(  ) 4األنبياء

(  ) 3إشعيا (اإلنجيل الخامس)
 -1دانيال :
[إش]1 :11
"وجدت داوود بن يسى رجالً حسب قلبي الذي سيصنع كل
مشيئتي .من نسل هذا حسب الوعد أقام اهلل إلسرائيل
مخلصاً يسوع[ ".أع ، 22 :13رو]12 :15

[دان]24 :9
[دان]13 :7

"ابنُ اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه" [مت]27 :16

 -2هوشع :
[إش]7 – 6 :9 ، 14 :7
"لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل .هوذا العذراء تحبل
وتلد ابنًا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره اهلل معنا".
[متى]22 :1
[إش]2 - 1 :9
"ترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم" [متى]13 :4
[إش]3 - 1 :42
"لكي يتم ماقيل بإشعيا النبي القائل [ "..مت]20 - 17 :12
"
[إش]11 – 9 :40
"أنا هو الراعي الصالح[ ".يو]11 :10
[إش]3 :40
"صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب".
[مر ، 3 :1لو]4 :3
[إش]6 :50
"بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه" [متى]67 :26
[إش]12 – 1 :53
"وابتدأ من هذا الكتاب (سفر إشعيا) فبشره بيسوع".
[أع]35 - 26 :8
[إش]10 – 5 :35
"فأجاب يسوع وقال لهما :العُمي يبصرون والعرج يمشون
والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون
والمساكين يبشرون [ "..لو] 22 :7

[هو]1 :11

"أخذ الصبي وأمه ليالً وانصرف إلى مصر" [متى]14 :2
[هو]1 :6

 -3زكريا :
[زك]13 ، 12 :11

"ندم وردَ الثالثين من الفضة" [متى]8 – 3 :27
[زك]9 :9

"أرسل يسوع تلميذين  ...تجدان أتاناً مربوطة
وجحشاً معها [ "....متى]6 - 1 :21
[زك]12 – 11 :9

"ذهب فكرز لألرواح التي في السجن" [1بط]19 :3
[زك]7 :13

"قال لهم يسوع كلكم تشكون بي في هذه الليلة ألنه مكتوب
أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية[ ".متى]31 :26

 -4ميخا :
[مي]2 :5

"ولما وُلد يسوع في بيت لحم اليهودية [ "...متى]5 - 1 :2

 -5أرميا :
[أرميا]15 :31

"أرسل هيرودُس وقتل الصبيان في بيت لحم  ..ابن سنتين
فما دون .حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي [ "...متى]16 :2
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* هدف ومهمة العهد القديم بكل أسفاره وأنبيائه وشرائعه
من ذبائح وأعياد وتطهيرات ،هو تهيئة أذهان البشر لقبول
المسيح رباً وفاديًا ومخلصاً.
* التطابق عجيب ،دقيق وواضح بين رموز العهد القديم
بشخصياته وأسفاره وطقوسه ،و شخص المرموز له يسوع
المسيح :من ميالده وآالمه وصلبه وموته ودفنه وحتى
قيامته وصعوده إلى السموات وحتى مجيئه الثاني الممجَد.
* قال عنه التالميذ في[ :يو]45 :1
* رب المجد يسوع هو مَن أمرنا أن نفتش أسفار العهد
القديم ألنها تشهد له[ .يو]39 :5
[يو]46 :5
[مت]45 :22
* مؤكداً بعد قيامته لتلميذَي عمواس:
[لو]44 :24
* بعد صعوده استمر االقتباس من أسفار العهد القديم.
[رؤ]18-17 :1
[إش]6 :44
"هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داوود الذي ..
"يفتح وال أحد يغلق ويغلق وال أحد يفتح[ ".رؤ]7 :3
[إش]22 :22

د -العدد:

(  ) 1أسفار موسى
أ -التكوين:

[عدد]9 :21
[تك]5 :3

"لمَا جاءَ ملءُ الّزَمانِ أرسلَ اهللُ ابنَهُ مولوداً مِنِ امرأةٍ".
[غل]4 :4
[تك]3 :12
وعد إبراهيم:
"الذين هم إسرائيليون ولهم التبني  ...ولهم اآلباء ومنهم
المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مبارَكا"ً
[رو]4 :9
[تك]7 :17

"أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله.
ال يقول وفي األنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد
وفي نسلك الذي هو المسيح[ ".غل]16 :3
[تك]10 :49

"واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا" [عب]14 :7
"هوذا قد غلب األسد الذي من سبط يهوذا أصل داوود
ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة[ ".رؤ]5 :5

ب -الخروج:
[خر]4 :16

"أنا هو خبّز الحياة آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا"
[يو]48 : 6
[خر]6 :17

"جميعهم شربوا شرابًا واحدًا روحياً .من صخرة روحية
تابعتهم والصخرة كانت المسيح" [1كو]10 :

قال المسيح" :كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي
أن يُرفع ابن اإلنسان لكي ال يهلك كل مَن يؤمن به بل
تكون له الحياة األبدية[ ".يو]14 :3

هـ -التثنية:
[تث]18 :18

"ويرسل يسوع المسيح المبشَر به لكم قبل  ...فإن موسى
قال لآلباء إن نبياً مثلي [ "..أع]37 :7 ، 22–17 :3

و -الالويين:
سفر القداسة والتطهير بالدم والعبادة التي تشير جميعها
بجالء ووضوح لشخص المسيح القدوس الفادي.
خمسة ذبائح تروي وتوضح وجهاً معيناً للصليب وذبح
المسيح الفادي حامل خطايا البشرية ،ليصالحنا باهلل اآلب
ويدخلنا أحضانه في قدس األقداس .فهو الذبيحة والكاهن
بنفس الوقت (انظر المسيح في الخمسة ذبائح).
يعرض السفر الشرائع اإللهية الخاصة بالتطهير ثم يختم
بسبعة أعياد أسبوعية ،شهرية وسنوية كي نقضي حياتنا
بفرح وبهجة الفردوس  ..وهو جوهر العبادة (انظر المسيح
في السبعة أعياد اليهودية).
هذه الدقائق والتفاصيل ليس لها فائدة عملية سوى تمهيد
البشر لعمل المسيح في ملء الّزمان( .انظر المسيح في
شرائع العهد القديم).

( )2المزامير
[مّز]22 :118

[خر]15 :3

}يهوه = كائن دائماً (الكينونة) {I am to be
"قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن"[يو]58 :8
"نعمة لكم وسالم من الكائن والذي كان والذي يأتي"
[رؤ]4 :1
"أنا هو األلف والياء .البداية والنهاية ،يقول الرب الكائن
والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء".
[رؤ]5 :16 ، 17 :11 ، 8 :4

"قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب :الحجر الذي
رفضه البناؤون قد صار رأس الّزاوية".
[متى ، 42 :21أع1 ، 12 – 9 :4بط]7 :2

[مّز]18 – 1 :22
[مّز]21 – 3 :69

[متى  ، 27مرقس ، 14لوقا ، 22يوحنا ]19-18
[مّز]2

"القائل بفم داوود :لماذا ارتجت األمم وتفكر  ...ألنه
بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع" [أع]24 :4
[مّز]2

"ألنه لِمَن من المالئكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك".
[عب]5 :1

[مّز]10 -7 :24
[مّز]45

"وأما عن االبن كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور.
قضيب استقامة قضيب ملكك[ ".عب]8 :1

[مّز]110

"ماذا تظنون في المسيح .ابن مَن هو  ..كيف يدعوه داوود
بالروح رباً قائالً قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى
أضع أعداءك موطئاً لقدميك[ ".متى]45 -41 :22
"وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى
أضع  ....فليعلم يقيناً جميع بيت إسرائيل أن اهلل جعل
يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومسيحاً[ ".أع]34 :2
[مّز]8 :69

"إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله[ ".يو]11 :1
"ألن إخوته أيضاً لم يكونوا يؤمنون به" [يو]5 :7

[مّز]6 :40

[مّز] 41

"لذلك عند دخوله إلى العالم يقول:
ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأتَ لي جسداً[ ".عب]5 :10

"ذهب واحدٌ من االثني عشر الذي يُدعى يهوذا إلى رؤساء
الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم.
فجعلوا له ثالثين من الفضة[ ".مت]14 :26

