـزعوا  اعدائك حتى  امام  للثبوت  ا�سرائيل فال تتمكن  يا  و�سطك حرام 

الحرام من و�سطكم« ) ي�صوع 7-1:7(.

»فمن ثم يقدر اأن يخّل�س اأي�سا اإلى التمام الذين يتقدمون به اإلى اهلل اإذ 

هو حّي في كل حين لي�سفع فيهم.« )عبرانيين 25:7(.
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»يا اولدي اكتب اإليكم هذا لكي ل تخطئوا. واإن اأخطاأ اأحد فلنا �سفيع 

عند الآب ي�سوع الم�سيح البار« )1يوحنا 1:2(.

مدن الملجاأ مثال للم�سيح:

اإلى عدم الكمال. فالم�صيح هو  مدن الملجاأ وعددها �صتة ورقم �صتة يرمز 

فيه  يحتمي  عندما  والأمان  ال�صمان  الموؤمن  يجد  فيه  الذي  ال�صابع  الملجاأ 

الموؤمن )مزمور 28:73،1:90،2:91(. 

وفيما يلي نرى معنى اأ�صماء مدن الملجاأ كمثال للم�صيح ملجاأنا:

عنده  قدا�صة  ل  لمن  الوحيد  الملجاأ  هو  والم�صيح  مقد�س.  قاد�س:  معناها 

)للخاطىء(.

�سكيم:  معناها كتف )مركز القوة( والم�صيح هو الملجاأ لمن ل حول له ول 

قوة.

حبرون:  معناها �صركة و�صداقة، والم�صيح ملجاأ �صركة و�صداقة للذين ل 

�صديق لهم.

با�سر:  معناها قلعة اأو ح�صن، والم�صيح هو ح�صن لمن ل ح�صن له. »ا�سم 

الرب برج ح�سين يرك�س اليه ال�سديق ويتمنع« )اأمثال10:18(.

راموث:  معناها مرتفع وممجد، والم�صيح هو مجد المت�صعين والمن�صحقي 

القلوب )ا�صعيا 2:66(.

ورفيق  للغرباء  ملجاأ  والم�صيح  الم�صافر.  اأو  الغريب  جولن:  معناها 

للم�صافرين.
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الم�سيح العجيب في ا�سمه:

اإلينا  اأي�سا  ياأتي  اأن  �سيدي  يا  ا�ساألك  وقال  الرب  اإلى  منوح  »ف�سّلى 

رجل الله الذي ار�سلته ويعلمنا ماذا نعمل لل�سبي الذي يولد. ف�سمع الله 

الحقل  المراأة وهي جال�سة في  اإلى  اأي�سا  الله  ل�سوت منوح فجاء مالك 

رجلها  واخبرت  ورك�ست  المراأة  فا�سرعت  معها.  لي�س  رجلها  ومنوح 

وقالت له هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء الّي ذلك اليوم. فقام منوح 

مع  تكلم  الذي  الرجل  اأانت  له  وقال  الرجل  اإلى  وجاء  امراأته  وراء  و�سار 

المراأة؟ فقال اأنا هو. فقال منوح: عند مجيء كالمك ماذا يكون حكم ال�سبي 

ومعاملته؟ فقال مالك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمراأة فلتحتفظ من 

ت�سرب وكل  تاأكل وخمرا وم�سكرا ل  ل  الخمر  يخرج من جفنة  ما  كل 

نج�س ل تاأكل. لتحذر من كل ما او�سيتها. فقال منوح لمالك الرب دعنا 

عوقتني  ولو  لمنوح  الرب  مالك  فقال  معزى.  جدي  لك  ونعمل  نعوقك 

ل اآكل من خبزك واإن عملت محرقة فللرب ا�سعدها، لأن منوح لم يعلم 

اذا جاء كالمك  ا�سمك حتى  الرب ما  الرب. فقال منوح لمالك  اأنه مالك 

فاأخذ  وهو عجيب.  ا�سمي  عن  ت�ساأل  لماذا  الرب  له مالك  فقال  نكرمك. 

فعمل  للرب.  ال�سخرة  على  وا�سعدهما  والتقدمة  المعزى  جدي  منوح 

عمال عجيبا ومنوح وامراأته ينظران. فكان عند �سعود اللهيب عن المذبح 

نحو ال�سماء اأن مالك الرب �سعد في لهيب المذبح ومنوح وامراأته ينظران 

يتراءى لمنوح  الرب  الأر�س. ولم يعد مالك  اإلى  ف�سقطا على وجهيهما 

وامراأته. حينئذ عرف منوح اأنه مالك الرب. فقال منوح لمراأته نموت موتا 

لأننا قد راأينا الله. فقالت له امراأته لو اأراد الرب اأن يميتنا لما اخذ من يدنا 

المسيـح فـي سفــر القضـاة
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اأرانا كل هذه ولما كان في مثل هذا الوقت اأ�سمعنا  محرقة وتقدمة ولما 

مثل هذه« )ق�صاة 23-8:13(.

هنا نرى رمز للرب ي�صوع الذى قاله عنه ا�صعياء النبى »لأنه يولد لنا ولد 

ال�سالم«  رئي�س  اأبديا  اأبا  اإلها قديرا  م�سيرا  ا�سمه عجيبا  ويدعى  ابنا  ونعطى 

)ا�صعيا 9: 6( وهذا ما قيل عن مريم العذراء باأنها: »�صتلد ابنا وتدعو ا�صمه ي�صوع 

)ال�صم العجيب، ويدعى ا�صمه عجيبا( لأنه يخّل�س �صعبه من خطاياهم. وهذا كله 

كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: »هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا 

ويدعون ا�سمه عمانوئيل الذي تف�سيره اهلل معنا« )متى 23-21:1(.
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الم�سيح من ن�سل بوعز:

ا�سمه  اليمالك  باأ�س من ع�سيرة  لرجلها جبار  قرابة  لنعمي ذو  »وكان 

بوعز« )راعوث 1:2(

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح بن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد ا�سحق 

وا�سحق ولد يعقوب… و�سلمون ولد بوعز من راحاب، وبوعز ولد عوبيد 

من راعوث، وعوبيد ولد ي�سى وي�ّسى ولد داود الملك« )متى 5:1(.

بوعز مثال للم�سيح لالأ�سباب التالية:

1( في ا�سمه ومعناه )ابو العز والقوة(.

2( كان بوعز وليا وله حق الفكاك )اأو الفداء( لراعوث المواآبية، وهكذا 

الم�سيح �سار ولينا لكي يفتدي الكني�سة.

كذلك  اأي�سا  هو  ا�سترك  وال��دم  اللحم  في  الأولد  ت�سارك  قد  »فاذ 

ابلي�س« اأي  الموت  �سلطان  له  ال��ذي  ذاك  بالموت  يبيد  لكي   فيهما 

)عبرانيين 14:2(.  

رحيما  يكون  لكي  �سيء  كل  في  اخوته  ي�سبه  ان  ينبغي  كان  ثم  »من 

ورئي�س كهنة امينا في ما هلّل حتى يكّفر خطايا ال�سعب.« )عبرانيين 2: 17(.

3( كان بوعز غنياوا�ستطاع اأن يفك راعوث، وكذلك الم�سيح الغني 

القادر اأن يفدي الكني�سة.

المسيـح فـي سفــر راعوث
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»فانكم تعرفون نعمة ربنا ي�سوع الم�سيح اأنه من اأجلكم افتقر وهو غني 

لكي ت�ستغنوا اأنتم بفقره.« )2كورنثو�س 9:8(.

4( لم يكن بوعز قادرا فقط بل راغبا ورا�سيا لفكاك راعوث. 

وكذلك الم�صيح كان را�صيا اأن يفدي الكني�صة. »لأن ابن الن�سان اأي�سا لم 

ياأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نف�سه فدية عن كثيرين« )مرق�س 45:10(.

5( كان بوعز �سيد اأو رب الح�ساد والم�سيح هو اأي�سا رب الح�ساد.

»حينئذ قال لتالميذه الح�ساد كثير ولكن الفعلة قليلون. فاطلبوا من 

رب الح�ساد اأن ير�سل فعلة اإلى ح�ساده« )متى 37 و38:9(.
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الم�سيح هو المم�سوح )المدهون بالزيت(:

الــرب  عليهم.  يرعد  ال�سماء  مــن  ينك�سرون  ــرب  ال »مخا�سمو 

م�سيحه« قــرن  ويرفع  لملكه  ــّزا  ع ويعطي  الأر�ـــس  اقا�سي   يدين 

)1�صموئيل 10:2(.  

لأ�سفي  اأر�سلني  الم�ساكين  لأب�سر  م�سحني  لنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لأنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.

الم�سيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم.

للرب.  بتمامه  محرقة  وا�سعده  ر�سيعا  حمال  �سموئيل  »فاأخذ 

الرب« له  فا�ستجاب  ا�سرائيل  اأجل  من  الرب  اإلى  �سموئيل   و�سرخ 

)1 �صموئيل 9:7(.  

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(

سفــــر صموئيـــل األول
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الم�سيح من ن�سل داود ح�سب الج�سد:

الذي  ن�سلك  بعدك  اأقيم  اآبائك  مع  وا�سطجعت  اأيامك  كملت  »متى 

يخرج من اأح�سائك واأثبت مملكته هو يبني بيتا ل�سمي واأنا اأثبت كر�سي 

مملكته اإلى الأبد« )2�صموئيل 13-12:7(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم.« )متى 1:1(.

الم�سيح هو الذي �سوف يجل�س على كر�سي داود

الذي  ن�سلك  بعدك  اقيم  اآبائك  مع  وا�سطجعت  ايامك  كملت  »متى 

يخرج من اح�سائك واثبت مملكته.« )2�صموئيل 12:7(.

»هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الله كر�سي داود اأبيه. 

ويملك على بيت يعقوب اإلى الأبد ول يكون لملكه نهاية« )لوقا1: 32 و33(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم.« )متى 1:1(

»اأنا ي�سوع ار�سلت مالكي ل�سهد لكم بهذه الأمور عن الكنائ�س. اأنا ا�سل 

وذرية داود. كوكب ال�سبح المنير« )روؤيا 16:22(.

الم�سيح حامل الخطية

»فقال داود لناثان قد اأخطاأت اإلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب اأي�سا 

قد نقل عنك خطيتك، ل تموت« )2 �صموئيل 13:12(.

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اإليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

سفــــر صموئيـــل الثانى
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�سليمان مثال للم�سيح في الحكمة: 

»هوذا قد فعلت ح�سب كالمك. هوذا اأعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى 

اأنه لم يكن مثلك قبلك ول يقوم بعدك نظيرك« )1ملوك 12:3(.

»المّذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم« )كولو�صي 3:2(.

الم�سيح اأعظم من �سليمان:

وطعام  بناه  الذي  والبيت  �سليمان  حكمة  كل  �سباأ  ملكة  راأت  »فلما 

مائدته ومجل�س عبيده وموقف خدامه ومالب�سهم و�سقاته ومحرقاته التي 

كان ي�سعدها في بيت الرب لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك �سحيحا 

كـان الخبر الذي �سمعته في اأر�سي عن اأمورك وعن حكمتك. ولم اأ�سدق 

زدت  به.  اأخبر  لم  الن�سف  فهوذا  عيناي  واأب�سرت  جئت  حتى  الخبـار 

حكمة و�سالحا على الخبر الذي �سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك 

هوؤلء الواقفين اأمامك دائما ال�سامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب الهك 

الذي �سّر بك وجعلك على كر�سي ا�سرائيل. لأن الرب اأحب ا�سرائيل اإلى 

الأبد جعلك ملكا لتجري حكما وبرا« )1ملوك 9-4:10(.

»ملكة التيمن �ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم. لأنها 

�سليمان  من  اعظم  وهوذا  �سليمان  لت�سمع حكمة  الر�س  اأقا�سي  من  اأتت 

ههنا« )لوقا 31:11(.

سفــــر الملـــــوك األول
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البركة على اأ�سا�س ا�سعاد الذبيحة )ذبيحة الم�سيح(:

الرب  الوادي جبابا جبابا. لأنه هكذا قال  الرب اجعلوا هذا  »هكذا قال 

اأنتم  فت�سربون  ماء  يمتلئ  الوادي  وهذا  مطرا  ترون  ول  ريحا  ترون  ل 

اآتية  اإذا مياه  التقدمة  ال�سباح عند ا�سعاد  وما�سيتكم وبهائمكم… وفي 

عن طريق ادوم فامتالأت الر�س ماء« )2ملوك 3: 16 و17 و20(.

كل  تعتمد  الطريقة  وبنف�س  ال�صباحية،  الذبيحة  على  مبنّية  البركة  كانت 

بركاتنا على ذبيحة الم�صيح الكفارية.

سفــــر الملوك الثانى
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�سليمان مثال للم�سيح:

»اأنا اأكون له اأبا وهو يكون لي ابنا ول اأنزع رحمتي عنه كما نزعتها 

عن الذي كان قبلك. واأقيمه في بيتي وملكوتي اإلى الأبد ويكون كر�سّيه 

ثابتا اإلى الأبد« )1 اأخبار 14-13:17(.

»لأنه لمن من المالئكة قال قط اأنت ابني اأنا اليوم ولدتك. واأي�سا اأنا اأكون 

له اأبا وهو يكون لي ابنا« )عبرانيين 5:1(.

سفــــر أخبار األيام األول
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الم�سيح اأعظم من الهيكل :

واأكلت  ال�سماء  من  النار  نزلت  ال�سالة  من  �سليمان  انتهى  »ولما 

المحرقة والذبائح ومالأ مجد الرب البيت« )2 اأخبار 1:7(.

وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من  بيننا  »والكلمة �سار ج�سدا وحّل 

الآب مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 14:1(.

سفــــر أخبار األيام الثانى
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ذبيحة الم�سيح الكفارية:

»واأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من �سعوب الأرا�سي 

ذلك  وبعد  والم�ساء.  ال�سباح  محرقات  للرب  محرقات  عليه  وا�سعدوا 

المحرقة الدائمة ولالهّلة ولجميع موا�سم الرب المقد�سة ولكل من تبرع 

بمتبرع للرب« )عزرا 3: 3 و5(. 

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

اتمام عمل الف�سح رمز اإلى الم�سيح ف�سحنا:

»وعمل بنو ال�سبي الف�سح في الرابع ع�سر من ال�سهر الأول. لأن الكهنة 

والالويين تطهروا جميعا. كانوا كلهم طاهرين وذبحوا الف�سح لجميع بني 

من  الراجعون  ا�سرائيل  بنو  واأكله  ولأنف�سهم.  الكهنة  ولخوتهم  ال�سبي 

ليطلبوا  الأر�س  اأمم  رجا�سة  من  اليهم  انف�سلوا  الذين  مع جميع  ال�سبي 

الرب اإله ا�سرائيل« )عزرا 21-19:6( 

انتم  تكونوا عجينا جديدا كما  العتيقة لكي  الخميرة  منكم  نقوا  »اذا 

فطير. لأن ف�سحنا اأي�سا الم�سيح قد ذبح لأجلنا« )1كورنثو�س 7:5(.

ذبيحة الخطية مثال للم�سيح الذي �سار ذبيحة خطية لأجلنا

»وبنو ال�سبي القادمون من ال�سبي قّربوا محرقات لله ا�سرائيل اثني ع�سر 

ثورا عن كل ا�سرائيل و�ستة وت�سعين كب�سا و�سبعة و�سبعين خروفا واثني 

ع�سر تي�سا ذبيحة خطية. الجميع محرقة للرب« )عزرا 35:8(.

المسيح فى سفــــر عـــــزرا



81

لهم  حا�سب  غير  لنف�سه  العالم  م�سالحا  الم�سيح  في  كان  اهلل  اأن  »اأي 

الم�سيح  عن  ك�سفراء  ن�سعى  اإذا  الم�سالحة.  كلمة  فينا  ووا�سعا  خطاياهم 

الذي  لأنه جعل  اهلل.  مع  ت�سالحوا  الم�سيح  نطلب عن  بنا.  يعظ  اهلل  كاأن 

فيه« اهلل  بر  نحن  لن�سير  لأجلنا  خطية  )ذبيحة(  خطية  يعرف   لم 

)2كورنثو�س 21-19:5(.  
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الم�سيح متمم الأوريم والتميم )النور الكامل العالن: لأن الم�سيح 

هو النور الحقيقي(.

»ومن الكهنة بنو حبابا بنو هقو�س بنو برزلي الذي اأخذ امراأة من بنات 

ان�سابهم  كتابة  عن  فح�سوا  هوؤلء  با�سمهم.  وت�سمى  الجلعادي  برزلي 

فلم توجد فرذلوا من الكهنوت. وقال لهم التر�ساثا اأن ل ياأكلوا من قد�س 

الأقدا�س حتى يقوم كاهن لالوريم والتّميم« )نحميا 65-63:7(.

»كان النور الحقيقي الذي ينير كل ان�سان اآتيا اإلى العالم« )يوحنا 9:1(.

»ثم كلمهم ي�سوع اأي�سا قائال اأنا هو نور العالم. من يتبعني فال يم�سي في 

الظلمة بل يكون له نور الحياة« )يوحنا 12:8(.

المسيح فى سفــــر نحميا
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كانت اأ�ستير م�ستعدة للموت في �سبيل فداء �سعبها:

»فقالت اأ�ستير اأن يجاوب مردخاي. اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين 

ليال  اأيام  ثالثة  ت�سربوا  ول  تاأكلوا  ول  من جهتي  �سو�سن و�سوموا  في 

ونهارا. واأنا اأي�سا وجوارّي ن�سوم كذلك وهكذا ادخل اإلى الملك خالف 

ال�سّنة فاإذا هلكت هلكت« )اأ�صتير 15:4و16(.

»لهذا يحبني الآب لأني ا�سع نف�سي لآخذها اأي�سا. لي�س اأحد ياأخذها 

اأن اآخذها  اأن ا�سعها ولي �سلطان  اأنا من ذاتي. لي �سلطان  اأ�سعها  مني بل 

اأي�سا. هذه الو�سية قبلتها من اأبي« )يوحنا 10: 17 و18(. 

وبنف�س الأ�صلوب كان الم�صيح م�صتعدا للموت لكي يخل�س كل من يوؤمن 

به.

المسيح فى سفر أستير
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الم�سيح �سفيعنا:

»لأنه لي�س هو ان�سانا مثلي فاأجاوبه فناأتي جميعا اإلى المحاكمة. لي�س 

بيننا م�سالح ي�سع يده على كلينا« )اأيوب 33-32:9(.

»واإن ي�سالح به الكل لنف�سه عامال ال�سلح بدم �سليبه بوا�سطته �سواء كان 

ما على الأر�س ام ما في ال�سموات. واأنتم الذين كنتم قبال اأجنبيين واأعداء 

في الفكر في الأعمال ال�سريرة قد �سالحكم الآن في ج�سم ب�سريته بالموت 

ليح�سركم قدي�سين وبال لوم ول �سكوى اأمامه« )كولو�صي1: 20- 22(.

الم�سيح هو الولي )الفادي( الحي الذي يتوّلى اأمر خال�سنا:

»اأما اأنا فقد علمت اأن ولّيي حّي والآخر على الأر�س يقوم. وبعد اأن يفنى 

جلدي هذا وبدون ج�سدي اأرى اهلل. الذي اأراه اأنا لنف�سي وعيناي تنظران 

ولي�س اآخر. اإلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي« )اأيوب 27-25:19(.

األيهو بن برخئيل مثال الم�سيح »ابن المبارك« )برخئيل(.

»فاأجاب اليهو بن برخئيل البوزي وقال اأنا �سغير في الأيام واأنتم �سيوخ. 

وكثرة  تتكلم  الأيام  قلت  راأيي.  لكم  اأبدي  اأن  وخ�سيت  خفت  ذلك  لأجل 

ال�سنين تظهر حكمة. ولكن في النا�س روحا ون�سمة القدير تعقلهم. لي�س 

الكثيرو الأيام حكماء ول ال�سيوخ يفهمون الحق. لذلك قلت ا�سمعوني اأنا 

اأي�سا اأبدي راأيي. هانذا قد �سبرت لكالمكم. ا�سغيت اإلى حججكم حتى 

اأيوب ول جواب منكم  فح�ستم الأقوال. فتاأملت فيكم واإذ لي�س من حّج 

لكالمه. فال تقولوا قد وجدنا حكمة. الله يغلبه ل الإن�سان. فاإنه لم يوجه 

اإلّي كالمه ول ارد عليه اأنا بكالمكم« )اأيوب 14-6:32(.

المسيح فى سفر أيــوب
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»اأما هو فكان �صاكتا ولم يجب ب�صيء. ف�صاأله رئي�س الكهنة اأي�صا وقال له 

اأاأنت الم�صيح ابن المبارك« )مرق�س 61:14(.

الم�سيح هو المر�سل بين األف:

»اإن وجد عنده مر�سل و�سيط واحد من األف ليعلن لالن�سان ا�ستقامته. 

فدية.  وجدت  قد  الحفرة  اإلى  الهبوط  عن  اطلقه  ويقول  عليه  يترءاف 

اإلى اهلل  اأيام �سبابه. ي�سّلي  اإلى  ي�سير لحمه اغ�س من لحم ال�سبي ويعود 

فير�سى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإن�سان بره. يغني بين النا�س 

من  نف�سي  فدى  عليه.  اأجاز  ولم  الم�ستقيم  وعوجت  اخطاأت  قد  فيقول 

العبور اإلى الحفرة فترى حياتي النور« )اأيوب 28-23:33(.

اإله واحد وو�سيط واحد بين اهلل والنا�س، الإن�سان ي�سوع  »لأنه يوجد 

الم�سيح الذي بذل نف�سه فدية لأجل الجميع« )1تيموثاو�س2 : 5 و6(.

الم�سيح الفدية:

»اإن وجد عنده مر�سل و�سيط واحد من الف ليعلن لالإن�سان ا�ستقامته. 

فدية.  وجدت  قد  الحفرة  اإلى  الهبوط  عن  اطلقه  ويقول  عليه  يتراءف 

اإلى  ي�سّلي  �سبابه.  اأيام  اإلى  ال�سبي ويعود  لحم  اغ�س من  لحمه  ي�سير 

الله فير�سى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإن�سان بره. يغني بين 

النا�س فيقول قد اخطاأت وعوجت الم�ستقيم ولم اأجاز عليه. فدى نف�سي 

من العبور اإلى الحفرة فترى حياتي النور« )اأيوب 28-23:33(.

»الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ح�سب غنى نعمته« )اأف�ص�س 7:1(.

الم�سيح المعلم ال�سالح:

»هوذا الله يتعالى بقدرته. من مثله معلما« )اأيوب 22:36(.

»و�ساأله رئي�س قائال اأيها المعّلم ال�سالح ماذا اعمل لأرث الحياة الأبدية« 

)لوقا 18:18(.   
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الموؤامرة �سد الم�سيح:

الر�س  ملوك  قام  الباطل.  في  ال�سعوب  وتفّكر  المم  ارتّجت  »لماذا 

قيودهما  لنقطع  قائلين:  م�سيحه  وعلى  الرب  على  معا  الروؤ�ساء  وتاآمر 

ولنطرح عنـا ربطهما« )مزمور2: 1- 3(. 

بالباطل.  ال�سعوب  وتفكر  المم  ارتّجت  لماذا  فتاك  داود  بفم  »القائل 

الرب وعلى م�سيحه. لأنه  الروؤ�ساء معا على  الأر�س واجتمع  قامت ملوك 

هيرود�س  م�سحته  الذي  ي�سوع  القدو�س  فتاك  على  اجتمع  بالحقيقة 

وبيالط�س البنطي مع اأمم و�سعوب ا�سرائيل، ليفعلوا كل ما �سبقت فعّينت 

يدك وم�سورتك اأن يك�ون. والآن يا رب انظر اإلى تهديداتهم وامنح عبيدك 

اآيات وعجائب  اأن يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة، بمد يدك لل�سفاء ولتجر 

با�سم فتاك القدو�س ي�سوع« )اأعمال 30-25:4(.

الم�سيح هو ال�سخ�س المم�سوح:

»قام ملوك الأر�س وتاآمر الروؤ�ساء معا على الرب وعلى م�سيحه قائلين: 

لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما« )مزمور2 : 2و 3(.

لأ�سفي  ار�سلني  الم�ساكين  لأب�سر  م�سحني  لأنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لأنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.

الذي  هذا  ي�سوع  جعل  اهلل  اأن  ا�سرائيل  بيت  جميع  يقينا  »فليعلم 

�سلبتموه انتم ربا وم�سيحا« )اأعمال 36:2(.

المسيح في سفـر المزامير
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الم�سيح الملك:

»ا�ساألني فاأعطيك الأمم ميراثا لك واأقا�سي الأر�س ملكا لك. تحطمهم 

بق�سيب من حديد. مثل اناء خّزاف تك�ّسرهم« )مزمور 2: 8 و9(. 

»قائلين اأين هو المولود ملك اليهود، فاإننا راأينا نجمه في الم�سرق واأتينا 

لن�سجد له« )متى 2:2(.

ابن الله الأبدي:

اليوم ولدتك«  انا  ابني  انت  لي  قال  الرب.  اخبر من جهة ق�ساء  »اني 

)مزمور 7:2(.   

الم�سيح الكلي القدرة:

اأيها  اناء خّزاف تك�ّسرهم. فالآن يا  »تحطمهم بق�سيب من حديد. مثل 

واهتفوا  بخوف  الرب  اعبدوا  الر�س.  ق�ساة  يا  تاأدبوا  تعقلوا.  الملوك 

برعدة« )مزمور 11-9:2(. 

وعلى  ال�سماء  في  �سلطان  كل  اإلّي  ُدفع  قائال:  وكلمهم  ي�سوع  »فتقدم 

الأر�س« )متى 18:28(.

قبلوا البن قبلة القبول واقبلوه:

يتقد  قليل  عن  لأنه  الطريق  من  فتبيدوا  يغ�سب  لئال  البن  »قبلوا 

غ�سبه. طوبى لجميع المتكلين عليه« )مزمور 12:2(.

»واأما كل الذين قبلوه فاعطاهم �سلطانا اأن ي�سيروا اأولد اهلل اأي الموؤمنون 

با�سمه« )يوحنا 12:1(.

الطوبى لكل من يتكل على البن: 

يتقد  قليل  عن  لأنه  الطريق  من  فتبيدوا  يغ�سب  لئال  البن  »قّبلوا 

غ�سبه. طوبى لجميع المتكلين عليه« )مزمور 12:2(.
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»لأنه هكذا اأحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل 

من يوؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم ير�سل اهلل ابنه اإلى العالم 

ليدين العالم ب�ل ليخّل�س به العالم. الذي يوؤمن به ل يدان والذي ل يوؤمن 

قد دين لأنه لم يوؤمن با�سم ابن اهلل الوحيد« )يوحنا 18-16:3(.

غ�سب البن على الذين ل يقبلوه:

يتقد  قليل  عن  لأنه  الطريق  من  فتبيدوا  يغ�سب  لئال  البن  »قّبلوا 

غ�سبه. طوبى لجميع المتكلين عليه« )مزمور 12:2(.

والأقوياء وكل عبد وكل  والأمراء  والأغنياء  والعظماء  الأر�س  »وملوك 

الجبال. وهم يقولون للجبال  المغاير وفي �سخور  انف�سهم في  حّر اخفوا 

وعن  العر�س  على  الجال�س  وجه  عن  واخفينا  علينا  ا�سقطي  وال�سخور 

الوقوف«  ي�ستطيع  ومن  العظيم  يوم غ�سبه  لأنه قد جاء  الخروف.  غ�سب 

)روؤيا 17-15:6(.  

حتى الر�سع �سوف ي�سبحونه:

»اأيها الرب �سيدنا ما اأمجد ا�سمك في كل الأر�س حيث جعلت جاللك 

ع ا�س�ست حمدا« )مزمور 2-1:8(.  فوق ال�سموات. من اأفواه الأطفال والر�سّ

»وقالوا له اأت�سمع ما يقول هوؤلء: فقال لهم ي�سوع نعم. اأما قراأتم قط من 

ع هياأت ت�سبيحا؟« )متى 16:21(. افواه الطفال والر�سّ

ات�ساعه وتعظيمه:

»وتنق�سه قليال عن المالئكة وبمجد وبهاء تكلله، ت�سلطه على اعمال 

يديك. جعلت كل �سيء تحت قدميه« )مزمور 6-5:8(.

»ولكن الذي و�سع قليال عن المالئكة ي�سوع نراه مكلال بالمجد والكرامة من 
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اأجل األم الموت لكي يذوق بنعمة اهلل الموت لأجل كل واحد )عبرانيين 9:2(.

ج�سد الم�سيح لن يرى ف�سادا )قيامة الم�سيح(:

»لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي. ج�سدي اأي�سا ي�سكن مطمئنا. لأنك 

لن تترك نف�سي في الهاوية. لن تدع تقّيك يرى ف�سادا« )مزمور 10-9:16(.

»�سبق فراأى وتكلم عن قيامة الم�سيح اأنه لم تترك نف�سه في الهاوية ول 

راأى ج�سده ف�سادا. في�سوع هذا اأقامه اهلل ونحن جميعا �سهود لذلك. واذ 

الذي  هذا  �سكب  الآب  من  القد�س  الروح  موعد  واأخذ  اهلل  بيمين  ارتفع 

وهو  ال�سموات.  اإلى  ي�سعد  لم  داود  لأن  وت�سمعونه.  تب�سرونه  الآن  اأنتم 

نف�سه يقول ق�ال الرب لربي اجل�س عن يميني حتى ا�سع اعداءك موطئا 

لقدميك« )اأعمال 35-31:2(. 

اأن اهلل قد اكمل هذا لنا نحن  »ونحن نب�سركم بالموعد الذي �سار لآبائنا 

اأولدهم اذ اقام ي�سوع كما هو مكتوب اأي�سا في المزمور الثاني اأنت ابني اأنا اليوم 

قال  ف�ساد فهكذا  اإلى  اأي�سا  يعود  اأن  الأموات غير عتيد  اقامه من  اإنه  ولدتك. 

اإني �ساأعطيكم مراحم داود ال�سادقة. ولذلك قال اأي�سا في مزمور اآخر ل�ن تدع 

وان�سّم  رقد  اهلل  بم�سورة  جيله  بعدما خدم  داود  لأن  ف�سادا.  يرى  قدو�سك 

اإلى اآبائه وراأى ف�سادا، واأما الذي اقامه اهلل فلم ير ف�سادا. فليكن معلوما عندكم 

اأيهاالرجال الإخوة اأنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا« )اأعمال 38-32:13(.

الراعي المتاألم الذي تركه الله )لأنه اأخذ مكان الخطاة(:

»اإلهي اإلهي لماذا تركتني. بعيدا عن خال�سي عن كالم زفيري« 

)مزمور 1:22(.  

لما  اإيلي  اإيلي  قائال  ب�سوت عظيم  ي�سوع  �سرخ  التا�سعة  ال�ساعة  »ونحو 

�سبقتني اأي اإلهي اإلهي لماذا تركتني« )متى 46:27(.
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لما  األوي  األوي  قائال  عظيم  ب�سوت  ي�سوع  �سرخ  التا�سعة  ال�ساعة  »وفي 

�سبقتني. الذي تف�سيره الهي الهي لماذا تركتني« )مرق�س 34:15(.

محتقر من النا�س:

»اأما اأنا فدودة ل ان�سان. عار عند الب�سر ومحتقر ال�سعب« )مزمور 6:22(. 

الديدان  العبرية تحمل معنى نوع من  الم�صيح والكلمة  هنا رمز لت�صاع 

الثمن، وهذا  قاني غالية  اأحمر  لونها  قرمزية  منها �صبغة  ي�صتخرج  التي كان 

اإلى الم�صيح الذي �صحق على ال�صليب و�صال دمه الزكي الغالي لكي  ا�صارة 

يطهرنا من كل خطية.

»فقال لهما ي�سوع ل�ستما تعلمان ما تطلبان. اأت�ستطيعان اأن ت�سربا الكاأ�س 

التي اأ�سربها اأنا واأن ت�سطبغا بال�سبغة التي اأ�سطبغ بها اأنا« )مرق�س 38:10(. 

»و�سعته قليال عن المالئكة بمجد وكرامة كللته واأقمته على اأعمال 

يديك اأخ�سعت كل �سيء تحت قدميه لأنه اذ اأخ�سع الكل له لم يترك �سيئا 

اأننا الآن ل�سنا نرى الكل بعد مخ�سعا له ولكن الذي  غير خا�سع له على 

األم  و�سع قليال عن المالئكة ي�سوع نراه مكلال بالمجد والكرامة من اجل 

الموت لكي يذوق بنعمة اهلل الموت لجل كل واحد« )عبرانيين 9-7:2(.

ي�سخرون بالم�سيح على ال�سليب:

»كل الذين يرونني ي�ستهزئون بي. يفغرون ال�سفاه وينغ�سون الراأ�س 

قائلين اتكل على الرب فلينجه. لينقذه لأنه �سّر به« )مزمور 22: 7 و8(.

»وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون روؤو�سهم قائلين يا ناق�س 

عن  فاإنزل  اهلل  ابن  كنت  اإن  نف�سك.  خّل�س  اأيام  ثالثة  في  وبانيه  الهيكل 

ال�سليب« )متى 39:27(. 
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العّلة التي وجهوها �سّده )اتكاله على الله(:

»اتكل على الرب فلينجه. لينقذه لأنه �سّر به« )مزمور 8:22(.

»قد اتكل على اهلل فلينقذه الآن اإن اأراده. لأنه قال اأنا ابن اهلل« )متى 43:27(.

الثيران واأقوياء با�سان )ا�سارة اإلى اليهود(:

»اأحاطت بي ثيران كثيرة، اأقوياء با�سان اكتنفتني فغروا علّي اأفواههم 

كاأ�سد مفتر�س مزمجر« )مزمور 13-12:22(.

»اأيها الرجال ال�سرائيليون ا�سمعوا هذه الأقوال. ي�سوع النا�سري رجل 

في  بيده  اهلل  �سنعها  واآيات  وعجائب  بقوات  اهلل  قبل  من  لكم  تبرهن  قد 

و�سطكم كما اأنتم اأي�سا تعلمون. هذا اخذتموه م�سّلما بم�سورة اهلل المحتومة 

وعلمه ال�سابق وباأيدي اأثمة �سلبتموه وقتلتموه« )اأعمال 23-22:2(.

اآلمه المبرحة على ال�سليب:

»كالماء ان�سكبت. انف�سلت كل عظامي. �سار قلبي كال�سمع. قد ذاب 

في و�سط امعائي« )مزمور 14:22(.

اأنه ينبغي اأن يذهب اإلى  »من ذلك الوقت ابتداأ ي�سوع يظهر لتالميذه 

اأور�سليم ويتاألم كثيرا من ال�سيوخ وروؤ�ساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم 

الثالث يقوم« )متى 21:16(.

عط�سه ال�سديد:

»يب�ست مثل �سقفة قوتي ول�سق ل�ساني بحنكي واإلى تراب الموت 

ت�سعني« )مزمور 15:22(.

اأنا  قال  الكتاب  يتم  ان كل �سيء قد كمل فلكي  ي�سوع  راأى  »بعد هذا 

عط�سان« )يوحنا 28:19(.
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الكالب رمز لالأمم الذين احاطوا به: 

»لأنه قد احاطت بي كالب. جماعة من الأ�سرار اكتنفتني. ثقبوا يدّي 

ورجلّي« )مزمور 16:22(.

»فاأجاب وقال لي�س ح�سنا اأن يوؤخذ خبز البنين ويطرح للكالب. فقالت 

نعم يا �سيد. والكالب اأي�سا تاأكل من الفتات الذي ي�سقط من مائدة اأربابها« 

)متى15: 26 و27(.  

ثقبوا يديه ورجليه بالم�سامير على ال�سليب:

»لأنه قد احاطت بي كالب. جماعة من الأ�سرار اكتنفتني. ثقبوا يدّي 

ورجلّي« )مزمور 16:22(.

دم  خ��رج  وللوقت  بحربة  جنبه  طعن  الع�سكر  من  واح��دا  »لكن 

وماء«)يوحنا 34:19(.

�سيقه ال�سديد:

»اح�سي كل عظامي. وهم ينظرون ويتفر�سون فّي« )مزمور 17:22(.

»فاأخذ ع�سكر الوالي ي�سوع اإلى دار الولية وجمعوا عليه كل الكتيبة. 

فعروه والب�سوه رداء قرمزيا. و�سفروا اكليال من �سوك وو�سعوه على را�سه 

وق�سبة في يمينه. وكانوا يجثون قدامه وي�ستهزئون به قائلين ال�سالم يا ملك 

اليهود. وب�سقوا عليه واخذوا الق�سبة و�سربوه على راأ�سه. وبعدما ا�ستهزاأوا 

به نزعوا عنه الرداء واألب�سوه ثيابه وم�سوا به لي�سلب« )متى 31-27:27(.

القاء القرعة على ثوبه:

»يق�سمون ثيابي بينهم وعلى لبا�سي يقترعون« )مزمور 18:22(.
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»ثم اأن الع�سكر لما كانوا قد �سلبوا ي�سوع اأخذوا ثيابه وجعلوها اأربعة 

بغير  القمي�س  وكان  اأي�سا.  القمي�س  واأخذوا  ق�سما.  ع�سكري  لكل  اأق�سام 

خياطة من�سوجا كله من فوق. فقال بع�سهم لبع�س ل ن�سقه بل نقترع عليه 

األقوا  لبا�سي  وعلى  بينهم  ثيابي  اقت�سموا  القائل  الكتاب  ليّتم  يكون.  لمن 

قرعة. هذا فعله الع�سكر« )يوحنا 24-23:19(.

ال�سيقة التي عاناها من اليهود والأمم: 

»اأنقذ من ال�سيف نف�سي من يد الكلب وحيدتي. خل�سني من فم الأ�سد 

ومن قرون بقر الوح�س ا�ستجب لي« )مزمور 21-20:22(.

اأي�سا كذلك فيهما  »فاذ قد ت�سارك الأولد في اللحم والدم ا�سترك هو 

لكي يبيد بالموت ذاك الذي له �سلطان الموت اأي ابلي�س« )عبرانيين 14:2(.

نبوة عن قيامته:

»اأخبر با�سمك اخوتي في و�سط الجماعة ا�سبحك« )مزمور 22:22(.

»قال لها ي�سوع ل تلم�سيني لأني لم اأ�سعد بعد اإلى اأبي. ولكن اذهبي اإلى 

اخوتي وقولي لهم اإني اأ�سعد اإلى اأبي واأبيكم واإلهي واإلهكم.« )يوحنا 17:20(.

ايمان الأمم به:

»تذكر وترجع اإلى الرب كل اقا�سي الأر�س. وت�سجد قدامك كل قبائل 

الأمم« )مزمور 27:22(.

وعلى  ال�سماء  في  �سلطان  كل  اإلّي  دفع  قائال:  وكلمهم  ي�سوع  »فتقدم 

الأر�س. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم با�سم الآب والبن والروح 

القد�س. وعلموهم اأن يحفظوا جميع ما اأو�سيتكم به. وها اأنا معكم كل الأيام 

اإلى انق�ساء الدهر. اآمين« )متى 20-18:28(. 
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كل من ينحدر من التراب �سيجثو له:

اإلى  ينحدر  من  كل  يجثو  قدامه  الأر�س.  �سميني  كل  و�سجد  »اأكل 

التراب ومن لم يحي نف�سه« )مزمور 29:22(.

»لكي تجثو با�سم ي�سوع كل ركبة ممن في ال�سماء ومن على الأر�س ومن 

تحت الأر�س. ويعترف كل ل�سان اأن ي�سوع الم�سيح هو رب لمجد اهلل الآب« 

)فيليـبي 11-10:2(.  

تتميم العمل اإلى النهاية:

»ياأتون ويخبرون ببره �سعبا �سيولد بانه قد فعل« )مزمور 31:22( لقد 

اأنهى العمل اذ قال على ال�صليب »قد اأكمل«.

الروح«  وا�سلم  راأ�سه  ونك�س  اأكمل.  قد  قال  الخل  ي�سوع  اخذ  »فلما 

)يوحنا 30:19(.  

الم�سيح هو الراعي ال�سالح:

مياه  اإلى  يرب�سني.  مراع خ�سر  في  �سيء  يعوزني  فال  راعّي  »الرب 

الراحة يوردني« )مزمور 1:23(.

 »اأنا هو الراعي ال�سالح. والراعي ال�سالح يبذل نف�سه عن الخراف«

)يوحنا 11:10(.  

الراعي العظيم يرّد ويقود غنمه من اأجل ا�سمه:

»يرد نف�سي. يهديني اإلى �سبل البر من اأجل ا�سمه« )مزمور 3:23(.

»خرافي ت�سمع �سوتي واأنا اأعرفها فتتبعني واأنا اأعطيها حياة اأبدية ولن 

تهلك اإلى الأبد ول يخطفها اأحد من يدي« )يوحنا 28-27:10(.

الملك الممجد )رئي�س الرعاة(:

الدهريات  الأبواب  اأيتها  وارتفعن  روؤو�سكّن  الرتاج  اأيتها  »ارفعن 

فيدخل ملك المجد« )مزمور 7:24(.
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»ومتى ظهر رئي�س الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ل يبلى« )1بطر�س 4:5(.

المعلم ال�سالح:

»الرب �سالح وم�ستقيم، لذلك يعّلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في 

الحق ويعلم الودعاء طرقه« )مزمور25: 8 و9(.

كان  لأنه  تعليمه.  من  الجموع  بهتت  الأقوال  هذه  ي�سوع  اكمل  »فلما 

يعّلمهم كمن له �سلطان ولي�س كالكتبة« )متى 29-28:7(. 

هو الرب خال�سي:

»الرب نوري وخال�سي ممن اأخاف. الرب ح�سن حياتي ممن اأرتعب« 

)مزمور 1:27(.  

قد  ال�سماء  تحت  اآخر  ا�سم  لي�س  لأن  الخال�س.  غيره  باأحد  »ولي�س 

اأعطي بين النا�س به ينبغي اأن نخل�س« )اأعمال 12:4(.

الرب �سخرتي:

خيمته. على  ب�ستر  ي�سترني  ال�سر.  يوم  في  في مظلته  يخبئني  »لأنه 

�سخرة يرفعني« )مزمور 5:27(. 

»وجميعهم �سربوا �سرابا واحدا روحيا. لأنهم كانوا ي�سربون من �سخرة 

روحية تابعتهم وال�سخرة كانت الم�سيح« )1كورنثو�س 4:10(.

م�سهد قيامة الم�سيح:

في  الهابطين  بين  من  احييتني  نف�سي  الهاوية  من  ا�سعدت  رب  »يا 

الجب« )مزمور 3:30(.

»في�سوع هذا اقامه اهلل ونحن جميعا �سهود لذلك« )اعمال 32:2(.
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ا�ستوداع روحه لالآب:

»في يدك ا�ستودع روحي. فديتني يا رب اإله الحق« )مزمور 5:31(. 

»ونادى ي�سوع ب�سوت عظيم وقال يا ابتاه في يديك ا�ستودع روحي. ولما 

قال هذا ا�سلم الروح« )لوقا 46:23(.

هروب التالميذ وتركه:

»عند كل اعدائي �سرت عارا وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي. 

الذين راأوني خارجا هربوا عني« )مزمور 11:31(.

وع�سي  ب�سيوف  خرجتم  ل�س  على  كاأنه  لهم  وق��ال  ي�سوع  »فاأجاب 

لتاأخذوني. كل يوم كنت معكم في الهيكل اعّلم ولم تم�سكوني. ولكن لكي 

تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا« )مرق�س 50-48:14(.

ت�ساوروا على قتله:

»لأني �سمعت مذمة من كثيرين. الخوف م�ستدير بي بموؤامرتهم معا 

علّي. تفكروا في اخذ نف�سي« )مزمور 13:31(.

»فمن ذلك اليوم ت�ساوروا )اليهود( ليقتلوه« )يوحنا 53:11(.

هو الذي يرفع الخطايا:

اإثمي. قلت اعترف للرب بذنبي واأنت  اأكتم  »اأعترف لك بخطيتي ول 

رفعت اأثام خطيتي �ساله« )مزمور 5:32(.

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اإليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

واحد من عظامه ل ينك�سر:

»يحفظ جميع عظامه. واحد منها ل ينك�سر« )مزمور 20:34(.
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»ثم اذ كان ا�ستعداد فلكي ل تبقى الأج�ساد على ال�سليب في ال�سبت لأن 

يوم ذلك ال�سبت كان عظيما �ساأل اليهود بيالط�س اأن تك�سر �سيقانهم ويرفعوا. 

واأما ي�سوع فلما  الم�سلوب معه.  الأول والآخر  الع�سكر وك�سروا �ساقي  فاأتى 

جاءوا اإليه لم يك�سروا �ساقيه لأنهم راأوه قد مات« )يوحنا 33-31:19(.

�سهود زور قاموا �سده:

الخير  عن  يجازونني  ي�ساألونني  اأعلم  لم  وعّما  يقومون  زور  »�سهود 

�سرا ثكال لنف�سي« )مزمور 12-11:35(.

»وكان روؤ�ساء الكهنة وال�سيوخ والمجمع كله يطلبون �سهادة زور على 

ي�سوع لكي يقتلوه« )متى 59:26(.

اأبغ�سوه بال �سبب:

الذين  بالعين  يتغامز  ول  باطال  اعدائي  هم  الذين  بي  ي�سمت  »ل 

يبغ�سونني بال �سبب« )مزمور 19:35(.

»لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في نامو�سهم اأنهم اأبغ�سوني بال �سبب« 

)يوحنا 25:15(.

وقف اأ�سدقاوؤه بعيدا عنه:

»اأحبائي واأ�سحابي يقفون تجاه �سربتي واأقاربي وقفوا بعيدا، وطالبو 

نف�سي ن�سبوا �سركا والملتم�سون لي ال�سر تكلموا بالمفا�سد واليوم كله 

يلهجون بالغ�س« )مزمور 12-11:38(.

»وكان جميع معارفه ون�ساء كّن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد 

ينظرون ذلك« )لوقا 49:23(.

لم يفتح فاه:

»واأما اأنا فكا�سم. ل ا�سمع. وكاأبكم ل يفتح فاه واأكون مثل ان�سان ل 
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ي�سمع ولي�س في فمه حجة« )مزمور 14-13:38(.

لم  �ستم  اإذ  الذي  مكر.  فمه  في  وجد  ول  خطية  يفعل  لم  »ال��ذي 

يكن ي�ستم عو�سا واذ تاألم لم يكن يهدد بل كان ي�سّلم لمن يق�سي بعدل« 

)1بطر�س 23-22:2(.   

�سمت الم�سيح اأمام العدالة الإلهية:

»�سمّت ل افتح فمي لأنك اأنت فعلت« )مزمور 9:39(.

»ف�ساأله بيالط�س اأي�سا قائال اأما تجيب ب�سيء. انظر كم ي�سهدون عليك. 

فلم يجب ي�سوع اأي�سا ب�سيء حتى تعجب بيالط�س« )مرق�س 5-4:15(.

الم�سيح هو ال�سخرة:

من  وا�سعدني  �سراخي.  و�سمع  اإلّي  فمال  الرب  انتظرت  »انتظارا 

خطواتي« ثبت  رجلّي.  �سخرة  على  واقام  الحماأة  طين  من  الهالك   جب 

)مزمور 40: 1 و2(.  

»وجميعهم �سربوا �سرابا واحدا روحيا. لأنهم كانوا ي�سربون من �سخرة 

روحية تابعتهم وال�سخرة كانت الم�سيح« )1كورنثو�س 4:10(.

تتميمه لم�سيئة الآب:

»بذبيحة وتقدمة لم ت�سر. اأذنّي فتحت. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. 

حينئذ قلت هانذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عني اأن افعل م�سيئتك يا 

اإلهي �سررت. و�سريعتك في و�سط اأح�سائي« )مزمور 8-6:40(.

م�سيئتك لأفعل  عني  مكتوب  الكتاب  درج  في  اأجيء  هانذا  قلت   »ثم 

يا اهلل. اإذ يقول اآنفا انك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ول 

�سررت بها التي تقّدم ح�سب النامو�س. ثم قال هنذا اأجيء لأفعل م�سيئتك 

يا اهلل« )عبرانيين 9-7:10(. 
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كرازته بالبر لل�سعب:

»ب�سرت ببر في جماعة عظيمة. هوذا �سفتاي لم امنعهما. انت يا رب 

لم  بامانتك وخال�سك.  تكلمت  قلبي.  و�سط  في  عدلك  اكتم  لم  علمت. 

اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة« )مزمور 10-9:40(.

»قائال اخبر با�سمك اخوتي وفي و�سط الكني�سة ا�سبحك« )عبرانيين 12:2(.

�سديقه رفع عليه عقبه:

عقبه«  علّي  رفع  خبزي  اآكل  به  وثقت  الذي  �سالمتي  رجل  »اأي�سا 

)مزمور 9:41(.  

»ل�ست اأقول عن جميعكم. اأنا اعلم الذين اخترتهم. لكن ليتم الكتاب. 

الذي ياأكل معي الخبز رفع علّي عقبه« )يوحنا 18:13(.

ان�سكبت النعمة على �سفتيه:

»اأنت اأبرع جمال من بني الب�سر ان�سكبت النعمة على �سفتيك« )مزمور 2:45(.

»وكان الجميع ي�سهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من 

فمه ويقولون األي�س هذا ابن يو�سف« )لوقا 22:4(.

للم�سيح قيل كر�سيك يا الله:

ملكك.  ق�سيب  ا�ستقامة  ق�سيب  الدهور.  دهر  اإلى  الله  يا  »كر�سيك 

اأحببت البر واأبغ�ست الثم من اأجل ذلك م�سحك الله اإلهك بدهن البتهاج 

اأكثر من رفقائك« )مزمور 7-6:45(.

»واأما عن البن كر�سيك يا اهلل اإلى دهر الدهور. ق�سيب ا�ستقامة ق�سيب 

ملكك« )عبرانيين 8:1(.
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مم�سوح بالروح القد�س:

بدهن  اإلهك  الله  م�سحك  ذلك  اأجل  من  الإثم  وابغ�ست  البر  »اأحببت 

الإبتهاج اأكثر من رفقائك« )مزمور 7:45(.

م�سحته  الذي  ي�سوع  القدو�س  فتاك  على  اجتمع  بالحقيقة  »لأن��ه 

هيرود�س وبيالط�س البنطي مع اأمم و�سعوب ا�سرائيل. ليفعلوا كل ما �سبقت 

اإلى تهديداتهم وامنح  اأن يكون، والآن يا رب انظر  فعّينت يدك وم�سورتك 

عبيدك اأن يتكلموا بكالمك بكل مجاهرة« )اعمال 29-27:4(. 

الم�سيح الديان:

يدعو  جدا  عا�سف  وحوله  تاأكل  قدامه  نار  ي�سمت.  ول  اإلهنا  »ياأتي 

اتقيائي  اإلّي  اجمعوا  �سعبه.  مداينة  اإلى  والأر�ــس  فوق  من  ال�سموات 

القاطعين عهدي على ذبيحة« )مزمور 5-3:50(.

ال�سماء. وحينئذ تنوح جميع  الإن�سان في  ابن  »وحينئذ تظهر عالمة 

ومجد  بقوة  ال�سماء  �سحاب  على  اآتيا  الن�سان  ابن  ويب�سرون  الأر�س  قبائل 

كثير« )متى 30:24(.

خيانة �سديقه له:

لنا  تحلو  كانت  معه  الذي  و�سديقي.  الفي  عديلي  ان�سان  اأنت  »بل 

الع�سـرة. اإلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور« )مزمور 55: 13 و14(.

»ل�ست اأقول عن جميعكم. اأنا اعلم الذين اخترتهم. لكن ليتم الكتاب. 

الذي ياأكل معي الخبز رفع علّي عقبه« )يوحنا 18:13(.

الم�سيح ي�سّكت العا�سفة:

»المهدئ عجيج البحار عجيج اأمواجها و�سجيج الأمم« )مزمور 7:65(.
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»فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح والبحر 

ف�سار هدوء عظيم. فتعجب النا�س قائلين: اأي ان�سان هذا؟ فاإن الرياح والبحر 

جميعا تطيعه« )متى 27-26:8(.

النبوة ب�سعود الم�سيح اإلى ال�سماء:

»�سعدت اإلى العالء �سبيت �سبيا قبلت عطايا بين النا�س« )مزمور 18:68(.

اأن  اإلى  اأور�سليم  مدينة  في  فاقيموا  اأبي.  موعد  اإليكم  ار�سل  اأنا  »وها 

يديه  ورفع  عنيا.  بيت  اإلى  خارجا  واأخرجهم  الأعالي  من  قوة  تلب�سوا 

وباركهم. وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واأ�سعد اإلى ال�سماء. ف�سجدوا له 

ورجعوا اإلى اأور�سليم بفرح عظيم« )لوقا 52-49:24(.

قدم عطايا للنا�س:

واأي�سا  النا�س  بين  عطايا  قبلت  �سبيا.  �سبيت  العالء.  اإلى  »�سعدت 

المتمردين لل�سكن اأيها الرب الإله« )مزمور 18:68(.

»ولكن لكل واحد منا اأعطيت النعمة ح�سب قيا�س هبة الم�سيح. لذلك 

يقول: اإذ �سعد اإلى العالء �سبى �سبيا واأعطى النا�س عطايا. واأما اأنه �سعد 

هو  نزل  الذي  ال�سفلى.  الأر�س  اأق�سام  اإلى  اأول  اأي�سا  نزل  اإنه  اإل  هو  فما 

الذي �سعد اأي�سا فوق جميع ال�سموات لكي يمالأ الكل. وهو اأعطى البع�س 

اأن يكونوا ر�سال والبع�س اأنبياء والبع�س مب�سرين والبع�س رعاة ومعّلمين، 

لأجل تكميل القدي�سين لعمل الخدمة لبنيان ج�سد الم�سيح اإلى اأن ننتهي 

جميعنا اإلى وحدانية الإيمان« )اف�ص�س 13-7:4(.

عط�سه ال�سديد على ال�سليب:

اإلهي« انتظار  من  عيناي  كّلت  حلقي.  يب�س  �سراخي.  من   »تعبت 

)مزمور 3:69(.  
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»وللوقت رك�س واحد منهم واخذ ا�سفنجة ومالأها خال وجعلها على 

ق�سبة و�سقاه« )متى 48:27(.

حكم عليه ظلما:

اعتّز م�ستهلكّي  الذين يبغ�سونني بال �سبب.  راأ�سي  »اأكثر من �سعر 

اعدائي ظلما. حينئذ رددت الذي لم اخطفه« )مزمور 4:69(.

»لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في نامو�سهم اأنهم اأبغ�سوني بال �سبب« 

)يوحنا 25:15(.  

الم�سيح يرد مجد الآب: 

»حينئذ رددت الذي لم اأخطفه« )مزمور 4:69(.

»الآن تمجد ابن الن�سان وتمّجد اهلل فيه« )يوحنا 31:13(.

�سار غريبا )اأجنبيا( عند اخوته:

»�سرت اجنبيا عند اخوتي وغريبا عند بني اأمي« )مزمور 8:69( 

»لأن اخوته اأي�سا لم يكونوا يوؤمنون به« )يوحنا 5:7(.

غيرته على بيته:

»لأن غيرة بيتك اكلتني وتعييرات معّيريك وقعت علّي« )مزمور 9:69(.

»فتذكر تالميذه اأنه مكتوب غيرة بيتك اكلتني« )يوحنا 17:2(.

لم يهتّم به اأحد:

فلم  ومعّزين  تكن  فلم  رقة  انتظرت  فمر�ست.  قلبي  ك�سر  قد  »العار 

اأجد« )مزمور 20:69(.

»فقال لهم نف�سي حزينة جدا حتى الموت. امكثوا ههنا وا�سهروا معي« 

)متى 38:26(.  
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اأعطوه خال في عط�سه لي�سرب:

»ويجعلون في طعامي علقما وفي عط�صي ي�صقونني خال« )مزمور 21:69(.

ي�سرب« اأن  يرد  لم  ذاق  ولما  لي�سرب.  بمرارة  ممزوجا  خال   »اأعطوه 

)متى 34:27(.  

نهاية الذي خانه:

»لتظلم عيونهم عن الب�سر وقلقل متونهم دائما. �سّب عليهم �سخطك 

وليدركهم حمو غ�سبك. لت�سر دارهم خرابا وفي خيامهم ل يكن �ساكن« 

)مزمور25-23:69(.   

�ساكن  فيها  يكن  ول  خرابا  داره  لت�سر  المزامير  �سفر  في  مكتوب  »لأنه 

الزمان  كل  معنا  اجتمعوا  الذين  الرجال  اأن  فينبغي  اآخر.  وظيفته  ولياأخذ 

الذي فيه دخل اإلينا الرب ي�سوع وخرج. منذ معمودية يوحنا اإلى اليوم الذي 

ارتفع فيه عنا ي�سير واحٌد منهم �ساهدا معنا بقيامته« )اأعمال 22-20:1(. 

النبوة بملكوت الم�سيح:

 »ويملك من البحر اإلى البحر ومن النهر اإلى اأقا�سي الر�س«

)مزمور 8:72(.  

»ومن فمه يخرج �سيف ما�س لكي ي�سرب به الأمم وهو �سيرعاهم بع�سا من 

حديد وهو يدو�س مع�سرة خمر �سخط وغ�سب اهلل القادر على كل �سيء. وله 

على ثوبه وعلى فخذه ا�سم ملك الملوك ورب الأرباب« )روؤيا 16-15:19(.

ملوك �سياأتون ويقّدمون له الولء مع هدايا:

له كل  وي�سجد  التراب....  يلح�سون  واعداوؤه  البرية  اأهل  تجثو  »امامه 

الملوك. كل الأمم تتعبد له. ملوك تر�سي�س والجزائر ير�سلون تقدمة. ملوك 
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له«  تتعبد  الأمم  كل  الملوك.  كل  له  وي�سجد  هدية.  يقدمون  و�سباأ  �سبا 

)مزمور 11-9:72(.  

»فلما راأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. واأتوا اإلى البيت وراأوا ال�سبي 

مع مريم اأمه. فخروا و�سجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا 

ولبانا ومّرا« )متى 11-10:2(

يعين من ل معين له:

»لأنه ينجي الفقير الم�ستغيث والم�سكين اإذ ل معين له. ي�سفق على 

الم�سكين والبائ�س ويخل�س اأنف�س الفقراء« )مزمور 13-12:72(.

»وكان ي�سوع يطوف المدن كلها والقرى يعّلم في مجامعها ويكرز بب�سارة 

الملكوت وي�سفي كل مر�س وكل �سعف في ال�سعب. ولما راأى الجموع تحنن 

عليهم اذ كانوا من�زعجين ومنطرحين كغنم ل راعي لها« )متى 36-35:9(. 

ا�سمه �سوف يعرف اإلى الأبد:

»يكون ا�سمه اإلى الدهر. قدام ال�سم�س يمتد ا�سمه. ويتباركون به، كل 

امم الأر�س يطّوبونه« )مزمور 17:72(.

»الذي اذ كان في �سورة اهلل لم يح�سب خل�سة اأن يكون معادل هلّل. لكنه 

اأخلى نف�سه اآخذا �سورة عبد �سائرا في �سبه النا�س. واإذ وجد في الهيئة 

كان�سان و�سع نف�سه واطاع حتى الموت موت ال�سليب. لذلك رفعه اهلل اأي�سا 

واعطاه ا�سما فوق كل ا�سم. لكي تجثو با�سم ي�سوع كل ركبة ممن في ال�سماء 

ومن على الأر�س ومن تحت الأر�س. ويعترف كل ل�سان اأن ي�سوع الم�سيح 

هو رب لمجد اهلل الآب« )فيليـبي 11-6:2(. 

�سوف يكون ا�سمه بركة لكل ال�سعوب:

»يكون ا�سمه اإلى الدهر قّدام ال�سم�س يمتّد ا�سمه ويتباركون به. كل 

اأمم الأر�س يطوبونه« )مزمور 17:72(.
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»ويكون كل من يدعو با�سم الرب يخل�س« )اأعمال 21:2(.

يتكلم باأمثال: 

»ا�سغ يا �سعبي اإلى �سريعتي. اميلوا اآذانكم اإلى كالم فمي. افتح بمثل 

فمي. اذيع الغازا منذ القدم« )مزمور 2-1:78(.

»هذا كله كلم به ي�سوع الجموع بامثال. وبدون مثل لم يكن يكلمهم. 

منذ  بمكتومات  وانطق  فمي  بامثال  �ساأفتح  القائل  بالنبي  قيل  ما  يتم  لكي 

تاأ�سي�س العالم« )متى 35-34:13(. 

الرب الجبار في القتال:

اإلى  »فا�ستيقظ الرب كنائم كجبار مّعبط من الخمر. ف�سرب اعداءه 

الوراء. جعلهم عارا اأبديا« )مزمور78: 65 و66(.

اأما  »وكان هو في الموؤخر على و�سادة نائما. فاأيقظوه وقالوا له يا معّلم 

ف�سكنت  ابكم.  ا�سكت.  للبحر  وقال  الريح  وانتهر  فقام  نهلك.  اأننا  يهمك 

الريح و�سار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا كيف ل اإيمان 

لكم. فخافوا خوفا عظيما وقالوا بع�سهم لبع�س من هو هذا. فان الريح اأي�سا 

والبحر يطيعانه« )مرق�س 41-38:4(. 

معاناته وقت ال�سلب:

بين  له.  قوة  ل  كرجل  �سرت  الجب.  اإلى  المنحدرين  مثل  »ح�سبت 

الأموات فرا�سي مثل القتلى الم�سطجعين في القبر الذين ل تذكرهم بعد 

وهم من يدك انقطعوا و�سعتني في الجب الأ�سفل في ظلمات في اأعماق. 

علّي ا�ستقر غ�سبك وبكل تياراتك ذللتني. �ساله« )مزمور 7-4:88(. 

»وكان جميع معارفه ون�ساء كّن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد 

ينظرون ذلك« )لوقا 49:23(.
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مملكته تدوم اإلى الأبد:

»قطعت عهدا مع مختاري. حلفت لداود عبدي. اإلى الدهر اثبت ن�سلك 

وابني اإلى دور فدور كر�سيك. �ساله... واجعل على البحر يده وعلى الأنهار 

يمينه. هو يدعوني اأبي اأنت. اإلهي و�سخرة خال�سي. اأنا اأي�سا اجعله بكرا 

له.  يثبت  وعهدي  رحمتي.  له  احفظ  الدهر  اإلى  الر�س.  ملوك  من  اأعلى 

واجعل اإلى الأبد ن�سله وكر�سيه مثل اأيام ال�سموات.... مثل القمر يثبت اإلى 

الدهر. وال�ساهد في ال�سماء امين. �ساله« )مزمور 89: 3 و25- 29 و37(.

»هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الله كر�سي داود 

اأبيه ويملك على بيت يعقوب اإلى الأبد« )لوقا 1: 32 و33(.

ان�سباب غ�سب الله عليه:

»لكنك رف�ست ورذلت. غ�سبت على م�سيحك. نق�ست عهد عبدك. نج�ست 

تاجه في التراب… رفعت يمين م�سايقيه. فرحت جميع اأعدائه اأي�سا رددت حد 

�سيفه ولم تن�سره في القتال ابطلت بهاءه والقيت كر�سيه اإلى الأر�س ق�سرت 

ايام �سبابه غطيته بالخزي. �ساله« )مزمور 45-38:89،43(.

»لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لن�سير نحن بر اهلل 

فيه« )2كورنثو�س 21:5(.

�سار عارا ومحتـقرا عند اأقربائه:

يمين  رفعت  جيرانه.  عند  عارا  �سار  الطريق.  عابري  كل  »اف�سده 

م�سايقيه. فرحت جميع اعدائه« )مزمور 42-41:89(.

»وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون روؤو�سهم قائلين اآه ياناق�س 

الهيكل وبانيه في ثالثة اأيام« )مرق�س 29:15(.
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لم يدافع عن نف�سه:

والقيت  بهاءه  ابطلت  القتال  في  تن�سره  ولم  �سيفه  حد  رددت  »اأي�سا 

كر�سيه اإلى الأر�س« )مزمور 44-43:89(. 

»ثم اأن �سمعان بطر�س كان معه �سيف فا�ستله و�سرب عبد رئي�س الكهنة 

فقطع اذنه اليمنى. وكان ا�سم العبد ملخ�س. فقال ي�سوع لبطر�س اجعل �سيفك 

في الغمد. الكاأ�س التي اأعطاني الآب ال اأ�سربها؟« )يوحنا 11-10:18(.

ق�سرت اأيامه:

»ق�سرت ايام �سبابه غطيته بالخزي. �ساله« )مزمور 45:89(.

»فقال له اليهود لي�س لك خم�سون �سنة بعد اأفراأيت ابراهيم« )يوحنا 57:8(.

يو�سي به مالئكته:

»لأنه يو�سي مالئكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك« )مزمور 11:91(.

»لأنه مكتوب اأنه يو�سي مالئكته بك لكي يحفظوك« )لوقا 10:4(.

الم�سيح ملك على كل الأر�س: 

»ا�سجدوا للرب في زينة مقد�سة. ارتعدي قدامه يا كل الأر�س. قولوا 

يدين  تتزعزع.  فال  الم�سكونة  تثبتت  اأي�سا  ملك.  قد  الرب  الأمم  بين 

ال�سعوب بال�ستقامة« )مزمور 10-9:96(. 

»اأما هم المجتمعون ف�ساألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك 

اإلى ا�سرائيل. فقال لهم لي�س لكم اأن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها 

عليكم«  القد�س  الروح  متى حل  قوة  �ستنالون  لكنكم  �سلطانه.  في  الآب 

)اعمال 8-6:1(.  
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الم�سيح الدّيان:

»لتفرح ال�سموات ولتبتهج الر�س ليعج البحر وملوؤه ليجذل الحقل وكل 

ما فيه لتترنم حينئذ كل ا�سجار الوعر اأمام الرب لأنه جاء. جاء ليدين الر�س. 

يدين الم�سكونة بالعدل وال�سعوب بامانته« )مزمور 13-11:96(. 

من  يحيي  اأي�سا  البن  كذلك  ويحيي  الأموات  يقيم  الآب  اأن  كما  »لأنه 

لكي  لالبن.  الدينونة  كل  اعطى  قد  بل  اأحدا  يدين  ل  الآب  لأن  ي�ساء. 

يكرم الجميع البن كما يكرمون الآب. من ل يكرم البن ل يكرم الآب الذي 

اأر�سله« )يوحنا 23-21:5(.

منظر حكم الم�سيح:

لأنك  الكثيرة...  الجزائر  ولتفرح  الأر�ــس  فلتبتهج  ملك  قد  »الرب 

اأنت يا رب عليَّ على كل الأر�س. علوت جًدا على كل الآلهة يا محبي 

ينقذهم« الأ�سرار  يد  من  اتقيائه.  نفو�س  حافظ  هو  ال�سر.  ابغ�سوا   الرب 

)مزمور 97: 1 و9 و10(.  

»اأما هم المجتمعون ف�ساألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك 

اإلى ا�سرائيل. فقال لهم لي�س لكم اأن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها 

عليكم«  القد�س  الروح  متى حل  قوة  �ستنالون  لكنكم  �سلطانه.  في  الآب 

)اعمال 8-6:1(.  

م�سهد التج�سد:

»لأنه ا�سرف من علو قد�سه الرب من ال�سماء اإلى الأر�س نظر. لي�سمع 

الرب  با�سم  �سهيون  في  يحدث  لكي  الموت.  بني  ليطلق  الأ�سير  انين 

وبت�سبيحه في اور�سليم« )مزمور 102: 19- 21(.

الكلمة اهلل……  الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان  البدء كان  »في 
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والكلمة �سار ج�سدا وحّل بيننا وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب 

مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 1: 1 و14(.

ق�سرت اأيامه:

»اأقول يا اإلهي ل تقب�سني في ن�سف اأيامي. اإلى دهر الدهور �سنوك. 

من قدم اأ�س�ست الأر�س وال�سموات هي عمل يديك. هي تبيد واأنت تبقى 

تنتهي.  لن  واأنت هو و�سنوك  فتتغّير.  تغّيرهّن  تبلى كرداء  وكلها كثوب 

ابناء عبيدك ي�سكنون وذريتهم تثبت امامك« )مزمور 102: 24- 28(. 

ابن  ما كان يظن  ي�سوع كان له نحو ثالثين �سنة وهو على  ابتداأ  »ولما 

يو�سف بن هالي« )لوقا 23:3(.

هو الرب الذي ي�سفي ويغفر:

»الذي يغفر جميع ذنوبك الذي ي�سفي كل امرا�سك« )مزمور 3:103(.

»الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ح�سب غنى نعمته« )اف�ص�س 7:1(.

هو الرب الذي يفدي:

والراأفة« بالرحمة  يكللك  الــذي  حياتك  الحفرة  من  يفدي   »الــذي 

)مزمور 4:103(.   

»عالمين اأنكم افتديتم ل باأ�سياء تفنى بف�سة اأو ذهب من �سيرتكم الباطلة 

التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بال عيب ول دن�س دم 

الم�سيح« )1بطر�س 19-18:1(.

هو الما�سي على اأجنحة الريح:

على  الما�سي  مركبته،  ال�سحاب  الجاعل  بالمياه،  عالليه  »الم�سقف 

الموؤ�س�س  ملتهبة.  نارا  وخدامه  رياحا  مالئكته  ال�سانع  الريح،  اأجنحة 
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الأر�س على قواعدها فال تتزعزع اإلى الدهر والأبد« )مزمور104: 3- 5(.

»واأما ال�سفينة فكانت قد �سارت في و�سط البحر معذبة من الأمواج لأن 

ما�سيا  ي�سوع  اإليهم  م�سى  الليل  من  الرابع  الهزيع  وفي  م�سادة.  كانت  الريح 

اأنه  قائلين  ا�سطربوا  البحر  على  ما�سيا  التالميذ  اأب�سره  فلما  البحر.  على 

خيال. وم�ن الخوف �سرخوا. فللوقت كلمهم ي�سوع قائال ت�سجعوا اأنا هو ل 

تخافوا« )متى 27-24:14(.

قوته على العا�سفة:

»ف�سرخوا اإلى الرب في �سيقهم فخّل�سهم من �سدائدهم. اأر�سل كلمته 

ف�سفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني 

اآدم وليذبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا اعماله بترنم. النازلون اإلى البحر في 

ال�سفن العاملون عمال في المياه الكثيرة هم راأوا اعمال الرب وعجائبه في 

العمق. اأمر فاهاج ريحا عا�سفة فرفعت امواجه. ي�سعدون اإلى ال�سموات 

مثل  ويترنحون  يتمايلون  بال�سقاء.  انف�سهم  ذابت  العماق.  اإلى  يهبطون 

ال�سكران وكل حكمتهم ابتلعت. في�سرخون اإلى الرب في �سيقهم ومن 

�سدائدهم يخل�سهم. يهدئ العا�سفة فت�سكن وت�سكت امواجها. فيفرحون 

على  الرب  فليحمدوا  يريدونه.  الذي  المرفاأ  اإلى  فيهديهم  هداأوا  لنهم 

في  ولي�سبحوه  ال�سعب  مجمع  في  وليرفعوه  اآدم.  لبني  وعجائبه  رحمته 

مجل�س الم�سايخ« )مزمور 32-19:107(.

ف�سرفوا  العبر.  اإلى  لنجتز  الم�ساء  كان  لما  اليوم  ذلك  في  لهم  »وقال 

الجمع واخذوه كما كان في ال�سفينة. وكانت معه اأي�سا �سفن اخرى �سغيرة. 

�سارت  حتى  ال�سفينة  اإلى  ت�سرب  الأمواج  فكانت  عظيم  ريح  نوء  فحدث 

تمتلئ وكان هو في الموؤخر على و�سادة نائما. فاأيقظوه وقالوا له يا معّلم اأما 

يهمك اأننا نهلك. فقام وانتهر الريح وقال للبحر ا�سكت. ابكم. ف�سكنت الريح 
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و�سار هدوء عظيم. وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا. كيف ل اإيمان لكم. 

فخافوا خوفا عظيما وقالوا بع�سهم لبع�س من هو هذا فان الريح اأي�سا والبحر 

يطيعانه« )مرق�س 41-35:4(.

عجائبه في العمق:

»النازلون اإلى البحر في ال�سفن العاملون عمال في المياه الكثيرة هم 

راأوا اعمال الرب وعجائبه في العمق« )مزمور107: 23 و24(

�سباككم  واألقوا  العمق  اإلى  اأبعد  ل�سمعان  قال  الكالم  من  فرغ  »ولما 

�سبكتهم  ف�سارت  جدا  كثيرا  �سمكا  اأم�سكوا  ذلك  فعلوا  ولما  لل�سيد… 

تتخّرق« )لوقا5: 4 و6(.

�سهادة زور �سده:

»لأنه قد انفتح علّي فم ال�سرير وفم الغ�س. تكلموا معي بل�سان كذب. 

اأحاطوا بي وقاتلوني بال �سبب. بدل محبتي يخا�سمونني.  بكالم بغ�س 

اأما اأنا ف�سالة« )مزمور 4-2:109(.

»لأن كثيرين �سهدوا عليه زورا ولم تتفق �سهاداتهم. ثم قام قوم و�سهدوا 

الم�سنوع  الهيكل  هذا  انق�س  اإني  يقول  �سمعناه  نحن  قائلين:  زورا  عليه 

بالأيادي وفي ثالثة اأيام ابني اآخر غير م�سنوع باأياٍد ول بهذا كانت �سهادتهم 

تتفق« )مرق�س 59-56:14(.

بادلوا محبته بالكراهية:

»بدل محبتي يخا�سمونني. اأما اأنا ف�سالة و�سعوا علي �سرا بدل خير 

وبغ�سا بدل حبي« )مزمور 5-4:109(.

»اإلى خا�سته جاء وخا�سته لم تقبله« )يوحنا 11:1(.
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اختيار اآخر لياأخذ مكان يهوذا:

فليخرج  اإذا حوكم  يمينه.  �سيطان عن  �سريرا وليقف  اأنت عليه  »فاأقم 

اآخر«  لياأخذها  ووظيفته  قليلة  اأيامه  لتكن  خطية.  فلتكن  و�سالته  مذنبا 

)مزمور 8-6:109(.  

�ساكن  فيها  يكن  لت�سر داره خرابا ول  المزامير  �سفر  »لأنه مكتوب في 

ولي�اأخذ وظيفته اآخر« )اأعمال 20:1(.

كان محل تعيير: 

 »واأنا �سرت عارا عندهم. ينظرون اإلّي وينغ�سون روؤو�سهم«

  )مزمور 25:109(.

»وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون روؤو�سهم« )متى 39:27(.

الم�سيح ابن داود ورب داود:

»قال الرب لربي اجل�س عن يميني حتى ا�سع اعداءك موطئا لقدميك« 

)مزمور 1:110(.  

في  تظنون  ماذا  قائال:  ي�سوع  �ساألهم  مجتمعين  الفري�سيون  كان  »وفيما 

داود  يدعوه  فكيف  لهم  قال  داود.  ابن  له  قالوا  هو.  من  ابن  الم�سيح. 

اعداءك  ا�سع  حتى  يميني  عن  اجل�س  لربي  الرب  قال  قائال  ربا  بالروح 

ي�ستطع  فلم  ابنه.  يكون  ربا فكيف  يدعوه  داود  كان  فان  لقدميك.  موطئا 

بتة« ي�ساأله  اأن  اأحد  يج�سر  لم  اليوم  ذلك  ومن  بكلمة.  يجيبه  اأن   اأحد 

)متى 46-41:22(.  

»لأن داود لم ي�سعد اإلى ال�سموات. وهو نف�سه يقول قال الرب لربي اجل�س 

ع�ن يميني حتى ا�سع اعداءك موطئا لقدميك« )اأعمال 35-34:2(.
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�سوف يجل�س عن يمين الآب:

»قال الرب لربي اجل�س عن يميني حتى ا�سع اعداءك موطئا لقدميك« 

)مزمور 1:110(.  

يمين اهلل«  ال�سماء وجل�س عن  اإلى  ارتفع  كلمهم  بعدما  الرب  اأن  »ثم 

)مرق�س 19:16(.  

كاهن اإلى الأبد على رتبة ملكي �سادق:

»اق�سم الرب ولن يندم. اأنت كاهن اإلى الأبد على رتبة ملكي �سادق« 

)مزمور 4:110( .  

»حيث دخل ي�سوع ك�سابق لأجلنا �سائرا على رتبة ملكي �سادق رئي�س 

كهنة اإلى الأبد« )عبرانيين 20:6(.

الم�سيح هو النور الذي ي�سرق في الظلمة:

و�سديق« ورحيم  حّنان  هو  للم�ستقيمين.  الظلمة  في  ا�سرق   »نور 

)مزمور 4:112(.  

»لي�سيء على الجال�سين في الظلمة وظالل الموت لكي يهدي اأقدامنا 

في طري�ق ال�سالم« )لوقا 79:1(.

م�سهد قيامة الم�سيح:

»�سوت ترنم وخال�س في خيام ال�سديقين. يمين الرب �سانعة بباأ�س 

يمين الرب مرتفعة. يمين الرب �سانعة بباأ�س. ل اأموت بل اأحيا واأحدث 

باعمال الرب« )مزمور 17-15:118(. 

»واذ كّن خائفات ومنك�سات وجوههّن اإلى الأر�س قال لهّن: لماذا تطلبن 

الحي بين الأموات. لي�س هو ههنا لكنه قام. اذكرن كيف كلمكّن وهو بعد 

انا�س خطاة  ايدي  في  الن�سان  ابن  ي�سّلم  اأن  ينبغي  اأنه  قائال  الجليل  في 

وي�سلب وفي اليوم الثالث يقوم« )لوقا 7-5:24(.
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الم�سيح حجر الزاوية:

الرب  قبل  الزاوية. من  راأ�س  قد �سار  البناوؤون  الذي رف�سه  »الحجر 

كان هذا وهو عجيب في اأعيننا« )مزمور118: 22 و23(.

البناوؤون  الكتب الحجر الذي رف�سه  اأما قراأتم قط في  »قال لهم ي�سوع 

هو قد �سار راأ�س الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. 

اأثماره« تعمل  لأمة  ويعطي  منكم  ين�زع  اهلل  ملكوت  ان  لكم  اقول   لذلك 

)متى 43-42:21(.  

»فنظر اليهم وقال اإذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذي رف�سه البناوؤون هو قد 

�سار راأ�س الزاوية. كل من ي�سقط على ذلك الحجر يتر�س�س. ومن �سقط هو عليه 

ال�ساعة  تلك  في  الأيادي عليه  يلقوا  اأن  والكتبة  الكهنة  روؤ�ساء  ي�سحقه. فطلب 

ولكنهم خافوا ال�سعب. لأنهم عرفوا اأنه قال هذا المثل« )لوقا 19-17:20(.

زاوية  حجر  �سهيون  في  ا�سع  هانذا  الكتاب  في  اأي�سا  يت�سمن  »لذلك 

مختارا كريما والذي يوؤمن به لن يخزى« )1بطر�س 6:2(.

»كما هو مكتوب ها اأنا ا�سع في �سهيون حجر �سدمة و�سخرة عثرة وكل 

من يوؤمن به ل يخزى« )رومية 33:9(.

»هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناوؤون الذي �سار را�س الزاوية« 

)اعمال 11:4(.  

دخوله النت�ساري لأور�سليم:

»هذا هو اليوم الذي �سنعه الرب نبتهج ونفرح فيه. اآه يا رب خّل�س. اآه 

يا رب اأنقذ مبارك الآتي با�سم الرب« )مزمور118: 24- 26(.

»والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا ي�سرخون قائلين اأو�سنا لبن 

داود. مبارك الآتي با�سم الرب. اأو�سنا في العالي« )متى 21: 9(.
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انتظار خال�س الله الذي هو ي�سوع:

»تاقت نف�سي اإلى خال�سك. كالمك انتظرت« )مزمور 81:119(.

تقيا  بارا  كان  الرجل  وهذا  �سمعان.  ا�سمه  اور�سليم  في  رجل  »وكان 

اإليه  اأوحي  قد  وكان  عليه.  كان  القد�س  والروح  ا�سرائيل  تعزية  ينتظر 

بالروح القد�س اأنه ل يرى الموت قبل اأن يرى م�سيح الرب. فاأتى بالروح اإلى 

الهيكل. وعندما دخل بال�سبي ي�سوع اأبواه لي�سنعا له ح�سب عادة النامو�س. 

اأخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال: الآن تطلق عبدك يا �سيد ح�سب قولك 

ب�سالم. لأن عينّي قد اب�سرتا خال�سك« )لوقا 30-25:2(. 

حرث على ظهره الحّراث:

»كثيرا ما �سايقوني منذ �سبابي ليقل ا�سرائيل كثيرا ما �سايقوني منذ 

�سبابي. لكن لم يقدروا علّي. على ظهري حرث الحّراث. طّولوا اأتالمهم« 

)مزمور 3-1:129(.  

»حينئذ اطلق لهم بارابا�س. واأما ي�سوع فجلده وا�سلمه لي�سلب« )متى 26:27(.

الم�سيح الفادي:

وهو  كثير.  فدى  وعنده  الرحمة  الرب  عند  الرب لن  ا�سرائيل  »ليرج 

يفدي ا�سرائيل من كل اآثامه« )مزمور 8-7:130(.

نعمته« غنى  ح�سب  الخطايا  غفران  بدمه  الفداء  لنا  فيه   »ال��ذي 

)اأف�ص�س 7:1(.  

الم�سيح من ن�سل داود بوعد )بق�سم(:

»من اأجل داود عبدك ل ترد وجه م�سيحك. اق�سم الرب لداود بالحق ل 

يرجع عنه. من ثمرة بطنك اجعل على كر�سيك« )مزمور 10:132و11(.
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»هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كر�سي داود 

ابيه« )لوقا 32:1(.

كالم الحكمة يخرج من فمه:

فمك« كلمات  �سمعوا  اذا  الر�ــس  ملوك  كل  رب  يا   »يحمدك 

)مزمور 4:138(.   

»فلما اكمل ي�صوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه. لأنه كان يعّلمهم 

كمن له �صلطان ولي�س كالكتبة« )متى 29-28:7(.

الم�سيح العالم بكل �سيء:

اأنت عرفت جلو�سي وقيامي. فهمت  اختبرتني وعرفتني.  قد  »يا رب 

فكري من بعيد م�سلكي ومرب�سي ذريت وكل طرقي عرفت. لأنه لي�س 

كلمة في ل�ساني اإل واأنت يارب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حا�سرتني 

وجعلت علّي يدك. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت ل ا�ستطيعها. اأين 

اذهب من روحك ومن وجهك اأين اهرب. اإن �سعدت اإلى ال�سموات فاأنت 

هناك. واإن فر�ست في الهاوية فها اأنت« )مزمور 8-1:139(.

اأجابت المراأة  اإلى ههنا.  »قال لها ي�سوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي 

وقالت لي�س لي زوج. قال لها ي�سوع ح�سنا قلت لي�س لي زوج. لأنه كان لك 

خم�سة ازواج والذي لك الآن لي�س هو زوجك. هذا قلت بال�سدق. قالت 

له المراأة يا �سيد ارى انك نبي« )يوحنا 19-16:4(.

خدمة الم�سيح:

الكواكب.  القلوب ويجبر ك�سرهم. يح�سي عدد  المنك�سري  »ي�سفي 

يدعو كلها با�سماء« )مزمور 4-3:147(.

لأ�سفي  ار�سلني  الم�ساكين  لأب�سر  م�سحني  لأنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لأنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(. 
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ار�ساله روح الله:

كلماتي«  اعلمكم  روحي.  لكم  افي�س  هانذا  توبيخي.  عند  »ارجعوا 

)اأمثال 23:1(.  

انطلق ل  اإن لم  انطلق. لأنه  اأن  اأنه خير لكم  الحق  اقول لكم  »لكني 

ياأتيكم المعزي. ولكن اإن ذهبت ار�سله اليكم« )يوحنا 7:16(.

رف�س الم�سيح:

»لأني دعوت فاأبيتم ومددت يدي ولي�س من يبالي« )اأمثال 24:1(.

»ومع اأنه كان قد �سنع اأمامهم اآيات هذا عددها لم يوؤمنوا به« )يوحنا 37:12(.

الم�سيح هو الحكمة المتج�سد:

الملوك وتق�سي  تملك  بي  القدرة،  لي  الفهم.  اأنا  والراأي.  الم�سورة  »لي 

العظماء عدل. بي تتراأ�س الروؤ�ساء وال�سرفاء. كل ق�ساة الأر�س. اأنا احب الذين 

يحبونني والذين يبّكرون اإلّي يجدونني. عندي الغنى والكرامة. قنية فاخرة 

وحظ. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز وغلتي خير من الف�سة المختـارة. 

في طريق العدل اأتم�سى في و�سط �سبل الحق« )اأمثال 20-14:8(.

بالم�سيح ي�سوع الذي �سار لنا حكمة من اهلل وبرا وقدا�سة  اأنتم  »ومنه 

وفداء« )1كورنثو�س 30:1(.

مخارجه منذ القديم:

»منذ الزل م�سحت منذ البدء منذ اأوائل الأر�س« )اأمثال 23:8(.

المسيح في سفـر األمثال
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»في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل« )يوحنا 1:1(.

ال�سانع لكل الأ�سياء:

»اذ لم يكن قد �سنع الأر�س بعد ول البراري ول اأول اعفار الم�سكونة. 

لما  الغمر.  وجه  على  دائرة  ر�سم  لما  اأنا.  هناك  كنت  ال�سموات  ثبت  لما 

اثبت ال�سحب من فوق لما ت�سددت ينابيع الغمر. لما و�سع للبحر حده فال 

تتعدى المياه تخمه لما ر�سم اأ�س�س الر�س. كنت عنده �سانعا وكنت كل 

يوم لّذته فرحة دائما قدامه« )اأمثال 30-26:8(. 

»كان في العالم وكّون العالم به ولم يعرفه العالم« )يوحنا 10:1(.

»فاإنه فيه خلق الكل ما في ال�سموات وما على الأر�س ما يرى وما ل يرى 

�سواء كان عرو�سا ام �سيادات ام ريا�سات ام �سالطين. الكل به وله قد خلق« 

)كولو�صي 16:1(.  

�سيء  لكل  وارثا  الذي جعله  ابنه  الأخيرة في  الأيام  »كلمنا في هذه 

الذي به اأي�سا عمل العالمين« )عبرانيين 2:1(.

واهب الحياة:

»لأنه من يجدني يجد الحياة وينال ر�سى من الرب. ومن يخطئ عني 

ي�سر نف�سه. كل مبغ�سي يحبون الموت« )اأمثال 36-35:8(.

»قال له ي�سوع اأنا هو الطريق والحق والحياة. لي�س اأحد ي�اأتي اإلى الآب 

اإل بي« )يوحنا 6:14(.

»خرافي ت�سمع �سوتي واأنا اعرفها فتتبعني. واأنا اأعطيها حياة اأبدية ولن 

تهلك اإلى الأبد ول يخطفها اأحد من يدي« )يوحنا 28-27:10(.
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الم�سيح وهو على الأر�س هو اأي�سا في ال�سماء: 

»من �سعد اإلى ال�سموات ونزل. من جمع الريح في حفنتيه. من �سّر 

الميـاه في ثوب. من ثبت جميع اطراف الأر�س. ما ا�سمه وما ا�سم ابنه ان 

عرفت« )اأمثال 4:30(.

الإن�سان  ابن  ال�سماء  نزل من  الذي  اإل  ال�سماء  اإلى  اأحد �سعد  »ولي�س 

الذي هو في ال�سماء« )يوحنا 13:3(.

كل الأ�سياء �سنعت بوا�سطته:

»من �سعد اإلى ال�سموات ونزل. من جمع الريح في حفنتيه. من �سّر 

الميـاه في ثوب. من ثبت جميع اأطراف الر�س. ما ا�سمه وما ا�سم ابنه ان 

عرفت« )اأمثال 4:30(.

»اهلل بعد ما كلم الآباء بالنبياء قديما باأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه 

اأي�سا عمل  به  الذي  �سيء  لكل  وارثا  الذي جعله  ابنه  في  الأخيرة  الأيام 

العالمين الذي وهو بهاء مجده ور�سم جوهره وحامل كل ال�سياء بكلمة 

قدرته بعدما �سنع بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س في يمين العظمة في 

الأعالي« )عبرانيين 3-1:1(.

»فاإنه فيه خلق الكل ما في ال�سموات وما على الأر�س ما يرى وما ل يرى 

�سواء كان عرو�سا اأم �سيادات اأم ريا�سات اأم �سالطين. الكل به وله قد خلق« 

)كولو�صي 16:1(..  

»كان في العالم وكّون العالم به ولم يعرفه العالم« )يوحنا 10:1(.

ا�سمه كان مخفى في العهد القديم:

»من �سعد اإلى ال�سموات ونزل. من جمع الريح في حفنتيه. من �سّر 
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الميـاه في ثوب. من ثبت جميع اأطراف الر�س. ما ا�سمه وما ا�سم ابنه اإن 

عرفت« )اأمثال 4:30(.

 »ف�ستلد ابنا وتدعو ا�سمه ي�سوع لأنه يخّل�س �سعبه من خطاياهم«

)متى 21:1(.  

هو ابن الله الأزلي:

»ما ا�سمه وما ا�سم ابنه اإن عرفت« )امثال 30:4(

»وها اأنت �ستحبلين وتلدين ابنا وت�سمينه ي�سوع. هذا يكون عظيما وابن 

العلي يدعى« )لوقا 32-31:1(.
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الرجل الفقير الحكيم المن�سي:

اأنا�س قليلون. فجاء عليها ملك عظيم وحا�سرها  »مدينة �سغيرة فيها 

هو  فنجى  حكيم  م�سكين  رجل  فيها  ووجد  عظيمة.  اأبراجا  عليها  وبنى 

الحكمة  فقلت  الم�سكين.  الرجل  ذلك  ذكر  اأحد  وما  بحكمته.  المدينة 

ي�سمع« ل  وكالمه  فمحتقرة  الم�سكين  حكمة  اأمــا  القوة  من   خير 

)جامعة 16-14:9(.  

»فاإنكم تعرفون نعمة ربنا ي�سوع الم�سيح اإنه من اأجلكم افتقر وهو غني 

لكي ت�ستغنوا اأنتم بفقره« )2كورنثو�س 9:8(.

اإنه  بالأنبياء  ما قيل  يتم  نا�سرة. لكي  لها  يقال  »واأتى و�سكن في مدينة 

�سيدعى نا�سريا« )متى 23:2(.

»فقال له نثنائيل اأمن النا�سرة يمكن اأن يكون �سيء �سالح. قال له فيلب�س 

تعال وانظر« )يوحنا 46:1(.

المسيح في سفـر الجامعة
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جاذبية الم�سيح على ال�سليب:

»اجذبني وراءك فنجري ادخلني الملك اإلى حجاله. نبتهج ونفرح بك. 

نذكـر حبك اكثر من الخمر. بالحق يحبونك« )ن�صيد الأن�صاد 4:1(.

»واأنا اإن ارتفعت عن الأر�س اجذب اإلّي الجميع« )يوحنا 32:12(.

هو المحبوب باأكمله:

»كالتفاح بين �سجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله ا�ستهيت 

اأن اجل�س وثمرته حلوة لحلقي« )ن�صيد الأن�صاد 3:2(.

»الذي ياأتي من فوق هو فوق الجميع. والذي من الأر�س هو ار�سي ومن 

الأر�س يتكلم. الذي ياأتي من ال�سماء هو فوق الجميع« )يوحنا 31:3(.

»و�سوت من ال�سموات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به �سررت« )متى 17:3(.

لم يتكّلم ان�سان مثله قط:

بنات  يا  خليلي  وهــذا  حبيبي  هذا  م�ستهيات.  وكله  حــالوة  »حلقه 

اور�سليم« )ن�صيد الأن�صاد16:5(.

»وكان الجميع ي�سهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من 

فمه ويقولون األي�س هذا ابن يو�سف« )لوقا 22:4(.

»فلما اكمل ي�سوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه« )متى 28:7(.

سفـر نشيد األنشاد
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مرفو�س من �سعبه:

»ويل لالأّمة الخاطئة ال�سعب الثقيل الإثم ن�سل فاعلي ال�سر اأولد مف�سدين. 

تركوا الرب ا�ستهانوا بقدو�س ا�سرائيل ارتدوا اإلى وراء« )ا�صعيا 4:1(.

تقاومون  دائما  اأنتم  والآذان  بالقلوب  المختونين  وغير  الرقاب  ق�ساة  »يا 

الروح القد�س. كما كان اآباوؤكم كذلك اأنتم. اأي النبياء لم ي�سطهده اآباوؤكم 

وقد قتلوا الذين �سبقوا فانباأوا بمجيء البار الذي اأنتم الآن �سرتم م�سلميه 

وقاتليه« )اأعمال 52-51:7(.

عمل الم�سيح النيابي على ال�سليب هو اأ�سا�س المحاججة:

»هلم نتحاجج يقول الرب. اإن كانت خطاياكم كالقرمز تبي�س كالثلج. اإن 

كانت حمراء كالدودي ت�سير كال�سوف« )ا�صعياء 18:1(.

اإن اأ�صا�س هذه المحاججة موجودة في كلماته: »وهو مجروح لأجل معا�سينا، 

م�سحوق لأجل اآثامنا، تاأديب �سالمنا عليه وبحبره �سفينا« )ا�صعيا 5:53(.

»واعّرفكم اأيها الخوة بالإنجيل الذي ب�سرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه 

اإذا كنتم قد  اإل  اأي كالم ب�سرتكم به  اإن كنتم تذكرون  اأي�سا تخل�سون  وبه 

اآمنتم عبثا. فاإنني �سلمت اإليكم في الأول ما قبلته اأنا اأي�سا اإن الم�سيح مات 

من اأجل خطايانا ح�سب الكتب. واإنه دفن واإنه قام في اليوم الثالث ح�سب 

الكتب« )1كورنثو�س 4-1:15(.

المسيح في سفـر إشعياء
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ملك الم�سيح الألفي:

»ويكون في اآخر الأيام اإن جبل بيت الرب يكون ثابتا في راأ�س الجبال 

ويرتفع فوق التالل وتجري اإليه كل الأمم« )ا�صعيا 4-2:2(. 

بيت  اإلى  الرب  جبل  اإلى  ن�سعد  هلم  ويقولون  كثيرة  �سعوب  »وت�سير 

تخرج  �سهيون  من  لأنه  �سبله  في  ون�سلك  طرقه  من  فيعّلمنا  يعقوب  اإله 

ل�سعوب  وين�سف  الأمم  بين  فيق�سي  الرب.  كلمة  اأور�سليم  ومن  ال�سريعة 

اأمة  اأمة على  ترفع  مناجل. ل  كثيرين فيطبعون �سيوفهم �سككا ورماحهم 

�سيفا ول يتعلمون الحرب فيما بعد« )ا�صعياء 4-2:2(.

»ثم بوق المالك ال�سابع فحدثت ا�سوات عظيمة في ال�سماء قائلة قد �سارت 

ممالك العالم لربنا وم�سيحه ف�سيملك اإلى اأبد الآبدين« )روؤيا 15:11(.

الم�سيح الكلي القدا�سة:

»في �سنة وفاة عزيا الملك راأيت ال�سيد جال�سا على كر�سي عال ومرتفع 

واأذياله تمالأ الهيكل. ال�سرافيم واقفون فوقه لكل واحد �ستة اأجنحة باثنين 

يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدو�س 

قدو�س قدو�س رب الجنود مجده ملء كل الر�س« )ا�صعياء 3-1:6(.

»قال ا�سعياء هذا حين راأى مجده وتكلم عنه« )يوحنا 41:12(.

يتكلم باأمثلة:

»فقال اذهب وقل لهذا ال�سعب ا�سمعوا �سمعا ول تفهموا واب�سروا اب�سارا 

يب�سر  لئال  عينيه  واطم�س  اذنيه  وثّقل  ال�سعب  هذا  قلب  غّلظ  تعرفوا.  ول 

بعينيه وي�سمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع في�سفى« )ا�صعياء 10-9:6(.

ل  و�سامعين  يب�سرون  ل  مب�سرين  لأنهم  باأمثال.  اكلمهم  هذا  اأجل  »من 

ي�سمعون ول يفهمون« )متى 13:13(. 
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اأعمى عيونهم:

»غّلظ قلب هذا ال�سعب وثّقل اذنيه واطم�س عينيه لئال يب�سر بعينيه 

وي�سمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع في�سفى« )ا�صعياء 10:6(.

و�سامعون  يب�سرون  ل  مب�سرون  لأنهم  باأمثال.  اكلمهم  هذا  اأجل  »من 

لي�سمعون ول يفهمون. فقد تمت فيهم نبوة ا�سعياء القائلة ت�سمعون �سمعا 

قد  ال�سعب  هذا  قلب  لأن  تنظرون.  ول  تب�سرون  ومب�سرون  تفهمون.  ول 

غلظ. واآذانهم قد ثقلت �سماعها« )متى 15-13:13(.

ميالده العذراوي:

ابنا وتدعو  وتلد  تحبل  العذراء  ها  اآية.  نف�سه  ال�سيد  يعطيكم  »ولكن 

ا�سمه عمانوئيل« )ا�صعيا 14:7(. 

»هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون ا�سمه عمانوئيل الذي تف�سيره 

اهلل معنا« )متى 23:1(.

عظيما  يكون  هذا  ي�سوع.  وت�سمينه  ابنا  وتلدين  �ستحبلين  اأنِت  »وها 

وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كر�سي داود ابيه. ويملك على بيت 

اإلى الأبد ول يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للمالك كيف يكون  يعقوب 

هذا واأنا ل�ست اعرف رجال. فاأجاب المالك وقال لها. الروح القد�س يحل 

عليك وقوة العلي تظللك فلذلك اأي�سا القدو�س المولود منك يدعى ابن 

اهلل« )لوقا 35-31:1(.

عمانوئيل:

ابنا وتدعو  وتلد  تحبل  العذراء  ها  اآية.  نف�سه  ال�سيد  يعطيكم  »ولكن 

ا�سمه عمانوئيل« )ا�صعياء 14:7(.

»هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون ا�سمه عمانوئيل الذي تف�سيره 

اهلل معنا« )متى 23:1(.
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الم�سيح �سخرة عثرة:

وفخا  ا�سرائيل  لبيتي  عثرة  و�سخرة  �سدمة  وحجر  مقد�سا  »ويكون 

و�سركا ل�سكان اور�سليم« )ا�صعياء 14:8(

»الذي اإذ تاأتون اإليه حجرا حّيا مرفو�سا من النا�س ولكن مختار من اهلل 

كريم كونوا اأنتم اأي�سا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقد�سا لتقديم 

في  اأي�سا  يت�سمن  لذلك  الم�سيح.  بي�سوع  اهلل  عند  مقبولة  روحية  ذب�ائح 

الكتاب هاأنذا ا�سع في �سهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يوؤمن به لن 

يخزى« )1بطر�س 2: 4- 8(. 

خدمته في الجليل:

»ولكن ل يكون ظالم للتي عليها �سيق. كما اأهان الزمان الأول اأر�س 

زبولون واأر�س نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم« 

)ا�صعياء 1:9(.   

»ولما �سمع ي�سوع ان يوحنا ا�سلم ان�سرف اإلى الجليل. وترك النا�سرة واأتى 

ف�سكن في كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم. لكي يتم 

ما قيل با�سعياء النبي القائل. اأر�س زبولون واأر�س نفتاليم طريق البحر عبر 

الأردن جليل الأمم. ال�سعب الجال�س في ظلمة اب�سر نورا عظيما. والجال�سون 

في كورة الموت وظالله ا�سرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتداأ ي�سوع يك�رز 

ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت ال�سموات« ) متى 17-12:4(.

ال�سعب ال�سالك في الظلمة اأب�سر نورا عظيما:

»ال�سعب ال�سالك في الظلمة اب�سر نورا عظيما. الجال�سون في اأر�س 

ظالل الموت ا�سرق عليهم نور« )ا�صعياء 2:9(.

»لي�سيء على الجال�سين في الظلمة وظالل الموت لكي يهدي اأقدامنا 

في طريق ال�سالم« )لوقا 79:1(.
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تج�ّسده:

ويدعى  كتفه  على  الريا�سة  وتكون  ابنا  ونعطى  ولد  لنا  يولد  »لأنه 

ا�سمه عجيبا م�سيرا اإلها قديرا اأبا اأبديا رئي�س ال�سالم« )ا�صعيا 6:9(. 

»لنمو ريا�سته ولل�سالم ل نهاية على كر�سي داود وعلى مملكته ليثبتها 

اإلى الأبد. غيرة رب الجنود ت�سنع هذا«  ويع�سدها بالحق والبر من الآن 

)ا�صعياء 9: 7(.  

معك  الرب  عليها.  المنعم  اأيتها  لك  �سالم  وقال  المالك  اإليها  »فدخل 

مباركة اأنِت في الن�ساء. فلما راأته ا�سطربت من كالمه وفكرت ما ع�سى اأن تكون 

هذه التحية. فقال لها المالك ل تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند 

اهلل. وها اأنِت �ستحبلين وتلدين ابنا وت�سمينه ي�سوع« )لوقا 31-28:1(.

نعطى ابنا )اأي يبذل من اأجلنا ابنا(:

»لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الريا�سة على كتفه ويدعى ا�سمه 

ولل�سالم ريا�سته  لنمو  ال�سالم.  رئي�س  اأبديا  اأبا  قديرا  اإلها  م�سيرا   عجيبا 

ل نهاية على كر�سي داود وعلى مملكته ليثبتها ويع�سدها بالحق والبر 

من الآن اإلى الأبد. غيرة رب الجنود ت�سنع هذا« )ا�صعياء 7-6:9(. 

»لأنه هكذا اأحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل 

من يوؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية« )يوحنا 16:3(

ا�سمه عجيب: 

»لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الريا�سة على كتفه ويدعى ا�سمه 

عجيبا م�سيرا اإلها قديرا اأبا اأبديا رئي�س ال�سالم. لنمو ريا�سته ولل�سالم ل 

نهاية على كر�سي داود وعلى مملكته ليثبتها ويع�سدها بالحق والبر من 

الآن اإلى الأبد. غيرة رب الجنود ت�سنع هذا« )ا�صعياء 9: 6 و7(.
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»ثم طوى ال�سفر و�سلمه اإلى الخادم وجل�س. وجميع الذين في المجمع 

كانت عيونهم �ساخ�سة اإليه. فابتداأ يقول لهم اإنه اليوم قد تم هذا المكتوب 

النعمة  كلمات  من  ويتعجبون  له  ي�سهدون  الجميع  وكان  م�سامعكم.  في 

الخارجة من فمه ويقولون األي�س هذا ابن يو�سف« )لوقا4: 20- 22(.

فهو عجيب في ا�سمه:

ي�صاأل منوح مالك الرب عن ا�صمه فياأتيه الجواب »لماذا ت�ساأل عن ا�سمي 

»اإلى  فيقول  با�صمه  يتغّنى  النبي  وا�صعياء   .)18:13 )ق�صاة  عجيب«  وهو 

تردد  الن�صيد  8:26(. وعرو�س  )ا�صعيا  النف�س«  �سهوة  واإلى ذكرك  ا�سمك 

اأجل�س  اأن  ا�ستهيت  تحت ظّله  مهراق…  فتقول »ا�سمه دهن  الحلو  ا�صمه 

وثمرته حلوة لحلقي… حلقه حالوة وكله م�ستهيات« وداود النبي يكتب 

عنه ويقول: »ويكون ا�سمه اإلى الدهر قدام ال�سم�س يمتد ا�سمه ويتباركون 

به كل اأمم الأر�س يطّوبونه« )مزمور 17:72(.

ما طلبتم  اأن كل  اأقول لكم  الحق  »الحق  با�صمه  اإن ال�صلوات ت�صتجاب 

با�صمه  تخرج  وال�صياطين   .)23:16 )يوحنا  يعطيكم«  با�سمي  الآب  من 

با�سمك« لنا  ال�سياطين تخ�سع  يا رب حتى  قائلين  بفرح  ال�سبعون   »فرجع 

)لوقا 17:10(. والخال�س اأي�صا با�صمه »ولي�س باأحد غيره الخال�س لأن 

لي�س ا�سم اآخر تحت ال�سماء قد اأعطي بين النا�س به ينبغي اأن نخل�س« 

)اأعمال 12:4(. حقا اأن ا�صم الرب برج ح�صين يرك�س اليه ال�صديق ويتمّنع.

وهو عجيب في ولدته:

جميع الآباء والأنبياء ولدوا ح�صب الطبيعة من زرع ب�صر. اأما ي�صوع فقد 

ولد باأعجوبة تفوق نوامي�س الطبيعة اإذ قد حبل به من الروح القد�س من عذراء 

لم تعرف رجال.
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وهو عجيب في مهده:

لقد ولد وديعا ومتوا�صعا في مذود البقر لكي يعلمنا باأن الحياة الأر�صية 

بول�س  والتي و�صفها  واأمجادها  الأبدية  بالحياة  نقي�صها  عندما  و�صئيلة  فانية 

الر�صول بقوله: »ما لم تر عين ولم ت�سمع به اأذن ولم يخطر على بال ان�سان ما 

اأعّده اهلل للذين يحبونه« )1كورنثو�س 9:2(. لقد ولد بين الحمالن لأنه هو 

»حمل اهلل الذي يرفع خطّية العالم« )يوحنا 29:1(.

عجيب في حياته:

لقد كانت حياته خلوا من الخطية والخطاأ. لقد وقف اأمام اليهود مرة وقال: 

»من منكم يبكتني على خطية« ف�صمتوا ولم يقدروا اأن يجيبوه. هذا هو الذي 

اأ�صبع  قيل عنه لم يتكلم ان�صان مثله قط. هو الذي جاع كان�صان ولكنه كاإله 

الجموع من خيراته. لقد عط�س كان�صان ولكنه كاله وقف في العيد ونادى قائال: 

يعط�س  »من   .…)37:7 )يوحنا  وي�سرب«  اإلّي  فليقبل  اأحد  عط�س  »اإن 

فلياأت ومن يرد فلياأخذ ماء حياة مجانا« )روؤيا 17:22(. »وبالجماع عظيم 

هو �سر التقوى اهلل ظهر في الج�سد« )1تيموثاو�س 16:3(.

عجيب في قدرته:

لقد وقف اأمام المر�س فاإذا بالمر�س يخر عند قدميه خا�صعا. واأتوا باأعمى 

واغت�صل…  اذهب  له  وقال  العينين  محل  وو�صعه  طينا  فاأخذ  اأعمى  مولود 

فذهب واغت�صل ورجع ب�صيرا.

وعندما راأى اأرملة نايين تبكي على ابنها الميت المحمول اإلى القبر فاأتى 

واأوقف الموكب ولم�س النع�س واأقام الميت ودفعه اإلى اأمه. 

وماذا نقول عن اليعازر الذي مات ودفن وكان له اأربعة اأيام في القبر لكن 

الأموات  يقيم  الآب  اأن  كما  »لأنه  الميت.  واأقام  المقبرة  اإلى  ذهب  الم�صيح 

ويحيي كذلك البن اأي�سا يحيي من ي�ساء« )يوحنا 21:5(.
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ولما كان في ال�صفينة مع التالميذ وكانت الأمواج تكاد تغرق ال�صفينة قام وانتهر 

الريح وقال للبحر اأ�صكت ابكم ف�صكنت الريح و�صار هدوء عظيم فخاف التالميذ 

خوفا عظيما وقالوا بع�صهم لبع�س من هو هذا فان الريح اأي�صا والبحر يطيعانه.

وهو عجيب في محبته:

الأ�صنى  المجد  نف�صه من  اأخلى  لقد  بفقره.  نحن  ن�صتغني  لكي  افتقر  لقد 

اإلى الأر�س لكي يرفعنا من  لكي يعطينا الأمجاد ال�صماوية. نزل من ال�صماء 

اذ بذل نف�صه فدية عن خطايانا  المنتهى  اإلى  اأحبنا  ال�صماء. لقد  اإلى  الأر�س 

»لأن هكذا اأحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل من 

يوؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية«

عجيب في �سهادة الأنبياء عنه:

قال عنه لوقا الب�صيرباأن »له ي�سهد جميع الأنبياء اأن كل من يوؤمن به ينال 

با�سمه غفران الخطايا« )اأعمال 43:10(. 

بقوله:  الموت  فرا�س  على  وهو  ال�صيخ  يعقوب  مجيئه  عن  تنباأ  الذي  هو 

»ل يزول ق�سيب )�سولجان( من يهوذا وم�سترع من بين رجليه حتى ياأتي 

�سيلون وله يكون خ�سوع �سعوب« )تكوين 10:49(.

وهو الذي راآه دانيال فقال: »كنت اأرى في روؤى الليل واإذا مع �سحب ال�سماء 

مثل ابن ان�سان اأتى وجاء اإلى القديم الأيام فقّربوه قّدامه فاأعطي �سلطانا ومجدا 

وملكوتا لتتعّبد له كل ال�سعوب والأمم والأل�سنة« )دانيال 14-13:7(.

اأ�صل  الالهوت  »اأ�صل وذّرية داود« فهو بح�صب  باأنه  الذي قيل عنه  وهو 

داود ولكن ح�صب النا�صوت هو ابن داود.

عجيب في اأزليته:

»وهو بهاء مجده ور�سم جوهره وحامل كل الأ�سياء بكلمة قدرته بعدما �سنع 

بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س عن يمين العظمة في الأعالي« )عبرانيين 3:1(. 
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وهو الذي فيه »خلق الكل ما يرى وما ل يرى �سواء كان عرو�سا اأم �سيادات 

اأم ريا�سات اأم �سالطين، الكل به وله قد خلق« )كولو�صي 17-16:1(.

وهو الذي »به كان كل �سيء وبغيره لم يكن �سيء مماكان« )يوحنا 3:1(.

وهو الذي »كان في العالم وكّون العالم به ولم يعرفه العالم« )يوحنا 10:1(.

»هو الذي مخارجه منذ القديم منذ اأيام الأزل« )ميخا 2:5(. 

هو الذي قال عنه بول�س الر�صول »اأن فيه يحل كل ملء الالهوت ج�سديا«

هو الذي قال لليهود »قبل ابراهيم اأنا كائن«

عجيب في �سمّو �سفاته:

........................... للبناء حجر الزاوية فهو

.......................... وللفنان م�صتهى كل الأمم

.......................... وللجائع هو خبز الحياة

.......................... وللعط�صان هو ماء الحياة

.......................... وللتائه هو الطريق

.......................... وللمائت هو القيامة والحياة

.......................... وللمري�س هو الطبيب ال�صافي

.......................... ولل�صائغ هو اأف�صل من كل خزائن م�صر 

.......................... وللفلكي هو نجم ال�صباح

.......................... ولبائع الزهور هو نرج�س �صارون وزنبقة الحقل

.......................... وللقا�صي هو الدّيان

.......................... وللمحامي هو ال�صفيع
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.......................... ولجمعية الأمم المتحدة هو ال�صالم

.......................... وللواعظ هو الكلمة

.......................... ولمحرر الأخبار هو الأخبار ال�صارة

.......................... وللكاتب هو الألف والياء

.......................... وللتلميذ هو المعلم ال�صالح

.......................... وللفيل�صوف هو حكمة الله

.......................... ولل�صعب ال�صالك في الظلمة هو نور العالم

.......................... واأعظم �صيء للخاطيء هو حمل الله الذي يرفع خطّية العالم.

عجيب في �سخ�سيته:

في مقولة كتبها اأحد الموؤمنين الأفا�صل والتي تلّخ�س لنا حياة الم�صيح 

ها: وهذا ن�صّ

جاء من اهلل مولودا من امراأة ب�سيطة، ومع ذلك فقد كان ميالده لغزا حّير 

الحكماء و�سّرا لم ي�ستطع اأحد من العلماء تحت ال�سم�س اأن يدركه.

اأخذ الطبيعة الب�سرية لكي يفدي الجن�س الب�سري و�سار ابن االن�سان لكي 

ن�سير نحن اأوالدا هلل. ن�ساأ وعا�س فقيرا وفي �سباه لم يخرج من بلدته اإال 

مرة واحدة، ولم يكن له ن�سيبا في التعليم العالي الأن عائلته لم تكن ذات 

ثروة اأو نفوذ، ومع ذلك ففي طفولته كان �سبب رعب في قلب ملك وفي 

�سباه حّير اأهل المعرفة، ولما اكتمل �سبابه �سيطر على الطبيعة وم�سى على 

االأمواج واأمر البحر فهداأ و�سفى الجموع الكثيرة واأقام الموتى ب�سلطان كلمته.

لم يكتب كتابا واحدا في حياته ومع ذلك فلي�ست هناك مكتبة يمكنها 

اأن ت�سع الكتب المكتوبة عنه.

الت�سبيح والتمجيد له تبلغ  األحان  لم يوؤلف ترنيمة واحدة ومع ذلك فان 
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عددا ال ي�ستطيع جميع المو�سيقيين معا اأن يوؤلفوا ما ي�ساويه.

اأن  العالم ال يمكنها  يوؤ�س�س مدر�سة واحدة ومع ذلك فكل جامعات  لم 

تفتخر بتالميذ اأكثر منه. لم يدر�س الطب ولكن من ذا الذي ي�ستطيع اأن 

يح�سي عدد القلوب التي �سحقتها االآالم ووجدت ال�سفاء عنده.

لم يقد جي�سا ولم يجّند ع�سكريا ولم يحمل �سالحا ولم ي�سفك دما اإال 

دم نف�سه، ومع ذلك فلي�س هناك قائد جمع حوله عددا من المتطّوعين 

تمّردهم  اأ�سلحة  الع�ساة  األقى كثير من  االأر�س  اأنحاء  اأكثر منه. ففي كل 

ولكنه  وعيد،  اأو  تهديد  منه  ي�سدر  اأن  دون  الإرادت��ه  ارادتهم  واأخ�سعوا 

هزمهم ب�سالح اللطف والوداعة والمحبة.

لقد خلع المالب�س الملكية الفاخرة ليرتدي المالب�س المتوا�سعة. كان غنيا 

ولكن في �سبيل محبته لنا افتقر والى اأي درجة من الفقر قد و�سل؟ ا�ساأل 

الرعاة والمجو�س.

فعند مولده و�سع في مذود لم يملكه

وعبر بحيرة جني�سات في قارب لم يملكه.

وفي يوم دخوله اأور�سليم ركب على جح�س ال يملكه

وعند موته دفن في قبر ال يملكه

كثيرون من العظماء لمعوا في اأفق التاريخ ثم طواهم الن�سيان. اأما ذكره 

وحده يبقى مدى االأجيال.

لم يقدر هيرود�س الملك اأن يقتله، ولم يتمّكن ال�سيطان من و�سع العقبات في 

طريق عمله. ولم ي�ستطع الموت اأن يهزمه وال القبر اأن ي�ستبقيه تحت �سطوته.

ف�سخ�سه الممجد هو المعجزة العظمى في تاريخ الب�سرية. لقد مات ميتة 

�سنيعة على ال�سليب، لكنه قام قيامة مجيدة منت�سرا على قوات الموت 

والجحيم. ليعطيك الحياة واالآن ي�ستاق اأن تناديه ربي والهي.
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عجيب في مماته:

لقد مات طوعا واختيارا بديال عنا اذ حمل اآثامنا وخطايانا على ج�صده على 

بقوله: »وهو مجروح لأجل معا�سينا  النبي  ا�صعياء  ال�صليب وقد كتب عنه 

م�سحوق لأجل اآثامنا تاأديب �سالمنا عليه وبحبره �سفينا« )ا�صعيا 5:53(

عجيب في قيامته:

ي�صوع  اأما  ذلك.  على  ت�صهد  وقبورهم  ودفنوا  ماتوا  والأنبياء  الآباء  جميع 

فقال عنه المالك للن�صوة اللواتي جئن لكي يدهّن ج�صده »لماذا تطلبن الحي 

بين الأموات. لي�س هو ههنا لكنه قام« )لوقا 24: 5 و6(.

ت�سمع  قال: خرافي  »اإذ  ومعطيها  الحياة  رب  فعال  اأنه  بقيامته  برهن  لقد 

�سوتي واأنا اأعرفها فتتبعني واأنا اأعطيها حياة اأبدية ولن تهلك اإلى الأبد« 

)يوحنا 28-27:10(.

الم�سيح هو الله القدير:

ويدعى  كتفه  على  الريا�سة  وتكون  ابنا  ونعطى  ولد  لنا  يولد  »لأنه 

ا�سمه عجيبـا م�سيرا اإلها قديرا اأبا اأبديا رئي�س ال�سالم« )ا�صعيا 6:9(.

ملوك  ورئي�س  الأموات  من  البكر  الأمين  ال�ساهد  الم�سيح  ي�سوع  »ومن 

الأر�س. الذي احبنا وقد غ�سلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة هلّل 

اأبيه له المجد وال�سلطان اإلى اأبد الآبدين. اآمين. هوذا ياأتي مع ال�سحاب 

و�ستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأر�س. نعم.

كان  والذي  الكائن  الرب  يقول  والنهاية  البداية  والياء  الألف  هو  اأنا  اآمين. 

والذي ياأتي القادر على كل �سيء« )روؤيا 8-5:1(. 

الم�سيح اأبا ابديا )اأبو الأبدية(:

»لأن  اأزلي،  اأي  الأبدية  اأبو  معنى  تحمل  الأ�سلية  اللغة  في  اأبديا  )اأبا 
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مخارجه منذ القديم منذ اأيام الأزل«(.

اأنا كائن«  ابراهيم  اأن يكون  اأقول لكم قبل  »قال لهم ي�سوع الحق الحق 

)يوحنا 58:8(.

»فلما راأيته �سقطت عند رجليه كميت فو�سع يده اليمنى علّي قائال 

ابد  اإلى  اأنا حّي  وها  ميتا  والحي وكنت  والآخر  الأول  هو  اأنا  لي ل تخف 

الآبدين اآمين« )روؤيا 18-17:1(.

رئي�س ال�سالم:

ويدعى  كتفه  على  الريا�سة  وتكون  ابنا  ونعطى  ولد  لنا  يولد  »لأنه 

ا�سمه عجيبـا م�سيرا اإلها قديرا اأبا اأبديا رئي�س ال�سالم« )ا�صعياء 6:9(.

»قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فّي �سالم. في العالم �سيكون لكم �سيق. 

ولكن ثقوا. اأنا قد غلبت العالم« )يوحنا 33:16(.

»�سالما اأترك لكم. �سالمي اعطيكم. لي�س كما يعطي العالم اعطيكم اأنا. 

ل ت�سطرب قلوبكم ول ترهب« )يوحنا 27:14(.

في  ومجد  ال�سماء  في  �سالم  الرب.  با�سم  الآتي  الملك  مبارك  »قائلين 

الأعالي« )لوقا 38:19(.

�سوف يجل�س على كر�سي )عر�س( داود: 

»لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الريا�سة على كتفه ويدعى ا�سمه 

عجيبا م�سيرا اإلها قديرا اأبا اأبديا رئي�س ال�سالم. لنمو ريا�سته ولل�سالم ل 

نهاية علـى كر�سي داود وعلى مملكته ليثبتها ويع�سدها بالحق والبر من 

الآن اإلى البد. غيرة رب الجنود ت�سنع هذا« )ا�صعياء 7-6:9(.

»هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كر�سي داود 

اأبيه« )لوقا 32:1(.
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الم�سيح من ن�سل ي�ّسى:

»ويخرج ق�سيب من جذع ي�سى وينبت غ�سن من ا�سوله ويحل عليه 

روح الرب« )ا�صعيا11: 1 و2(.

»كتاب ميالد ي�سوع الم�سيح ابن داود ابن ابراهيم« )متى 1:1(.

مم�سوح بالروح القد�س:

الم�سورة والقوة  »ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح 

روح المعرفة ومخافة الرب« )ا�صعيا 2:11(. 

لأ�سفي  ار�سلني  الم�ساكين  لأب�سر  م�سحني  لأنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لأنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.

�سوف يحكم بالحق:

الر�س  لبائ�سي  بالن�ساف  ويحكم  للم�ساكين  بالعدل  يق�سي  »بل 

وي�سرب الأر�س بق�سيب فمه ويميت المنافق بنفخة فمه« )ا�صعيا 4:11(.

»لأن الآب ل يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن. لكي يكرم الجميع 

البن كما يكرمون الآب. من ل يكرم البن ل يكرم الآب الذي ار�سله ال�حق الحق 

اقول لكم ان من ي�سمع كالمي ويوؤمن بالذي ار�سلني فله حياة ابدية ول ياأتي اإلى 

دينونة بل قد انتقل من الموت اإلى الحياة« )يوحنا 24-22:5(. 

»ثم راأيت ال�سماء مفتوحة واذا فر�س ابي�س والجال�س عليه يدعى امينا 

تيجان  را�سه  وعلى  نار  كلهيب  وعيناه  ويحارب.  يحكم  وبالعدل  و�سادقا 

كثيرة وله ا�سم مكتوب لي�س احد يعرفه ال هو. وهو مت�سربل بثوب مغمو�س 

يتبعونه  كانوا  ال�سماء  في  الذين  والجناد  اهلل.  كلمة  ا�سمه  ويدعى  بدم 

على خيل بي�س لب�سين بزا ابي�س ونقيا ومن فمه يخرج �سيف ما�س لكي 
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ي�سرب به المم وهو �سيرعاهم بع�سا من حديد وهو يدو�س مع�سرة خمر 

�سخط وغ�سب اهلل القادر على كل �سيء. وله على ثوبه وعلى فخذه ا�سم 

مكتوب ملك الملوك« )روؤيا 16-11:19(. 

متمنطق بالبر:

»ويكون البر منطقة متنيه والمانة منطقة حقويه« )ا�صعيا 5:11(.

»وفي و�سط ال�سبع المناير �سبه ابن ان�سان مت�سربال بثوب اإلى الرجلين 

فابي�سان  و�سعره  را�سه  واأما  ذهب.  من  بمنطقة  ثدييه  عند  ومتمنطق�ا 

النقي  النحا�س  �سبه  نار ورجاله  كلهيب  وعيناه  كالثلج  البي�س  كال�سوف 

كانهما محمّيتان في اأتون و�سوته ك�سوت مياه كثيرة ومعه في يده اليمنى 

�سبعة كواكب. و�سيف ما�س ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كال�سم�س 

وهي ت�سيء في قوتها. فلما راأيته �سقطت عند رجليه كميت فو�سع يده 

اليمنى علّي قائال لي ل تخف انا هو الول والآخر والحي وكنت ميتا وها انا 

حّي اإلى اأبد الآبدين« )روؤيا 18-13:1(.

ايمان الأمم به:

»ويكون في ذلك اليوم ان ا�سل ي�سى القائم راية لل�سعوب اياه تطلب 

المم ويكون محله مجدا« )ا�صعياء 10:11(.

»فانده�س الموؤمنون الذين من اهل الختان كل من جاء مع بطر�س لأن 

موهبة الروح القد�س قد ان�سكبت على الأمم اي�سا« )اعمال 45:10(.

»لهذا اأي�سا لقاه الجمع لنهم �سمعوا انه كان قد �سنع هذه الآية. فقال 

العالم قد  انكم ل تنفعون �سيئا. هوذا  انظروا.  الفري�سيون بع�سهم لبع�س 

ذهب وراءه وكان انا�س يونانيون من الذين �سعدوا لي�سجدوا في العيد. 

يا  قائلين  الجليل و�ساألوه  الذي من بيت �سيدا  اإلى فيلب�س  فتقدم هوؤلء 

�سيد نريد ان نرى ي�سوع« )يوحنا 21-18:12(. 
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هو الله المخل�س:

»هوذا الله خال�سي فاطمئن ول ارتعب لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد 

�سار لي خال�سا. فت�ستقون مياها بفرح من ينابيع الخال�س« )ا�صعيا 3-2:12(.

»ف�ستلد ابنا وتدعو ا�سمه ي�سوع لأنه يخّل�س �سعبه من خطاياهم« )متى 21:1(.

هو الذي يفتح ول اأحد يغلق ويغلق ول اأحد يفتح:

ويغلق  يغلق  من  ولي�س  فيفتح  كتفه  على  داود  بيت  مفتاح  »واجعل 

ولي�س من. يفتح واثبته وتدا في مو�سع امين ويكون كر�سي مجد لبيت 

اأبيه« )ا�صعيا 23-22:22(.

الحق  القدو�س  يقوله  التي في فيالدلفيا. هذا  الكني�سة  اإلى مالك  »واكتب 

الذي له مفتاح داود الذي يفتح ول احد يغلق ويغلق ول احد يفتح« )روؤيا 7:3(.

يميت الموت اإلى الأبد: 

اإلى الأبد ويم�سح ال�سيد الرب الدموع عن كل الوجوه  »يبلع الموت 

وينـزع عار �سعبه عن كل الأر�س لأن الرب قد تكلم« )ا�صعيا 8:25(.

»ومتى لب�س هذا الفا�سد عدم ف�ساد ولب�س هذا المائت عدم موت فحينئذ 

ت�سير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت اإلى غلبة. اين �سوكتك يا موت. اين غلبتك يا 

هاوية. اأما �سوكة الموت فهي الخطية. وقوة الخطية هي النامو�س. ولكن �سكرا 

هلّل الذي يعطينا الغلبة بربنا ي�سوع الم�سيح« )1كورنثو�س 57-54:15(.

هوذا الرب المخل�س:

»ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا الهنا انتظرناه فخّل�سنا. هذا هو الرب 

انتظرناه. نبتهج ونفرح بخال�سه« )ا�صعياء 9:25(.

قد  ال�سماء  تحت  اآخر  ا�سم  لي�س  لأن  الخال�س.  غيره  باأحد  »ولي�س 

اأعطي بين النا�س به ينبغي اأن نخل�س« )اعمال 12:4(.



139

الم�سيح حجر الزاوية:

حجر  حجرا  �سهيون  في  اأوؤ�س�س  هانذا  الرب.  ال�سيد  يقول  هكذا  »لذلك 

امتحان حجر زاوية كريما ا�سا�سا موؤ�س�سا. من اآمن ل يهرب« )ا�صعيا 16:28(.

»قال لهم ي�سوع اأما قراأتم قط في الكتب. الحجر الذي رف�سه البناوؤون 

هو قد �سار را�س الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا« 

)متى 42:21(.  

زاوية  حجر  �سهيون  في  ا�سع  هانذا  الكتاب  في  اي�سا  يت�سمن  »لذلك 

مختارا كريما والذي يوؤمن به لن يخزى. فلكم انتم الذين توؤمنون الكرامة 

را�س  �سار  قد  هو  البناوؤون  رف�سه  الذي  فالحجر  يطيعون  ل  للذين  واما 

الزاوية« )1بطر�س 2: 6 و7(. 

»قال لهم ي�سوع اأما قراأتم قط في الكتب. الحجر الذي رف�سه البناوؤون هو 

قد �سار را�س الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. لذلك 

اقول لكم ان ملكوت اهلل ين�زع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره. ومن �سقط 

على هذا الحجر يتر�س�س ومن �سقط هو عليه ي�سحقه ولما �سمع روؤ�ساء 

الكهنة والفري�سيون امثاله عرفوا انه تكلم عليهم« )متى 45-42:21(.

توبيخه ل�سعبه:

»فقال ال�سيد لأن هذا ال�سعب قد اقترب اإلّي بفمه واكرمني ب�سفتيه واأما قلبه 

فابعده عني و�سارت مخافتهم مني و�سية النا�س معلمة« )ا�صعيا 13:29(.

»يا مراوؤون ح�سنا تنباأ عنكم ا�سعياء قائال: يقترب اإلّي هذا ال�سعب بفمه 

وهم  يعبدونني  وباطال  بعيدا.  عني  فمبتعد  قلبه  واما  ب�سفتيه  ويكرمني 

يعلمون تعاليم هي و�سايا النا�س« )متى 9-7:15(.
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�سوف يكون كاأنهار ماء في مكان قاحل:

»ويكون ان�سان كمخباأ من الريح و�ستارة من ال�سيل ك�سواقي ماء في 

مكان ياب�س كظل �سخرة عظيمة في اأر�س معيية« )ا�صعياء 2:32(

»وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف ي�سوع ونادى قائال اإن عط�س 

احد فليقبل اإلّي وي�سرب. من اآمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه اأنهار 

ماء حي« )يوحنا 38-37:7(.

الم�سيح هو الدّيان والقا�سي والمخّل�س:

 »فاإن الرب قا�سينا. الرب �سارعنا. الرب ملكنا هو يخّل�سنا«

)ا�صعيا 22:33(.  

»لأن الآب ل يدين اأحدا بل قد اعطى كل الدينونة لالبن لكي يكرم 

الذي  الآب  يكرم  ل  البن  يكرم  ل  من  الآب.  يكرمون  كما  البن  الجميع 

اأر�سله« )يوحنا 23-22:5(.

الم�سيح هو الله المتج�سد »هوذا الهك«

»قولوا لخائفي القلوب ت�سددوا ل تخافوا. هوذا الهكم. النتقام ياأتي. 

جزاء الله هو ياتي ويخل�سكم« )ا�صعيا 4:35(.

كان  هذا  اجل  فمن  اأعمل.  وانا  الآن  يعمل حتى  ابي  ي�سوع  »فاأجابهم 

اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه. لنه لم ينق�س ال�سبت فقط بل قال اي�سا ان 

اهلل ابوه معادل نف�سه باهلل« )يوحنا 18-17:5(. 

»فليكن فيكم هذا الفكر الذي في الم�سيح ي�سوع اي�سا الذي اذ كان في 

اآخذا  �سورة اهلل لم يح�سب خل�سة ان يكون معادل هلّل لكنه اخلى نف�سه 

�سورة عبد �سائرا في �سبه النا�س. واذ وجد في الهيئة كان�سان و�سع نف�سه 

واطاع حتى الموت موت ال�سليب« )فيليـبي 8-5:2(.
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الم�سيح �سانع المعجزات:

الأعرج  يقفز  حينئذ  تتفتح.  ال�سم  واآذان  العمي  عيون  تتفقح  »حينئذ 

كالآيل ويترنم ل�سان الخر�س لنه قد انفجرت في البرية مياه وانهار في 

القفر« )ا�صعيا 6-5:35(.

وتنظران.  ت�سمعان  بما  يوحنا  واخبرا  اذهبا  لهما  وقال  ي�سوع  »فاجاب 

العمي يب�سرون والعرج يم�سون والبر�س يطهرون وال�سم ي�سمعون والموتى 

يقومون والم�ساكين يب�ّسرون. وطوبى لمن ل يعثر فّي« )متى 6-4:11(.

الم�سيح هو الله المتج�ّسد: 

»�سوت �سارخ في البرية اعدوا طريق الرب. قّوموا في القفر �سبيال 

للهنا« )فالم�صيح هو الهنا( )ا�صعيا 3:40(.

»فاإن هذا هو الذي قيل عنه با�سعياء النبي القائل �سوت �سارخ في البرية 

اعدوا طريق الرب. ا�سنعوا �سبله م�ستقيمة« )متى 3:3(.

»اأجاب توما وقال له ربي والهي« )يوحنا 28:20(.

مجد الله �سوف يعلن في الم�سيح:

»فيعلن مجد الرب ويراه كل ب�سر جميعا لأن فم الرب تكلم« )ا�صعيا 5:40(.

»الذي وهو بهاء مجده ور�سم جوهره وحامل كل ال�سياء بكلمة قدرته 

بعدم�ا �سنع بنف�سه تطهيرا لخطايانا جل�س في يمين العظمة في العالي« 

)عبرانيين 3:1(.  

وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من  بيننا  »والكلمة �سار ج�سدا وحّل 

الآب مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 14:1(.

»اهلل الذي قال اأن ي�سرق نور من ظلمة هو الذي اأ�سرق في قلوبنا لنارة 

معرفة مجد اهلل في وجه ي�سوع الم�سيح« )2كورنثو�س 6:4(.
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هوذا اإلهك:

»على جبل عال ا�سعدي يا مب�سرة �سهيون. ارفعي �سوتك بقوة يا مب�سرة 

اأور�سليم. ارفعي ل تخافي. قولي لمدن يهوذا هوذا الهك« )ا�صعيا40: 9و10(.

الكلمة اهلل. هذا  الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان  البدء كان  »في 

كان في البدء عند اهلل. كل �سيء به كان وبغيره لم يكن �سيء مما كان« 

)يوحنا 3-1:1(.  

و�سعها  يدك  وهات  يدّي  واب�سر  هنا  اإلى  ا�سبعك  هات  لتوما  قال  »ثم 

والهي« له ربي  توما وقال  اأجاب  موؤمنا.  بل  موؤمن   في جنبي ول تكن غير 

)يوحنا 20: 27 و28(.   

�سياأتي واأجرته معه:

»على جبل عال ا�سعدي يا مب�سرة �سهيون. ارفعي �سوتك بقوة يا مب�سرة 

اور�سليم. ارفعي ل تخافي. قولي لمدن يهوذا هوذا الهك. هوذا ال�سيد الرب بقوة 

ياأتي وذراعه تحكم له. هوذا اأجرته معه وعملته قدامه« )ا�صعيا 10-9:40(.

اآتي �سريعا واجرتي معي لجازي كل واحد كما يكون عمله«  انا  »وها 

)روؤيا 12:22(.   

»والغار�س وال�ساقي هما واحد ولكن كل واحد �سياأخذ اجرته بح�سب 

تعبه« )1كورنثو�س 8:3(.

الم�سيح هو الراعي ال�سالح:

»هوذا ال�سيد الرب بقوة ياأتي وذراعه تحكم له... كراع يرعى قطيعه. بذراعه 

يجمع الحمالن وفي ح�سنه يحملها ويقود المر�سعات« )ا�صعيا 40: 10- 11(.

الخراف« عن  نف�سه  يبذل  ال�سالح  والراعي  ال�سالح.  الراعي  هو   »اأنا 

)يوحنا 11:10(.  
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الم�سيح الوديع والمتوا�سع:

و�سعت  نف�سي.  به  �سّرت  الذي  مختاري  اع�سده  الذي  عبدي  »هوذا 

روحي عليه فيخرج الحق لالمم. ل ي�سيح ول يرفع ول ي�سمع في ال�سارع 

�سوته. ق�سبة مر�سو�سة ل يق�سف وفتيلة خامدة ل يطفئ. اإلى المان يخرج 

الحق. ل يكل ول ينك�سر حتى ي�سع الحق في الر�س« )ا�صعيا 4-1:42(.

»لكي يتم ما قيل با�سعياء النبي هوذا فتاي الذي اخترته حبي�بي الذي �سّرت 

به نف�سي. ا�سع روحي عليه فيخبر المم بالحق. ل يخا�سم ول ي�سيح ول ي�سمع 

احد في ال�سوارع �سوته. ق�سبة مر�سو�سة ل يق�سف وفتيلة مدخنة ل يطفئ حتى 

يخرج الحق اإلى الن�سرة وعلى ا�سمه يكون رجاء المم« )متى 21-17:12(.

الم�سيح نور لالأمم:

عهدا  واأجعلك  واحفظك  بيدك  فام�سك  بالبر  دعوتك  قد  الرب  »اأنا 

لل�سعب ونورا لالأمم« )ا�صعيا 6:42(.

»فاأتى بالروح اإلى الهيكل. وعندما دخل بال�سبي ي�سوع ابواه لي�سنعا له 

ح�سب عادة النامو�س اخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال: الآن تطلق عبدك 

يا �سيد ح�سب قولك ب�سالم. لن عينّي قد اب�سرتا خال�سك الذي اعددته 

ا�سرائيل«  ل�سعبك  ومجدا  لالمم  اعالن  نور  ال�سعوب.  جميع  وجه  قدام 

)لوقا32-27:2(.   

يفتح اأعين العمي:

»لتفتح عيون العمي لتخرج من الحب�س الماأ�سورين من بيت ال�سجن 

الجال�سين في الظلمة« )ا�صعيا 7:42(.

ي�سمعون  وال�سم  يطهرون  والبر�س  يم�سون  والعرج  يب�سرون  »العمي 

والموتى يقومون والم�ساكين يب�ّسرون« )متى 5:11(
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الرب ا�سمه:

»اأنا الرب هذا ا�سمي ومجدي ل اعطيه لآخر ول ت�سبيحي للمنحوتات« 

)ا�صعيا 8:42(.  

الأرباب«  الملوك ورب  ا�سم مكتوب ملك  »وله على ثوبه وعلى فخذه 

)روؤيا 16:19(.  

الم�سيح العبد:

»اأنتم �سهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتوؤمنوا بي 

وتفهموا اني انا هو. قبلي لم ي�سور اله وبعدي ل يكون« )ا�صعيا 10:43(.

»فليكن فيكم هذا الفكر الذي في الم�سيح ي�سوع اي�سا الذي اذ كان في 

اآخذا  �سورة اهلل لم يح�سب خل�سة ان يكون معادل هلّل لكنه اخلى نف�سه 

�سورة عبد �سائرا في �سبه النا�س. واذ وجد في الهيئة كان�سان و�سع نف�سه 

واطاع حتى الموت موت ال�سليب« )فيليـبي 8-5:2(.

الم�سيح هو الكائن:

»انتم �سهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتوؤمنوا 

بي وتفهموا اني اأنا هو. قبلي لم ي�سور اله وبعدي ل يكون. انا انا الرب 

ولي�س غيري مخل�س« )ا�صعيا43: 10 و11(.

»فقال لهم ي�سوع متى رفعتم ابن الن�سان فحينئذ تفهمون اني انا هو« 

)يوحنا 28:8(.  

الم�صيح هو خبز الحياة...................................................... )يوحنا 35:6(.

الم�صيح هو نور العالم ........................................................ )يوحنا 12:8(.

الم�صيح هو الباب..................................................................... )يوحنا 9:10(.
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الم�صيح هو الراعي ال�صالح.......................................... )يوحنا 12:10(.

الم�صيح هو القيامة والحياة........................................... )يوحنا 25:11(.

الم�صيح هو الكرمة الحقيقية....................................... )يوحنا 1:15(.

الم�صيح هو الطريق والحق والحياة..................... )يوحنا 6:14(.

الم�سيح هو المخل�س الوحيد:

»انتم �سهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتوؤمنوا 

بي وتفهموا اني انا هو. قبلي لم ي�سور اله وبعدي ل يكون. انا انا الرب 

ولي�س غيري مخل�س« )ا�صعيا 11-10:43(.

ي�سوع  با�سم  انه  ا�سرائيل  �سعب  وجميع  جميعكم  عند  معلوما  »فليكن 

الم�سيح النا�سري الذي �سلبتموه انتم الذي اقامه اهلل من الموات. بذاك وقف 

هذا امامكم �سحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناوؤون الذي 

اآخر تحت  ا�سم  لي�س  الخال�س لن  باحد غيره  الزاوية. ولي�س  را�س  �سار 

ال�سماء قد اأعطي بين النا�س به ينبغي ان نخل�س« )اأعمال 12-10:4(.

الم�سيح هو الماحي الخطايا:

»اأنا اأنا هو الماحي ذنوبك لجل نف�سي وخطاياك ل اذكرها« )ا�صعيا 25:43(.

ا�سمه«  اجل  الخطايا من  لكم  الولد لنه قد غفرت  اأيها  اليكم  »اكتب 

)1يوحنا 12:2(.    

»من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لنها احبت كثيرا. 

والذي يغفر له قليل يحب قليال. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتداأ 

اي�سا. فقال  الذي يغفر خطايا  انف�سهم من هذا  يقولون في  المتكئون معه 

للمراأة ايمانك قد خّل�سك. اذهبي ب�سالم« )لوقا 47:7(. 
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»فلما راأى ي�سوع ايمانهم قال للمفلوج يا بنّي مغفورة لك خطاياك. وكان 

قوم من الكتبة هناك جال�سين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا 

بتجاديف. من يقدر ان يغفر خطايا ال اهلل وحده« )مرق�س 7-5:2(.

الم�سيح المروي عط�س �سعبه: 

»لأني ا�سكب ماء على العط�سان و�سيول على الياب�سة. ا�سكب روحي 

على ن�سلك وبركتي على ذريتك« )ا�صعيا 3:44(.

»وفي اليوم الخير العظيم من العيد وقف ي�سوع ونادى قائال ان عط�س 

احد فليقبل الّي وي�سرب. من اآمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار 

ماء حّي. قال هذا عن الروح الذي كان الموؤمنون به مزمعين ان يقبلوه. لن 

الروح القد�س لم يكن قد اأعطي بعد. لن ي�سوع لم يكن قد مّجد بعد« 

)يوحنا 38-37:7(.  

الم�سيح ملك ا�سرائيل:

»هكذا يقول الرب فاديكم قدو�س ا�سرائيل. لجلكم ار�سلت اإلى بابل 

والقيت المغاليق كلها والكلدانيين في �سفن ترنمهم. انا الرب قدو�سكم 

خالق ا�سرائيل ملككم« )ا�صعيا 15-14:43(.

»وراأى ي�سوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا ا�سرائيلي حقا ل غ�س فيه. 

قال له نثنائيل من اين تعرفني؟ اأجاب ي�سوع وقال له: قبل ان دعاك فيلي�ب�س وانت 

تحت التينة راأيتك. اجاب نثنائيل وقال له يا معّلم انت ابن اهلل. انت ملك ا�سرائيل« 

)يوحنا 49-47:1(. 

الم�سيح فاد ل�سعبه:

وانا  الول  انا  الجنود.  رب  وفاديه  ا�سرائيل  ملك  الرب  يقول  »هكذا 

الآخر ول اله غيري« )ا�صعيا 6:44(.
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في هذا العدد نجد �صت �صفات للرب ي�صوع وهي:

1- الم�صيح هو الرب )روؤيا 16:19(.

2- الم�صيح هو ملك ا�صرائيل )يوحنا 49-47:1(.

3- الم�صيح هو الفادي )وفاديه( )اأف�ص�س 7:1(.

 )4:2 و)1بطر�س   )13:8 )ا�صعيا  الجنود  رب  هو  الم�صيح   -4 

و)عامو�س 6-5:9(.

5- الم�صيح هو الأول والآخر )روؤيا 18-17:1(.

6- الم�صيح هو الله )ول اله غيري( )رومية 5:9(.

الم�سيح المخل�س:

»اخبروا قدموا وليت�ساوروا معا. من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ 

لي�س �سواي«  بار ومخّل�س  اله  اآخر غيري.  اله  الرب ول  انا  األي�س  زمان. 

)ا�صعيا 21:45(. 

في  عيب  بال  مجده  اأمام  ويوقفكم  عاثرين  غير  يحفظكم  اأن  »والقادر 

والقدرة  والعظمة  المجد  له  مخل�سنا  الوحيد  الحكيم  الله  البتهاج 

وال�سلطان الآن والى كل الدهور اآمين« )يهوذا 24، 25(.

قد  ال�سماء  تحت  اآخر  ا�سم  لي�س  لأن  الخال�س.  غيره  باحد  »ولي�س 

اأعطي بين النا�س به ينبغي اأن نخل�س« )اأعمال 12:4(.

اللتفاتة اإلى الم�سيح يخل�س: 

الله« انا  لني  الر�ــس  اقا�سي  جميع  يا  واخل�سوا  الــّي   »التفتوا 

)ا�صعيا 22:45(.   

»لأن كل من يدعو با�سم الرب يخل�س« )رومية 13:10(.
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�سوف تنحني له كل ركبة:

»بذاتي اق�سمت خرج من فمي ال�سدق كلمة ل ترجع انه لي تجثو كل 

ركبة يحلف كل ل�سان« )ا�صعيا 23:45(.

»الذي اذ كان في �سورة اهلل لم يح�سب خل�سة ان يكون معادل هلّل. لكنه 

اخلى نف�سه اآخذا �سورة عبد �سائرا في �سبه النا�س. واذ وجد في الهيئة 

كان�سان و�سع نف�سه واطاع حتى الموت موت ال�سليب. لذلك رفعه اهلل اي�سا 

واعطاه ا�سما فوق كل ا�سم. لكي تجثو با�سم ي�سوع كل ركبة ممن في ال�سماء 

ومن على الر�س ومن تحت الر�س. ويعترف كل ل�سان ان ي�سوع الم�سيح 

هو رب لمجد اهلل الآب« )فيليـبي 11-6:2(. 

ا�سرائيل �سوف تتبرر بوا�سطته:

المغتاظين  ياأتي ويخزى جميع  اليه  والقوة.  البر  بالرب  انما  لي  »قال 

عليه بالرب يتبرر ويفتخر كل ن�سل ا�سرائيل« )ا�صعيا45: 24 و25(. 

عند  تكونوا  لئال  ال�سر.  هذا  تجهلوا  ان  الخوة  ايها  اريد  ل�ست  »فاني 

يدخل  ان  اإلى  ل�سرائيل  جزئيا  ح�سلت  قد  الق�ساوة  ان  انف�سكم حكماء. 

ملوؤ المم. وهكذا �سيخل�س جميع ا�سرائيل. كما هو مكتوب �سيخرج من 

�سهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب« )رومية 26-25:11(. 

خال�سه قريب لكل فرد:

ل  بري.  قربت  قد  البر.  عن  البعيدين  القلوب  ا�سداء  يا  لي  »ا�سمعوا 

 يبعد وخال�سي ل يتاأخر. واجعل في �سهيون خال�سا. ل�سرائيل جاللي«

)ا�صعيا 13-12:46(.  

كلمة  اي  قلبك  وفي  فمك  في  منك  قريبة  الكلمة  يقول.  ماذا  »لكن 

اليمان التي نكرز بها. لنك ان اعترفت بفمك بالرب ي�سوع واآمنت بقلبك ان 

اهلل اقامه من الموات خل�ست« )رومية 10-8:10(.
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اأ�سماء مختلفة للم�سيح:

»فادينا رب الجنود ا�سمه. قدو�س ا�سرائيل« )ا�صعيا 4:47(.

»الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.« )كولو�صي 14:1(.

»فاجاب المالك وقال لها: الروح القد�س يحل عليك وقوة العلي تظللك 

فلذلك اي�سا القدو�س المولود منك يدعى ابن اهلل« )لوقا 35:1(. 

الم�سيح هو الأول والآخر

»من اجل نف�سي من اجل نف�سي افعل. لنه كيف يدن�س ا�سمي وكرامتي 

ل اعطيها لآخر. ا�سمع لي يا يعقوب وا�سرائيل الذي دعوته. »انا هو«. انا 

الول وانا الآخر« )ا�صعيا 12-11:48(. 

»فلما راأيته �سقطت عند رجليه كميت فو�سع يده اليمنى علّي قائال 

لي ل تخف انا هو الول والآخر« )روؤيا 17:1(.

الر�س.«  على  و�سقطوا  الوراء  اإلى  رجعوا  هو  انا  اني  لهم  قال  »فلما 

)يوحنا 6:18(.  

الثالوث يظهر ب�سورة وا�سحة:

ا�سمعوا  الّي  تقدموا  فينجح طريقه.  به  اتيت  انا تكلمت ودعوته.  »انا 

هذا. لم اتكلم من البدء في الخفاء. منذ وجوده انا هناك والآن ال�سيد الرب 

ار�سلني وروحه« )ا�صعيا48: 15 و16(. )المر�ِصل »ال�صيد الرب« والمر�صل 

»الرب ي�صوع« »وروحه« الروح القد�س(.

»فاجاب المالك وقال لها: الروح القد�س يحل عليك وقوة العلي تظللك 

هنا   .)35:1 )لوقا  اهلل«  ابن  يدعى  منك  المولود  القدو�س  اي�سا  فلذلك 

نرى الثالوث الأقد�س في )1(الروح القد�س )2( وقوة العلي ثم )3( القدو�س 

المولود منك الذي هو الم�صيح.
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الم�سيح الفادي والقدو�س والمعّلم:

معلمك  الهك  الرب  انا  ا�سرائيل.  قدو�س  فاديك  الرب  يقول  »هكذا 

لتنتفع وام�سيك في طريق ت�سلك فيه« )ا�صعيا 17:48(.

القدو�س  يقوله  هذا  فيالدلفيا.  في  التي  الكني�سة  مالك  اإلى  »واكتب 

احد  ول  ويغلق  يغلق  احد  ول  يفتح  الذي  داود  مفتاح  له  الذي  الحق 

يفتح« )روؤيا 7:3(.

�سخ�سية الم�سيح:

»ا�سمعي لي ايتها الجزائر وا�سغوا ايها المم من بعيد. الرب من البطن 

دعاني، من اح�ساء امي ذكر ا�سمي. وجعل فمي ك�سيف حاد. في ظل يده 

عبدي  انت  لي  وقال  اأخفان.ي  كنانته  في  مبريا،  �سهما  وجعلني  خباأني 

ا�سرائيل الذي به اتمجد« )ا�صعيا49: 1- 3(. 

مخطوبة  امه  مريم  كانت  لما  هكذا.  فكانت  الم�سيح  ي�سوع  ولدة  »اأما 

ليو�سف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القد�س.« )متى 18:1(.

نور لالأمم:

»فقال قليل ان تكون لي عبدا لقامة ا�سباط يعقوب ورد محفوظي ا�سـرائيل. 

فقد جعلتك نورا لالمم لتكون خال�سي اإلى اق�سى الر�س« )ا�صعيا 6:49(. 

»نور اعالن لالمم ومجدا ل�سعبك ا�سرائيل.« )لوقا 32:2(.

لتفتح  اليهم.  ار�سلك  الآن  انا  الذين  المم  ومن  ال�سعب  من  اياك  »منقذا 

اإلى اهلل حتى  اإلى نور ومن �سلطان ال�سيطان  عيونهم كي يرجعوا من ظلمات 

ينالوا باليمان بي غفران الخطايا ون�سيبا مع المقد�سين« )اعمال 18-17:26(.
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محتقر ومهان من الأمة: 

»هكذا قال الرب فادي ا�سرائيل قدو�سه للمهان النف�س لمكروه المة 

لعبد المت�سلطين. ينظر ملوك فيقومون. روؤ�ساء في�سجدون. لجل الرب 

الذي هو امين وقدو�س ا�سرائيل الذي قد اختارك« )ا�صعيا 7:49(. 

»فاجاب اليهود وقالوا له األ�سنا نقول ح�سنا انك �سامري وبك �سيطان. اجاب 

ي�سوع انا لي�س بي �سيطان لكني اأكرم اأبي واأنتم تهينونني« )يوحنا 49-48:8(.

يد الرب لن تق�سر عن اأن تخّل�س:

»لماذا جئت ولي�س ان�سان. ناديت ولي�س مجيب. هل ق�سرت يدي عن 

الفداء وهل لي�س فّي قدرة لالنقاذ. هوذا بزجرتي ان�سف البحر. اجعل النهار 

قفرا. ينتن �سمكها من عدم الماء ويموت بالعط�س« )ا�صعيا 2:50(.

»فمن ثم يقدر ان يخّل�س اي�سا اإلى التمام الذين يتقدمون به اإلى اهلل اذ 

هو حّي في كل حين لي�سفع فيهم.« )عبرانيين 25:7(.

يغيث المعيي بكلمة:

»اعطاني ال�سيد الرب ل�سان المتعلمين لعرف ان اغيث المعيي بكلمة. 

يوقظ كل �سباح. يوقظ لي اذنا لأ�سمع كالمتعلمين« )ا�صعيا 4:50(. 

»تعالوا الّي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم. احملوا 

راحة  فتجدوا  القلب.  ومتوا�سع  وديع  لني  مني.  وتعلموا  عليكم  نيري 

لنفو�سكم. لن نيري هين وحملي خفيف« )متى 30-28:11(

اأعطى ظهره لل�ساربين:

بذلت  ارتد.  لم  الوراء  اإلى  اعاند.  لم  وانا  اذنا  لي  فتح  الرب  »ال�سيد 

والب�سق«  العار  ا�ستر عن  لم  للناتفين. وجهي  لل�ساربين وخّدي  ظهري 

)ا�صعيا6-5:50(.  
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لي�سلب..  وا�سلمه  فجلده  ي�سوع  واما  بارابا�س.  لهم  اطلق  »حينئذ 

به  ا�ستهزئوا  وبعدما  راأ�سه.  على  و�سربوه  الق�سبة  واخذوا  عليه  وب�سقوا 

نزعوا عنه الرداء« )متى 27: 26 و30 و31(.

ثبت وجهه كال�سّوان نحو اأور�سليم:

»وال�سيد الرب يعينني لذلك ل اخجل. لذلك جعلت وجهي كال�سوان 

وعرفت اني ل اأخزى. قريب هو الذي يبررني. من يخا�سمني. لنتواقف. 

من هو �ساحب دعوى معي ليتقدم الي« )ا�صعيا 50: 7 و8(.

»وحين تمت اليام لرتفاعه ثّبت وجهه لينطلق اإلى اور�سليم« )لوقا 51:9(.

بر الم�سيح قريب:

�سريعة من عندي  الّي. لن  ا�سغي  امتي  ويا  يا �سعبي  الّي  »ان�ستوا 

تخرج وحقي اثبته نورا لل�سعوب. قريب بري. قد برز خال�سي وذراعاي 

يق�سيان لل�سعوب. اياي ترجو الجزائر وتنتظر ذراعي« )ا�صعيا 5-4:51(. 

كلمة  اي  قلبك  وفي  فمك  في  منك  قريبة  الكلمة  يقول.  ماذا  »لكن 

اليمان التي نكرز بها. لنك ان اعترفت بفمك بالرب ي�سوع واآمنت بقلبك اأن 

اهلل اأقامه من الأموات خل�ست« )رومية 9-8:10(.

الم�سيح المعّزي:

ابن  ان�سان يموت ومن  اأنت حتى تخافي من  اأنا هو معزيكم. من  »اأنا 

الن�سـان الذي يجعل كالع�سب« )ا�صعيا12:51(. 

»مبارك اهلل ابو ربنا ي�سوع الم�سيح ابو الراأفة واله كل تعزية. الذي يعزينا 

في كل �سيقتنا حتى ن�ستطيع ان نعزي الذين هم في كل �سيقة بالتعزية 

التي نتع�زى نحن بها من اهلل« )2كورنثو�س 4-3:1(.
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المخبر بالخير:

هو  انا  اني  يعرفون  اليوم  ذلك  في  لذلك  ا�سمي.  �سعبي  يعرف  »لذلك 

المتكلم. هانذا. ما اجمل على الجبال قدمي المب�سر المخبر بال�سالم المب�سر 

بالخير المخبر بالخال�س القائل ل�سهيون قد ملك الهك« )ا�صعيا 7-6:52(. 

»ورجع ي�سوع بقوة الروح اإلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة 

المحيطة. وكان يعّلم في مجامعهم ممجدا من الجميع« )لوقا 15-14:4(. 

كل ذي ج�سد �سوف يرى خال�س الله:

»قد �سمر الرب عن ذراع قد�سه امام عيون كل المم فترى كل اطراف 

الر�س خال�س الهنا« )ا�صعيا 10:52(.

في  �سارخ  �سوت  القائل  النبي  ا�سعياء  اقوال  �سفر  في  مكتوب  هو  »كما 

البرية اأعّدوا طريق الرب ا�سنعوا �سبله م�ستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل 

واكمة ينخف�س وت�سير المعوجات م�ستقيمة وال�سعاب طرقا �سهلة. ويب�سر 

كل ب�سر خال�س اهلل« )لوقا 6-4:3(. 

االصحاح الثالث والخمسون من سفر اشعياء
ان نبوات العهد القديم عن اآلم الم�صيح وموته النيابي على ال�صليب كثيرة 

وقد ذكرت قبل تحقيقها بمئات ال�صنين ولكن ال�صحاح الثالث والخم�صون 

من نبوة ا�صعياء ينفرد عن �صائر النبوات الأخرى في هذا المو�صوع. وقد كان 

�صيقا  مو�صوعا  الع�صور،  عبر  الب�صر  من  لمالييين  يزال،  ول  ال�صحاح،  هذا 

وكاأن  به  تمّيز  الذي  الدقيق  للو�صف  نظرا  فيه  والتاأمل  درا�صته  يعكفون على 

ا�صعياء النبي كان �صاهد عيان لالأ�صياء التي حدثت على ال�صليب رغم كتابته 

قبل حادثة ال�صلب ب�صعمائة �صنة. وقد �صمي هذا الأ�صحاح قلب العهد القديم 

الناب�س ويبداأ بالكلمات التالية: 
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»هوذا عبدي« 

لله  اأن يكون معادل  لم يح�سب خل�سة  الله  اذ كان في �سورة  »الذي 

لكنه اأخلى نف�سه اآخذا �سورة عبد« )فيليـبي 2: 6 و7(.

»يعقل يتعالى ويرتقي ويت�سامى جدا.« هو الذي قيل عنه »الذي اذ كان 

في �سورة اهلل لم يح�سب خل�سة اأن يكون معادل هلل لكنه اأخلى نف�سه اآخذا 

اإلى  �س�ورة عبد« )فيليبي 6:2(. قبل اأن ياأخذ �صورة العبد لم يكن بحاجة 

اأن يتعالى ويرتقي ويت�صامى جدا لكنه مع »كونه ابنا تعّلم الطاعة. هو الذي 

لي�صت من  الطاعة  الطاعة لأن  يتعلم   .)9:33 )مزمور  ف�سار«  اأمر  »قال فكان 

طبيعته لكنه �صار طوعا واختيارا في طريق العبودية وهذا ما نقراأ عنه عمليا 

قبل الف�صح: »قام عن الع�ساء وخلع ثيابه واأخذ من�سفة وائتزر بها ثم �سّب 

ماء في مغ�سل وابتداأ يغ�سل اأرجل التالميذ ويم�سحها بالمن�سفة التي كان 

مئتزرا بها« )يوحنا 4:13-5(. الالب�س النور كثوب يئتزر بمئزرة؟ لذلك يبداأ 

الأ�صحاح بهذه الكلمات »من �صّدق خبرنا«. 

بهتت  الأق��وال  هذه  ي�سوع  اأكمل  »فلما  كثيرون«  منك  انده�س  »كما 

الجموع من تعليمه« )متى 28:7(.

الخارجة  النعمة  كلمات  من  ويتعجبون  له  ي�سهدون  الجميع  »وكان 

من فمه« )لوقا 22:4(. »اأكثر من ال�سيوخ فطنت لني حفظت و�ساياك.« 

)مزمور 100:119(.

»من اأجله ي�سّد ملوك اأفواههم« 

نعم. لم يقدرالملوك اأن يجدوا فيه عّلة واحدة فاأخر�صهم، فوقفوا اأمامه حيارى. 

»لأنهم اأب�سروا ما لم يخبروا به وما لم ي�سمعوه فهموه« )ا�صعيا 15:52(. لقد 

الب�صرية  العقول  على  فهمه  وا�صتع�صى  اللهية  �صخ�صيته  في  وت�صامى  تعالى 

فراح النا�س يت�صاءلون وفي ت�صاوؤلهم يتحيرون ويتلم�صون وي�صكون. 
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فعندما �صاأله بيالط�س: »اأنت ملك اليهود؟ فاجاب وقال له انت تقول. وكان 

تجيب  اأما  قائال  اي�سا  بيالط�س  ف�ساأله  كثيرا.  عليه  ي�ستكون  الكهنة  روؤ�ساء 

ب�سيء. انظر كم ي�سهدون عليك. فلم يجب ي�سوع اي�سا ب�سيء حتى تعجب 

بيالط�س« )مرق�س 5-2:15(. 

»فلما راأى بيالط�س انه ل ينفع �سيئا بل بالحري يحدث �سغب اخذ ماء 

وغ�سل يديه قدام الجمع قائال اني بريء من دم هذا البار. اب�سروا انتم.« 

)متى 24:27(.  

»فخرج بيالط�س اأي�سا خارجا وقال لهم ها انا اخرجه اليكم لتعلموا اني 

ل�ست اجد فيه علة واحدة« )يوحنا 4:19(.

»فلما راآه روؤ�ساء الكهنة والخدام �سرخوا قائلين ا�سلبه ا�سلبه. قال لهم 

بيالط�س خذوه انتم وا�سلبوه لني ل�ست اجد فيه عّلة« )يوحنا 6:19(. 

»فق�ال بيالط�س لروؤ�ساء الكهنة والجموع اني ل اجد عّلة في هذا الن�سان« 

)لوقا 4:23(. 

»من �سدق خبرنا« 

»يقول يوحنا في ال�صحاح37:12 »ومع اأنه كان قد �صنع اأمامهم اآيات 

هذا عددها لم يوؤمنوا به ليتم قول ا�صعياء النبي : »يا رب من �صدق خبرنا.« 

اأن الرب ي�صوع الذي به  اأن يقبل وي�صدق  الب�صري  العقل  من ال�صعب على 

ياأخذ ج�صم ب�صريتنا وي�صاركنا  كان كل �صيء وبغيره لم يكن �صيء مما كان 

في اللحم والدم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له �صلطان الموت اأي ابلي�س. لأن 

الن�صان الطبيعي ل ي�صتطيع اأن ي�صتوعب ويفهم الأ�صياء الروحية.

»ولمن ا�ستعلنت ذراع الرب 

يعلن الرب م�صيئته اأحيانا لبع�س المختارين مما يجعلهم يتفوهون بكلمات 

ي�صوع  الرب  �صاأل  عندما  بطر�س  به  تفّوه  الذي  كالجواب  اأبعادها  يدركون  ل 
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التالميذ: »واأنتم من تقولون اني اأنا؟« )متى 15:16(. فجاء جواب بطر�س: »اأنت 

هو الم�سيح ابن اهلل الحي فاأجاب ي�سوع وقال له: طوبى لك يا �سمعان بن يونا 

اإن لحما ودما لم يعلن لك لكن اأبي الذي في ال�سموات« )متى 17-16:16( 

ذراعه  فخل�ست  �سفيع  لي�س  اأنه  من  وتحير  ان�سان  لي�س  اأنه  »فراأى 

لنف�سه..« )ا�صعيا 16:59(. »قد �سّمر الرب عن ذراع قد�سه اأمام عيون كل 

الأمم فترى كل اأطراف الأر�س خال�س الهنا« )ا�صعيا 10:52(.

اأر�س ياب�سة« )اأي قّدام الآب( )ا�صعياء  »نبت قدامه كفرخ وكعرق من 

2:53وارميا 5:23-6و 15:33 وزكريا 8:3(. لقد �صبق مجيء الم�صيح 

وكاأنها  الأنبياء،  من  اأي  مع  مطلقا  الرب  يتكلم  لم  عام  الأربعمائة  يقارب  ما 

كانت فترة �صمت لمجيء حدث عظيم. فكانت الحالة الروحية قد و�صلت اإلى 

اأن ولد الم�صيح، فكان كعرق غ�س يانع  اإلى  درجة متدّنية جدا من الجفاف، 

يحيط به الجفاف الروحي الذي �صاد هذه الفترة، بين النبي مالخي، وهو اآخر 

اأنبياء العهد القديم، اإلى مجيء الم�صيح.

مع فن�ستهيه«  منظر  ول  اليه  فننظر  جمال  ول  له  �سورة   »ل 

)مرق�س 20-5:15(.

محتقر ومخذول 

فاحتقره هيرود�س كما يعلمنا الكتاب )لوقا 11:23( ولم ي�صدقه ال�صعب 

اذ ت�صاءلوا« »امن النا�سرة يخرج �سيء �سالح« )يوحنا 46:1(. وقد تم فيهم 

الذي  الزاوية.  راأ�س  �سار  البنائون قد  رف�سه  الذي  »الحجر  الكتاب:  قول 

كريم«  اهلل  من  مختار  ولكن  النا�س  من  مرفو�سا  حيا  اليه حجرا  تاأتون  اذ 

)1بطر�س 2: 7 و4(.

»رجل اأوجاع ومختبر الحزن« )ا�صعيا 3:53( .

»نف�سي حزينة جدا حتى الموت« )متى 38:26(.
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»وكم�ستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به« 

لأنه عندما كان النا�س ينظرون اليه وهو معلق على ال�صليب �صتروا وجوههم 

عنه ولم يعتّدوا به اأويهمهم اأمره نظرا للمظهر الخارجي الذي بدى لهم.

لكن احزاننا حملها )ا�صعيا 4:53(.  

»لأن لي�س لنا رئي�س كهنة غير قادر ان يرثي ل�سعفاتنا بل مجرب في 

كل �سيء مثلنا بال خطية فلنتقدم بثقة اإلى عر�س النعمة لكي ننال رحمة 

ونجد نعمة عون�ا في حينه« )عبرانيين 16-15:4(. 

واأوجاعنا تحملها )ا�صعيا 4:53(.

»ولما جاء ي�سوع اإلى بيت بطر�س راأى حماته مطروحة ومحمومة. فلم�س 

يدها فتركتها الحمى. فقامت وخدمتهم. ولما �سار الم�ساء قدموا اليه مجانين 

ما قيل  يتم  �سفاهم. لكي  المر�سى  بكلمة وجميع  الرواح  فاأخرج  كثيرين. 

با�سعياء النبي القائل هو اخذ ا�سقامنا وحمل امرا�سنا« )متى 8: 14- 17(

»ونحن ح�سبناه م�سابا م�سروبا من الله ومذلول« )ا�صعيا 4:53(. 

بل�صان  يقول  النبي  با�صعياء  وكاأني  الله  من  م�صروبا  م�صابا  ح�صبناه  لقد 

حـالهم: ما هو الذنب العظيم الذي ارتكبه حتى �صربه الله هذه ال�صربة. لكن 

الحقيقه التالية تعطينا الجواب المفحم وهي: 

»مجروح لأجل معا�سينا م�سحوق لأجل اآثامنا« )ا�صعيا 5:53( 

وال�صبب في ذلك »لأننا كلنا كغنم �سللنا ملنا كل واحد اإلى طريقه والرب 

و�سع عليه اثم جميعنا« )ا�صعيا 6:53(. »كما هو مكتوب اأنه لي�س بار ول 

معا،  زاغوا وف�سدوا  الجميع  اهلل،  يطلب  لي�س من  يفهم،  لي�س من  واحد، 

لي�س من يعمل �سالحا لي�س ول واحد.« )رومية 10:3-12(. »�سرنا كلنا 

كنج�س وكثوب عّدة كل اأعمال بّرنا« )ا�صعيا 6:64(.
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ن�ستنتج من ذلك ان موت الم�سيح كان لأجل ثالثة اأ�سباب وهي:

1- موت الم�سيح من اأجل الخطية الأ�سلية.

»وفي الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

2- دم الم�سيح من اأجل الخطية الفعلية )اليومية(.

»لأن الم�سيح اذ كنا بعد �سعفاء مات في الوقت المعّين لأجل الفجار. 

فانه بالجهد يموت احد لجل بار. ربما لجل ال�سالح يج�سر احد اي�سا ان 

يموت. ولكن اهلل بّين محبته لنا لنه ونحن بعد خطاة مات الم�سيح لجلنا. 

فبالأولى كثيرا ونحن متبّررون الآن بدمه نخل�س به من الغ�سب. لنه ان 

ونحن  كثيرا  فبالأولى  ابنه  بموت  اهلل  مع  �سولحنا  قد  اعداء  ونحن  كنا 

م�سالحون نخل�س بحياته )فينا، الم�صيح يحيا فينا(« )رومية 10-6:5(.

3- �سليب الم�سيح كان �سروريا من اأجل رفع اللعنة النامو�سية. 

»لأن جميع الذين هم من اعمال النامو�س هم تحت لعنة لنه مكتوب 

ملعون كل من ل يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب النامو�س ليعمل 

به. ولكن ان لي�س احد يتبرر بالنامو�س عند اهلل فظاهر لن البار باليمان 

يحيا. ولكن النامو�س لي�س من اليمان بل الن�سان الذي يفعلها �سيحيا بها. 

الم�سيح افتدانا من لعنة النامو�س اذ �سار لعنة لجلنا لنه مكتوب ملعون 

كل من عّلق على خ�سبة« )غالطية 13-10:3(.

»تاأديب �سالمنا عليه وبحبره �سفينا«… 

وهذا ما كتب عنه متى الب�صير »ولما �سار الم�ساء قّدموا اإليه مجانين كثيرين 

با�سعياء  قيل  ما  يتم  لكي  �سفاهم،  المر�سى  وجميع  بكلمة  الأرواح  فاأخرج 

اأمرا�سنا« )متى16:8-17(. وبطر�س  اأ�سقامنا وحمل  النبي القائل: هو اأخذ 
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الر�صول يكتب: »الذي حمل هو نف�سه خطايانا في ج�سده على الخ�سبة لكي 

نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته �سفيتم« )1بطر�س 24:2(.

اثم  والرب و�سع عليه  اإلى طريقه  واحد  ملنا كل  »كلنا كغنم �سللنا 

جميعنا«

»كلنا«. »الجميع زاغوا وف�سدوا معا لي�س من يعمل �سالحا لي�س ول 

�صالح.«  �صيء  ج�صدي،  في  اأي  في،  �صاكن  لي�س  اأنه  عالم  لأني  واحد…« 

وي�صيف ا�صعياء النبي بالقول: »ا�سمعي اأيتها ال�سموات واأ�سغي اأيتها الأر�س… 

كل الراأ�س مري�س… لم تع�سب ولم تلّين بالزيت« )ا�صعيا 6-2:1(.

»والرب و�سع عليه اثم جميعنا« 

نقل خطيتك عنك  قد  »الرب  النبي  ناثان  له  قال  النبي  داود  اأخطاأ  عندما 

اأن يغفر بال  الله ل يقدر  الله قد غفر خطيتك، لأن  ل تموت ولم يقل له ان 

ح�صاب…« الرب اله رحيم وروؤوف بطيء الغ�صب وكثير الح�صان اإلى األوف 

ابراء« )خروج7-6:34(.  غافر الثم والمع�صية والخطية. ولكنه لن يبرىء 

هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم«… »اأعترف لك بخطيتي ول اأكتم 

اثمي . قلت اأعترف للرب بذنبي واأنت رفعت اآثام خطيتي« )مزمور 5:32(. 

لأن دم تيو�س وعجول ل يقدر اأن يرفع الخطايا«.

»ظلم اأما هو فتذلل ولم يفتح فاه ك�ساة ت�ساق اإلى الذبح وكنعجة �سامتة 

اأمام جازيها لم يفتح فاه«

»وبينما كان روؤ�ساء الكهنة وال�سيوخ ي�ستكون عليه لم يجب ب�سيء فقال له 

بيالط�س: اأما ت�سمع كم ي�سهدون عليك. فلم يجبه ول بكلمة واحدة حتى 

12:27-13(… »الذي اذ �ستم لم يكن ي�ستم  الوالي جدا« )متى  تعجب 

عو�سا واذ تاألم لم يكن يهدد بل كان ي�سّلم لمن يق�سي بعدل« )1بطر�س23:2(.
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»من ال�سغطة ومن الدينونة اأخذ«

ال�صغوط التي كانت عليه في المحكمة اأمام بيالط�س

قابل مع )متى 15:27-26(. لقد اأخذوه من ديوان بيالط�س حيث كان 

واحدة  علة  فيه  يجدوا  لم  اأنهم  مع  ح�صدا  بال�صليب  عليه  حكموا  ثم  يدان. 

لل�صلب.

»وفي جيله من كان يظن اأنه قطع من اأر�س الأحياء« )ا�صعيا 8:53(.

»�سّعف في الطريق قّوني ق�ّسر اأيامي. اأقول يا الهي ل تقب�سني في ن�سف 

اأيامي« )مزمور102: 23 و24(. ثم نقراأ اأي�صا في �صفر دانيال: »وبعد اثنين 

و�ستين اأ�سبوعا يقطع الم�سيح ولي�س له )اأي لي�س له الحكم(« )دانيال 26:9(.

»اأنه �سرب من اأجل ذنب �سعبي« 

اقراأ )متى 15:15-20( وتمعن في كلمات زكريا النبي: »ا�ستيقظ 

يا �سيف على راعي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. ا�سرب الراعي 

فتت�ستت الغنم« )زكريا 7:13(.

اإنى  مكتوب  لأنه  الليلة  هذه  في  فّي  ت�صكون  كلكم  »اإن  ي�صوع  لهم  وقال 

ا�صرب الراعي فتتبدد الخراف« )مرق�س 27:14(.

»وجعل مع الأ�سرار قبره« )ا�صعيا 9:53(.

»و�سلبوا معه ل�سين واحدا عن يمينه واآخر عن ي�ساره« )مرق�س 27:15(.

ومع غني عند موته )ا�سعيا 9:53(.

»ولما كان الم�ساء جاء رجل غني من الرامة ا�سمه يو�سف وكان هذا اأي�سا 

تلميذا لي�سوع... طلب ج�سد ي�سوع« )متى 57:27(.

»على اأنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غ�س« )ا�صعيا 9:53(.
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يقف الم�صيح اأمام الفري�صيين ويقول لهم من منكم يقدر اأن يبكتني على 

خطية؟ وبيالط�س يغ�صل يديه ويقول لليهود اني بريء من دم هذا البار«… وها 

هي امراأة بيالط�س تكتب له قائلة: » اياك وذاك البار« ثم يهوذا ال�صخريوطي 

يرمي الف�صة في الهيكل ويقول لهم: »اأخطاأت اذ �صلمت دما بريئا« وبطر�س 

يكتب عنه »لم يفعل خطية« 

»اأما الرب ف�سر باأن ي�سحقه بالحزن ان جعل نف�سه ذبيحة اثم«. 

»الذي لم ي�سفق على ابنه بل بذله لجلنا اجمعين كيف ل يهبنا اي�سا 

معه كل �سيء« )رومية 32:8(.

»نف�سي حزينة جدا حتى الموت »وا�سلكوا في الحبة كما اأحبنا الم�سيح 

اأي�سا واأ�سلم نف�سه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة« )اأف�ص�س 2:5(. 

»لأنه ل يمكن اأن دم ثيران وتيو�س يرفع الخطايا… لذلك عند دخوله اإلى 

العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هياأت لي ج�سدا .)والكلمة �سار 

ج�سدا وحّل بيننا( بمحرقات وذبائح للخطية لم ت�سر. ثم قلت هنذا اأجيء في 

درج الكتاب مكتوب عني لأفعل م�سيئتك يا الله. اذ يقول اآنفا انك ذبيحة 

وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ول �سررت بها التني تقدم ح�سب 

النامو�س. ثم قال هنذا اأجيء لأفعل م�سيئتك يا الله« )عبرانيين 9-4:10(. 

»يرى ن�سال تطول اأيامه وم�سرة الرب بيده تنجح« 

»لأنه لق بذاك الذي من اأجله الكل وبه الكل وهو اآت باأبناء كثيرين 

اإلى المجد« )عبرانيين 10:2(. »ناظرين اإلى رئي�س اليمان ومكّمله ي�سوع 

بالخزي  م�ستهينا  ال�سليب  احتمل  اأمامه  المو�سوع  ال�سرور  اأجل  من  الذي 

فجل�س في يمين عر�س اهلل« )عبرانيين 2:12(.

»من تعب نف�سه يرى وي�سبع« )ا�صعيا 11:53(.

ان الله لم ير�صل ابنه اإلى العالم لكي ي�صلب ويموت عبثا بل اأن يكون موته 
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�صبب لالتيان بنفو�س كثيرة اإلى الحياة… »ان لم تقع حبة الحنطة في الأر�س 

وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاأتي بثمر كثير« )يوحنا12: 24(. 

»وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين 

 »فاذ قد تبررنا باليمان لنا �سالم مع اهلل بربنا ي�سوع الم�سيح«

)رومية 1:5(.   

»متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بي�سوع الم�سيح الذي قّدمه اهلل 

كفارة باليمان بدمه« )رومية 25-24:3(. 

»الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا ح�سب غنى نعمته« )اأف�ص�س 7:1(. 

»فاذا كما بخطية واحدة �سار الحكم اإلى جميع النا�س للدينونة هكذا 

ببر واحد �سارت الهبة اإلى جميع النا�س لتبرير الحياة. لنه كما بمع�سية 

الن�سان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا اي�سا باطاعة الواحد �سيجعل 

الكثيرون ابرارا« )رومية 19-18:5(.

»فليكن معلوما عندكم اأيها الرجال الخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران 

منه  تتبرروا  ان  تقدروا  لم  ما  كل  من  يوؤمن  من  كل  يتبرر  وبهذا  الخطايا. 

ايها  انظروا  النبياء،  في  قيل  ما  عليكم  ياأتي  لئال  فانظروا  مو�سى.  بنامو�س 

المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لنني عمال اعمل في ايامكم. عمال ل ت�سدقون 

ان اخبركم احد به« )اأعمال 38:13-41(. لقد �صمتت ال�صماء من اأن تعلن 

لنا بر الم�صيح لأنه كان يحمل خطايا كثيرين لكن الأر�س تكلمت و�صّجلت 

لنا �صهادات براءته.

واأثامهم هو يحملها )ا�صعيا 11:53(. 

»الذي حمل هو نف�سه خطايانا في ج�سده على الخ�سبة لكي نموت عن 

الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته �سفيتم.« )1بطر�س 24:2(.
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»هوذا حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم« )يوحنا 29:1(.

»لذلك اأق�سم له بين الأعزاء ومع العظماء يق�سم غنيمة« )ا�صعيا12:53(.

»لذلك رّفعه اهلل واأعطاه ا�سما فوق كل ا�سم لكي تجثو با�سم ي�سوع كل 

ركبة« )فيليـبي 6:2(.

من اأجل اأنه �سكب للموت نف�سه )ا�صعيا 12:53(. 

»لي  قال:  الذي  هو  األي�س  واختيارا.  طوعا  نف�صه  للموت  �صكب  الذي  هو 

�صلطان اأن اأ�صعها ولي �صلطان اأن اآخذها«

الخراف.  نف�سي عن  ا�سع  وانا  الآب.  اعرف  وانا  يعرفني  الآب  ان  »كما 

ولي خراف اأخر لي�ست من هذه الحظيرة ينبغي ان اآتي بتلك اي�سا فت�سمع 

ا�سع  لني  الآب  يحبني  لهذا  واحد.  وراع  واحدة  رعية  وتكون  �سوتي 

انا من ذاتي. لي  ياأخذها مني بل ا�سعها  اي�سا. لي�س احد  نف�سي لآخذها 

 �سلطان ان ا�سعها ولي �سلطان ان اآخذها اي�سا. هذه الو�سية قبلتها من اأبي«

)يوحنا 18-15:10(.

»واأح�سي مع اأثمة« )ا�صعيا 12:53(.  

الكتاب  فتم  ي�ساره.  عن  واآخر  يمينه  عن  واحدا  ل�سين  معه  »و�سلبوا 

القائل واح�سي مع اثمة« )مرق�س 28-27:15(. 

اإلى  به  م�سوا  .ولما  معه  ليقتال  مذنبين  اآخرين  باثنين  اي�سا  »وجاءوا 

عن  واحدا  المذنبين  مع  هناك  �سلبوه  جمجمة  يدعى  الذي  المو�سع 

يمينه والآخر عن ي�ساره« )لوقا 33-32:23(. 

»فخرج وهو حامل �سليبه اإلى المو�سع الذي يقال له مو�سع الجمجمة 

ويقال له بالعبرانية جلجثة. حيث �سلبوه و�سلبوا اثنين اآخرين معه من هنا 

ومن هنا وي�سوع في الو�سط« )يوحنا 18-17:19(.
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وهو حمل خطية كثيرين )ا�صعيا 11:53(. 

الذي يرفع  اليه فقال: هوذا حمل اهلل  الغد نظر يوحنا ي�سوع مقبال  »وفي 

خطية العالم« )يوحنا 29:1(. »لنه ل يمكن اأن دم ثيران وتيو�س يرفع خطايا. 

لذلك عند دخوله اإلى العالم )اأي دخول الم�صيح اإلى العالم( يقول ذبيحة وقربانا 

لم ترد ولكن هياأت لي ج�سدا. )والكلمة �صار ج�صدا وحّل بيننا(. بمحرقات وذبائح 

للخطية لم ت�سّر )هذا هو ابني الحبيب الذي به �صررت( ثم قلت هانذا اجيء في 

درج الكتاب مكتوب عني لفعل م�سيئتك يا اهلل« )عبرانيين 7-4:10(.

و�سفع في المذنبين )ا�صعيا 12:53(. 

يفعلون« م��اذا  يعلمون  ل  لأنهم  لهم  اغفر  اأبتاه  يا  ي�سوع:   »فقال 

)لوقا 34:23(.  

دعوة لالإتيان اإليه والتمتع بخال�سه

»اأيها العطا�س جميعا هلموا اإلى المياه والذي لي�س له ف�سة تعالوا ا�ستروا 

وكلوا هلموا ا�ستروا بال ف�سة وبال ثمن خمرا ولبنا. لماذا تزنون ف�سة لغير 

خبز وتعبكم لغير �سبع. ا�ستمعوا لي ا�ستماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالد�سم 

انف�سكم. اميلوا اآذانكم وهلموا الّي. ا�سمعوا فتحيا انف�سكم واقطع لكم عهدا 

ابديا مراحم داود ال�سادقة. هوذا قد جعلته �سارعا لل�سعوب رئي�سا ومو�سيا 

اجل  من  اليك  ترك�س  تعرفك  لم  وامة  تدعوها  تعرفها  ل  امة  ها  لل�سعوب. 

يوجد  دام  ما  الرب  اأطلبوا  قد مجدك.  لنه  ا�سرائيل  وقدو�س  الهك  الرب 

ادعوه وهو قريب. ليترك ال�سرير طريقه ورجل الثم افكاره وليتب اإلى الرب 

فيرحمه والى الهنا لنه يكثر الغفران. لن افكاري لي�ست افكاركم ول طرقكم 

طرقي يقول الرب. لنه كما علت ال�سموات عن الر�س هكذا علت طرقي 

عن طرقكم وافكاري عن افكاركم. لنه كما ين�زل المطر والثلج من ال�سماء 

ول يرجعان اإلى هناك بل يرويان الر�س ويجعالنها تلد وتنبت وتعطي زرعا 
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للزارع وخبزا لالآكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. ل ترجع الّي 

فارغة بل تعمل ما �سررت به وتنجح فيما ار�سلتها له« )ا�صعيا 11-1:55(. 

»من يقبل الّي ل اخرجه خارجا« )يوحنا 37:6(. 

ار�سلني  بالذي  ويوؤمن  كالمي  ي�سمع  من  ان  لكم  اقول  الحق  »الحق 

 فله حياة ابدية ول ياأتي اإلى دينونة بل قد انتقل من الموت اإلى الحياة«

)يوحنا 24:5(.  

بيته بيت ال�سالة يدعى  

»اآتي بهم اإلى جبل قد�سي وافرحهم في بيت �سالتي وتكون محرقاتهم 

لكل  يدعى  ال�سالة  بيت  بيتي  لن  مذبحي  على  مقبولة  وذبائحهم 

ال�سعوب.« )ا�صعيا 7:56(.

مغارة  جعلتموه  وانتم  يدعى  ال�سالة  بيت  بيتي  مكتوب  لهم  »وقال 

ل�سو�س« )متى 21: 13(.

القدو�س ي�سكن بين المتوا�سعين

»لنه هكذا قال العلي المرتفع �ساكن البد القدو�س ا�سمه. في المو�سع 

الروح لأحيي روح  المن�سحق والمتوا�سع  المقد�س ا�سكن ومع  المرتفع 

المتوا�سعين ولأحيي قلب المن�سحقين« )ا�صعيا 15:57(.

ل�سفي  ار�سلني  الم�ساكين  لب�سر  م�سحني  لنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية واكرز ب�سنة الرب المقبولة« )لوقا 4: 18 و19(. 

�سانع ال�سالم بين اليهود والأمم

»�سالم �سالم للبعيد وللقريب قال الرب و�سا�سفيه اما ال�سرار فكالبحر 
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الم�سطرب لنه ل ي�ستطيع ان يهداأ وتقذف مياهه حماأة وطينا. لي�س �سالم 

قال الهي لال�سرار« )ا�صعيا 21-19:57(.

من  غرلة  المدعوين  الج�سد  في  قبال  المم  انتم  انكم  اذكروا  »لذلك 

المدعو ختان�ا م�سنوعا باليد في الج�سد انكم كنتم في ذلك الوقت بدون 

م�سيح اجنبيين عن رعوية ا�سرائيل وغرباء عن عهود الموعد ل رجاء لكم 

قبال  كنتم  الذين  انتم  ي�سوع  الم�سيح  في  الآن  ولكن  العالم.  في  اله  وبال 

الم�سيح. لنه هو �سالمنا الذي جعل الثنين  بعيدين �سرتم قريبين بدم 

واحدا ونق�س حائط ال�سياج المتو�سط اي العداوة. مبطال بج�سده نامو�س 

الو�سايا في فرائ�س لكي يخلق الثنين في نف�سه ان�سانا واحدا جديدا �سانعا 

�سالما وي�سالح الثنين في ج�سد واحد مع اهلل بال�سليب قاتال العداوة به. 

فجاء وب�سركم ب�سالم انتم البعيدين والقريبين« )اف�ص�س 17-11:2(.

مرمم الثغرة

وين�سط  نف�سك  الجدوب  في  وي�سبع  الــدوام  على  الرب  »ويقودك 

تبنى  ومنك   . مياهه  تنقطع  ل  مياه  وكنبع  ريا  كجنة  فت�سير  عظامك 

الخرب القديمة. تقيم ا�سا�سات دور فدور في�سمونك مرمم الثغرة مرجع 

الم�سالك لل�سكنى« )ا�صعيا 12-11:58(.

»لأنه فيه �سّر ان يحل كل الملء. وان ي�سالح به الكل لنف�سه عامال ال�سلح بدم 

�سليبه بوا�سطته �سواء كان ما على الر�س ام ما في ال�سموات. وانتم الذين كنتم قبال 

اجنبيين واعداء في الفكر في العمال ال�سريرة قد �سالحكم الآن في ج�سم ب�سريته 

بالموت ليح�سركم قدي�سين وبال لوم ول �سكوى اأمامه« )كولو�صي 22-19:1(.

الم�سيح ال�سفيع

ذراعه  فخّل�ست  �سفيع.  لي�س  انه  من  وتحّير  ان�سان  لي�س  انه  »فراأى 

لنف�سه وبره هو ع�سده« )ا�صعيا 16:59(.
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»فمن ثم يقدر ان يخّل�س اي�سا اإلى التمام الذين يتقدمون به اإلى اهلل اذ 

هو حّي في كل خين لي�سفع فيهم« )عبرانيين 25:7(. 

ياأتي الفادي من �سهيون

اإلى �سهيون والى التائبين عن المع�سية في يعقوب  »وياأتي الفادي 

يقول الرب« )ا�صعيا 20:59(.

»كما هو مكتوب �سيخرج من �سهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب« 

)رومية 26:11(.  

الم�سيح نور العالم

»قومي ا�ستنيري لنه قد جاء نورك ومجد الرب ا�سرق عليك. لنه ها 

هي الظلمة تغطي الر�س والظالم الدام�س المم. اما عليك في�سرق الرب 

ومجده عليك يرى« )ا�صعيا60: 1 و2(.

»ثم كلمهم ي�سوع اأي�سا قائال اأنا هو نور العالم. من يتبعني فال يم�سي في 

الظلمة بل يكون له نور الحياة« )يوحنا 12:8(.

»لذلك يقول ا�ستيقظ ايها النائم وقم من الموات في�سيء لك الم�سيح« 

)اأف�ص�س 14:5(.  

كرازته بالأخبار ال�سارة للودعاء والم�ساكين.

»روح ال�سيد الرب علّي لن الرب م�سحني لب�سر الم�ساكين ار�سلني 

لأع�سب منك�سري القلب لأنادي للم�سبيين بالعتق وللما�سورين بالطـالق. 

لأنادي ب�سنة مقبولة للرب… لاأعزي كل النائحين« )ا�صعيا 61: 1و2(. 

ل�سفي  ار�سلني  الم�ساكين  لب�سر  م�سحني  لنه  علّي  الرب  »روح 

وار�سل  بالب�سر  وللعمي  بالطالق  للماأ�سورين  لنادي  القلوب  المنك�سري 

المن�سحقين في الحرية« )لوقا 18:4(.
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المناداة ب�سنة اليوبيل

»روح ال�سيد الرب علّي لن الرب م�سحني لب�سر الم�ساكين ار�سلني 

وللما�سورين  بالعتق  للم�سبيين  ــادي  لن القلب  منك�سري  لع�سب 

بالطالق. لأنادي ب�سنة مقبولة للرب« )ا�صعيا 61: 1 و2(. 

في  المن�صحقين  وار�صل  بالب�صر  وللعمي  بالطالق  للماأ�صورين  »لنادي 

الحرية واكرز ب�صنة الرب المقبولة. ثم طوى ال�صفر و�صلمه اإلى الخادم وجل�س. 

وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم �صاخ�صة اليه »)لوقا 19-18:4(.

الم�سيح المم�سوح بالروح القد�س

»روح ال�سيد الرب علّي لن الرب م�سحني لب�سر الم�ساكين ار�سلني لع�سب 

منك�سري القلب لنادي للم�سبيين بالعتق وللما�سورين بالطالق« )ا�صعيا 1:61(.

»وجاء اإلى النا�سرة حيث كان قد تربى. ودخل المجمع ح�سب عادته يوم 

ال�سبت وقام ليقراأ. فدفع اليه �سفر ا�سعياء النبي. ولما فتح ال�سفر وجد المو�سع 

ار�سلني  الم�ساكين  الرب علّي لنه م�سحني لب�سر  الذي كان مكتوبا فيه روح 

ل�سفي المنك�سري القلوب لنادي للماأ�سورين بالطالق وللعمي بالب�سر وار�سل 

ال�سفر و�سلمه  ثم طوى  المقبولة.  الرب  ب�سنة  الحرية واكرز  المن�سحقين في 

اإلى الخادم وجل�س. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم �ساخ�سة اليه. 

فابتداأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في م�سامعكم« )لوقا 21-16:4(.

هوذا مخل�سك

هوذا  �سهيون  لبنة  قولوا  الر�س  اق�سى  اإلى  اخبر  قد  الرب  »هوذا 

مخل�سك اآت ها اجرته معه وجزاوؤه امامه« )ا�صعيا 11:62(.

تقيا  بارا  كان  الرجل  وهذا  �سمعان.  ا�سمه  اور�سليم  في  رجل  »وكان 

اليه  اأوحي  قد  وكان  عليه.  كان  القد�س  والروح  ا�سرائيل  تعزية  ينتظر 

بالروح القد�س انه ل يرى الموت قبل ان يرى م�سيح الرب. فاأتى بالروح اإلى 
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الهيكل. وعندما دخل بال�سبي ي�سوع ابواه لي�سنعا له ح�سب عادة النامو�س 

اخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال الآن تطلق عبدك يا �سيد ح�سب قولك 

ب�سالم. لن عينّي قد اب�سرتا خال�سك« )لوقا 30-25:2(. 

يدو�س المع�سرة وحده

بمالب�سه  البهي  هذا  ب�سرة  من  حمر  بثياب  ادوم  من  الآتي  ذا  »من 

لبا�سك  بال  العظيم للخال�س. ما  بالبر  المتكلم  انا  المتعظم بكثرة قوته. 

محمر وثيابك كدائ�س المع�سرة. قد د�ست المع�سرة وحدي ومن ال�سعوب 

ع�سيرهم  فر�س  بغيظي  ووطئتهم  بغ�سبي  فد�ستهم  احد.  معي  يكن  لم 

على ثيابي فلطخت كل مالب�سي. لن يوم النقمة في قلبي و�سنة مفديي 

فخّل�ست  عا�سد  يكن  لم  اذ  وتحّيرت  معين  يكن  ولم  فنظرت  اأتت.  قد 

لي ذراعي وغيظي ع�سدني. فد�ست �سعوبا بغ�سبي وا�سكرتهم بغيظي 

واجريت على الر�س ع�سيرهم« )ا�صعيا 6-1:63(.

»وهو مت�سربل بثوب مغمو�س بدم ويدعى ا�سمه كلمة اهلل. والجناد الذين 

في ال�سماء كانوا يتبعونه على خيل بي�س لب�سين بزا ابي�س ونقيا ومن فمه 

يخرج �سيف ما�س لكي ي�سرب به المم وهو �سيرعاهم بع�سا من حديد وهو 

يدو�س مع�سرة خمر �سخط وغ�سب اهلل القادر على كل �سيء. وله على ثوبه 

وعلى فخذه ا�سم مكتوب ملك الملوك ورب الرباب« )روؤيا 16-13:19(.

ده
ّ
تج�سـ

الجبال« تتزلزل  ح�سرتك  من  وتنـزل  ال�سموات  ت�سق   »ليتك 

)ا�صعيا 1:64(.  

الكلمة اهلل. هذا  الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان  البدء كان  »في 

كان في البدء عند اهلل. كل �سيء به كان وبغيره لم يكن �سيء مما كان. 

والكلمة �سار ج�سدا وحّل بيننا وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب 

مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 1: 1- 3، 14(.
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ايمان الأمم به

قلت  يطلبوني.  لم  الذين  من  ي�ساألوا. وجدت  لم  الذين  اإلى  »اأ�سغيت 

هانذا هانذا لّمة لم ت�سّم با�سمي« )ا�صعيا1:65(.

بما  اأغيركم  انا  يقول  مو�سى  اول  يعلم.  لم  ا�سرائيل  األعل  اقول  »لكني 

لي�س امة. بامة غبية اغيظكم. ثم ا�سعياء يتجا�سر ويقول وجدت من الذين 

لم يطلبوني و�سرت ظاهرا للذين لم ي�ساألوا عني« )رومية 21-18:10(. 

اليهود �سوف يرف�سونه

»ب�سطت يدي طول النهار اإلى �سعب متمرد �سائر في طريق غير �سالح 

وراء اأفكاره« )ا�صعيا 2:65(.

تفهمون.  ول  �سمعا  ت�سمعون  القائلة  ا�سعياء  نبوة  فيهم  تمت  »فقد 

ال�سعب قد غلظ. واآذانهم  ومب�سرين تب�سرون ول تنظرون. لن قلب هذا 

باآذانهم  قد ثقل �سماعها. وغم�سوا عيونهم لئال يب�سروا بعيونهم وي�سمعوا 

ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فا�سفيهم« )متى 13: 14 و15(. 

كنوز مخبأة قيلت عن المسيح
)فيليـبي 7-6:2( : »هوذا عبدي«  يقول  اأ�صعيا 1:42 

)يوحنا 1:14( : هوذا الهك  يقول  ا�صعيا 9:40 

)متى 21:1(.  : هوذا مخل�صك  يقول  ا�صعيا 1:62 

)يوحنا 5:19(. : هوذا الن�صان  يقول  زكريا 7:2 

)يوحنا 22-19:19(.  : هوذا ملكك  يقول  زكريا 9:9 
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الم�سيح ينبوع المياه الحية

لينقروا  الحية  المياه  ينبوع  اأنا  تركوني  �سرين.  عمل  �سعبي  »لن 

لنف�سهم اآبارا اآبارا م�سققة ل ت�سبط ماء« )ارميا 13:2(.

»اأجاب ي�سوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية اهلل ومن هو الذي يقول 

لك اعطيني ل�سرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حّيا« )يوحنا 10:4(.

رف�س ا�سرائيل له وعدم ايمانهم به

ان  يقدرون  فال  غلفاء  اذنهم  ان  ها  في�سمعوا.  واأنذرهم  اكلمهم  »من 

ي�سغوا. ها ان كلمة الرب �سارت لهم عارا. ل ي�سرون بها.« )ارميا 10:6(.

تقاومون  دائما  انتم  والآذان  بالقلوب  المختونين  وغير  الرقاب  ق�ساة  »يا 

الروح القد�س. كما كان اآباوؤكم كذلك انتم« )اأعمال 51:7(.

الم�سيح هو الطريق ال�سحيح

ال�سبل  عن  وا�ساألوا  وانظروا  الطريق  على  قفوا  الرب.  قال  »هكذا 

لنفو�سكم.  راحة  فتجدوا  فيه  و�سيروا  ال�سالح  الطريق  هو  اين  القديمة 

ولكنهم قالوا ل ن�سير فيه.« )ارميا 16:6(.

»تعالوا الّي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم. احملوا 

راحة  فتجدوا  القلب.  ومتوا�سع  وديع  لني  مني.  وتعلموا  عليكم  نيري 

لنفو�سكم. لن نيري هين وحملي خفيف« )متى 29-28:11(. 

المسيح في سفـر إرميا
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جعلوا بيت الله مغارة ل�سو�س

في  ل�سو�س  مغارة  عليه  با�سمي  دعي  الذي  البيت  هذا  �سار  »هل 

اعينكم. هانذا اي�سا قد راأيت يقول الرب.« )ارميا 11:7(.

مغارة  جعلتموه  وانتم  يدعى  ال�سالة  بيت  بيتي  مكتوب  لهم.  »وقال 

ل�سو�س« )متى 13:21(.

الله يطلب عاملين ل �سامعين فقط

�سوارع  وفي  يهوذا  مدن  في  الكالم  هذا  بكل  ناد  لي.  الرب  »فقال 

اور�سليم قائال. ا�سمعوا كالم هذا العهد واعملوا به.« )ارميا 6:11(

»لن لي�س الذين ي�سمعون النامو�س هم ابرار عند اهلل بل الذين يعملون 

بالنامو�س هم يبررون« )رومية 13:2(.

الم�سيح ال�ساة التي �سيقت اإلى الذبح

»وانا كخروف داجن ي�ساق اإلى الذبح ولم اعلم انهم فكروا علّي افكارا 

بعد  يذكر  فال  الحياء  ار�س  من  ونقطعه  بثمرها  ال�سجرة  لنهلك  قائلين 

ا�سمه.« )ارميا 19:11(.

الذبح  اإلى  �سيق  �ساة  مثل  يقراأه فكان هذا:  الذي كان  الكتاب  »واما ف�سل 

انتزع  توا�سعه  فاه. في  يفتح  لم  يجزه هكذا  الذي  امام  �سامت  ومثل خروف 

ق�ساوؤه وجيله من يخبر به لن حياته تنتزع من الأر�س« )اأعمال 33-32:8(.

الم�سيح من ن�سل داود ح�سب الج�سد

وينجح  فيملك ملك  بر  لداود غ�سن  واقيم  الرب  يقول  تاأتي  ايام  »ها 

ويجري حقا وعدل في الر�س.« )ارميا 5:23(.

»ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم اهلل �ساول بن قي�س رجال من �سبط بنيامين 
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اربعين �سنة، ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي �سهد له اي�سا اذ قال وجدت 

داود بن ي�ّسى رجال ح�سب قلبي الذي �سي�سنع كل م�سيئتي. من ن�سل هذا 

ح�سب الوعد اقام اهلل ل�سرائيل مخّل�سا ي�سوع« )اعمال 23-21:13(. 

الم�سيح ينبوع المياه الحّية

»اأيها الرب رجاء ا�سرائيل كل الذين يتركونك يخزون. الحائدون عني 

في التراب يكتبون لنهم تركوا الرب ينبوع المياه الحية« )ارميا 13:17( 

اعطي  اأنا  والنهاية.  البداية  والياء  اللف  هو  اأنا  تم.  قد  لي  قال  »ثم 

العط�سان من ينبوع ماء الحياة مجانا« )روؤيا 6:21(.

»والروح والعرو�س يقولن تعال. ومن ي�سمع فليقل تعال. ومن يعط�س 

فلياأت. ومن يرد فلياأخذ ماء حياة مجانا« )روؤيا 17:22(.

»ولكن من ي�سرب من الماء الذي اعطيه اأنا فلن يعط�س اإلى البد. بل 

الماء الذي اأعطيه ي�سير فيه ينبوع ماء ينبع اإلى حياة ابدية« )يوحنا 14:4(.

الم�سيح �سيحكم كملك وينجح

وينجح  فيملك ملك  بر  لداود غ�سن  واقيم  الرب  يقول  تاأتي  ايام  »ها 

ويـجري حقا وعدل في الر�س.« )ارميا 5:23(.

»ويملك على بيت يعقوب اإلى البد ول يكون لملكه نهاية« )لوقا 33:1(.

الرب برنا

الذي  ا�سمه  اآمنا وهذا هو  ا�سرائيل  ايامه يخل�س يهوذا وي�سكن  »في 

يدعونه به الرب برنا« )ارميا 6:23(.

»ومنه انتم بالم�سيح ي�سوع الذي �سار لنا حكمة من اهلل وبرا وقدا�سة وفداء. 

حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب« )1كورنثو�س1: 30 و31(. 
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الم�سيح الراعي ال�سالح

»ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي يقول الرب« )ارميا 1:23(.

الخراف« عن  نف�سه  يبذل  ال�سالح  والراعي  ال�سالح.  الراعي  هو   »اأنا 

)يوحنا 11:10(.  

قتل الأطفال

»هكذا قال الرب. �سوت �سمع في الرامة نوح بكاء مّر. راحيل تبكي على 

اولدها وتاأبى ان تتعزى عن اولدها لنهم لي�سوا بموجودين.«)ارميا 15:31(.

»حينئذ لما راأى هيرود�س ان المجو�س �سخروا به غ�سب جدا. فار�سل 

ابن �سنتين  الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من  ال�سبيان  وقتل جميع 

فما دون بح�سب الزمان الذي تحققه من المجو�س. حينئذ تم ما قيل بارميا 

تبكي  وبكاء وعويل كثير. راحيل  نوح  الرامة  القائل. �سوت �سمع في  النبي 

على اولدها ول تريد ان تتعزى لنهم لي�سوا بموجودين« )متى 18-16:2(. 

الم�سيح �سياأتي بعهد جديد 

»ها ايام تاأتي يقول الرب واقطع مع بيت ا�سرائيل ومع بيت يهوذا عهدا 

جديدا. لي�س كالعهد الذي قطعته مع اآبائهم يوم ام�سكتهم بيدهم لخرجهم 

هذا هو  بل  الرب.  يقول  فرف�ستهم  نق�سوا عهدي  ار�س م�سر حين  من 

اجعل  الرب.  يقول  اليام  تلك  بعد  ا�سرائيل  بيت  مع  اقطعه  الذي  العهد 

�سريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون 

لي �سعبا. ول يعّلمون بعد كل واحد �ساحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا 

الرب لنهم كلهم �سيعرفونني من �سغيرهم اإلى كبيرهم يقول الرب. لني 

ا�سفح عن اثمهم ول اذكر خطيتهم بعد« )ارميا 34-31:31(. 

»وكذلك الكا�س اي�سا بعد الع�ساء قائال هذه الكا�س هي العهد الجديد 
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بدمي الذي ي�سفك عنكم.« )لوقا 20:22(.

»ولكنه الآن قد ح�سل على خدمة اف�سل بمقدار ما هو و�سيط اي�سا لعهد 

اعظم قد تثّبت على مواعيد اف�سل فانه لو كان ذلك الول بال عيب لما طلب 

مع  اكّمل  حين  الرب  يقول  تاأتي  ايام  هوذا  لئما  لهم  يقول  لنه  لثان.  مو�سع 

بيت ا�سرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ل كالعهد الذي عملته مع اآبائهم 

وانا  يثبتوا في عهدي  لم  ار�س م�سر لنهم  ام�سكت بيدهم لخرجهم من  يوم 

ا�سرائيل بعد  اهملتهم يقول الرب. لن هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت 

تلك اليام يقول الرب اجعل نوامي�سي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم وانا اكون 

لهم الها وهم يكونون لي �سعبا. ول يعّلمون كل واحد قريبه وك�ل واحد اخاه 

قائال اعرف الرب لن الجميع �سيعرفونني من �سغيرهم اإلى كبيرهم لني اأكون 

اآثامهم ول اذكر خطاياهم وتعدياتهم في ما بعد. فاذ قال جديدا  �سفوحا عن 

عتق الول. واما ما عّتق و�ساخ فهو قريب من ال�سمحالل« )عبرانيين 13-6:8(.

الم�سيح هو غ�سن البر

»في تلك اليام وفي ذلك الزمان انبت لداود غ�سن البر فيجري عدل 

وبرا في الر�س. في تلك اليام يخل�س يهوذا وت�سكن اور�سليم اآمنة وهذا 

ما تت�سمى به الرب برنا« )ارميا 15:33(.

عظيما  يكون  هذا  ي�سوع.  وت�سمينه  ابنا  وتلدين  �ستحبلين  انت  »وها 

وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الله كر�سي داود ابيه. ويملك على بيت 

يعقوب اإلى البد ول يكون لملكه نهاية« )لوقا 33-31:1(. 
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الم�سيح هو خال�س الله

 »جيد ان ينتظر الن�سان ويتوقع ب�سكوت خال�س الرب«

)مراثي ارميا 26:3(.  

اب�سرتا  ب�سالم لن عينّي قد  �سيد ح�سب قولك  يا  »الآن تطلق عبدك 

خال�سك الذي اعددته قدام وجه جميع ال�سعوب« )لوقا 31-28:2(. 

»لهذا هو من اليمان كي يكون على �سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا 

لجميع الن�سل لي�س لمن هو من النامو�س فقط بل اي�سا لمن هو من ايمان 

لمم  ابا  قد جعلتك  اني  مكتوب  هو  كما  لجميعنا.  اب  هو  الذي  ابراهيم 

غير  ال�سياء  ويدعو  الموتى  يحيي  الذي  به  اآمن  الذي  اهلل  امام  كثيرة. 

الموجودة كانها موجودة. فهو على خالف الرجاء اآمن على الرجاء لكي 

ي�سير ابا لمم كثيرة كما قيل هكذا يكون ن�سلك« )رومية 18-16:4(. 

تعييرات الم�سيح

»يعطي خده ل�ساربه. ي�سبع عارا«)مراثي 30:3(.

»حينئذ ب�سقوا في وجهه ولكموه. واآخرون لطموه« )متى 67:26(.

المسيح فى سفــر مراثى إرميا
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الم�سيح �سبه الن�سان

ان�سان«  �سبه  لها  منظرها.  وهذا  حيوانات  اربعة  �سبه  و�سطها  »ومن 

)حزقيال 5:1(.  

»لأن ابن الن�سان قد جاء لكي يطلب ويخّل�س ما قد هلك« )لوقا 10:19(.

الم�سيح هو الرجل المنا�سب

له  الذي  ياأتي  حتى  يكون  ل  اي�سا  هذا  اجعله.  منقلبا  منقلبا  »منقلبا 

الحكم فاعطيه اياه« )حزقيال 27:21(.

»ثم بوق المالك ال�سابع فحدثت ا�سوات عظيمة في ال�سماء قائلة قد �سارت 

ممالك العالم لربنا وم�سيحه ف�سيملك اإلى ابد الآبدين« )روؤيا 15:11(.

الم�سيح الذي وقف في الثغر

»وطلبت من بينهم رجال يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الر�س 

لكي ل اخربها فلم اجد« )حزقيال 30:22(.

»فلم ي�ستطع احد في ال�سماء ول على الر�س ول تحت الر�س ان يفتح 

ال�سفر ول ان ينظر اليه. ف�سرت انا ابكي كثيرا لنه لم يوجد احد م�ستحقا 

ان يفتح ال�سفر ويقراأه ول ان ينطر اليه. فقال لي واحد من ال�سيوخ ل تبك. 

هوذا قد غلب ال�سد الذي من �سبط يهوذا ا�سل داود ليفتح ال�سفر ويفك 

ختومه ال�سبعة« )روؤيا 5-3:5(.

المسيـح فـي سفــر حزقيال
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الم�سيح هو الراعي ال�سالح

»انا اأرعى غنمي واأرب�سها يقول ال�سيد الرب. واطلب ال�سال وا�سترد 

المطرود واأجبر الك�سير واأع�سب الجريح« )حزقيال 24-11:34(.

»انا هو الراعي ال�سالح. والراعي ال�سالح يبذل نف�سه عن الخراف. واما 

الذي هو اجير ولي�س راعيا الذي لي�ست الخراف له فيرى الذئب مقبال 

ويترك الخراف ويهرب. فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والجير يهرب 

ال�سالح واعرف خا�ستي  الراعي  انا فاني  اما  لنه اجير ول يبالي بالخراف. 

وخا�ستي تعرفني. كما ان الآب يعرفني وانا اعرف الآب. وانا ا�سع نف�سي عن 

الخراف« )يوحنا 15-11:10(.

تاأديب اليهود ب�سبب �سفكهم دم الم�سيح 

�سكنوا  لما  ا�سرائيل  بيت  ان  اآدم  ابن  يا  قائال:  الرب  الّي كالم  »وكان 

كنجا�سة  امامي  طريقهم  كانت  وبافعالهم.  بطريقهم  نج�سوها  ار�سهم 

الطامث. ف�سكبت غ�سبي عليهم لجل الدم )وردت كلمة دم في �سيغة 

وبا�سنامهم  الر�س  على  �سفكوه  الذي  الم�سيح(  دم  يعني  وهذا  المفرد 

نج�سوها. فبددتهم في المم فتذروا في الرا�سي. كطريقهم وكافعالهم 

دنتهم« )حزقيال36: 16- 19(. 

�سهود  ونحن  الأم��وات  من  اهلل  اقامه  الذي  قتلتموه  الحياة  »ورئي�س 

لذلك« )اأعمال 15:3(.

الم�سيح المطهر رجا�سات �سعبه 

»واآخذكم من بين المم واجمعكم من جميع الرا�سي واآتي بكم اإلى 

ار�سكم. واأر�س عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجا�ستكم ومن كل 

ا�سنامكم اطهركم. واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم 
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في  روحي  واجعل  لحم.  قلب  واعطيكم  لحمكم  من  الحجر  قلب  وانزع 

وتعملون  احكامي  وتحفظون  فرائ�سي  في  ت�سلكون  واجعلكم  داخلكم 

بها« )حزقيال 36: 24- 27(. 

»لنه ان كان دم ثيران وتيو�س ورماد عجلة مر�سو�س على المنج�سين 

بكل  ال�سعب  جميع  كلم  بعدما  مو�سى  لن  الج�سد.  طهارة  اإلى  يقد�س 

قرمزيا  و�سوفا  ماء  مع  والتيو�س  العجول  دم  اخذ  النامو�س  بح�سب  و�سية 

وزوفا ور�ّس الكتاب نف�سه وجميع ال�سعب« )عبرانيين 9: 13 و19(.

»لنتقدم بقلب �سادق في يقين اليمان مر�سو�سة قلوبنا من �سمير �سرير 

ومغت�سلة اج�سادنا بماء نقي« )عبرانيين 22:10(.

ي�سوع  ا�سم  على  منكم  واحد  كل  وليعتمد  توبوا  بطر�س  لهم  »فقال 

الموعد  لن  القد�س.  ال��روح  عطية  فتقبلوا  الخطايا  لغفران  الم�سيح 

الهنا« الرب  يدعوه  من  كل  بعد  على  الذين  ولكل  ولولدك��م  لكم   هو 

)اأعمال 39-38:2(.  
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الم�سيح هو الحجر الذي قطع بغير يد

العظيم  التمثال  هذا  عظيم.  بتمثال  واذا  تنظر  كنت  الملك  ايها  »انت 

التمثال من ذهب جيد.  هذا  راأ�س  هائل.  قبالتك ومنظره  البهي جدا وقف 

�سدره وذراعاه من ف�سة. بطنه وفخذاه من نحا�س. �ساقاه من حديد. قدماه 

بع�سهما من حديد والبع�س من خزف. كنت تنظر اإلى ان قطع حجر بغير 

ف�سحقهما.  وخزف  حديد  من  اللتين  قدميه  على  التمثال  ف�سرب  يدين 

فان�سحق حينئذ الحديد والخزف والنحا�س والف�سة والذهب معا و�سارت 

كع�سافة البيدر في ال�سيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. اما الحجر 

الذي �سرب التمثال ف�سار جبال كبيرا ومالأ الر�س كلها. هذا هو الحلم. 

فنخبر بتعبيره قدام الملك. 

انت ايها الملك ملك ملوك لن اله ال�سموات اعطاك مملكة واقتدارا 

و�سلطانا وفخرا. وحيثما ي�سكن بنو الب�سر ووحو�س البر وطيور ال�سماء 

وبعدك  ذهب.  الرا�س من  هذا  فانت  عليها جميعها.  و�سلطك  ليدك  دفعها 

تقوم مملكة اخرى ا�سغر منك ومملكة ثالثة اخرى من نحا�س فتت�سلط 

على كل الر�س. وتكون مملكة رابعة �سلبة كالحديد لن الحديد يدق 

وي�سحق كل �سيء وكالحديد الذي يك�سر ت�سحق وتك�ّسر كل هوؤلء. وبما 

راأيت القدمين وال�سابع بع�سها من خزف والبع�س من حديد فالمملكة 

الحديد  راأيت  انك  حيث  من  الحديد  قوة  فيها  ويكون  منق�سمة  تكون 

القدمين بع�سها من حديد والبع�س من  مختلطا بخزف الطين. وا�سابع 

الحديد  راأيت  وبما  ق�سما.  والبع�س  قويا  يكون  المملكة  فبع�س  خزف 

المسيح فى سفر دانيال
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يتال�سق  ل  ولكن  النا�س  بن�سل  يختلطون  فانهم  الطين  بخزف  مختلطا 

هذا بذاك كما ان الحديد ل يختلط بالخزف. وفي ايام هوؤلء الملوك يقيم 

اله ال�سموات مملكة لن تنقر�س ابدا وملكها ل يترك ل�سعب اآخر وت�سحق 

وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت اإلى البد. لنك راأيت انه قد قطع حجر 

والذهب.  والف�سة  والخزف  والنحا�س  الحديد  ف�سحق  بيدين  ل  جبل  من 

 الله العظيم قد عّرف الملك ما �سياتي بعد هذا. الحلم حق وتعبيره يقين«

)دانيال 45-31:2(.   

»قال لهم ي�سوع اأما قراأتم قط في الكتب. الحجر الذي رف�سه البناوؤون هو 

قد �سار را�س الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اأعيننا. لذلك 

اقول لكم ان ملكوت اهلل ين�زع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره. ومن �سقط على 

هذا الحجر يتر�س�س ومن �سقط هو عليه ي�سحقه« )متى 44-42:21(.

الم�سيح ابن الله

�سدرخ  على  وجهه  منظر  وتغير  غيظا  ر  نبوخذنا�سّ امتالأ  »حينئذ 

اكثر  ا�سعاف  �سبعة  الأتون  يحموا  بان  واأمر  فاجاب  نغو.  وعبد  ومي�سخ 

مما كان معتادا ان يحمى. واأمر جبابرة القوة في جي�سه بان يوثقوا �سدرخ 

ومي�سخ وعبد نغو ويلقوهم في اتون النار المتقدة. ثم اأوثق هوؤلء الرجال 

في �سراويلهم واقم�ستهم وارديتهم ولبا�سهم واألقوا في و�سط اأتون النار 

المتقدة. ومن حيث ان كلمة الملك �سديدة والأتون قد حّمي جدا قتل لهيب 

النار الرجال الذين رفعوا �سدرخ ومي�سخ وعبد نغو. وهوؤلء الثالثة الرجال 

�سدرخ ومي�سخ وعبد نغو �سقطوا موثقين في و�سط اأتون النار المتقدة. 

األم  لم�سيريه  وقال  فاجاب  م�سرعا  وقام  الملك  ر  نا�سّ نبوخذ  تحّير  حينئذ 

النار. فاجابوا وقالوا للملك �سحيح  نلقي ثالثة رجال موثقين في و�سط 

ايها الملك. اأجاب وقال ها انا ناظر اربعة رجال محلولين يتم�سون في و�سط 

النار وما بهم �سرر ومنظر الرابع �سبيه بابن الآلهة« )دانيال 25-19:3(. 
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اهلل.  بابن  اأتوؤمن  له  وقال  فوجده  اخرجوه خارجا  انهم  ي�سوع  »ف�سمع 

اجاب ذاك وقال من هو يا �سيد لأومن به. فقال له ي�سوع قد راأيته والذي 

يتكلم معك هو هو فقال اأومن يا �سيد. و�سجد له« )يوحنا 38-35:9(. 

مملكة الم�سيح

»كنت ارى في روؤى الليل واذا مع �سحب ال�سماء مثل ابن ان�سان اتى 

وملكوتا  ومجدا  �سلطانا  فاأعطي  قدامه.  فقربوه  اليام  القديم  اإلى  وجاء 

لن  ما  ابدي  �سلطان  �سلطانه  والأل�سنة.  والمم  ال�سعوب  كل  له  لتتعّبد 

يزول وملكوته ما لينقر�س« )دانيال 14-13:7(. 

»فالتفت لنظر ال�سوت الذي تكلم معي ولما التفت راأيت �سبع مناير من 

ذهب وفي و�سط ال�سبع المناير �سبه ابن ان�سان مت�سربال بثوب اإلى الرجلين 

فاأبي�س�ان  و�سعره  را�سه  واما  ذهب.  من  بمنطقة  ثدييه  عند  ومتمنطقا 

كال�سوف البي�س كالثلج وعيناه كلهيب نار. ورجاله �سبه النحا�س النقي 

كانهما محمّيتان في اأتون و�سوته ك�سوت مياه كثيرة ومعه في يده اليمنى 

كال�سم�س  ما�س ذو حدين يخرج من فمه ووجهه  �سبعة كواكب و�سيف 

وهي ت�سيء في قوتها« )روؤيا 16-12:1(. 

الم�سيح ابن الن�سان

»كنت ارى في روؤى الليل واذا مع �سحب ال�سماء مثل ابن ان�سان اتى 

وملكوتا  ومجدا  �سلطانا  فاأعطي  قدامه.  فقربوه  اليام  القديم  اإلى  وجاء 

لن  ما  ابدي  �سلطان  �سلطانه  والأل�سنة.  والمم  ال�سعوب  كل  له  لتتعّبد 

يزول وملكوته ما ل ينقر�س« )دانيال 14-13:7(. 

ال�سماء. وحينئذ تنوح جميع  ابن الن�سان في  »وحينئذ تظهر عالمة 

ومجد  بقوة  ال�سماء  �سحاب  على  اآتيا  الن�سان  ابن  ويب�سرون  الر�س  قبائل 

كثير« )متى 30:24(.
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الم�سيح ال�سيد ال�سفيع 

على  بوجهك  واأ�سئ  وت�سرعاته  عبدك  الهنا �سالة  يا  الآن  »فا�سمع 

مقد�سك الخرب من اجل ال�سيد« )دانيال 17:9(.

»لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد اإلى الآب« )اأف�ص�س 18:2(.

الم�سيح الذي �سي�سنع كفارة لالثم

»�سبعون ا�سبوعا ق�سيت على �سعبك وعلى مدينتك المقد�سة لتكميل 

المع�سية وتتميم الخطايا ولكفارة الثم وليوؤتى بالبر البدي ولختم الروؤيا 

والنبوة ولم�سح قدو�س القدو�سين« )دانيال 24:9(.

»ولكن الكل من اهلل الذي �سالحنا لنف�سه بي�سوع الم�سيح واعطانا خدمة 

الم�سالحة. اي ان اهلل كان في الم�سيح م�سالحا العالم لنف�سه غير حا�سب لهم 

خطاياهم ووا�سعا فينا كلمة الم�سالحة. اذا ن�سعى ك�سفراء عن الم�سيح كاأن 

اهلل يعظ بنا. نطلب عن الم�سيح ت�سالحوا مع اهلل. لنه جعل الذي لم يعرف 

خطية خطية لجلنا لن�سير نحن بر اهلل فيه« )2كورنثو�س 21-18:5(. 

الم�سيح الذي �سي�سع نهاية للخطية

»�سبعون ا�سبوعا ق�سيت على �سعبك وعلى مدينتك المقد�سة لتكميل 

المع�سية وتتميم الخطايا ولكفارة الثم وليوؤتى بالبر البدي ولختم الروؤيا 

والنبوة ولم�سح قدو�س القدو�سين« )دانيال 24:9(.

»لنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لجلنا لن�سير نحن بر اهلل 

فيه« )2كورنثو�س 21:5(.

الم�سيح الم�سّيا المنتظر

»فاعلم وافهم انه من خروج المر لتجديد اور�سليم وبنائها اإلى الم�سيح 
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الرئي�س �سبعة ا�سابيع واثنان و�ستون ا�سبوعا يعود ويبنى �سوق وخليج 

في �سيق الأزمنة« )دانيال 25:9(.

وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من  بيننا  »والكلمة �سار ج�سدا وحّل 

الآب مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 14:1(.

الم�سيح �سيقطع من بين �سعبه

»وبعد اثنين و�ستين ا�سبوعا يقطع الم�سيح ولي�س له و�سعب رئي�س 

النهاية حرب وخرب  والى  بغمارة  وانتهاوؤه  والقد�س  المدينة  اآت يخرب 

ق�سي بها« )دانيال 26:9(.

»وكان قيافا هو الذي ا�سار على اليهود انه خير ان يموت ان�سان واحد 

عن ال�سعب« )يوحنا 14:18(.

»ف�سرخ ي�سوع اي�سا ب�سوت عظيم وا�سلم الروح« )متى 50:27(.

التنبوء بتاريخ وتوقيت �سلب الم�سيح 

»وبعد اثنين و�ستين ا�سبوعا يقطع الم�سيح ولي�س له و�سعب رئي�س 

النهاية حرب وخرب  والى  بغمارة  وانتهاوؤه  والقد�س  المدينة  اآت يخرب 

ق�سي بها« )دانيال 26:9(.

»فانني �سلمت اليكم في الول ما قبلته انا اي�سا ان الم�سيح مات من اجل 

الثالث ح�سب الكتب«  خطايانا ح�سب الكتب. وانه دفن وانه قام في اليوم 

)1كورنثو�س 15:. و4(.   



185

م�سهد للم�سيح المخل�س

»واما بيت يهوذا فارحمهم واخّل�سهم بالرب الههم ول اخّل�سهم بقو�س 

وب�سيف وبحرب وبخيل وبفر�سان« )هو�صع 7:1(.

قد  ال�سماء  تحت  اآخر  ا�سم  لي�س  لن  الخال�س.  غيره  باحد  »ولي�س 

اأعطي بين النا�س به ينبغي ان نخل�س« )اأعمال 12:4(.

م�سهد لقيامة الم�سيح

»يحيينا بعد يومين. في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه« )هو�صع 2:6(.

»وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث ح�سب الكتب« )1كورنثو�س 4:15(.

»فقال لهما وما هي. فقال المخت�سة بي�سوع النا�سري الذي كان ان�سانا نبيا 

مقتدرا في الفعل والقول امام اهلل وجميع ال�سعب. كيف ا�سلمه روؤ�ساء الكهنة 

يفدي  ان  المزمع  هو  انه  نرجو  كنا  ونحن  و�سلبوه.  الموت  لق�ساء  وحكامنا 

ا�سرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له ثالثة ايام منذ حدث ذلك. بل بع�س 

الن�ساء منا حيرننا اذ كّن باكرا عند القبر. ولما لم يجدن ج�سده اأتين قائالت 

انهّن راأين منظر مالئكة قالوا انه حّي. وم�سى قوم من الذين معنا اإلى القبر 

فوجدوا هكذا كما قالت اي�سا الن�ساء واما هو فلم يروه« )لوقا 24-19:24(. 

ذهابه اإلى م�سر 

»ومن م�سر دعوت ابني« )هو�صع 1:11(.

»وكان هناك اإلى وفاة هيرود�س. لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل 

من م�سر دعوت ابني« )متى 15:2(.

المسيح فى سفــــر هوشع
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الم�سيح هو ابن الله

»ومن م�سر دعوت ابني« )هو�صع 1:11(.

»فلما اعتمد ي�سوع �سعد للوقت من الماء. واذا ال�سموات قد انفتحت 

له فراأى روح اهلل نازل مثل حمامة واآتيا عليه. و�سوت من ال�سماء قائال هذا 

هو ابني الحبيب الذي به �سررت« )متى 17-16:3(.

»كنت اجذبهم بحبال الب�سر بربط المحبة وكنت لهم كمن يرفع النير 

عن اعناقهم ومددت اليه مطعما اياه« )هو�صع 4:11(.

»تعالوا الّي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم. احملوا 

راحة  فتجدوا  القلب.  ومتوا�سع  وديع  لني  مني  وتعلموا  عليكم  نيري 

لنفو�سكم. لن نيري هين وحملي خفيف« )متى 30-28:11(. 

لي�س مخل�س غيره

»وانا الرب الهك من ار�س م�سر. والها �سواي ل�ست تعرف ول مخّل�س 

غيري« )هو�صع 4:13(.

قد  ال�سماء  تحت  اآخر  ا�سم  لي�س  لن  الخال�س.  غيره  باحد  »ولي�س 

اأعطي بين النا�س به ينبغي ان نخل�س« )اعمال 12:4(.

قيامة الموؤمنين مع الم�سيح المقام

»من يد الهاوية افديهم من الموت اخل�سهم. اين اوباوؤك )جمع وباء( يا 

موت اين �سوكتك يا هاوية« )هو�صع 14:13(. 

موت  عدم  المائت  هذا  ولب�س  ف�ساد  عدم  الفا�سد  هذا  لب�س  »ومتى 

يا  �سوكتك  اأين  غلبة.  اإلى  الموت  ابتلع  المكتوبة  الكلمة  ت�سير  فحينئذ 

موت. اين غلبتك يا هاوية« )1كورنثو�س 55-54:15(.

»لأن هذه هي م�سيئة الذي ار�سلني ان كل من يرى البن ويوؤمن به تكون 

له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الخير« )يوحنا 40:6(.
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وعد الروح القد�س بعد �سلب الم�سيح )يوم الخم�سين(

بنوكم  فيتنباأ  ب�سر  كل  على  روحي  ا�سكب  اني  ذلك  بعد  »ويكون 

وبناتكم ويحلم �سيوخكم احالما ويرى �سبابكم روؤى. وعلى العبيد اي�سا 

وعلى الإماء ا�سكب روحي في تلك اليام« )يوئيل 2: 28 و29(.

ايها الرجال اليهود  »فوقف بطر�س مع الحد ع�سر ورفع �سوته وقال لهم 

وال�ساكنون في اور�سليم اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم وا�سغوا اإلى كالم�ي 

لن هوؤلء لي�سوا �سكارى كما انتم تظنون. لأنها ال�ساعة الثالثة من النهار. بل هذا 

ما قيل بيوئيل النبي يقول اهلل: ويكون في اليام الخيرة اني ا�سكب من روحي 

على كل ب�سر فيتنباأ بنوكم وبناتكم ويرى �سبابكم روؤى ويحلم �سيوخكم احالما، 

وعلى عبيدي اي�سا واماءي ا�سكب من روحي في تلك اليام فيتنباأون. واعطي 

عجائب في ال�سماء من فوق واآيات على الر�س م�ن ا�سفل دما ونارا وبخار دخان 

العظيم  الرب  يوم  ان يجيء  قب�ل  اإلى دم  والقمر  اإلى ظلمة  ال�سم�س  تتحول 

ال�سهير، ويكون كل من يدعو با�سم الرب يخل�س« )اأعمال 21-14:2(. 

الخال�س لمن يدعو با�سم الرب

�سهيون  جبل  فى  لأنه  ينجو.  الرب  با�سم  يدعو  من  كل  اأن  »ويكون 

وفى اأور�سليم تكون نجاة. كما قال الرب. وبين الباقين من يدعوه الرب« 

)يوئيل 32:2(.   

»ويكون كل من يدعو با�سم الرب يخل�س« )اأعمال 21:2(.

المسيح فى سفر يوئيل
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ظالم في منت�سف النهار

»ويكون في ذلك اليوم يقول ال�سيد الرب اني اغّيب ال�سم�س في الظهر 

واأقتم الر�س في يوم نور« )عامو�س 9:8(.

»ومن ال�ساعة ال�ساد�سة كانت ظلمة على كل الر�س اإلى ال�ساعة التا�سعة« 

)متى 45:27(.  

»واظلمت ال�سم�س وان�سّق حجاب الهيكل من و�سطه« )لوقا 45:23(.

الم�سيح رب الجنود

ال�ساكنون  وينوح  فتذوب  الأر�س  يم�س  الذي  الجنود  رب  »وال�سيد 

ال�سماء  في  بنى  الذي  م�سر.  كنيل  وتن�سب  كنهر  كلها  وتطمو  فيها 

على  وي�سبها  البحر  مياه  يدعو  الذي  قّبته  الر�س  على  واأ�ّس�س  عالليه 

وجه الر�س يهوه ا�سمه« )عامو�س 6-5:9(.

مالحظة هامة:

يذكر ا�صعياء النبي في ال�صحاح الثامن ابتداء من العدد الثالث ع�صر بان 

رب الجنود هو نف�صه الحجر الذي رف�صه البنائون والذي قد �صار راأ�س الزاوية 

واليك الن�صو�س التالية للتو�صيح:

»قد�سوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. ويكون مقد�سا وحجر 

اور�سليم« ل�سكان  و�سركا  وفخا  ا�سرائيل  لبيتي  عثرة  و�سخرة   �سدمة 

)ا�صعيا 14-13:8(.  

المسيح فى سفر عاموس
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زاوية  حجر  �سهيون  في  ا�سع  هانذا  الكتاب  في  اي�صا  يت�صمن  »لذلك 

مختارا كريما والذي يوؤمن به لن يخزى. فلكم انتم الذين توؤمنون الكرامة 

را�س  �سار  قد  هو  البناوؤون  رف�سه  الذي  فالحجر  يطيعون  للذي�ن ل  واما 

الزاوية. وحجر �سدمة و�سخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة 

الأمر الذي جعلوا له« )1بطر�س 8-6:2(.

»فاأنهم ا�سطدموا بحجر ال�سدمة كما هو مكتوب. ها انا ا�سع في �سهيون 

حجر �سدمة و�سخرة عثرة وكل من يوؤمن به ل يخزى« )رومية 33-32:9(.

ي�سوع  با�سم  انه  ا�سرائيل  �سعب  وجميع  جميعكم  عند  معلوما  »فليكن 

الم�سيح النا�سري الذي �سلبتموه انتم الذي اقامه اهلل من الموات. بذاك وقف 

هذا امامكم �سحيحا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناوؤون الذي 

�سار را�س الزاوية. ولي�س باحد غيره الخال�س. لن لي�س ا�سم اآخر تحت 

ال�سماء قد اأعطي بين النا�س به ينبغي ان نخل�س« )اعمال 12-10:4( 

الم�سيح هو يهوه في �سفر عامو�س

اِكُنوَن 
َّ

ال�س َوَيُنوُح  َفَتُذوُب،  �َس 
ْ
الأَر َيَم�سُّ  الَِّذي  اْلُجُنوِد  َربُّ  ُد 

ِّ
ي

َّ
»َوال�س

َماِء 
َّ

ال�س ِفي  َبَنى  الَِّذي   .
َ
ر ِم�سْ َكِنيِل  ُب  َوَتْن�سُ َكَنْهٍر  َها  ُكلُّ َوَتْطُمو  ِفيَها، 

َعَلى  َها 
ُّ
ب َوَي�سُ اْلَبْحِر  ِمَياَه  َيْدُعو  الَِّذي  َتُه، 

َّ
ُقب �ِس 

ْ
الأَر َعَلى  �َس  َواأَ�سَّ َعاَلِلَيُه 

�ِس، َيْهَوُه ا�ْسُمُه.« )عامو�س 6-5:9(.
ْ
َوْجِه الأَر

اذا كان رب الجنود في �سفر عامو�س هو يهوه. فالم�سيح كما ذكرنا في 

األآيات ال�سابقة هو رب الجنود.

اذا النتيجة الحتمية هي اأن الم�سيح هو يهوه.
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الم�سيح ي�سترد خيمة داود

ن �سقوقها واقيم ردمها  »في ذلك اليوم اقيم مظّلة داود ال�ساقطة واح�سّ

وابنيها كايام الدهر« )عامو�س 11:9(.

»وهذا توافقه اقوال النبياء كما هو مكتوب. �سارجع بعد هذا وابني اي�سا 

خيمة داود ال�ساقطة وابني اي�سا ردمها واقيمها ثانية. لكي يطلب الباقون 

من النا�س الرب وجميع المم الذين دعي ا�سمي عليهم يقول الرب ال�سانع 

هذا كله« )اأعمال 17-15:15(. 
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يكون الملك للرب

ويكون  عي�سو  جبل  ليدينوا  �سهيون  جبل  على  مخّل�سون  »وي�سعد 

الملك للرب« )عوبديا 21(.

قائلة  ال�سماء  في  عظيمة  ا�سوات  فحدثت  ال�سابع  المالك  بوق  »ثم 

الآبدين« ابد  اإلى  ف�سيملك  وم�سيحه  لربنا  العالم  ممالك  �سارت   قد 

)روؤيا 15:11(.  

المسيح في سفـر عوبديا
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المسيح في سفـر يونان

الم�سيح الحامل الكل بكلمة قدرته 

»فقال لهم انا عبراني وانا خائف من الرب اله ال�سماء الذي �سنع البحر 

والبر« )يونان 9:1(.

»وكان هو في الموؤخر على و�سادة نائما. فاأيقظوه وقالوا له يا معّلم اأما يهمك اننا 

نهلك. فقام وانتهر الريح وقال للبحر ا�سكت. ابكم. ف�سكنت الريح و�سار هدوء عظيم. 

وقالوا  فخافوا خوفا عظيما  لكم.  ايمان  ل  كيف  هكذا.  بالكم خائفين  ما  لهم  وقال 

بع�سهم لبع�س من هو هذا. فان الريح اي�سا والبحر يطيعانه« )مرق�س 41-38:4(. 

الثالثة اأيام وثالث ليالي رمز لدفن الم�سيح

جوف  في  يونان  فكان  يونان.  ليبتلع  عظيما  حوتا  فاعّد  الرب  »واما 

الحوت ثالثة ايام وثالث ليال« )يونان 17:1(.

اآية  اآية ال  اآية ول تعطى له  »فاجاب وقال لهم جيل �سرير وفا�سق يطلب 

يونان النبي. لنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال هكذا 

يكون ابن الن�سان في قلب الر�س ثالثة ايام وثالث ليال« )متى 40-39:12(. 

الم�سيح �سانع الخال�س 

الخال�س«  للرب  بما نذرته.  اذبح لك واوفي  الحمد  انا فب�سوت  »اأما 

)يونان 9:2(.

له  لي�سنعا  ابواه  ي�سوع  بال�سبي  دخل  وعندما  الهيكل.  اإلى  بالروح  »فاأتى 

ح�سب عادة النامو�س اخذه على ذراعيه وبارك اهلل وقال الآن تطلق عبدك يا 

�سيد ح�سب قولك ب�سالم. لن عينّي قد اب�سرتا خال�سك« )لوقا 30-27:2(. 
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الرب الملك

»في ذلك اليوم يقول الرب اجمع الظالعة )القا�سرة( وا�سم المطرودة 

والتي ا�سررت بها واجعل الظالعة بقّية والمق�ساة امة قوية ويملك الرب 

عليهم في جبل �سهيون من الآن اإلى البد« )ميخا 7-6:4(.

»واما عن البن كر�سيك يا اهلل اإلى دهر الدهور. ق�سيب ا�ستقامة ق�سيب 

البر وابغ�ست الثم من اجل ذلك م�سحك اهلل الهك بزيت  ملكك. احببت 

البتهاج اكثر من �سركائك« )عبرانيين 9-8:1(. 

ي�سربون الم�سيح على خّده

»الآن تتجّي�سين يا بنت الجيو�س. قد اقام علينا متر�سة. ي�سربون قا�سي 

ا�سرائيل بق�سيب على خده« )ميخا 1:5(. 

»وب�سقوا عليه واخذوا الق�سبة و�سربوه على را�سه.« )متى 30:27(.

مولده في بيت لحم

»اما انت يا بيت لحم افراتة وانت �سغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا 

فمنك يخرج لي الذي يكون مت�سلطا على ا�سرائيل ومخارجه منذ القديم 

منذ ايام الزل« )ميخا 2:5(.

الملك  هيرود�س  ايام  في  اليهودية  لحم  بيت  في  ي�سوع  ولد  »ولما 

اإلى اور�سليم. قائلين اين هو المولود  اذا مجو�س من الم�سرق قد جاءوا 

ملك اليهود. فاننا راأين�ا نجمه في الم�سرق واتينا لن�سجد له. فلما �سمع 

هيرود�س الملك ا�سطرب وجميع اور�سليم معه. فجمع كل روؤ�ساء الكهنة 

وكتبة ال�سعب و�ساألهم اين يولد الم�سيح. فقالوا له في بيت لحم اليهودية. 

المسيح في سفـر ميخا
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لنه هكذا مكتوب بالنبي. وانت يا بيت لحم ار�س يهوذا ل�ست ال�سغرى بين 

روؤ�ساء يهوذا لن منك يخرج مدبر يرعى �سعبي ا�سرائيل« )متى 6-1:2(. 

مخارجه منذ الأزل

»اما انت يا بيت لحم افراتة وانت �سغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا 

فمنك يخرج لي الذي يكون مت�سلطا على ا�سرائيل ومخارجه منذ القديم 

منذ ايام الزل« )ميخا 2:5(.

الكلمة اهلل. هذا  الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان  البدء كان  »في 

ك�ان في البدء عند اهلل. كل �سيء به كان وبغيره لم يكن �سيء مما كان… 

كان في العالم وكّون العالم به« )يوحنا1: 1-. و10(.

»فانه فيه خلق الكل ما في ال�سموات وما على الر�س ما يرى وما ل يرى 

�سواء كان عرو�سا ام �سيادات ام ريا�سات ام �سالطين الكل به وله قد خلق« 

)كولو�صي 16:1(.

»ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراأى وفرح. فقال له اليهود لي�س 

لك خم�سون �سنة بعد اأفراأيت ابراهيم. قال لهم ي�سوع الحق الحق اقول لكم 

قبل ان يكون ابراهيم اأنا كائن« )يوحنا 58-56:8(. 

غافر الثم و�سافح عن الذنب

»من هو اله مثلك غافر الثم و�صافح عن الذنب لبقية ميراثه. ل يحفظ اإلى 

الأبد غ�صبه فانه ي�صر بالراأفة. يعود يرحمنا يدو�س اآثامنا وتطرح في اأعماق 

البحر جميع خطاياهم« )ميخا 19-18:7(.

»فلما راأى ي�سوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك« )متى 2:9(.

»ثم قال لها مغفورة لك خطاياك« )لوقا 48:7(.
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الرب يعرف خا�سته

»�سالح هو الرب ح�سن في يوم ال�سيق وهو يعرف المتوكلين عليه« 

)ناحوم 7:1(.  

»ولكن ا�سا�س اهلل الرا�سخ قد ثبت اذ له هذا الختم. يعلم الرب الذين 

هم له. وليتجنب الثم كل من ي�سّمي ا�سم الم�سيح« )2 تيموثاو�س 19:2(.

المسيح في سفـر ناحوم
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البار باليمان يحيا

»هوذا منتفخة غير م�ستقيمة نف�سه فيه. والبار بايمانه يحيا« )اأي ايمانه 

بالم�صيح يحيا( )حبقوق 4:2(.

من  لكل  للخال�س  اهلل  قوة  الم�سيح لنه  بانجيل  ا�ستحي  ل�ست  »لني 

يوؤمن، لليهودي اول ثم لليوناني. لن فيه معلن بر اهلل بايمان ليمان كما هو 

مكتوب اأما البار فباليمان يحيا« )رومية 17-16:1(.

»الذي يوؤمن بالبن له حياة ابدية والذي ل يوؤمن بالبن لن يرى حياة 

بل يمكث عليه غ�سب اهلل« )يوحنا 36:3(.

الم�سيح اله الخال�س

»فمع انه ل يزهر التين ول يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة 

والحقول ل ت�سنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ول بقر في المذاود 

فاني ابتهج بالرب وافرح باله خال�سي« )حبقوق 18-17:3(.

اهلل  م�سبحين  ال�سماوي  الجند  من  جمهور  المالك  مع  بغتة  »وظهر 

الم�سرة«  وبالنا�س  ال�سالم  الر�س  وعلى  العالي  في  المجد هلل  وقائلين: 

)لوقا 14-13:2(.  

المسيح في سفـر حبقوق



197

الم�سيح الجبار في خال�سه

يبتهج بك فرحا. ي�سكت في  الهك في و�سطك جبار يخّل�س.  »الرب 

محبته. يبتهج بك بترنم« )�صفنيا 17:3(.

»لنه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ل يهلك كل 

من يوؤمن به بل تكون له الحياة البدية.« )يوحنا 16:3(.

المسيح في سفـر صفنيا
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المسيح في سفـر حجى

م�ستهى كل الأمم �سوف ياأتي الى هيكله

الجنود«  رب  قال  مجدا  البيت  هذا  فامالأ  المم  كل  م�ستهى  »وياتي 

)حجي 7:2(.  

وراأينا مجده مجدا كما لوحيد من  بيننا  »والكلمة �سار ج�سدا وحّل 

الآب مملوءا نعمة وحقا« )يوحنا 14:1(.

»ولما تمت ايام تطهيرها ح�سب �سريعة مو�سى �سعدوا به الى اور�سليم 

ليقدموه للرب« )لوقا 22:2(
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النبوة بتجربة الم�سيح

»واأراني يهو�سع الكاهن العظيم قائما قدام مالك الرب وال�سيطان قائم عن 

يمينه ليقاومه. فقال الرب لل�سيطان لينتهرك الرب يا �سيطان. لينتهرك الرب 

الذي اختار اور�سليم. اأفلي�س هذا �سعلة منت�سلة من النار« )زكريا 2-1:3(. 

»حينئذ قال له ي�سوع اذهب يا �سيطان. لنه مكتوب للرب الهك ت�سجد 

واياه وحده تعبد« )متى 10:4(.

الم�سيح هو الغ�سن

امامك.  الجال�سون  ورفقاوؤك  انت  العظيم  الكاهن  يهو�سع  يا  »فا�سمع 

الذي  الحجر  فهوذا  الغ�سن.  بعبدي  اآتي  هانذا  لني  اآية.  رجال  لنهم 

و�سعته قدام يهو�سع على حجر واحد �سبع اعين. هانذا ناق�س نق�سه يقول 

رب الجنود وازيل اثم تلك الر�س في يوم واحد« )زكريا 9-8:3(. 

»لنه ان كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون بالياب�س« )لوقا 31:23(.

الم�سيح هو حجر الزاوية

»من انت ايها الجبل العظيم. امام زربابل ت�سير �سهال. فيخرج حجر 

الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له« )زكريا 7:4(.

»ان كنتم قد ذقتم ان الرب �سالح. الذي اذ تاأتون اليه حجرا حّيا مرفو�سا 

من النا�س ولكن مختار من اهلل كريم. كونوا انتم اي�سا مبنيين كحجارة حّية 

بي�سوع  اهلل  عند  مقبولة  روحية  ذبائح  لتقديم  مقد�سا  كهنوتا  روحيا  بيتا 

المسيح في سفـر زكريا
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الم�سيح. لذلك يت�سمن اي�سا في الكتاب هانذا ا�سع في �سهيون حجر زاوية 

مختارا كريما والذي يوؤمن به لن يخزى. فلكم انتم الذين توؤمنون الكرامة 

را�س  �سار  قد  هو  البناوؤون  رف�سه  الذي  فالحجر  يطيعون  ل  للذين  واما 

الزاوية« )1بطر�س 7-3:2(. 

هوذا الرجل الغ�سن ا�سمه )الم�سيح هو الن�سان الكامل(

»وكلمه قائال. هكذا قال رب الجنود قائال. هوذا الرجل الغ�سن ا�سمه 

ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب« )زكريا 12:6(.

فقال  الرجوان.  ال�سوك وثوب  اكليل  ي�سوع خارجا وهو حامل  »فخرج 

لهم بيالط�س هوذا الن�سان.« )يوحنا 5:19(.

دخول الم�سيح اور�سليم راكبا على جح�س 

»ابتهجي جدا يا ابنة �سهيون اهتفي يا بنت اور�سليم. هوذا ملكك ياأتي 

اليك هو عادل ومن�سور وديع وراكب على حمار وعلى جح�س ابن اتان« 

)زكريا 9:9(.  

الزيتون  جبل  عند  فاجي  بيت  الى  وجاءوا  اور�سليم  من  قربوا  »ولما 

امامكما  التي  القرية  الى  اذهبا  لهما.  قائال  تلميذين  ي�سوع  ار�سل  حينئذ 

فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجح�سا معها فحالهما واأتياني بهما. وان قال 

لكما احد �سيئا فقول الرب محتاج اليهما فللوقت ير�سلهما. فكان هذا كله 

لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لبنة �سهيون هوذا ملكك ياأتيك وديعا 

امرهما  كما  وفعال  التلميذان  فذهب  اتان.  ابن  وجح�س  اتان  على  راكبا 

عليهما.  فجل�س  ثيابهما  عليهما  وو�سعا  والجح�س  بالتان  واأتيا  ي�سوع. 

والجمع الكثر فر�سوا ثيابهم في الطريق. واآخرون قطعوا اغ�سانا من ال�سجر 

وفر�سوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا ي�سرخون 

قائلين اأو�سنا لبن داود. مبارك الآتي با�سم الرب. اأو�سنا في العالي. ولما 
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الجموع هذا  فقالت  قائلة من هذا.  المدينة كلها  ارتّجت  اور�سليم  دخل 

ي�سوع النبي الذي من نا�سرة الجليل« )متى 11-1:21(.

الم�سيح الملك العادل

»ابتهجي جدا يا ابنة �سهيون اهتفي يا بنت اور�سليم. هوذا ملكك ياأتي اليك 

هو عادل ومن�سور وديع وراكب على حمار وعلى جح�س ابن اتان« )زكريا 9:9(.

قاتل«  رجل  لكم  يوهب  ان  وطلبتم  البار  القدو�س  انكرتم  انتم  »ولكن 

)اأعمال 14:3(.  

الم�سيح المتوا�سع

»ابتهجي جدا يا ابنة �سهيون اهتفي يا بنت اور�سليم. هوذا ملكك ياأتي 

اليك هو عادل من�سور وديع وراكب على حمار وعلى جح�س ابن اتان« 

)زكريا 9:9(.  

»تعالوا الّي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم. احملوا 

راحة  فتجدوا  القلب.  ومتوا�سع  وديع  لني  مني.  وتعلموا  عليكم  نيري 

لنفو�سكم. لن نيري هين وحملي خفيف« )متى 29-28:11(. 

الم�سيح الرب الذي �سيخل�س �سعبه

كحجارة  بل  �سعبه  كقطيع  اليوم  ذلك  في  الههم  الرب  »ويخل�سهم 

التاج مرفوعة على ار�سه« )زكريا 16:9(.

»وهكذا �سيخل�س جميع ا�سرائيل. كما هو مكتوب �سيخرج من �سهيون 

المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب.« )رومية 26:11(.

الم�سيح قوة الموؤمن

»واقويهم بالرب في�سلكون با�سمه يقول الرب« )زكريا 12:10(.
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»اأخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي �سدة قوته« )اأف�ص�س 10:6(.

ت�سليمه لليهود مقابل ثالثين من الف�سة

»فقلت لهم ان ح�سن في اعينكم فاعطوني اجرتي وال فامتنعوا. فوزنوا 

اجرتي ثالثين من الف�سة« )زكريا 12:11(.

»حينئذ ذهب واحد من الثني ع�سر الذي يدعى يهوذا ال�سخريوطي 

اليكم.  ا�سلمه  وانا  تعطوني  ان  تريدون  ماذا  وقال  الكهنة.  روؤ�ساء  الى 

 فجعلوا له ثالثين من الف�سة. ومن ذلك الوقت كان يطلب فر�سة لي�سلمه«

)متى 16-14:26(.  

�سراء حقل الفخاري

»فقلت لهم ان ح�سن في اعينكم فاعطوني اجرتي وال فامتنعوا. فوزنوا 

اجرتي ثالثين من الف�سة. فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم 

الذي ثمنوني به. فاخذت الثالثين من الف�سة والقيتها الى الفخاري في 

بيت الرب« )زكريا 13-12:12(. 

»حينئذ لما راأى يهوذا الذي ا�سلمه انه قد دين ندم ورّد الثالثين من 

الف�سة الى روؤ�ساء الكهنة وال�سيوخ. قائال قد اخطاأت اذ �سلمت دما بريئا. 

فقالوا ماذا علينا. انت اب�سر. فطرح الف�سة في الهيكل وان�سرف. ثم م�سى 

في  نلقيها  ان  يحل  ل  وقالوا  الف�سة  الكهنة  روؤ�ساء  فاخذ  نف�سه.  وخنق 

الخزانة لنها ثمن دم. فت�ساوروا وا�ستروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. 

لهذا �سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بارميا 

النبي القائل واأخذوا الثالثين من الف�سة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني 

ا�سرائيل. واعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب« )متى 10-3:27(. 
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جنبه المطعون

»وافي�س على بيت داود وعلى �سكان اور�سليم روح النعمة والت�سرعات 

فينظرون الّي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون 

في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره« )زكريا 10:12(.

وماء.  دم  وللوقت خرج  بحربة  الع�سكر طعن جنبه  من  واحدا  »لكن 

انتم.  لتوؤمنوا  الحق  يقول  انه  والذي عاين �سهد و�سهادته حق وهو يعلم 

لن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ل يك�سر منه. واي�سا يقول كتاب اآخر 

�سينظرون الى الذي طعنوه« )يوحنا 37-34:19(.

»هوذا ياأتي مع ال�سحاب و�ستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه 

جميع قبائل الر�س. نعم اآمين.« )روؤيا 7:1(.

ينبوع مفتوح للخطية وللنجا�سة

اور�سليم  ول�سكان  داود  لبيت  مفتوحا  ينبوع  يكون  اليوم  ذلك  »في 

للخطية وللنجا�سة« )زكريا 1:13(.

»ولكن ان �سلكنا في النور كما هو في النور فلنا �سركة بع�سنا مع بع�س 

ودم ي�سوع الم�سيح ابنه يطهرنا من كل خطية« )1يوحنا 7:1(.

ملوك  ورئي�س  الموات  من  البكر  المين  ال�ساهد  الم�سيح  ي�سوع  »ومن 

الر�س. الذي احبنا وقد غ�سلنا من خطايانا بدمه« )روؤيا 5:1(

يداه المجروحتان 

»فيقول له ما هذه الجروح في يديك. فيقول هي التي جرحت بها في 

بيت احبائي« )زكريا 6:13(.

الى  به  م�سوا  ولما  معه.  ليقتال  مذنبين  اآخرين  باثنين  اي�سا  »وجاءوا 

عن  واحدا  المذنبين  مع  هناك  �سلبوه  جمجمة  يدعى  الذي  المو�سع 

يمينه والآخر عن ي�ساره« )لوقا 33-32:23(.
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رجل رفقتي )األوهية الم�سيح(

»ا�ستيقظ يا �سيف على راعّي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. 

ا�سرب الراعي فتت�سّتت الغنم وارد يدي على ال�سغار« )زكريا 7:13(.

»في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل. هذا كان 

في البدء عند اهلل« )يوحنا 2-1:1(.

ترك التالميذ له وهربهم

»ا�ستيقظ يا �سيف على راعّي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. 

ا�سـرب الراعي فتت�سّتت الغنم« )زكريا 7:13(.

»حينئذ قال لهم ي�سوع كلكم ت�سّكون فّي في هذه الليلة لنه مكتوب 

اني ا�سرب الراعي فتتبدد خراف الرعية« )متى 31:26(.

قال  ال�ساعة  تلك  يكون. في  ان  ينبغي  انه هكذا  الكتب  تكمل  »فكيف 

كل  لتاخذوني.  وع�سي  ب�سيوف  خرجتم  ل�س  على  كاأنه  للجموع  ي�سوع 

كله  هذا  واما  تم�سكوني.  ولم  الهيكل  في  اعّلم  معكم  اجل�س  كنت  يوم 

وهربوا« التالميذ كلهم  تركه  الأنبياء. حينئذ  تكمل كتب  لكي  كان   فقد 

)متى 56-54:26(.  

مجيء الم�سيح الثاني على جبل الزيتون

اور�سليم  قدام  الذي  الزيتون  جبل  على  اليوم  ذلك  في  قدماه  »وتقف 

الغرب  ونحو  ال�سرق  نحو  و�سطه  من  الزيتون  جبل  فين�سق  ال�سرق  من 

واديا عظيما جدا وينتقل ن�سف الجبل نحو ال�سمال ون�سفه نحو الجنوب« 

)زكريا 4:14(.  

»ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون. واخذته �سحابة عن اعينهم. وفيما كانوا 

ي�سخ�سون الى ال�سماء وهو منطلق اذا رجالن قد وقفا بهم بلبا�س ابي�س. وقال 
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ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى ال�سماء. ان ي�سوع هذا الذي 

ارتفع عنكم الى ال�سماء �سياأتي هكذا كما راأيتموه منطلقا الى ال�سماء. حينئذ 

رجعوا الى اور�سليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون« )اأعمال 12-9:1(.

الرب �سوف يحكم على كل الأر�س

»ويكون الرب ملكا على كل الر�س. في ذلك اليوم يكون الرب وحده 

وا�سمه وحده« )زكريا 9:14(.

»ثم بوق المالك ال�سابع فحدثت ا�سوات عظيمة في ال�سماء قائلة قد �سارت 

ممالك العالم لربنا وم�سيحه ف�سيملك الى ابد الآبدين.« )روؤيا 15:11(.

الغ�سن ا�سمه

»هاأنذا اآتي بعبدي الغ�صن« زكريا 8:3  

»هوذا الرجل الغ�صن ا�صمه« زكريا 12:6  

»في ذلك اليوم يكون غ�صن الرب بهاء ومجدا« ا�صعيا 2:4 

»ويخرج ق�صيب من جذع ي�صى وينبت غ�صن من اأ�صوله« ا�صعيا 1:11 

فيملك  بر  لداود غ�صن  واأقيم  الرب  يقول  تاأتي  اأيام  ارميا 5:23  »ها 

ملك وينجح ويجري حقا وعدل في الأر�س«
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المسيح في سفـر مالخى

ار�سال المالك الر�سول الذي �سيهيء طريق الرب

هيكله  الى  بغتة  وياأتي  امامي  الطريق  فيهيء  مالكي  ار�سل  »هانذا 

ياأتي قال رب  به هوذا  ت�سّرون  الذي  العهد  الذي تطلبونه ومالك  ال�سيد 

الجنود« )مالخـي 1:3(.

»وانت ايها ال�سبي نبي العلي تدعى لنك تتقدم امام وجه الرب لتعّد 

طرقه« )لوقا 76:1(.

الم�سيح �سوف ياأتي بغتة الى هيكله

هيكله  الى  بغتة  وياأتي  امامي  الطريق  فيهيء  مالكي  ار�سل  »هانذا 

ياأتي قال رب  به هوذا  ت�سّرون  الذي  العهد  الذي تطلبونه ومالك  ال�سيد 

الجنود« )مالخـي 1:3(.

»ودخل ي�سوع الى هيكل اهلل واخرج جميع الذين كانوا يبيعون وي�سترون 

في الهيكل وقلب موائد ال�سيارفة وكرا�سي باعة الحمام. وقال لهم. مكتوب بيتي 

بيت ال�سالة يدعى وانتم جعلتموه مغارة ل�سو�س. وتقدم اليه عمي وعرج في 

الهيكل ف�سفاهم. فلما راأى روؤ�ساء الكهنة والكتبة العجائب التي �سنع والولد 

ي�سرخون في الهيكل ويقولون اأو�سنا لبن داود غ�سبوا« )متى 15-12:21(.

الم�سيح هو �سم�س البر وال�سفاء في اأجنحتها 

اجنحتها  في  وال�سفاء  البّر  �سم�س  ت�سرق  ا�سمي  المّتقون  ايها  »ولكم 

فتخرجون وتن�ساأون كعجول ال�سيرة« )مالخي 2:4(.
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»باح�ساء رحمة الهنا التي بها افتقدنا الم�سرق من العالء. لي�سيء على 

الجال�سين في الظلمة وظالل الموت لكي يهدي اأقدامنا في طريق ال�سالم« 

)لوقا79-78:1(.

ار�سال ايليا النبي قبل مجيء الرب

العظيم  اليوم  الرب  يوم  مجيء  قبل  النبي  ايليا  اليكم  ار�سل  »هانذا 

والمخوف. فيرد قلب الآباء على البناء وقلب البناء على اآبائهم لئال اآتي 

وا�سرب الر�س بلعن« )مالخي 6-5:4(. 

»ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الآباء الى البناء والع�ساة الى 

فك�ر البرار لكي يهيئ للرب �سعبا م�ستعدا« )لوقا 17:1(.

»وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي.« )متى 14:11(.

»و�ساأله تالميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبغي ان ياأتي اول. 

فاجاب ي�سوع وقال لهم ان ايليا ياأتي اول ويرّد كل �سيء. ولكني اقول لكم ان 

ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما ارادوا. كذلك ابن الن�سان اي�سا 

�سوف يتاألم منهم. حينئذ فهم التالميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان« 

)متى 13-10:17(.   
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الصلب والقيامة في النبوات

ت�سعة واأربعون نبوة قد تحققت في �سلب وقيامة الم�سيح

نذكرها فيما يلي:

القديمة  )الحية  عقبه  ت�سحق  والحّية  الحّية  راأ�س  ي�سحق  الم�سيح 

المدعو ابلي�س روؤيا 9:12(.

»واأ�سع عداوة بينك وبين المراأة وبين ن�سلك ون�سلها هو )اأي الم�سيح( 

ي�سحق راأ�سك واأنت ت�سحقين عقبه« )تكوين 15:3( و )يوحنا18:19(.

الم�سيح ف�سحنا 

»ل يبقوا منه الى ال�سباح ول يك�سروا عظما منه ح�سب كل فرائ�س 

الف�سح يعملونه« )عدد 12:9( 

ِفي  ِليِب  ال�سَّ َعَلى  الأَْج�َساُد  َقى 
ْ
َتب َل   

ْ
َفِلَكي ا�ْسِتْعَداٌد،  َكاَن  اإِْذ   

َّ
»31ُثم

اأَْن  ِبياَلُط�َس  اْلَيُهوُد  �َساأََل  َعِظيًما،  َكاَن  ِت 
ْ
ب

َّ
ال�س ذِلَك  َم 

ْ
َيو لأَنَّ  ِت، 

ْ
ب

َّ
ال�س

ِل َوالآَخِر  وَّ
وا �َساَقِي الأَ

ُ
 َوَك�َسر

ُ
َكر

ْ
َفُعوا. 32َفاأََتى اْلَع�س

ْ
 َوُير

ْ
 �ِسيَقاُنُهم

َ
ُتْك�َسر

 
ْ
ُهم نَّ ِه، لأَ

ْ
وا �َساَقي

ُ
 َيْك�ِسر

ْ
ِه َلم

ْ
اإَِلي ا َجاُءوا  ا َي�ُسوُع َفَلمَّ مَّ

ُلوِب َمَعُه. 33َواأَ اْلَم�سْ

َج 
َ
َبٍة، َوِلْلَوْقِت َخر

ْ
َكِر َطَعَن َجْنَبُه ِبَحر

ْ
َراأَْوُه َقْد َماَت. 34لِكنَّ َواِحًدا ِمَن اْلَع�س

َدٌم َوَماٌء«. )يوحنا 34-31:19(.

الحية النحا�سية رمز ل�سلب الم�سيح

»فقال الرب لمو�سى ا�سنع لك حّية محرقة و�سعها على راية فكل من 

لدغ ونظر اإليها يحيا« )عدد 8:21( 

اْبُن  َفَع 
ْ
ُير اأَْن  َيْنَبِغي  هَكَذا  ِة  يَّ ِّ

اْلَبر ِفي  َة 
َّ
اْلَحي ُمو�َسى  َرَفــَع  »َوَكَما 
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ُة«  الأََبِديَّ اْلَحَياُة  َلُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه  ُيوؤِْمُن  َمْن  ُكلُّ  َيْهِلَك  َل   
ْ

الن�سان15ِلَكي

)يوحنا 14:3(.  

موؤامرة ال�سعوب والملوك �سد الم�سيح

الأر�س  ملوك  قام  الباطل  في  ال�سعوب  وتفّكر  الأمم  ارتّجت  »لماذا 

وتاآمر الروؤ�ساء على الرب وعلى م�سيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح 

عنا ربطهما« )مزمور 3-1:2( 

اِطِل؟ 
َ
بِاْلب ُعوُب  ال�سُّ  

َ
ر َوتََفكَّ  

ُ
َمم

ُ
الأ ِت  اْرتَجَّ اَذا 

َ
ِلم َفتَاَك:  َداُوَد  بَِفِم  اْلَقائُِل 

25

َم�ِسيِحِه.  َوَعلَى  بِّ  الرَّ َعلَى  َمًعا  وؤَ�َساُء  الرُّ َع 
َ
َواْجتَم ْر�ِس، 

َ
الأ ُمُلوُك  َقاَمْت 

26

ْحتَُه، 
َ
َم�س الَِّذي  وَع، 

ُ
يَ�س و�ِس  اْلُقدُّ َفتَاَك  َعلَى  َع 

َ
اْجتَم بِاْلَحِقيَقِة  نَّ��ُه 

َ
لأ

27

َما  ُكلَّ  ْفَعُلوا 
َ
ِلي

28
ائِيَل، 

َ
�ْسر اإِ َو�ُسُعوِب  َمٍم 

ُ
اأ َمَع   

ُّ
ْنِطي

ُ
اْلب  

ُ
َوبِيالَُط�س وُد�ُس  ِهيرُ

ْن يَُكوَن. )اأعمال 28-25:4(.
َ
تَُك اأ

َ
َنْت يَُدَك َوَم�ُسور

َّ
َقْت َفَعي

َ
�َسب

ترك الله له ب�سبب خطايانا

»الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خال�سي« )مزمور 1:22(.

اَعِة التَّا�ِسَعِة �َسَرَخ يَ�ُسوُع بِ�َسْوٍت َعِظيٍم َقائاِلً: »اإِيِلي، اإِيِلي، ِلَما  َونَْحَو ال�سَّ
46

�َسبَْقتَِني؟« اأَْي: اإِلِهي، اإِلِهي، ِلَماَذا تََرْكتَِني؟ )متى 46:27(.

ال�ستهزاء به

الراأ�س  ال�سفاه وينّغ�سون  »كل الذين يرونني ي�ستهزئون بّي يفغرون 

قائلين. اتكل على الرب فلينجه. لينقذه لأنه �سّر به« )مزمور 8-7:22( 

ُيوِخ َقاُلوا:  تَْهِزئُوَن َمَع اْلَكتَبَِة َوال�سُّ ْي�ًسا َوُهْم يَ�سْ َوَكذِلَك ُروؤَ�َساُء اْلَكَهَنِة اأَ
41

ْن يَُخلِّ�َسَها! اإِْن َكاَن ُهَو َمِلَك اإِ�ْسَرائِيَل  ا نَْف�ُسُه َفَما يَْقِدُر اأَ مَّ »َخلَّ�َس اآَخِريَن َواأَ
42

َقِد اتََّكَل َعَلى اهلِل، َفْلُيْنِقْذُه الآَن اإِْن 
43

ِليب َفُنوؤِْمَن بِِه!  َفْلَيْنِزِل الآَن َعِن ال�سَّ

اأََراَدُه! لأَنَُّه َقاَل: اأَنَا اْبُن اهلِل!«. )متى 43-41:27(.
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ثيران با�سان )اليهود( قاموا �سّده

»اأحاطت بي ثيران كثيرة )اليهود( اأقوياء با�سان اكتنفتني. فغروا علّي 

اأفواههم كاأ�سد مفتر�س مزمجر« )مزمور 13-12:22( 

َرُجٌل  ا�ِسِريُّ  النَّ يَ�ُسوُع  الأَْقَواَل:  ا�ْسَمُعوا هِذِه  وَن  الإِ�ْسَرائِيِليُّ َجاُل  الرِّ »اأَيَُّها 

ِفي  بَِيِدِه  اهلُل  �َسَنَعَها  َواآيَاٍت  َوَعَجائَِب  اٍت  بُِقوَّ اهلِل  ِقبَِل  ِمْن  لَُكْم  تَبَْرَهَن  َقْد 

اهلِل  بَِم�ُسوَرِة  ًما  ُم�َسلَّ اأََخْذتُُموُه  هَذا 
23

تَْعَلُموَن.  ْي�ًسا  اأَ اأَْنُتْم  َكَما  َو�ْسِطُكْم، 

اَلَِّذي اأََقاَمُه 
24

ابِِق، َوبِاأَْيِدي اأَثََمٍة �َسَلْبُتُموُه َوَقتَْلُتُموُه.  اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه ال�سَّ

اهلُل نَاِق�ًسا اأَْوَجاَع اْلَمْوِت )اأعمال 24-22:2(.

عذابه على ال�سليب

»كالماء ان�سكبت انف�سلت كل عظامي. �سار قلبي كال�سمع، قد ذاب 

في و�سط اأمعائى« )مزمور 14:22( 

َفَخَرَج 
17

بِِه.  َوَم�َسْوا  يَ�ُسوَع  َفاأََخُذوا  َلَب.  ِلُي�سْ لَْيِهْم  اإِ اأَ�ْسَلَمُه  َفِحيَنِئٍذ 
16

َوُهَو َحاِمٌل �َسِليبَُه اإِلَى اْلَمْو�ِسِع الَِّذي يَُقاُل لَُه »َمْو�ِسُع اْلُجْمُجَمِة« َويَُقاُل لَُه 

ِة ُجْلُجثَة َحْيُث �َسَلُبوُه )يوحنا19: 16- 18(. بِاْلِعْبَرانِيَّ

عط�سه ال�سديد على ال�سليب

»يب�ست مثل �سقفة قّوتي ول�سق ل�ساني بحنكي والى تراب الموت 

ت�سعني« )مزمور 15:22( 

نَّ ُكلَّ �َسْيٍء َقْد َكَمَل، َفِلَكْي يَِتمَّ اْلِكتَاُب َقاَل:»اأَنَا  بَْعَد هَذا َراأَى يَ�ُسوُع اأَ
28

 ، اْلَخلِّ ِمَن  اإِ�ْسِفْنَجًة  َفَمالأُوا  الً،  َخّ ا  َمْمُلوًّ َمْو�ُسوًعا  اإِنَاٌء  َوَكاَن 
29

َعط�َساُن«. 

ا اأََخَذ يَ�ُسوُع اْلَخلَّ َقاَل:»َقْد  َفَلمَّ
30

ُموَها اإِلَى َفِمِه.  َوَو�َسُعوَها َعَلى ُزوَفا َوَقدَّ

وَح. )يوحنا 19: 28- 30(. �َس َراأْ�َسُه َواأَ�ْسلََم الرُّ اأُْكِمَل«. َونَكَّ
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اأحاطت به كالب )الأمم(

اكتنفتني«  الأ�سرار  من  جماعة  )الأمــم(  كالب  بي  اأحاطت  قد  »لأنه 

)مزمور 16:22(   

َكُر اْلَواِلي يَ�ُسوَع اإِلَى َداِر اْلِولَيَِة َوَجَمُعوا َعَلْيِه ُكلَّ اْلَكِتيبَِة،  َفاأََخَذ َع�سْ
27

َوَو�َسُعوُه َعَلى  ِمْن �َسْوٍك  اإِْكِليالً  َو�َسَفُروا 
29

ِقْرِمِزيًّا،  ِرَداًء  َواأَْلبَ�ُسوُه  ْوُه  َفَعرَّ
28

الَُم  تَْهِزئُوَن بِِه َقائِِليَن:»ال�سَّ اَمُه َويَ�سْ َراأْ�ِسِه، َوَق�َسبًَة ِفي يَِميِنِه. َوَكانُوا يَْجُثوَن ُقدَّ

َراأْ�ِسِه.  َعَلى  َو�َسَربُوُه  اْلَق�َسبََة  َواأََخُذوا  َعَلْيِه،  َوبَ�َسُقوا 
30

اْلَيُهوِد!«  َمِلَك  يَا 

ْلِب.«  ْلبَ�ُسوُه ثَِيابَُه، َوَم�َسْوا بِِه ِلل�سَّ َداَء َواأَ َوبَْعَد َما ا�ْستَْهَزاأُوا بِِه، نََزُعوا َعْنُه الرِّ
31

)متى 31-27:27(.  

ثقبوا يديه ورجليه

»لأنه قد اأحاطت بي كالب جماعة من الأ�سرار اكتنفتني ثقبوا يديّ  

ورجلّي« )مزمور 16:22( 

ا َم�َسْوا بِِه اإِلَى اْلَمْو�ِسِع الَِّذي يُْدَعى »ُجْمُجَمَة« �َسَلُبوُه ُهَناَك َمَع  َولَمَّ
33

اْلُمْذنِبَْيِن، َواِحًدا َعْن يَِميِنِه َوالآَخَر َعْن يَ�َساِرِه. )لوقا 33:23(.

تفّر�سهم فيه

»اأح�سي كّل عظامي وهم ينظرون ويتفّر�سون فّي« )مزمور 17:22( 

بِِه  َخُروَن  يَ�سْ َمَعُهْم  اأَْي�ًسا  وؤَ�َساُء  َوالرُّ يَْنُظُروَن،  َواِقِفيَن  ْعُب  ال�سَّ َوَكاَن 
35

اهلِل!«.  ُمْختَاَر  اْلَم�ِسيَح  ُهَو  َكاَن  ْن  اإِ نَْف�َسُه  َفْلُيَخلِّ�ْس  اآَخِريَن،  َقائِِليَن:»َخلَّ�َس 

ْن ُكْنَت  َقائِِليَن:»اإِ
37

ُموَن لَُه َخاُل،  تُوَن َويَُقدِّ وا بِِه َوُهْم يَاأْ َواْلُجْنُد اأَْي�ًسا ا�ْستَْهَزاأُ
36

اأَْنَت َمِلَك اْلَيُهوِد َفَخلِّ�ْس نَْف�َسَك!«. )لوقا 23: 35- 37(.

القاء القرعة على ثيابه

»يق�سمون ثيابي بينهم وعلى لبا�سي يقترعون« )مزمور 18:22( 
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ا َكانُوا َقْد �َسَلُبوا يَ�ُسوَع، اأََخُذوا ثَِيابَُه َوَجَعُلوَها اأَْربََعَة  َكَر لَمَّ »ثُمَّ اإِنَّ اْلَع�سْ

بَِغْيِر  اْلَقِمي�ُس  َوَكاَن  اأَْي�ًسا.  اْلَقِمي�َس  َواأََخُذوا  ًما.  ِق�سْ َكِريٍّ  َع�سْ ِلُكلِّ  اأَْق�َساٍم، 

ُه، بَْل نَْقتَِرُع  َفَقاَل بَْع�ُسُهْم ِلبَْع�ٍس: »لَ نَ�ُسقُّ
24

ُه ِمْن َفْوُق.  ِخَياَطٍة، َمْن�ُسوًجا ُكلُّ

َعَلْيِه ِلَمْن يَُكوُن«. ِلَيِتمَّ اْلِكتَاُب اْلَقائُِل: »اْقتَ�َسُموا ثَِيابِي بَْيَنُهْم، َوَعَلى ِلبَا�ِسي 

َكُر.« )يوحنا 24-23:19(. اأَْلَقْوا ُقْرَعًة«. هَذا َفَعَلُه اْلَع�سْ

اتمام ار�ساليته

»ياأتون ويخبرون ببّره �سعبا �سيولد باأنه قد فعل« )مزمور 31:22( 

وَح«   َواأَ�ْسَلَم الرُّ َراأْ�َسُه  �َس  اأُْكِمَل«. َونَكَّ َقاَل: »َقْد  اأََخَذ يَ�ُسوُع اْلَخلَّ  ا  »فَلمَّ

)يوحنا 30:19(.  

ي�ستودع روحه لالآب ال�سماوي

»في يدك اأ�ستودع روحي. فديتني يا رب اله الحق« )مزمور 5:31( 

لَى  اإِ اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  َواْن�َسقَّ 
38

وَح.  الرُّ َواأَ�ْسلََم  َعِظيٍم  بِ�َسْوٍت  يَ�ُسوُع  »َف�َسَرَخ 

ا َراأَى َقائُِد اْلِمئَِة اْلَواِقُف ُمَقابَِلُه اأَنَُّه �َسَرَخ هَكَذا  َولَمَّ
39

اْثَنْيِن، ِمْن َفْوُق اإِلَى اأَ�ْسَفُل. 

ا َكاَن هَذا الإِْن�َساُن اْبَن اهلِل!« )مرق�س 15: 37- 39(. وَح، َقاَل:»َحقًّ َواأَ�ْسَلَم الرُّ

معارفه يتركونه

»عند كل اأعدائي �سرت عارا وعند جيراني بالكلية ورعبا لمعارفي. 

الذين راأوني خارجا هربوا عّني« )مزمور 11:31( 

َوِع�ِسيٍّ  بِ�ُسُيوٍف  َخَرْجُتْم  ِل�سٍّ  َعَلى  لَُهْم:»َكاأَنَُّه  َوَقاَل  يَ�ُسوُع  »َفاأََجاَب 

َولِكْن  تُْم�ِسُكونِي!  َولَْم  اأَُعلُِّم  اْلَهْيَكِل  َمَعُكْم ِفي  ُكْنُت  يَْوٍم  ُكلَّ 
49

ِلتَاأُْخُذونِي! 

َفتََرَكُه اْلَجِميُع َوَهَربُوا« )مرق�س 50-48:14(.
50

ِلَكْي تُْكَمَل اْلُكُتُب«.

�سهود زور يقومون �سّده
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الخير  ي�ساألونني. يجازونني عن  اأعلم  لم  »�سهود زور يقومون وعّما 

�سرا« )مزمور 12-11:35( 

يَ�ُسوَع  َعَلى  زور  �َسَهاَدًة  يَْطُلُبوَن  ُه  ُكلُّ َواْلَمْجَمُع  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َساُء  »َوَكاَن 

تَتَِّفْق  َولَْم  ُزوًرا،  َعَلْيِه  �َسِهُدوا  َكِثيِريَن  لأَنَّ 
56

يَِجُدوا.  َفَلْم  ِلَيْقُتُلوُه، 

�َسَهاَداتُُهْم.« )متى 59:26، مرق�س 14: 56(.

كرههم اياه بال �سبب

الذين  بالعين  يتغامز  ول  باطال  اأعدائي  هم  الذين  بي  ي�سمت  »ل 

يبغ�سونني بال �سبب« )مزمور 19:35( 

»لِكْن ِلَكْي تَِتمَّ اْلَكِلَمُة اْلَمْكُتوبَُة ِفي نَاُمو�ِسِهْم: اإِنَُّهْم اأَْبَغ�ُسونِي باِلَ �َسبٍَب«. 

)يوحنا 25:15(.  

لم يفتح فاه

»واأّما اأنا فكاأ�سّم ل اأ�سمع. وكاأبكم ل يفتح فاه واأكون مثل اإن�سان ل 

ي�سمع ولي�س في فمه حّجة« )مزمور 14-13:38( 

ْي�ًسا ِقائاِلً:»اأََما تُِجيُب بِ�َسْيٍء؟ اُْنُظْر َكْم يَ�ْسَهُدوَن َعَلْيَك!«  لَُه بِيالَُط�ُس اأَ »َف�َساأَ

َب بِيالَُط�ُس. )مرق�س 5-4:15(. َفَلْم يُِجْب يَ�ُسوُع اأَْي�ًسا بِ�َسْيٍء َحتَّى تََعجَّ
5

خيانة �سديقه له

اأمر  يقولون  باأذيتي.  تفّكروا  علّي  علّي.  معا  يتناجون  مبغ�سي  »كل 

رديء قد ان�سكب عليه. حيث ا�سطجع ل يعود يقوم. اأي�سا رجل �سالمتي 

الذي وثقت به اآكل خبزي رفع علّي عقبه« )مزمور 41: 7- 9( 

ُت اأَُقوُل َعْن َجِميِعُكْم. اأَنَا اأَْعَلُم الَِّذيَن اْختَْرتُُهْم. لِكْن ِلَيِتمَّ اْلِكتَاُب:  »لَ�سْ

اَلَِّذي يَاأُْكُل َمِعي اْلُخْبَز َرَفَع َعَليَّ َعِقبَُه« )يوحنا 18:13(.
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العار ك�سر قلبه

فلم  ومعّزين  تكن  فلم  رّقة  انتظرت  فمر�ست.  قلبي  ك�سر  قد  »العار 

اأجد« )مزمور 20:69( 

ِحيَنِئٍذ 
26

اأَْولَِدنَا«.  َوَعَلى  َعَلْيَنا  »َدُمُه  َوَقاُلوا:  ْعب  ال�سَّ َجِميُع  َفاأََجاَب 
25

َلَب« )متى 27: 25 و26( ا يَ�ُسوُع َفَجَلَدُه َواأَ�ْسَلَمُه ِلُي�سْ اأَْطَلَق لَُهْم بَاَرابَا�َس، َواأَمَّ

اعطاوؤه خال في عط�سه

خــاّل« ي�سقونني  عط�سي  ــي  وف علقما  طعامي  فــي   »يجعلون 

)مزمور 21:69(   

اَعِة التَّا�ِسَعِة �َسَرَخ يَ�ُسوُع بِ�َسْوٍت َعِظيٍم َقائاِلً: »اإِيِلي، اإِيِلي، ِلَما  َونَْحَو ال�سَّ
46

ا  َفَقْوٌم ِمَن اْلَواِقِفيَن ُهَناَك لَمَّ
47

�َسبَْقتَِني؟« اأَْي: اإِلِهي، اإِلِهي، ِلَماَذا تََرْكتَِني؟ 

َوِلْلَوْقِت َرَك�َس َواِحٌد ِمْنُهْم َواأََخَذ اإِ�ْسِفْنَجًة 
48

ا«.  �َسِمُعوا َقاُلوا:»اإِنَُّه يَُناِدي اإِيِليَّ

الً َوَجَعَلَها َعَلى َق�َسبٍَة َو�َسَقاُه. )متى 27: 46- 48(. َوَمالأََها َخّ

نهاية الذي �سي�سّلمه

»لت�سر دارهم خرابا وفي خيامهم ل يكن �ساكن« )مزمور 25:69( 

»لأَنَُّه َمْكُتوٌب ِفي �ِسْفِر اْلَمَزاِميِر: ِلتَ�ِسْر َداُرُه َخَرابًا َولَ يَُكْن ِفيَها �َساِكٌن. 

َوْلَياأُْخْذ َوِظيَفتَُه اآَخُر« )اأعمال 20:1(.

بادلوا محبته بالكراهية

»بكالم بغ�س اأحاطوا بي وقاتلوني بال �سبب. و�سعوا علّي �سرا بدل 

خير وبغ�سا بدل حّبي« )مزمور 109: 2 و5( 

َكُر اْلَواِلي يَ�ُسوَع اإِلَى َداِر اْلِولَيَِة َوَجَمُعوا َعَلْيِه ُكلَّ اْلَكِتيبَِة،  »َفاأََخَذ َع�سْ

َوَو�َسُعوُه َعَلى  ِمْن �َسْوٍك  اإِْكِليالً  َو�َسَفُروا 
29

ِقْرِمِزيًّا،  ِرَداًء  َواأَْلبَ�ُسوُه  ْوُه  َفَعرَّ
28
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الَُم  تَْهِزئُوَن بِِه َقائِِليَن:»ال�سَّ اَمُه َويَ�سْ َراأْ�ِسِه، َوَق�َسبًَة ِفي يَِميِنِه. َوَكانُوا يَْجُثوَن ُقدَّ

يَا َمِلَك اْلَيُهوِد!« )متى 29-27:27(.

�سخروا به

روؤو�سهم« وينغ�سون  ــّي  اإل ينظرون  عندهم  عــارا  �سرت   »واأنــا 

)مزمور 25:109(   

َقائِِليَن:»يَا 
40

ُروؤُو�َسُهْم  وَن  يَُهزُّ َوُهْم  َعَلْيِه  ُفوَن  يَُجدِّ اْلُمْجتَاُزوَن  »َوَكاَن 

نَاِق�َس اْلَهْيَكِل َوبَانَِيُه ِفي ثاَلَثَِة اأَيَّاٍم، َخلِّ�ْس نَْف�َسَك! اإِْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفاْنِزْل َعِن 

ِليِب!«. )متى27: 39 و40(. ال�سَّ

حرث الحراث على ظهره

»كثيرا ما �سايقوني منذ �سبابي ليقل اإ�سرائيل. كثيرا ما �سايقوني منذ 

�سبابي لكن لم يقدروا علّي. على ظهري حرث الحراث. طّولوا اأتالمهم« 

)مزمور 3-1:129( 

َلَب.« ِلُي�سْ َواأَ�ْسَلَمُه  َفَجَلَدُه  يَ�ُسوُع  ا  َواأَمَّ بَاَرابَا�َس،  لَُهْم  اأَْطَلَق   »ِحيَنِئٍذ 

)متى 26:27(.  

اأعطى ظهره لل�ساربين

بذلت  اأرتد.  لم  الوراء  الى  اأعاند.  لم  واأنا  اأذنا  لي  فتح  الرب  »ال�سيد 

والب�سق« العار  اأ�ستر عن  لم  للناتفين. وجهي  لل�ساربين وخّدي   ظهري 

)ا�صعياء 6-5:50(   

َوَو�َسُعوُه  �َسْوٍك  ِمْن  اإِْكِليالً  َو�َسَفُروا 
29

ِقْرِمِزيًّا،  ِرَداًء  َواأَْلبَ�ُسوُه  ْوُه  َفَعرَّ
28

تَْهِزئُوَن بِِه َقائِِليَن:  اَمُه َويَ�سْ َعَلى َراأْ�ِسِه، َوَق�َسبًَة ِفي يَِميِنِه. َوَكانُوا يَْجُثوَن ُقدَّ

َعَلى  َو�َسَربُوُه  اْلَق�َسبََة  َواأََخُذوا  َعَلْيِه،  َوبَ�َسُقوا 
30

اْلَيُهوِد!«  َمِلَك  يَا  الَُم  »ال�سَّ

َراأْ�ِسِه. )متى28:27- 30(.
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اآلم الم�سيح على ال�سليب

»هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويت�سامى جدا« )ا�صعياء 13:52( 

ُه  لِكنَّ
7
»الَِّذي اإِْذ َكاَن ِفي �ُسوَرِة اهلِل، لَْم يَْح�ِسْب ُخْل�َسًة اأَْن يَُكوَن ُمَعاِدلً هلِِل. 

ْذ ُوِجَد ِفي اْلَهْيئَِة  َواإِ
8
ا�ِس.  اأَْخَلى نَْف�َسُه، اآِخًذا �ُسوَرَة َعْبٍد، �َسائًِرا ِفي �ِسْبِه النَّ

ِليِب«. )فيليبي 8-6:2(. َطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت ال�سَّ َكاإِْن�َساٍن، َو�َسَع نَْف�َسُه َواأَ

�سعوبة ت�سديق موت الم�سيح البديلي عن الخطاة

»من �سّدق خبرنا ولمن ا�ستعلنت ذراع الرب« )ا�صعياء 1:53( 

ِلَيِتمَّ 
38

بِِه،  يُوؤِْمُنوا  لَْم  َعَدُدَها،  هَذا  اآيَاٍت  اأََماَمُهْم  �َسَنَع  َقْد  َكاَن  اأَنَُّه  »َوَمَع 

ا�ْسُتْعِلَنْت  َوِلَمِن  َخبََرنَا؟  َق  �َسدَّ َمْن   ، »يَاَربُّ َقالَُه:  الَذي  النَِّبيِّ  اإِ�َسْعَياَء  َقْوُل 

»َقْد 
40

اأَْي�ًسا:  َقاَل  اإِ�َسْعَياَء  لأَنَّ  يُوؤِْمُنوا.  اأَْن  يَْقِدُروا  لَْم  ِلهَذا 
39

؟«  بِّ الرَّ ِذَراُع 

بُِقُلوبِِهْم،  ُعُروا  َويَ�سْ بُِعُيونِِهْم،  يُْب�ِسُروا  ِلئاَلَّ  ُقُلوبَُهْم،  َواأَْغَلَظ  ُعُيونَُهْم،  اأَْعَمى 

َعْنُه«. َم  َوتََكلَّ َمْجَدُه  ى  َراأَ ِحيَن  هَذا  �َسْعَياُء  اإِ َقاَل 
41

َفاأَ�ْسِفَيُهْم«.   َويَْرِجُعوا 

)يوحنا 41-37:12(.  

محتقر ومرفو�س من النا�س

»محتقر ومخذول من النا�س. رجل اأوجاع ومختبر الحزن وكم�ّستر عنه 

وجوهنا محتقر فلم نعتّد به« )اأ�صعياء 3:53( 

ِتِه َجاَء،  اإِلَى َخا�سَّ
11

َن اْلَعالَُم بِِه، َولَْم يَْعِرْفُه اْلَعالَُم.  »َكاَن ِفي اْلَعالَِم، َوُكوِّ

ُتُه لَْم تَْقبَْلُه« )يوحنا 1: 10 و11(.  َوَخا�سَّ

نحن ح�سبناه م�سروبا من الله مع اأنه �سرب لأجلنا

»لكن اأحزاننا حملها واأوجاعنا تحّملها ونحن ح�سبناه م�سابا م�سروبا 

من الله ومذلول« )ا�صعياء 4:53( 
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ِل َما َقِبْلُتُه اأَنَا اأَْي�ًسا: اأَنَّ اْلَم�ِسيَح َماَت ِمْن اأَْجِل  َفاإِنَِّني �َسلَّْمُت اإِلَْيُكْم ِفي الأَوَّ
3
«ِ

اِلِث َح�َسَب اْلُكُتِب«  نَُّه َقاَم ِفي اْلَيْوِم الثَّ نَُّه ُدِفَن، َواأَ َخَطايَانَا َح�َسَب اْلُكُتب 4َواأَ

)1كورنثو�س 4-3:15(.  

مجروح لأجل معا�سينا

�سالمنا  تاأديب  اآثامنا  لأجل  م�سحوق  معا�سينا  لأجل  مجروح  »وهو 

عليه وبحـبره �سفينا« )ا�صعياء 5:53( و )غالطية 20:2( 

َنا اْلَم�ِسيُح اأَْي�ًسا َواأَ�ْسَلَم نَْف�َسُه لأَْجِلَنا، ُقْربَانًا  »َوا�ْسُلُكوا ِفي اْلَمَحبَِّة َكَما اأََحبَّ

بًَة« )اأف�ص�س 2:5(. َوَذبِيَحًة هلِل َرائَِحًة َطيِّ

�سيق ك�ساة للذبح

وكنعجة  الذبح  الى  ت�ساق  ك�ساة  فاه  يفتح  ولم  فتذّلل  هو  اأّما  »ظلم 

�سامتة اأمام جاّزيها لم يفتح فاه« )ا�صعياء 7:53( 

بِ�َسْيٍء.  يُِجْب  لَْم  َعَلْيِه  يَ�ْستَُكوَن  ُيوُخ  َوال�سُّ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َساُء  َكاَن  »َوبَْيَنَما 

َفَلْم يُِجْبُه َولَ َعْن 
14

َمُع َكْم يَ�ْسَهُدوَن َعَلْيَك؟«  َفَقاَل لَُه بِيالَُط�ُس: »اأََما تَ�سْ
13

َب اْلَواِلي جًدا« )متى 14-12:27(. َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َحتَّى تََعجَّ

�سرب من اأجل ذنب �سعبه

»من ال�سغطة ومن الدينونة اأخذ. وفي جيله من كان يظن اأنه قطع من 

اأر�س الأحياء. انه �سرب من اأجل ذنب �سعبي« )ا�صعياء 8:53(

اْلَيُهوِد!«  َمِلَك  يَا  الَُم  »ال�سَّ َقائِِليَن:  بِِه  تَْهِزئُوَن  َويَ�سْ اَمُه  ُقدَّ يَْجُثوَن  »َوَكانُوا 

َوبَ�َسُقوا َعَلْيِه، َواأََخُذوا اْلَق�َسبََة َو�َسَربُوُه َعَلى َراأْ�ِسِه. )متى 27: 29 و30(.
30

جعل مع ال�سرار قبره

»وجعل مع الأ�سرار قبره ومع غنّي عند موته. على اأنه لم يعمل ظلما 

ولم يكـن في فمه غ�ّس« )ا�صعياء 9:53( 
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ُهَو  َوَكاَن  يُو�ُسُف،  ا�ْسُمُه  اَمِة  الرَّ ِمَن  َغِنيٌّ  َرُجٌل  َجاَء  اْلَم�َساُء،  َكاَن  ا  »َولَمَّ

َمَر  َم اإِلَى بِيالَُط�َس َوَطَلَب َج�َسَد يَ�ُسوَع. َفاأَ َفهَذا تََقدَّ
58

اأَْي�ًسا تِْلِميًذا ِلَي�ُسوَع. 

اٍن  بَِكتَّ ُه  َولَفَّ اْلَج�َسَد  يُو�ُسُف  َفاأََخَذ 
59

اْلَج�َسُد.  اأَْن يُْعَطى  بِيالَُط�ُس ِحيَنِئٍذ 

ثُمَّ  ْخَرِة،  ال�سَّ ِفي  نََحتَُه  َقْد  َكاَن  الَِّذي  اْلَجِديِد  َقْبِرِه  ِفي  َوَو�َسَعُه 
60

 ، نَِقيٍّ

َدْحَرَج َحَجًرا َكِبيًرا َعَلى بَاب اْلَقْبِر َوَم�َسى« )متى 27: 57- 60(.

لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غ�س

»على اأنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غ�ّس« )ا�صعيا 9:53( 

»َقاَل لَُهْم بِيالَُط�ُس: »َفَماَذا اأَْفَعُل بَِي�ُسوَع الَِّذي يُْدَعى اْلَم�ِسيَح؟« َقاَل لَُه 

َفَقاَل اْلَواِلي: »َواأَيَّ �َسّر َعِمَل؟« َفَكانُوا يَْزَداُدوَن �ُسَراًخا 
23

َلْب!«  اْلَجِميُع: »ِلُي�سْ

َلْب!« )متى 23-22:27(. َقائِِليَن: »ِلُي�سْ

جعل نف�سه ذبيحة اثم

»اأما الرب ف�سّر باأن ي�سحقه بالحزن.اإن جعل نف�سه ذبيحة اإثم يرى ن�سال 

تطول اأيامه وم�سّرة الرب بيده تنجح« )ا�صعياء 10:53( 

لَُهْم  َحا�ِسٍب  َغْيَر  ِلَنْف�ِسِه،  اْلَعالََم  ُم�َساِلًحا  اْلَم�ِسيِح  ِفي  َكاَن  اهللَ  اإِنَّ  اأَْي 
19

َعى َك�ُسَفَراَء َعِن اْلَم�ِسيِح،  اإًِذا نَ�سْ
20

َخَطايَاُهْم، َوَوا�ِسًعا ِفيَنا َكِلَمَة اْلُم�َسالََحِة. 

لأَنَُّه َجَعَل الَِّذي لَْم 
21

َكاأَنَّ اهللَ يَِعُظ بَِنا. نَْطُلُب َعِن اْلَم�ِسيِح: تَ�َسالَُحوا َمَع اهلِل. 

ًة لأَْجِلَنا، ِلَن�ِسيَر نَْحُن بِرَّ اهلِل ِفيِه. )2كورنثو�س 21:5(. ًة، َخِطيَّ يَْعِرْف َخِطيَّ

يبرر كثيرين لأنه يحمل اآثامهم

كثيرين  يبرر  بمعرفته  البار  وعبدي  وي�سبع  يرى  نف�سه  تعب  »من 

واآثامهم هو يحملها« )ا�صعياء 11:53(.

اإِلَْيِه، َفَقاَل:»ُهَوَذا َحَمُل اهلِل الَِّذي  ا يَ�ُسوَع ُمْقِبالً  َوِفي اْلَغِد نََظَر يُوَحنَّ
29

َة اْلَعالَِم! )يوحنا 29:1( يَْرَفُع َخِطيَّ
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ْيُنونَِة،  ِللدَّ ا�ِس  النَّ َجِميِع  اإِلَى  اْلُحْكُم  �َساَر  َواِحَدٍة  ٍة  بَِخِطيَّ َكَما  َفاإًِذا 
18

لأَنَُّه َكَما 
19

ا�ِس، ِلتَْبِريِر اْلَحَياِة.  هَكَذا بِِبّر َواِحٍد �َساَرِت اْلِهبَُة اإِلَى َجِميِع النَّ

بَِمْع�ِسَيِة الإِْن�َساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن ُخَطاًة، هَكَذا اأَْي�ًسا بِاإَِطاَعِة اْلَواِحِد 

�َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَن اأَْبَراًرا. )روميه 19-18:5(.

اأح�سي مع اأثمة

اأنه  اأجل  من  غنيمة  يق�سم  العظماء  ومع  الأعّزاء  بين  له  اأق�سم  »لذلك 

�سكب للموت نف�سه واأح�سي مع اأثمة« )ا�صعياء 12:53( 

ْيِن،  ِل�سَّ َمَعُه  َو�َسَلُبوا 
27

اْلَيُهوِد«.  »َمِلُك  َمْكُتوبًا:  ِتِه  ِعلَّ ُعْنَواُن  َوَكاَن 
26

َفتَمَّ اْلِكتَاُب اْلَقائُِل:»َواأُْح�ِسَي َمَع اأَثََمٍة«. 
28

َواِحًدا َعْن يَِميِنِه َواآَخَر َعْن يَ�َساِرِه. 

)مرق�س 28-26:15(.  

حمل خطية كثيرين

»انه �سكب للموت نف�سه واأح�سي مع اأثمة وهو حمل خطية كثيرين« 

)ا�صعياء 12:53(   

َكِثيِريَن،  َخَطايَا  يَْحِمَل  ِلَكْي  ًة  َمرَّ َم  ُقدِّ بَْعَدَما  اأَْي�ًسا،  اْلَم�ِسيُح  هَكَذا 
28

«

ٍة ِلْلَخالَ�ِس ِللَِّذيَن يَْنتَِظُرونَُه« )عبرانيين 28:9(. �َسَيْظَهُر ثَانَِيًة باِلَ َخِطيَّ

�سفع في المذنبين

»و�سفع في المذنبين« )ا�صعياء 12:53( 

ا َم�َسْوا بِِه اإِلَى اْلَمْو�ِسِع الَِّذي يُْدَعى »ُجْمُجَمَة« �َسَلُبوُه ُهَناَك َمَع  َولَمَّ
33

َفَقاَل يَ�ُسوُع: »يَااأَبَتَاُه، اْغِفْر 
34

اْلُمْذنِبَْيِن، َواِحًدا َعْن يَِميِنِه َوالآَخَر َعْن يَ�َساِرِه. 

لَُهْم، لأَنَُّهْم لَ يَْعَلُموَن َماَذا يَْفَعُلوَن«. )لوقا 34-33:23(.

النبوة بموت الم�سيح 

له  لي�س  )اي  له  ولي�س  الم�سيح  يقطع  اأ�سبوعا  و�ستين  اثنين  »وبعد 



220

وانتهاوؤه  الهيكل(  والقد�س)  المدينة  يخرب  اآت  رئي�س  و�سعب  الحكم( 

بغّمارة والى النهاية حـرب وخرب ق�سي بها« )دانيال 26:9( 

ْن�َساٌن َواِحٌد َعِن  َوَكاَن َقَياَفا ُهَو الَِّذي اأَ�َساَر َعَلى اْلَيُهوِد اأَنَُّه َخْيٌر اأَْن يَُموَت اإِ

ْعِب. )يوحنا14:18(. ال�سَّ

الظلمة وقت الظهر

»ويكون في ذلك اليوم يقول ال�سيد الرب اأني اأغّيب ال�سم�س في الظهر 

واأقتم الأر�س في يوم نور« )عامو�س 9:8( 

ا�ِصَعِة«.  اَعِة التَّ اِد�َصِة َكاَنْت ُظْلَمٌة َعَلى ُكلِّ الأَْر�ِس اإَِلى ال�صَّ اَعِة ال�صَّ »َوِمَن ال�صَّ

)متى 45:27(.  

قيامته بعد ثالثة اأيام

جوف  في  يونان  فكان  يونان.  ليبتلع  عظيما  حوتا  فاأعّد  الرب  »واأما 

الحوت ثالثة اأيام وثالث ليالي« )يونان 17:1( 

ي�ِسيِّيَن َقائِِليَن:»يَا ُمَعلُِّم، نُِريُد اأَْن نََرى  »ِحيَنِئٍذ اأََجاَب َقْوٌم ِمَن اْلَكتَبَِة َواْلَفرِّ

تُْعَطى  َولَ  اآيًَة،  يَْطُلُب  َوَفا�ِسٌق  يٌر  �ِسرِّ لَُهْم:»ِجيٌل  َوَقاَل  َفاأَجاَب 
39

اآيًَة«.  ِمْنَك 

لأَنَُّه َكَما َكاَن يُونَاُن ِفي بَْطِن اْلُحوِت ثاَلَثََة اأَيَّاٍم 
40

 . لَُه اآيٌَة اإِلَّ اآيََة يُونَاَن النَِّبيِّ

َوثاَلََث لََيال، هَكَذا يَُكوُن اْبُن الإِْن�َساِن ِفي َقْلب الأَْر�ِس ثاَلَثََة اأَيَّاٍم َوثاَلََث لََيال« 

)متى 40-38:12(.  

بيعه بثالثين من الف�سة

»فقلت لهم اإن ح�سن في اأعينكم فاأعطوني اأجرتي واإل فامتنعوا. فوزنوا 

اأجرتي ثالثين من الف�سة. فقال لي الرب األقها الى الفخاري الثمن الكريم 

الذي ثمنوني )اأنا الرب( به« )زكريا 13-12:11( 

 ، »ِحيَنِئٍذ َذَهَب َواِحٌد ِمَن الْثَنْي َع�َسَر، الَِّذي يُْدَعى يَُهوَذا الإِ�ْسَخْريُوِطيَّ
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اإِلَْيُكْم؟«  اأُ�َسلُِّمُه  َواأَنَا  تُْعُطوني  اأَْن  تُِريُدوَن  َوَقاَل:»َماَذا 
15

اْلَكَهَنِة  �َساِء  ُروؤَ اإِلَى 

ُفْر�َسًة  يَْطُلُب  َكاَن  اْلَوْقِت  ذِلَك  َوِم��ْن 
16

ِة.  اْلِف�سَّ ِمَن  ثاَلَثِيَن  لَُه  َفَجَعُلوا 

ِلُي�َسلَِّمُه«. )متى26: 14- 16(.

�سراء حقل الفخاري بالثمن

»فوزنوا اأجرتي ثالثين من الف�سة. فقال لي الرب األقها الى الفخاري 

الثمن الكريم الذي ثّمنوني به. فاأخذت الثالثين من الف�سة والقيتها الى 

الفخاري في بيت الرب« )زكريا 13-12:11( 

َة َوَقاُلوا: »لَ يَِحلُّ اأَْن نُْلِقَيَها ِفي اْلِخَزانَِة لأَنََّها  �َساُء اْلَكَهَنِة اْلِف�سَّ »َفاأََخَذ ُروؤَ

ِلهَذا 
8

ِلْلُغَربَاِء.  َمْقبََرًة  اِريِّ  اْلَفخَّ َحْقَل  بَِها  َوا�ْستََرْوا  َفتَ�َساَوُروا 
7

َدٍم«.  ثََمُن 

ِم« اإِلَى هَذا اْلَيْوِم. )متى 8-6:27(. َي ذِلَك اْلَحْقُل »َحْقَل الدَّ �ُسمِّ

عظم من عظامه ل يك�سر

ْحِم ِمَن اْلَبْيِت اإَِلى َخاِرٍج، َوَعْظًما  46ِفي َبْيٍت َواِحٍد ُيوؤَْكُل. َل ُتْخِرْج ِمَن اللَّ

َل َتْك�ِسُروا ِمْنُه. )خروج 46:12(.

20َيْحَفُظ َجِميَع ِعَظاِمِه. َواِحٌد ِمْنَها َل َيْنَك�ِسُر. )مزمور 20:34(.

ا َجاُءوا اإِلَْيِه لَْم يَْك�ِسُروا �َساَقْيِه، لأَنَُّهْم َراأَْوُه َقْد َماَت.. لأَنَّ  ا يَ�ُسوُع َفلَمَّ َواأَمَّ
33

«

هَذا َكاَن ِلَيِتمَّ اْلِكتَاُب اْلَقائُِل:»َعْظٌم لَ يُْك�َسُر ِمْنُه«. )يوحنا 33:19، 36(. 

طعنه في جنبه

النعمة  روح  اأور�سليم  �سّكان  وعلى  داود  بيت  على  »واأفي�س 

والت�سرعات فينظرون اإلّي الذي طعنوه« ) زكريا 10:12( 

ِفي  ِليِب  ال�سَّ َعَلى  الأَْج�َساُد  تَْبَقى  لَ  َفِلَكْي  ا�ْسِتْعَداٌد،  َكاَن  اإِْذ  ثُمَّ 
31

تُْك�َسَر  اأَْن  بِيالَُط�َس  اْلَيُهوُد  �َساأََل  َعِظيًما،  َكاَن  ْبِت  ال�سَّ يَْوَم ذِلَك  ْبِت، لأَنَّ  ال�سَّ

ُلوِب  اْلَم�سْ ِل َوالآَخِر  َكُر َوَك�َسُروا �َساَقِي الأَوَّ اْلَع�سْ َفاأَتَى 
32

َويُْرَفُعوا.  �ِسيَقانُُهْم 
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ا َجاُءوا اإِلَْيِه لَْم يَْك�ِسُروا �َساَقْيِه، لأَنَُّهْم َراأَْوُه َقْد َماَت.  ا يَ�ُسوُع َفلَمَّ َواأَمَّ
33

َمَعُه. 

َوَماٌء.  َدٌم  َخَرَج  َوِلْلَوْقِت  بَِحْربٍَة،  َجْنبَُه  َطَعَن  َكِر  اْلَع�سْ ِمَن  َواِحًدا  لِكنَّ 
34

َوالَِّذي َعايََن �َسِهَد، َو�َسَهاَدتُُه َحق، َوُهَو يَْعَلُم اأَنَُّه يَُقوُل اْلَحقَّ ِلُتوؤِْمُنوا اأَْنُتْم. 
35

َواأَْي�ًسا يَُقوُل ِكتَاٌب 
37

لأَنَّ هَذا َكاَن ِلَيِتمَّ اْلِكتَاُب اْلَقائُِل:»َعْظٌم لَ يُْك�َسُر ِمْنُه«. 
36

لَى الَِّذي َطَعُنوُه«. )يوحنا 37-31:19(. اآَخُر:»�َسَيْنُظُروَن اإِ

ترك التالميذ له

»ا�ستيقظ يا �سيف على راعّي وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. 

ا�سرب الراعي فتت�ستت الغنم« )زكريا 7:13( 

ْيَلِة، لأَنَُّه َمْكُتوٌب:  وَن ِفىَّ ِفي هِذِه اللَّ ُكْم تَ�ُسكُّ »ِحيَنِئٍذ َقاَل لَُهْم يَ�ُسوُع: »ُكلُّ

ِة« )متى 31:26(.   ِعيَّ ُد ِخَراُف الرَّ اِعَي َفتَتَبَدَّ ِرُب الرَّ اأَنِّي اأَ�سْ

قيامته من الأموات

ف�سادا« يرى  تقّيك  تدع  لن  الهاوية.  في  نف�سي  تترك  لن   »لأنــك 

)مزمور 10:16(  

َف�َساًدا.  يََرى  و�َسَك  ُقدُّ تََدَع  َولَ  اْلَهاِويَِة  ِفي  نَْف�ِسي  تَْتُرَك  لَْن  لأَنََّك 
27

«

َجاُل الإِْخَوُة،  اأَيَُّها الرِّ
29

ْفتَِني �ُسُبَل اْلَحَياِة َو�َستَْمالأُنِي �ُسُروًرا َمَع َوْجِهَك.  َعرَّ
28

يَ�ُسوُغ اأَْن يَُقاَل لَُكْم ِجَهاًرا َعْن َرئِي�ِس الآبَاِء َداُوَد اإِنَُّه َماَت َوُدِفَن، َوَقْبُرُه ِعْنَدنَا 

ا، َوَعِلَم اأَنَّ اهللَ َحَلَف لَُه بَِق�َسٍم اأَنَُّه ِمْن ثََمَرِة  َفاإِْذ َكاَن نَِبيًّ
30

َحتَّى هَذا اْلَيْوِم. 

ى  َفَراأَ �َسبََق 
31

ِه،  ُكْر�ِسيِّ َعلَى  ِلَيْجِل�َس  اْلَج�َسِد  اْلَم�ِسيَح َح�َسَب  يُِقيُم  �ُسْلِبِه 

َراأَى َج�َسُدُه  اْلَهاِويَِة َولَ  تُْتَرْك نَْف�ُسُه ِفي  اأَنَُّه لَْم  اْلَم�ِسيِح،  ِقَياَمِة  َم َعْن  َوتََكلَّ

َف�َساًدا.« )اأعمال 2: 27- 31(.
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الخاتمـة
الع�صر  وهذا  الأيام  هذه  في  الكثير  �صمعت  اأنك  القارىء  عزيزي  �صك  ل 

اأن تقدم لالن�صان مفاتيح  اأنها ت�صتطيع  بالذات عن نظريات وفل�صفات تّدعي 

ال�صعادة والطمئنان. بيد اأننا لو نظرنا حولنا لوجدنا الن�صان في اأ�صواأ حالته 

الطقو�س  الى ممار�صة  الكثيرة ولجوئه  المتوا�صل ومحاولته  رغم كل �صعيه 

اأو قراءة الكف  اأو ال�صحر  الدينية، بغيرة �صادقة، والتاأمالت المبهمة كاليوجا 

ي�صعر  يزال  فانه ل  هذا  من كل  وبالرغم  ال�صعوذة.  اأنواع  من  الكثير  وغيرها 

بفراغ القلب وجفاف الروح وهذا ما عّبر عنه القدي�س اوغ�صطينو�س اأح�صن 

تعبير عندما قال: »يا رب نحن ن�صمة من فيك ول ن�صتريح ال فيك«

اأتى الى هذا العالم قادة دينيون كثيرون ومفكرون وفال�صفة عديدون  لقد 

ولكنها  الجميع،  وراءها  يلهث  التي  الب�صرية  �صعادة  ين�صدون  كانوا  وكلهم 

كال�صراب الذي يخّيل لالن�صان اأنه ماء ولكن ما ان يقترب منه حتى يدرك اأنه 

مجرد خداع للعين. وهوؤلء الفال�صفة والقادة الذين خّلدهم التاريخ عجزوا عن 

ت�صهد  ماتوا وقبورهم  يمتلكونها، وجميعهم  اأنهم  ادعوا  التي  المزايا  تو�صيل 

على موتهم بخالف الرب ي�صوع الم�صيح. فمخل�صنا رغم اأنه قد ذاق الموت ال 

انه قد قام والقبر الفارغ ي�صهد على ذلك. وهو الذي وعد ووعده �صادق باأن كل 

من يوؤمن به �صينال الحياة الأبدية، وكما هو الآن حي وجال�س على يمين الله 

هكذا الموؤمنون به �صيحيون ويكونون معه في المجد في كل حين والى الأبد. 

اأ�صلي الى الله اأن تكون هذه المعلومات �صببا لزرع بذرة ال�صوق في نف�صك 

تهمل  ل  واأن  ي�صوع،  المدعو  العجيب  ال�صخ�س  هذا  على  اأكثر  التعّرف  الى 

قليال  تقف  ليتك  عنك.  ال�صليب  على  النيابي  وفداءه  نحوك  المتدفقة  محبته 

محبته  �صدة  اأظهر  قد  والأر�س  ال�صموات  خالق  الله  الرب  اأن  كيف  وتتاأمل 

الحياة كلمة  لنا  ويترك  خال�صنا  ثمن  ليدفع  عالمنا  الى  جاء  لذلك  ولي   لك 

 المفرحة والمعزية.
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اني اأدعوك يا �صديقي العزيز بكل محبة �صادقة اأن تتوقف قليال لكي تتاأمل 

في �صخ�صية الرب ي�صوع الم�صيح �صواء في حياته اأو محبته اأو موته او قيامته 

الظافرة. فال ترف�س هذه الهدية المجانية التي يقدمها الرب ي�صوع الم�صيح 

اليوم بل اقبل خال�صه المجاني الذي كّلف دمه الثمين من اأجلك.

هذا  اأهملنا خال�صا  ان  نحن  ننجـو  »كيف  العبرانيين:  ر�صالة  كاتب  يقول 

على  للح�صول  ال�صبل  وب�صّتى  طويال  وبحثت  حاولت  قد  كنت  فان  مقداره« 

الخال�س ولكن خارج دائرة نعمة الله فانك تبحث في فراغ ل يوؤدي ال للمزيد 

من ال�صياع والقلق وعدم اليقينية. اأدعوك الى هجر اأي طريق ل ين�صجم مع 

كلمة الله لأنها الوحيدة التي توؤدي الى الحياة الأبدية. فاعط نف�صك الفر�صة 

الأخيرة قبل فوات الأوان لأن الأبدية تنتظرك.  

ي�صوع  الرب  العديدة عن  النبوات  هذه  قراءة  بعد  اأنك  الرب  الى  �صالتي 

الم�صيح وم�صاهدة اتمامها العجيب رغم الفترات الزمنية المتباعدة في بع�س 

هذا  باأن  التامة  القناعة  الى  �صت�صل  وتحقيقها  النبوة  تاريخ  بين  الأحيان 

ال�صخ�س الذي تدور حوله كل هذه النبوات هو حقا الرب ي�صوع الم�صيح ابن 

الله القدو�س.   

الموؤلف  
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