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        ؟  ، ولكه ما الزي تعويه هزه الكلمة ما ىفكر فيها وىقرأها في الكتب كثيًرا  إن كلمة 

و مجرد اسم آخر تضعه فالمسيح ليس ه  ؟ ما معوي أن الرب يسوع هو المسيح أي المسيا

كثر بكثير مه رلك  . بعذ كلمة يسوع . وفي العطور القيمة عه اليهود كان لالسم  بل هو أ

. لزلك فإن األسماء المختلفة  . فهو يقول شيئاً عه شخطية الفرد الشخطي أهمية كبيرة

  ،  بالعبرية تعوي المخلض   . التي أطلقت علي ابه هللا لها معايي خاظة

وبالوسبة ليهود القرن األول الميالدي واليهود المسيحييه   .  يعوي هللا معوا و

رات معوى ومغزى   والمرادف اليوىايي لها    كاىت كلمة 

 .  خاص
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في العهذ القذيم كلقب رسمي علي الرغم مه أن الكتاب     ما كاىت تستخذم كلمة ىادًرا

فبالعبرية تعوي كلمة   . المقذس يتحذث في العذيذ مه الفطول عه المسيا اآلتي

                              الشخض الممسوح وكزلك الكلمة اليوىاىية الواردة في العهذ الجذيذ بمعوي

 .  معيويه في العهذ القذيم للقيام بمهام محذدة لقذ مسح هللا أىاًسا  

صف زاوز فسوف يػطيك بػط الظوء لهاشا و    ( 11  ، 1 : 14 صن1  ، 02  : 67 وس اقرأ )

 (  07 - 01  ،  2 - 1:  67 وس بأٌه شذص وهسوح؟ استكهل قراءة )

 .  ز أرري ووجهه لساوز في هصه األؼسازو ى أي وؼو  ز   

 

. واليهوز الصيي ؼاشوا في وقت يسوع الهسيح  لقس اؼتبر زاوز أؼظن ولك في تاريد إسرائيل  

. يحاول الرب يسوع  (24 - 21:  00 وت اآلتي وي ٌسل زاوز ) كاٌوا يتوقػوى أى يكوى الهسيا 

              . ( سيكوى أؼظن وي زاوز1: 112أى يظهر للفريسييي أى الهسيا الصي تًبأ به زاوز في )وس 

 ؟  كيف يحبت شلك

 .  قس تػًي أي شذص وي ٌفس الًسل أو االبي الفػلي    كلهة   
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          . جرد إعذاد لمجيء الرب يسوع: "إن تاريخ إسرائيل لم يكه م قال أحذ الكتاب المسيحييه

 "  إن يسوع المسيح هو اتمام لكل مقاظذ هللا ىحو شعبه

 .  ( 01 - 16  : 1 أع وا هي رلفية األؼساز الوارزة في )

 

كاى اليهوز يتوقػوى وجيء الًبي  .  ( 17 ، 16  ، 13  : 16 تج ( هو اقتباس وي ) 00ع )  

                     . كها أربرهن ووسي وي قبل  ( أي وي أحس األسباغ ) الػظين، الصي هو وي اروتهن 

                               ؟ وا هي سهات هصا الًبي؟ وكيف اجتهػت في الرب يسوع كل هصه الصفات

 . ؼظن وي ووسى في أوور أرري أيًظا ( لتري كيف كاى الرب يسوع أ 4 - 1  : 1 ؼب )    ارجغ إلي

 

   اكشف ؼي كلهة "ٌبي"  . كاى البس أى يحقق الهسيح بػط توقػات الػهس القسين   

 في قاووس الكتاب الهقسس لتػطيك بػط الظوء ؼلي هصا السور الهام. 

وزاءت   ، كاى الرسول بطرس يتحسث إلي جههور وي اليهوز  ؟ وا هي ؼواقب رفط الهسيا  

ؼي الشذص الصي يرفط  . واشا يقول الرسول بطرس كلهات ووسي ووجهه إلي شػل إسرائيل

 ؟  أى يستهغ لكلهات الهسيا

 

؟  ا آشاٌهن إلي أي وسى أٌت جاز في أى تأرص هصه الكلهات لتؤخر في وي تػرف أٌهن قس أصهو  

كحر  ألجلهن   صل    .  ( 4 - 1:  2 كو0  اقرأ ) أ
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لكي كاٌت هًاك   ، وحل زاوز ٌتظارات ؼي الهسيا أى يكوى ولكًاسرس األول أى أحس االرأيًا في ال

، زؼيًها سياسًيا توقػات وشيفه ؼي الهسيا. ففي هصا الوقت اؼتقس الكحيروى أٌه سوف يكوى 

ٍي في شلك الوقت  .  وبالتالي كاٌوا يبححوى ؼي الشذص الصي سيذلصهن وي االستػهار الرووا

وكاى هًاك بػط الجسل   ، كقائس زيًي الرب يسوع وػروًفا أصبح ( 00 - 16:  7 لو اقرأ )

وكيف وصل إلي ٌتائج   ؟. لهاشا كاى رز بطرس الرسول هاًوا  شذصيته الحقيقية الواعح حول

 .  (15:  14 اٌظر وت ؟ ) وذتلفة ؼها وصلت إليها الجهوع

 

                  ( ؼي يسوع الهسيا. 14 -0اشكر بػط الحقائق األرري التي شكرها لوقا في )األؼساز   

 ؟  وكيف يهكي أى تؤكص هصه األؼساز توقػات التالويص ؼي الهسيا أو تًفيها

 

؟ وكيف ستشرح أههية  وا هي بػط الرؤي الذاطئة ؼي الرب يسوع ؼًس الًاس اليوم  

ووًأجل الػالقة التي   ،  وًأجل هصاالصسيق صل   ؟  السيس الهسيح لصسيق ال يػرف هصه الحقائق

 .  تربطك به

 

                                 اؼلي ٌفسه قبل القياوة إال ٌازرً  لن يستذسم الرب يسوع اسن الهسيح 

الكًيسة األولي أههية هصه الحقيقة واستذسم بولس . وبػس شلك أزركت  ( 21 - 16  :  7وحال ور )

كحر وي  أٌفسهن كاى يطلق ؼليهن  ، والتالويص رسائله ورة في 222الرسوالسن الهسيح أ

 .  ( 04  : 11اٌظر أع  . أي الصيي يًتهوى للهسيح ) وسيحييي
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بالرغم مه أىه كاىت هواك ىبوات في العهذ القذيم عه المسيا المتألم، إال أن التالميز لم 

. وربما يكون السبب في ترك  األلم هو جزء هام في إرسالية المسيحيستطيعوا أن يروا أن 

. فلم تتفق فكرتهم الخاطئة عه المسيا  التالميز له عوذ موته هو اعتقادهم بإىه فشل

بالرغم مه رلك ! و السياسي القوي والمخلض مع شخض علي وشك أن يعلق علي الطليب

 .  ( 35إشعياء  اية بما جاء في )كان البذ أن يكوىوا علي در  فبحكم كوىهم يهوًدا

 

في هصه القطػة فكلهة ؼبس هي اسن آرر للهسيا   "ؼبس"  الحظ كيف تستذسم كلهة  

( في  15 - 12:  6 )وت اٌظر أيًظا،  ( 16 - 04:  6أع  االسهيي في )اٌظر كيف ؼرف فيلبس  )

اللصاى يػًياى أول ٌبته للسرع أو ظهور السرع فوق  ( استذسوت كلهتا فرخ وؼرق )0 : 31 ) اشػياء

 .  ( 0  : 13 يو  ، 3  : 01إر  ، 1:  11إش) األرض( كتشبيه للهسيا اٌظر 

كيسة  –التي هي لغة الػهس القسين  - في اللغة الػبرية   تكتب األحساث الهستقبلية بصورة أ

. ووػظن  ، لسرجة أٌها كتبت في صيغة الهاعي كها لو كاٌت قس حسخت بالفػل االحسوث جس  

كحر األصحاحات إخاره في الكتاب الهقسس  كتب بًفس الطريقة  31  إشػياء ، ووغ شلك فإٌه وي ا

 والصي يجب أى يتألن . ،  آلتيلهسيح ااالتي تتحسث ؼي يسوع 

 

كيف تهت هصه الًبوات في حياة وووت الرب يسوع الهسيح؟ إشا كاى كتابك الهقسس   

 ألصحاح بالتحسيس(. وي هصا ا 15: 01بشواهس، فهصا سوف يساؼسك في هصا الهوعوع )ويقتبس لو

. واشا يػًي أى يسوع الهسيح تألن ووات وي أجلك؟  ( ورة أرري وبصوت ورتفغ 3ع اقرأ )  

 .  وحبته الكحيرة لك، خن اشكره ؼلي  رص بػط الوقت للتأول

 

 



6 
 

 

بالعالقة مع    15 - 14  : 7 يوحوا ) ، و ديه المسيحالحظ لمارا أ    ( 11 - 14:  41اىظر مر )

، حاول أن تجيب  وبقراءتك لهزه األعذاد عه الرب يسوع المسيح ( 2:  3 ميخا  ، 42  : 7 ظم2

 :  تيةعه األسئلة اآل

 ؟  وا هو الهفهوم الػام للًص  

 

 ؟  واشا تػلن الًاس أو واشا كاٌوا يتوقػوى وي الرب يسوع الهسيح في هصه الهواقف  

 

 ؟  ؟ واشا تفػل ( هًا أههيتها ، زاللتها ) كيف تكوى حقيقة أى يسوع هو الهسيح  
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، والحظ كيف  اقرأ بػط شواهس الػهس القسين التالية التي تتحسث ؼي وجيء الهسيح  - 1

 .  تههها الرب يسوع

 .  ( 57  ، 46  ، 11 - 10  : 1 لوقا  ، 15 - 13  : 2وقارى وغ وتى    5 - 1  : 7إشػياء  ) 

 .  ( 20  : 5 وقارى وغ يوحًا  ، 0:  3 ويذا ، 3 - 1:  11 إش ) 

 .  ( 13  : 10 يو   ، 3:  01 قارى وغ وت و  12  ، 7  : 7 زك ) 

 .  ( 16 - 12:  11 إر ) 

 

 

 


