أساسيات الحياة املسيحية
الدليل الدرايس

من هو يسوع؟

درس  :2المسيا المنتظر والميالد المعجزي
مقدمة

هذا الدرس هو جزء من منهاج التلمذة المغيرة تحت عنوان من هو يسوع؟ وهي سلسلة من سبع دروس
تقدم شخصية وأعمال يسوع من منظور مسيحي ،تتناول هويته ،وأعماله ،وتعاليمة وموته .وألن يسوع هو
محور اإليمان والديانة المسيحية ،فمن المهم أن يعرف التلميذ يسوع ،وأن يعرف هؤالء الذين يستكشفون
متفردا ،ومستحقًا أن نكون تالمي ًذا له ونعبده.
المسيحية ما الذي يجعل يسوع المسيح
ً
موضوعا ما بعمق أكثر .يمكن أن تستخدم الدروس
خصيصا ،ليدرس الطالب بنفسه
صمم ُمرشد الطالب
ً
ً
إلى جانب ُكتب أساسيات التلمذة األخرى ،مثل الفيديوهات والملفات المسموعة والمتوفرة على:

www.altalmazaalmoghayera.com
.comالتلمذةاملغريةwww.
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أساسيات الحياة المسيحية :الدليل الدراسي

من هو يسوع؟

درس  :2المسيا المنتظر والميالد المعجزي
ما الموضوع؟

فقط لكي تعرف...

الهدف من هذا الدرس هو البحث في

ينقسم الكتاب المقدس لقسمين  -العهد القديم والعهد الجديد .يتكون

كيفية تميم يسوع لكل نبوات العهد

القسم األول من شريعة موسى ،وتاريخ شعب اهلل ،وأسفار األنبياء ،التي

القديم عن مجئ المسيا بشكل منفرد.

تشترك فيها مختلف األديان .ومن ضمن هذه الكتابات نبوات عن المسيا
أو المخلص الذي سيأتي ويوحد شعب اهلل ،ويصبح ملكهم ومخلصهم.
تممت حياة يسوع كل هذه النبوات! نستطيع أن نرى يد اهلل في كل ذلك
وهو يقدم حبه لخليقته عندما أعلن خطته لخالص الناس التي كانت لديه
منذ البدء .إن يسوع متفرد في كل التاريخ ،وهذا الدرس سيكتشف كيف
أنه هو وحده المسيا المنتظر.

1

2

صفحة 2

ابدأ
ما معنى كلمة “نبوة”؟ لماذا كان اهلل يستخدم األنبياء ليعطوا للناس أدلة عما سيحدث في المستقبل؟ هل
تعرف نبوات كتابية (تحققت أو لم تتحقق بعد)؟

بحسب ما تعرفه عن يسوع ،ما هو األمر المتميز في والدته؟

المسيا المنتظر والميالد المعجزي
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من هو يسوع؟

ادرس

يدرس للناس آلالف السنين قبل أن يحدث! سنبحث
 النبوات القديمة :ولد يسوع بطريقة متميزة ،وكان مجيئه لألرض َّ
أوًل في أحداث ميالد يسوع ،ثم سنبحث كيف تمت هذه األحداث وكذلك النبوات التي تنبأت عنه.

أيضا كل ما يخص يسوع! فهو ،إبن اهلل الذي ولد ليكون مل ًكا على كل
 ميالد ملك :إن أحداث ميالد يسوع فريدة ،و ً
الناس؛ مع أن أحداث ميالده لم تشر لذلك.
¾ ¾اق أر كل مجموعة من اآليات من الكتاب المقدس واكتب األحداث التي تصفها.
لوقا 38 - 26 :1
متى 25 - 18 :1
لوقا 7 - 1 :2
لوقا 20 - 8 :2
لوقا 38 - 21 :2
متى 18 - 1 :2
¾ ¾هل األحداث المحيطة بميالد يسوع ممكن أن تكون طبيعية لصبي عادي في هذه المنطقة من العالم؟ ما هي
األحداث المحيطة بميالده التي كانت غير معتادة ،وفريدة ،وحتى معجزية؟

 ميالد فريد من نوعه :لم يكن ميالد يسوع ،الذي ولد ليكون مل ًكا ،الئقًا بملك بل كأنه ميالد فالح بسيط .مع ذلك
تنبأت المالئكه بميالده واحتفلت به وسافر المجوس الحكماء مسافات بعيدة لكي يكرموه .ونستطيع أن نتعلم من

يدا من نوعه:
تفاصيل ميالد يسوع :لماذا جاء؟ ولماذا كان فر ً

¾ ¾لقد ولد ليكون ابناً هلل ،والمخلص ،والملك .كان من المعروف من سيكون قبل أن يولد.

¾ ¾لقد أتى ليخلص الناس من خطاياهم ويعلن لهم طريق اهلل ،وليس ليحصل على قوة أرضية وغنى .فقد كان مل ًكا
عرشه ليس في األرض ،لكن عرشه في السماء وفي قلوب من يؤمنون به.

¾ ¾لم تتعرف عليه السلطات األرضية ،لكن هؤالء الذين أكرموا الرب في قلوبهم عرفوا أهمية ميالده وعبدوه.
صفحة 3

المسيا المنتظر والميالد المعجزي
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 تحقيق النبوة :تحتوي كتابات األنبياء في العهد القديم على مئات النبوات عن مجئ المسيا.

تصف كل نبوة تفصيلة محددة عمن سيكون هذا الشخص ،أين وكيف سيعيش ،وما الذي سيحققه .في أيام يسوع،
تماما .هذا
ومنذ ذلك الحين ،إدعى آخرون أنهم المسيا ،لكن يسوع وحده تنطبق عليه كل النبوات وفيه تمم كل الوعود ً
يوضح أن يسوع هو عبد اهلل المختار ،المسيا ،بل هو اهلل نفسه الذي جاء ليخلصنا.

¾ ¾ال ِ
ق نظرة عميقة عن كيف تمم يسوع مجموعة من النبوات المحددة .اق أر اآليات من العهد القديم وقارنها بالعهد
الجديد .ما هي الوعود؟ وكيف تحققت؟
نبوات العهد القديم

نبوات العهد الجديد

إشعياء 14 :7

متى 23 - 22 :1

ميخا 2 :5

متى 1 :2

إشعياء 12 :53

متى 38 :27

¾ ¾النبوات تتحقق :يوجد أكثر من  300نبوة في الكتاب المقدس تممها يسوع وحده .منها نبوات بها متطلبات عن
كونه قدوس اهلل وهي التي التي حققها يسوع وحده .انظر الجدول التالي ستجد مجموعة مختارة من النبوات التي
جدا.
تممها يسوع .كل نبوة فيها محددة ً

النبوة

ذكرت في

تحققت في

أنه يولد من نسل المرأة(ميالد
عذراوي)

تكوين 15 :3

متى ،18 :1
غالطية 5 - 4 :4

أن الشيطان سيجرحه (الصليب)،
لكنه سيسحق الشيطان في النهاية

تكوين 15 :3

 1بطرس ،24 :2
رؤيا 10 :20

أنه سيأتي من نسل إبراهيم

تكوين 3 :12

متى 1 :1

أنه سيبارك كل األمم

تكوين 3 :12

غالطية ،8 :3

أنه سيكون حمل اهلل الذي وعد به

تكوين 8 :22

يوحنا 29 :1

أنه سيكون وريثًا لعرش داوود

 2صموئيل 13 - 12 :7
إشعياء 7 :9

لوقا 33 - 32 :1
رومية 3 - 1 :1

أنه سيولد من عذراء

إشعياء 14 :7

متى 23 - 22 :1

أنه سيولد في بيت لحم

ميخا 2 :5

متى 1 :2

أنه سيعيش وقتًا في مصر

هوشع 1 :11

متى 15 - 13 :1

إشعياء 1 :11

متى 23 :2

أنه سيكون الغصن

أن هناك رسوًل سيعد الطريق لمجيئه إشعياء 5 - 3 :40
صفحة 4

المسيا المنتظر والميالد المعجزي

لوقا 6 - 2 :3
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أن المال المدفوع ألجل خيانته
سيشترى به حقل الفخاري

زكريا 13 - 12 :11

متى 10 - 3 :27

مكروها بال ذنب
أنه سيكون
ً
أنه سيصلب مع المجرمين

مزمور 4 :69

يوحنا 25 - 24 :15

إشعياء 12 :53

متى 38 :27

أن قدميه ويديه سيتثقبان

مزمور 16 :22

لوقا 41 - 38 :24
يوحنا 27 - 25 - 20

أن عظم من عظامه لن تنكسر

خروج 46 :12

يوحنا 36 - 33 :19

أن الجنود سيطعنون جنبه

زكريا 10 :12

يوحنا 34 :19

غنيا سيدفنه
أن ً
أنه سيقوم من األموات

خروج 46 :12

يوحنا 36 - 33 :19

مزمور 10 :16

متى 7 - 2 :28

أنه سيصعد للسماء

مزمور ، 5 :47
مزمور 10 - 7 :24

لوقا 51 :24

أنه سيكون كفارة عن الخطايا

إشعياء 12 - 5 :53

رومية 8 - 6 : 5

جدا .فكلمة
 المسيح :كانت النبوات التي تتحدث عن المسيا بالنسبة لليهود الذي ق أروا نصوص العهد القديم هامة ً
المسيا تعني “الشخص الممسوح” .فمناصب النبي ،والكاهن ،والملك كان تبدأ بالمسحة (دهن) الزيت على الرأس .مما
شخصا سيأتي ليحكم شعب اهلل المتحد في عصر من السالم.
يكرس هؤالء األشخاص لوظيفتهم الخاصة .كان المسيا
ً
¾ ¾يتميز المسيحيون عن اليهود ألنهم يؤمنون أن يسوع قد حقق كل متطلبات المسيا بشكل فريد.
¾ ¾اق أر يوحنا  6 :14مالذي تقوله اآلية عن يسوع؟

¾ ¾عندما نقول أن يسوع هو المسيا الخاص بنا ،أو هو مسيحنا ،فنحن نعني أنه الرب ،ومن خالله وحده نخلص من
خطايانا وننال حياة أبدية.
°رئيس الكهنة بالنسبة لنا ( هو الطريق هلل ويكفر عن حطايانا ،عبرانيين ) 6 - 5 :5 ،17 :2
°نبينا ( هو الحق ،أعمال )22 - 20 :3
°ملكنا (هو الحياة وسيملك لألبد ،ومملكته دائمة لألبد ،متى  ،37 :27يوحنا .)36 :18
 لماذا جاء يسوع :كل من يشك في يسوع أو في اإليمان المسيحي يمكن أن يقول أن يسوع كان يريد السلطة ،ولذلك
ادعى بالكذب أنه المسيا .مع ذلك ،فعندما نبحث بدقة في كل النبوات التي تنبأت بميالده ،ونسبه ،وموته ،وسبب
مجيئه ،سيكون من المستحيل أن يتممها شخص عن قصد .فال يوجد شخص يختار وقت ومكان والدته ،وال نسبه .مع
صفحة 5

المسيا المنتظر والميالد المعجزي
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ذلك ،عرف يسوع من البداية كيف سيموت والمالبسات المحيطة بموته .وتمم كل ما كتب عن ميالده ،وحياته وموته.
¾ ¾اق أر اآليات التالية التي توضح لنا لماذا جاء يسوع.
°جاء يسوع ليخلص الخطاة ( 1تيموثاوس .)15 :1
°جاء يسوع ليدعونا للتوبة (مرقس .)17 :2
°جاء يسوع ليبحث عن الخطاة ويخلصهم (لوقا .)10 :19
°جاء يسوع ِ
ليخدم (متى .)28 :20

°جاء يسوع ليملك ويعلن لنا الحق (يوحنا .)37 :18
°جاء يسوع ليعطينا أفضل حياة (يوحنا .)10 :10
°جاء يسوع ليدين من يرفضوه (يوحنا .)39 :9
°جاء يسوع ليعلن أخبار ملكوت اهلل السارة (مرقس .)38 :1
°جاء يسوع للعالم ألن اآلب أرسله (يوحنا .)21 :20
°جاء يسوع للعالم ليخلصنا من خطايانا (يوحنا .)18 - 16 :3
جليا أن يسوع هو من أعلن عن
¾ ¾بينما نتأمل في أسباب مجئ المسيح وكيف تمم جميع النبوات
ً
متفردا ،يتضح ً
نفسه أنه ليس مجرد نبي أو معلم ،لكنه ابن اهلل.
¾ ¾يمكننا أن نمجد اهلل ألنه كان لديه خطة رائعة كهذه ليخلصنا من خطايانا؛ خطة بدأ في إعالنها قبل بداية العالم!

ملخص

 لقد ولد يسوع بطريقة متميزة ،وكانت هناك نبوات عن مجيئه إلى األرض قبل أن يحدث ذلك بآالف السنين.
مميزا.
 إن أحداث ميالد المسيح فريدة وجعلته ً

 تمم كل من ميالد يسوع ،وحياته وموته النبوات التي ذكرت في العهد القديم.
 إن يسوع هو المسيح ،المسيا ،وهو أيضاً نبي ،وكاهن وملك على شعب اهلل .وهو وحده الطريق هلل ،وحق اهلل المعلن،
وفيه وحده الحياة األبدية.

 جاء يسوع ألجل أسباب كثيرة .وتمم ما كتب عنه وأثبت أنه جاء ليخلص الخطاة ،ويدعونا للتوبة ،وليبحث عن
الضالين ويخلصهم ،وليخدم ،ويعطينا أفضل حياة.
أيضا كل النبوات عنه ،وعن أخبار ملكوت اهلل السارة التي أتى بها
 لم يتمم يسوع النبوات عن ميالده فقط ،لكن تمم ً
لكل الناس.

صفحة 6
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أسئلة للتفاعل
1

متى بدأ اهلل في إعالن خطته بإرسال مسيا ليخلص الناس من خطاياهم؟ ما هي أول آية أشارت
ليسوع في الكتاب المقدس؟

2

لماذا كان اهلل دقيقاً هكذا في نبواته عن المسيا وهدف مجيئه؟ ولماذا لم يقبل بعض األشخاص أنه

3

لماذا من المهم أن نالحظ أن مجئ يسوع كان موضوع النبوات منذ زمن بعيد؟ وكيف يمكن أن

المسيا ،بالرغم من كل هذه المعلومات المفصلة؟

تساعدك هذه المعلومة عندما تتحدث مع أشخاص من خلفيات دينية أخرى ولديهم آراء دنيوية عن من
هو يسوع؟

صفحة 7
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