
 السيد المسيح له المجد 

 في أسفار العهد القديم



ليستتتال ة ال الستتتيد المستتتيح 

بالجسد من العذراء مريم هي 

لكتتتتن  لتتتت  ..  بدايتتتتو ة تتتت ا 

 –بحستتا البتتدبير  –ال قتتال 

كتتتاو هتتتت  متتتألء ال متتتتاو  و 

يأختتتذ  ستتتداج متتتن أ تتتأل   متتتا  

أمتتا .. الفتتداء ةختتلع العتتالم 

هتت  فسحستتا  ه  تته م لتتت ا 

 .. من اآلب قسأل كأل الده ر 



ةعلتتتتك  لتتتت ب فليستتتتال بدايتتتتو 

رؤيبنتتتا لتتته فتتتي أستتتفار العهتتتد 

نتتتترا  ب بتتتتأل (اإلنجيتتتتأل)الجديتتتتد 

 –أيضاج في أسفار العهد القديم 

في كأل أستفار الكبتاب المقتد  

المتتت بك بهتتتا متتتن  ب ةالبتتتي 

اةنال قسأل أو ي لد المسيح من 

 . العذراء مريم بأ ف السنين

ةستتتنق   بالسحتتتل عتتتن الستتتيد 

المسيح في أسفار العهد القديم 

 :من خلل الم ض عات الباليو



 شخصيات ترمز إلى المسيا( 1)

 أحداث وأشياء رمزيةالفكر المسياني في ( 2)

 (خيمة اإلجتماع)المسيح في شبه السماويات ( 5)

 المسيح في ذبائح العهد القديم( 3)

 المسيح في األعياد اليهودية( 6)

 نبوات تشير إلى المسيح( 7)

 المسيح في كهنوت العهد القديم( 4)



 :المسيح في العهد القديم من خالل

 شخصيات( 1)

 أشياء رمزية/ أحداث ( 2)

 ذبائح( 3)

 كهنوت( 4)

 خيمة االجتماع( 5)

 أعياد( 6)

 نبوات( 7)



 شخصيات  رم   لك المسيا( 1)



 هارون( 8) إسحق( 5)

 سليمان( 12) صموئيل( 10) يشوع( 9)

بعتتا الصخصتتيات البتتي  رمتت   لتتك الستتيد المستتيح علتتك ستتسيأل 
 :المثال   الحصر

 يوسف( 6)

 إرميا ( 16) يونان( 13)

 نحميا( 18) يهوذا المكابي( 20) زُربابل( 17)

 دانيال( 14)

 هابيل( 2) إبراهيم( 4) آدم ( 1)

 داود( 11)

 موسى( 7)

 إليشع( 19)

 مردخاي( 15)

 ملكي صادق( 3)



 ةالمسيح... آا  ( 1)

 آدم السيد المسيح

  بن   بالبسني•  بن   بالطسيعو•

 (الخليقو القديمو)أب للجنس السصري • (آا  الثاني)رأ  الخليقو الجديدل •

نصبرك في طسيعبه بال  ال الرةبيو •

 بالمعم ايو

 نصبرك في طسيعبه بال  ال الجسديو•

من  نسه بعد ( أ  كأل بي)ُخلقال الكنيسو •

 أو مات علك الصليا

 من  سنه( أ  كأل بي)ُخلقال ب اء •

لم يكن من زرع بصرب ةلم يرث الخطيو •

 الجديو
لم يأِت من زرع بصرب ةلم يرث طسعاج •

 فاسداج 

 ُخلق بر اإلراال• ُصلا بمحا  رااا ه•

 قسأل السق ط كاو له ُسلطاو علك الطسيعو• له ُسلطاو علك الطسيعو •

 لق محساج للخليقو كلهاخُ • كاو يج ل يصنع خيراج •



 (بالبسني) ...............  بن   .. آا  

 (بالطسيعو) ...............  بن  .. المسيح 



 ةالمسيح...  هابيأل( 2)

 هابيل السيد المسيح

 راعياً وباراً • رهو الراعي الصالح والبا•

حسددددؤ رءسددداء الكهندددة وأسدددلموؤ •

 للقتل

حسدددؤ أخددوؤ وأبوقدده ويتلدده فددي •

 الحقل

 يدم ذبيحة دموية• يدم نفسه ذبيحة على الصليب•



 ةالمسيح...  ملكي صااق( 3)

 ملكي صادق السيد المسيح

 ملك البر• ملك البر•

 “ملك السالم”ملك شاليم أي • رئيس السالم وملك السالم•

 ملكاً وكاهناً • ملكاً وكاهناً •

 بال أب، بال نسب• بال أب أرقي •

كهنوته أعظم من الوي، ولده تدوفى •
 النذور والعشور

أسددمى رتبددة مددن إبددراهيم، يدددم لدده •
 إبراهيم العشور

 يدم خبزاً وخمراً • أعطانا جسدؤ ودمه•



 (مل  السر) ............... معنا " ملكي صااق"

 (هارةو) ............... كهن  ه أعظم من كهن ت

 (خس اج ةخمراج ) .................... قد  إلبراهيم 



 ةالمسيح...   براهيم( 4)

 إبراهيم السيد المسيح

  رك أرضه ةعصير ه ةبيال أبيه• أخلك  ا ه من مجد •

   ُمسبقر له• ليس له أين يسند رأسه•

أصسح رأ  ا مو اليه ايو ةأب  ميع • ه  بكر الخليقو ةرأ  الكنيسو•

 ا مم باإليماو

 قد  طاعو كاملو هلل• قد  نفسه بإراا ه ةأطاع اآلب•

 ظهر له الرب بال عد عند بل طات ممرا•  جلك عمله علك ع ا الصليا•



 ةالمسيح...   سحق( 5)

 إسحق السيد المسيح

 أُيتيد إلى جبل المريا• أُيتيد إلى جبل الجلجثة•

 ..خذ إبنك وحيدك الذي تحبه: يول الرب• هذا هو إبني الحبيب  ،هكذا أحب هللا العالم•

 حمل حطب المحرية• حمل خشبة الصليب•

 أين الخروف للمحرية؟• حمل هللا الذي يرفع خطية العالم•

 هللا يرى له الخروف• هو الخروف الذي ُذبح•

 أخذ أبوؤ السكين ليذبحه• أما الرب فُسر بأن يسحقه•

 ُربط ووقع على المذبح• ُسمر على الصليب•

 كان ُمزمعاً أن يموت دون ذنب أتاؤ• مات المسيح الذي لم يفعل خطية وال وجد في فمه مكر•

 يرفض/ كان بإمكانه أن يهرب • كان باستطاعته أن يختفي•

 (منذ خروجه من بيته)ُعد ميتاً مدة ثالثة أيام • مات وظل في القبر لمدة ثالثة أيام •

 بطاعته، أسلم روحه في يد أبيه• أسلم روحه في يد اآلب•

 رجع حياً • يام حياً من بين األموات•



  سحق رم  المسيح من بيل

 (الصليا) ...............



 ةالمسيح...  ي سف( 6)
 يوسف السيد المسيح

 محس باج من أبيه• " هذا ه   بني الحسيا"محس باج من اآلب •

 مثا ج في الطاعو  بيه• أطاع ببك الم ت م ت الصليا•

 أبا  خ  ه ة ها ليفبقد سلمبهم لكنهم أبغض   بسداج ة أمرةا عليه•  لك خاصبه  اءب ةخاصبه لم  قسلهب ةأسلم   بسداج ليُقبأل•

 يقص ا بل  علك  خ  ه• ه  خسر.. اإلبن ال بيد •

 ظُلمب ةلم يبذمر• ظُلمب ة ذلأل•

 عرة  من قميصه ةغسل ا القميص بالد • (ل و الد )عرة  ةألسس   رااءج قرم ياج •

 يه  ا أشار بسيعه – خ  ه باع   • يه  ا اإلسخري طي أسلمه –باعه  خ  ه اليه ا •

 افبرت عليه  مرأل ف طيفار زةراج • ا همه اليه ا زةراج ةكذباج •

 سن ات 3ُسجن من أ أل الحق • أيا   من أ أل بيال شعسه 3ظأل في القسر •

 (أُعد )ةرئيس الخسازين ( ُعفي عنه)رئيس الُسقال : ُسجن معه شخصاو• خلص ا يمن ةهل  ا يسر: ُصلا معه لصاو•

 خرج من السجن ُمدبراج لأل ساا• خرج من القسر ملكاج علك ا رةاح ةمدبراج لها•

 سنو بينما ةقف أما  فرع و ةبدأ اةر  30كاو  بن • سنو 30بدأ خدمبه الكرازيو في سن الـ •

 “ق ت الحيال”أة “ مخلص العالم”أي “ صفنات فنيح”سما  فرع و • ه  مخلص العالم ةخس  الحيال•

  ر اع منه  خ  ه • س ف ير اع منه ا شرار في مجيئه الثاني•

 صفح عن  خ  ه• يا أببا   غفر لهم•

   ةج بأ نسيو من مصر• ا خذ من ا مم عرةساج له•

 أخذت عظامه فصار قسر  فارغاج  لك اآلو• قسر  فارغ  لك اآلو شهاال علك قيامبه•



 ةالمسيح...  م سك( 7)
 موسى السيد المسيح

 تل أطفال العبرانيين عند والدتهيُ • تل أطفال بيت لحم عند والدتهيُ •

 عمل راعياً للونم• هو الراعي الصالح•

 حرر الشعب من عبودية فرعون• حرر الناس من عبودية إبليس•

 كان عظيماً بين شعبه• (32: 1لو.. )هذا يكون عظيماً •

 جلس عند البئر خارجاً عن وطنه• جلس عند البئر خارجاً عن وطنه•

 به أُعطي الناموس• به تم الناموس•

 جاء خصيصاً ليخلص الشعب• جاء ليطلب ويخلص ما يد هلك•

 حول الماء إلى دم • حول الماء إلى خمر•

 أبى أن ُيدعى إبن إبنة فرعون• أخلى ذاته أخذاً صورة عبد•

 لم يُكن إبناً لفرعون• لم يُكن إبناً ليوسف•

 الشعب القديم اعتمد له في السحابة و البحر• المءمنون اعتمدوا للمسيح في الماء•

 ولد تحت سلطنة فرعون• ُولد تحت سلطنة هيرودس•

 جاء لشعبه ولم يقبلوؤ• جاء لشعبه ولم يقبلوؤ•

 هرب إلى مديان خوفاً من فرعون• هرب به أبواؤ إلى مصر خوفاً من هيرودس•

 يشفع من أجل خطية شعبه• يشفع من أجل خطية شعبه•

 أتم العمل الذي جاء من أجله• أتم العمل الذي جاء من أجله•

 رجل صالة• كان يققي الليل كله في الصالة•

 شيخاً  70اختار • رسوالً  70اختار •

 تعلم بكل حكمة المصريين• ُمذخر فيه كنوز الحكمة والعلم•

 ليلة 40يوماً و 40صام • ليلة 40يوماً و 40صام •



 :م سك رم  المسيح من خلل

  ) ..... ( الص  
  ) ..... ( أخلك  ا ه
  ) ..... ( برر الصعا

  ) ..... ( عمأل فلباج في ا رض



 ةالمسيح...  هارةو( 8)

 هارون السيد المسيح

 كاو رئيس كهنو• رئيس كهنبنا ا عظم•

شتتفع فتتي التتذين أستتاءةا  ليتته ةرفتتع •

 عنهم الم ت ا ليم

بينمتتا أستتاء بنتت   ستترائيأل ةغضتتا •

عليهم الرب ةضتربهم بال بتاءب أختذ 

هارةو مجمر ه ةةقف بينهم يصتفع 

فيهمب فقسأل   شفاعبه ةرفتع عتنهم 

 (50 – 46: 16عد)الم ت 

التتتترب يستتتت ع يُختتتترج متتتتن القلتتتتا •

الحجتتتري قلستتتاج لحميتتتاج ةيمتتتنح بيتتتال 

  ديدل

أفرختتتتتال عصتتتتتا  ةأزهتتتتترت زهتتتتتراج •

 ةأنضجال ل زاج 



 ةالمسيح...  يص ع( 9)

 يشوع السيد المسيح

ه  القائد الذي نقلنا من الظلمتو  لتك •

 الن ر

ه  القائد الذي نقتأل شتعسه متن بريتو •

 البيه  لك أرض الم عد

هتت  التتذي يق انتتا فتتي محارببنتتا ضتتد •

  بليس

هتت  التتذي قتتااهم فتتي بتترةبهم ضتتد •

 أعدائهم

ينسئنتتتا بسركتتتات الختتتلع ةبنصتتتيسنا •

 السماةي

 ه  الذي قسم لهم ا رض•

ظهر للمسيح فتي بستباو  ثستيماني •

 ملك ليق يه

ظهر رئيس  نتد الترب قسالتو يصت ع •

 عند أريحا لبق يبه ة صديد 



 ةالمسيح...  صم ئيأل( 10)

 صموئيل السيد المسيح

 اء في ال قال المناسا لعالم مبعثر •

 ةمفبقر  لك من ينقذ 

هتت  عطيتتو أمتته متتن   بستت ال أمتته •

 العاقر

 بنه ةالد ه امرأل  قيو فاضلو• مريم ةالد ه طاهرل ةقديسو•

  بناج    عاقر•  بناج لعذراء بب ل    لد•

أنذر الكبسو ةالفريسيين علك ريائهم •

 ةقدة هم السيئو

أنذر   علتك لستاو صتم ئيأل عتالي •

 الكاهن بسسا فساا  ربيو أة ا  

ن ع الكهنت ت التلةي  لتك ا بتد متن •

 اليه ا

نتتت ع الكهنتتت ت متتتن عتتتالي الكتتتاهن •

 ةأة ا 

 ناح علك شاةل • بكك علك أةرشليم•



 ةالمسيح...  ااةا( 11)

 داود السيد المسيح

 بالضعف ه   ق ل  ليات• ه   الم ت ( الصليا)بالضعف •

لسس ضعف الجسد ةلكنه ه   •

  بليس

صغيراج ةيسدة ضعيفاج لكنه  ق ى •

 باهلل

 ُمسح باخبيار  لهي• ممس ح للعمأل الخلصي•

 اُضطهد بل سسا• اُضطهد بل سسا•

 انبصر ةمل • انبصر ةمل  أبدياج •



 ...ااةا رم  المسيح 

  ) ..... ( بالضعف ه   الق ل
  ) ..... ( اُضطهد بل سسا



 ةالمسيح...  سليماو( 12)

 سليمان السيد المسيح

ه  رئيس السل  ةبد  صليسه صتنع •

 لنا السل 

ة ميت  " ر تأل الستل "معنك استمه •

 عهد  بالسل 

هتت  الُمتتذخر فيتته كتتأل كنتت ز الحكمتتو •

 ةالمعرفو

 اشبهر بالفهم ةالبميي  ةالحكمو•

: 5نش)بلقه بلةل ةكله مصبهيات •

16) 

 كلتتتم با مثتتتال ةالحكمتتتو ةا ناشتتتيد •

 الكثيرل

هتت  الكنتت  المخفتتي ةالل لتت ل كثيتترل •

 الثمن

 كاو غنياج  داج •

 بنك هيكأل الرب ةبيبه العظيم• بنك كنيسبه المقدسو في الرب•



 ةالمسيح...  ي ناو( 13)

 يونان السيد المسيح

ة ه اع  ته  لتك الجميتع بمتن فتيهم •

 ا مم

ُاعي بأمر   ليبنسأ لنينت ى المدينتو •

 ال ثنيو

أستتتتلم  ا تتتته باخبيتتتتار  علتتتتك عتتتت ا •

 الصليا ليقد  لنا الخلع

قسِتتتتأل باخبيتتتتار  أو يمتتتت ت ليستتتتكال •

 السحر

رغم م  ه ةافنه في القسرب قتا  بيتاج •

ةلم يكن ممكناج أو يُمس  من المت ت 

  نه ه  الحيال

رغم  لقائه في السحتر ة  قتع م  تهب •

 قذفه الح ت بياج  لك السر

كتتتاو فتتتتي قلتتتا ا رض ثتتتتلث أيتتتتا  •

 ةثلث ليال 

كتتاو فتتي  تت ف الحتت ت ثتتلث أيتتا  •

 ةثلث ليال 



 ةالمسيح...  اانيال( 14)

 دانيال السيد المسيح

 اء  لك العتالم ةهت  الستار ةبتد  بتين •

 ا شرار

 كاو مبمسكاج بكماله ةسط ا شرار•

ةلتتد بستتا الجستتد متتن ستتسط يهتت  ا •

 ةمن نسأل ااةا الملكي

 من بني يه  ا من نسأل المل •

 كاو فهيماج ة ة بكمو• ه    العالم بكأل شيء•

أراا اليهتتت ا أو ينصتتتس   ملكتتتاج للخيتتتر •

 الذي كاو يصنعه  ليهم

 عظمه المل ك بسسا  ق ا  ةبر •

صلك في  ثسيماني رغم علمه بتأنهم •

 سيسلم نه للم ت

صلك رغم علمه بأنهم سيلق و بته •

 في  ا ا س ا

بكم ا عليه بتالم تب ةقتا  فتي اليت   •

 الثالل منبصراج علك الم ت

ُبكتم عليته بالقبتتأل ة عترض للمتت ت •

 في  ا ا س ا ةأنقذ   



 ةالمسيح...  مراخاي( 15)

 مردخاي السيد المسيح

ب • ا ُصتتت َرلَ َعْستتتد  أَْخلَتتتك نَْفَستتتهُب آِختتتذج

 (7: 2في)

 كاو عسداج عسرانياج أما  باب المل •

 "ةضيع"معنك اسمه • كاو ةايع ةمب اضع القلا•

هتتت  ا قنتتت   الثتتتاني فتتتي اللهتتت ت •

 ةالجالس علك يمين عرش العظمو

عظمتتتته الملتتتت  ةكتتتتاو ثتتتتاني الملتتتت  •

 (3 – 2: 10ا )أبص يرش 

 خرج من أما  المل  بلسا  ملكي• ن ل من السماء ةه  القدة  ةبد •

هتت  مخلصتتنا المحستت ب التتذي متتات •

 عن  خ  ه مقدماج لهم الخلع

كتتتاو عظيمتتتاج ةمقستتت  ج متتتن  خ  تتته •

 ةطالساج السل  لصعسه

ار ضتتك أو يُغتتر  فتتي  سينتته  كليتتأل •

 من ش ك ةيُسف  امه ليفرح الكأل

لتتتتسس  تتتتاج عظتتتتيم ةبلتتتتو متتتتن بتتتت  •

 ةأر  او ةفربال مدينو ش شن



 ةالمسيح...   رميا( 16)

 إرميا السيد المسيح

َرُ تتتتتتأُل أَْةَ تتتتتتاع  َةُمْخبَسِتتتتتتُر اْلَحتتتتتتَ ِو •

 (3: 53 ش)

عتتاش ةهتت  يحمتتأل فتتي ااخلتته أثقتتال •

 (1: 9ب  19: 4)شعا   بمرارل 

أبغضتته الصتتعا متتع القيتتااات بستتسا • أبغضبه القيااات ةبعا من الصعا•

   بيخه لهم

 37: 23متال)أعلن ما ستيحأل بأةرشتليم •

– 38) 

 (16 – 15: 1) نسأ عن خراب أةرشليم •

هتد  اإلنستاو القتديمب ةأقتا  اإلنستاو •

 الجديد

يقتت   اإلصتتلح الحقيقتتي بهتتد  الصتتر •

  ماماج 

 َْعيِيتتتتتَراُت ُمَعيَِريتتتتتَ  َةقََعتتتتتاْل َعلَتتتتتي  •

 (3: 15رة)

اِْعتتِرِف "بمتتأل العتتار متتن أ تتأل التترب •

 (3: 15" )اْببَِمالِي اْلَعاَر  َْ لِ َ 



 ...   رميا رم  المسيح 

  ) ..... ( ر أل أة اع
  ) ..... ( أبغضه الجميع

  ) ..... ( نس  ه بعد خراب أةرشليم



 ةالمسيح...  زُربابأل( 17)

 زُربابل السيد المسيح

 ُةلد في بابأل• بمأل  سدنا ة اء  لك أرضنا •

 من نسأل ااةا• من نسأل ااةا•

 كاو باكم ليه  ا بعد السسي• ه  المال  علك قل ب شعسه•

هتتتتت  ةاضتتتتتع النتتتتتام   ةشتتتتتارح •

 الطق  

كانتتال لتته اليتتد الطتت لك فتتي  ر تتاع •

 الطق   الدينيو ا عبياايو للصعا

ه  بجر ال اةيو في بنتاء الكنيستوب •

 أي هيكأل   في العهد الجديد

 أعاا بناء الهيكأل في أةرشليم •

قائد بيا نا من العس ايو  لك الحريتو •

 في الحيال الجديدل

قاا الصتعا للعت ال  لتك أرضتهم بعتد •

 العس ايو



 ةالمسيح...  نحميا( 18)

 نحميا السيد المسيح

ا قن   الثتاني ةهت  فتي بضتن أبيته •

 لم ينس أهأل ا رض ةن ل لخلصهم

رغم مرك   السامي في قصر الملت  •

لتتم يتتنس اخ  تته فتتي أةرشتتليم ةنتت ل 

  ليهم

 شارك الصعا في بناء الس ر• شاركنا في  سد   اضعنا•

 بدأ خدمبه بالص   ةالصلل• بدأ خدمبه بالص   ةالصلل•

 اشبهر بنقاةل القلا ةالسيرل• ه  القدة  ةالسار الذي بل خطيو•

 اهبم بمباعا الصعا ةمعانا ه•  ال يصنع خيراج •

كتتتتاو غيتتتت راج فتتتتي كراز تتتته ةأنتتتتذر •

: 22مال)أةرشليم البي لم  سبمع له 

27 – 28) 

اشتتتتتبهر بتتتتتالغيرل علتتتتتك أةرشتتتتتليم •

ةمقدستتتتا ها ةنتتتتااي بسنتتتتاء الستتتت ر 

 ة طهير الهيكأل



 ةالمسيح...   ليصع( 19)

 إليشع السيد المسيح

 "خلع  "اسم عسراني معنا  • "  مخلص" عني " يس ع"•

بتتتدأ خدمبتتته بالمعم ايتتتو فتتتي نهتتتر ا راو •
 (28 – 22: 1ي )

 – 7: 2متأل2)استبلم خدمبته عنتد نهتر ا راو •

15) 

أقتتتا   بتتتن المتتترأل الصتتت نميو متتتن المتتت ت • (42 – 22: 5مر)أقا   بن ا رملو من الم ت •
 (37 – 8: 4مأل2)

 – 5: 6ي )أشسع الجم ع من خس ات قليلو •

15) 

عصتترين رغيفتتاج متتن خستت  الستتاك رل كفتتال •

أكل ا ةفضأل عنهم بسا قت ل »مائو ر أل 

 (44-42: 4مأل 2)« الرب

 (5مأل 2)شفك أبرع • (45 – 40: 1مر)شفك برصاج كثيرين •

 (27 – 20: 5مأل2)خانه  لميذ   يح ي • (10- 3: 27مال)خانه  لميذ  يه  ا •

قسر يس ع كاو مكاو القياموب لقد قا  ه  •

ا بحيال  ديدل للجميع  .بنفسه ةبقق ةعدج

كاو قسر  مكاناج للقيامو عند لمس عظامه •
 (21: 13مأل2)



 (  خلع) ............... " ليصع"معنك كلمو 

 ( يح ي) ............... خانه  لميذ 

  ) ..... ( هأل كاو قسر  مكاناج للقيامو؟



 ةالمسيح...  يه  ا المكابي( 20)

 يهوذا المكابي السيد المسيح

 خلص الصعا من العس ايو• خلص الصعا من عس ايو  بليس•

َستتتسَك َستتتْسيجا َةأَْعطَتتتك الن تتتاَ  َعطَايَتتتا •

 (8: 4أف)

استتتتتتتبطاع ابتتتتتتتراز الكثيتتتتتتتر متتتتتتتن •

 ا نبصارات ةبقق غنائم كثيرل

أعتتتتاا مجتتتتد اإلنستتتتاو فتتتتي الخليقتتتتو •

الجديتتتتدل البتتتتي كانتتتتال قتتتتد أُهينتتتتال 

 بالخطيو

أعتتاا مجتتد يعقتت ب التتذي أذهتتين ُةا ل  •
 (4: 17 شعياء )



 الفكر المسياني ( 2)

 في أشياء ةأبداث رم يو



 شجرة الحياة( 1)

 صخرة حوريب( 4) عمودا السحاب والنار( 3)

 المن( 6) دم العهد( 5)

 ..  لو في كباب العهد القديم لنرى المسيح في بيال شعا   

 خروف الفصح( 2)

 الحية النحاسية( 7)

 جزة الصوف( 9) بركة الماء( 10)

 الحبل القرمزي( 8)



بُّ اإللهُ " ه  ا اإلنساُو قتد صتاَر : ةقاَل الر 

ةاآلَو لََعل هُ . ك اِبد  ِمن ا عاِرفجا الَخيَر ةالص ر  

تتا  يَُمتتدُّ يَتتَد ُ ةيأُختتُذ ِمتتْن َشتتَجَرِل الحيتتاِل أيضج

 (.22: 3  " )ةيأُكأُل ةيَحيا  لَك ا بدِ 

أشتتفق   علتتك اإلنستتاوب ةأراا لتته أ   لقتد 

بتأل .. يحيا  لك ا بد ةهت  فتي بالتو الفستاا

ب ةيصفيه متن الفستاا .. اب ر أو يُعالجه أة ج

ة ل  ببجسد كلمو  ب ثم بعتد  لت  يستمح 

لتته أو يأكتتأل متتن شتتجرل الحيتتال البتتي فتتي 

ةستتتط فتتتراة   ب البتتتي هتتتي بالحقيقتتتو 

 ". سد الرب يس ع ةامه الطاهر"

 



 شجرة الحياة السيد المسيح

َمْن يأُكأُل َ َسدي ةيَصَرُب َامي فلهُ "•

بيتتالذ أبدي تتوذب ةأنتتا أُقيُمتتهُ فتتي اليتت ِ  

 (54: 6ي )" ا خيرِ 

 و ُخستتتتتَ   ِ هتتتتت  الن تتتتتاِزُل ِمتتتتتَن "•

: 6يتت )" الستتماِء ال اِهتتُا بيتتالج للعتتالَمِ 

 شجرل الحيال الحقيقيو   اج فه   (33

" يَحيتتا  لَتتك ا بتتدِ " َمتتْن يأكتتأل منهتتا•
(  3 :22) 

اِعَمل ا   للط عاِ  السائِدب بأل للط عتاِ  "•

الستتاقي للحيتتاِل ا بدي تتِو التتذي يُعطتتيُكُم 

ابتتُن اإلنستتاِوب  و  هتتذا  ُ اآلُب قتتد 

 (.27: 6ي )" َخبََمهُ 

شتتتجرل معرفتتتو الخيتتتر ةالصتتتر هتتتي •

الطعتتتا  السائتتتدب أمتتتا شتتتجرل الحيتتتال 

 ..فهي الطعا  الساقي للحيال ا بديو



في العهتد الجديتدب شتجرل الحيتال 

 ( سد ةا  الرب يس ع) .............................. هي



أمر الرب أو يحضر كأل بيال خرةفاج  كتراج ب ليتاج •

فتتي اليتت   العاشتتر متتن شتتهر نيستتاو (  بتتن ستتنو)

العستتريب ةيسقتتك  حتتال الحفتتي  لتتك اليتت   الرابتتع 

 .عصرب ثم يُذبح في العصيو

ةيأختتذ بنتت   ستترائيأل متتن امتتهب ةيجعل نتته علتتك •

القائمبين ةالعبسو العليا في السي ت البتي يتأكل و 

 . فيها

يتتتأكل ا لحمتتته مصتتت ياج بالنتتتار متتتع فطيتتتر علتتتك •

 .أعصاب ُمرلب ة  ي كأل نيئاج أة مطس خاج 

  يسق و منه شيئاج للصساحب ة و  سقك يحرق نته •

 .بالنار

يأكل نه بعجلوب أبقاؤهم مصتدةالب ةنعتالهم فتي •

 . أر لهم ةعصيهم في أيديهم



 بين الفصح الرم ي ةالفصح الحقيقي 
 خروف الفصح السيد المسيح

 شال  كراج • (19: 11 ر)" َةأَنَا َكَخُرةِف َااِ ن  يَُساُق  ِلَك الذ ْبحِ "•

ب  ..َعتتالِِميَن أَن ُكتتُم اْفبُتتِديبُْم  َ بِأَْشتتيَاَء  َْفنَتتك"• بَتتأْل بِتتَد   َكتتِريم 

 – 18: 1بط1)" َكَما ِمْن َبَمأل بِلَ َعْيا  َة َ َانَس ب َاِ  اْلَمِسيحِ 
19) 

 بل عيا•

شاب ليس فيه ضعف الصيخ خو ة  يعبر بته القتد ب بتأل •

 يسقك اائماج  ديداج في بيا نا

 ( عمر  سنو)ب لياج •

تتا اْلَمِستتيَح قَتتْد ُ بتتَح  َْ لِنَتتا"• .. ( 7: 5كتت 1)" أَو  فِْصتتَحنَا أَْيضج

 (. 26: 9عا)" لِيُْسِطأَل اْلَخِطي وَ بَِذبِيَحِو نَْفِسهِ "ة ل  

برئ يُذبح نيابو عن مقدمتهب •

 ةبهذا كاو يُعبسر فديو

 :امه يُطهر من كأل خطيو ةيخلص من الهلك ا بدي•

 أنتتا هتت  "الستتاب يصتتير  لتتك متتدخأل الحيتتالب المستتيح

 (9: 10ي " )الساب

العبسو العليا يُصير  لك الكنيسوب 

القائمبين  شارل  لك اليه ا ةا مم . 

 يُرش علك العبسو السفلك ببك   يُدا  با قدا   . 

امتتتتتتته المرشتتتتتتت ش علتتتتتتتك •

القتتتتتائمبين ةالعبستتتتتو الُعليتتتتتا 

 بتت اب بيتت ت بنتتي  ستترائيأل 

خلتتص أبكتتارهم متتن المتتلك 

 المهل 



 خروف الفصح السيد المسيح

العاشر )اخأل مدينو أةرشليم ي   أبد الصعانين •

ببتتك ُ بتتح ةُصتتلا فتتي نفتتس ( متتن شتتهر نيستتاو

 ..م عد  بح خرةف الفصح

أيتتا   حتتال الحفتتي  شتتارل  لتتك ا ربعتتو فبتترات  4•

البتتي  غرببهتتا السصتتريو ببتتك  تتدخأل بتتد  الفصتتح 

 :الحقيقي  لك السماء

 (الصريعو المكب بو)عصر ما قسأل النام   1.

 عصر النام  2.

 عصر ا نسياء3.

 عصر المسيح 4.

يتت  ك بتته فتتي العاشتتر متتن شتتهر نيستتاو •

ةيظأل  حال الحفي ببتك يُتذبح فتي الرابتع 

 عصر من الصهر

 يُص ى علك سف اين مبقاطعين• مات علك الصليا•

ي كتتتأل صتتتتحيحاج ة   ُكستتتر عظمتتتتو متتتتن • عظمو من عظامه لم  نكسر•

 عظامه

متتترارل الخطيتتتو ةالضتتتيقو البتتتي اببملهتتتا عتتتن •

 السصر  ميعاج 

ةأيضتتاج  شتتارل  لتتتك شتتركو آ منتتتا متتع الفصتتتح •

 .الحقيقي

أكلتتته علتتتك أعصتتتاب ُمتتترلب  شتتتارل  لتتتك •

 مرارل عس ايبهم في مصر



 خروف الفصح السيد المسيح

أُنتتت ل المستتتيح عتتتن الصتتتليا فتتتي مستتتاء يتتت   صتتتلسه •

 ةم  ه

   يسقك منه شيئاج  لك الصساح•

الفصتتح  –متتن يستتبهين بذبيحتتو المستتيح الكفاريتتو •

 نصيسه الم ت ا بدي –الحقيقي 

  يجتتت ز إلنستتتاو نجتتتس أو يأكتتتأل •

 منه ة   فأنه م  اج يم ت

الم من التذي  قتد  بتد  بمتأل الفصتح الجديتدب يجتا •

 عليه أو يمبنع عن الخطيو بيا ه كلها

أكتتتتأل فطيتتتتر اةو الخستتتت  المخبمتتتتر •

متتدل (  شتتارل  لتتك الخطيتتو ةالصتتر)

 (الكمال)سسعو أيا  

لِيِا ِعْنَد اْلَهتالِِكيَن َ َهالَتوذب " هالو الصليا • َكلَِموَ الص 

لُ  ِ  ا ِعْنَدنَا نَْحُن اْلُمَخل ِصيَن فَِهَي قُ    (. 18: 1ك 1)" َةأَم 

 قصو الخرةف  مثأل عثرل ةش •

 ِْو "قس ل الفااي الُمخلتص التذي يبحتد لحمته بلحمنتا •

لَْم  َأُْكلُ ا َ َسَد اْبِن اإِلْنَساِو َة َْصَربُ ا َاَمهُب فَلَتْيَس لَُكتْم 

 (. 53: 6ي )" َبيَالذ فِيُكمْ 

رش التتتد  فقتتتط   ) بتتتد أو ي كتتتأل •

يكفتتتي ةهتتت   شتتتارل  لتتتك اإلنبمتتتاء 

 )الظاهري

بتتدةو المعم ايتتو   بتتق إلنستتاو أو يبمبتتع بسركتتات •

 .  المسيح المبمثلو في ا سرار المقدسو

كتتاو محظتت راج علتتك الغريتتا غيتتر •

الخباو علمتو اإلنضتما  )المخببن 

 أو يأكأل منه(  لك شعا  



 (الكنيسو) ............... العبسو الُعليا 

 (يه ا ةأمم) ............... القائمبين



 ..خرةف الفصح رم  المسيح 

  ) ..... (  بد أو ي كأل
  ) ..... ( يأكله أي  نساو

  ) ..... ( خرةف كسير أة صغير في السن
  ) ..... (   يُكسر عظمه



 (13خر )  عم اا السحاب ةالنار( 3)

لتتم يبتترك التترب شتتعسه بتتأل  قتتدمهم فتتي ختترة هم متتن مصتتر مبجليتتاج فتتي 
ستتنوب ةمتتن هتتذا المنظتتر السهتتي   40عمتت ا طتت ال النهتتار ةالليتتأل لمتتدل 

 :نكبصف

 عمودا السحاب والنار السيد المسيح

ظهتت ر   فتتي عمتت ا الستتحاب المظلتتم •  جسد المسيح  بن  •

 نهاراج 

 ظه ر   في عم ا النار المضيء ليلج • مجد الله ت•

في ا حاا الله ت بالناس ت صار لنتا •

 اإلبن المبجسد بطسيعو ةابدل

 ليسا عم اين بأل عم ا ةابد•

خلصتتتنا   بظهتتت ر مخلصتتتنا يستتت ع •

 المسيح

 بهما كاو يهدي الصعا ةيحرسهم•



عندما ار حأل بنت   سترائيأل  لتك رفيتديم ةلتم يكتن 

فيهتتا متتاء للصتتربب  تتذمرةا علتتك م ستتك ةكتتااةا 

ير م نتته بعتتد أو متتا  ا متتن العطتتشب فقتتال لتته 

 : الرب

تتتْعِاب َةُختتتْذ َمَعتتتَ  ِمتتتْن ُشتتتيُ ِ  »" اَ  الص  ُمتتتر  قُتتتد 

َةَعَصاَك ال بِي َضتَرْباَل بَِهتا الن ْهتَر ُختْذَها .  ِْسَرائِيألَ 

َهتا أَنَتا أَقِتُف أََماَمتَ  ُهنَتاَك َعلَتك . فِي يَتِدَك َةاْ َهتاْ 

تْخَرلَ فَيَْختُرُج  ْخَرِل فِي ُب ِريتَاب فَبَْضتِرُب الص  الص 

فَفََعتأَل ُم َستك هَكتَذا ". «ِمْنَها َماءذ لِيَْصَرَب الص ْعاُ 

 ."أََماَ  ُعيُ ِو ُشيُ ِ   ِْسَرائِيألَ 

 ... كانال هذ  الصخرل رم اج للمسيح 



 أة ه الصسه بين صخرل ب ريا ةالمسيح

 صخرة حوريب السيد المسيح

ة ال الستتيد المستتيح متتن عتتذراء بكتترب بكار هتتا •

 مخب موب هي المعج ل الكسرىب 

 دفق الميتا  متن صتخرل صتماء بمجترا ضتربها •

 بعصا يُعبسر معج ل كسيرلب 

 كانال في نفس الم ضع الذي كانال فيه العليقو• العليقو هي رم  سر البجسد•

  يقستأل ستر   –  ظهتر فتي الجستد  –المستيح •

 اإلنساو الطسيعي بعقله المجرا

يكاا يك و ا مر مسبحيلج ةغيتر قابتأل للبصتديق •

 أو صخرل صماء  فيا ماءج عذباج 

ُصلا ةفاض علينا بركات في ةقتال كتاو النتا  •

 في أشد الحا و  لك خلصه

 فجتتر المتتاء نهتتراج متتن الصتتخرل فتتي ةقتتال كتتاو •

 الصعا محبا اج  ليه

ُصلا ةطُعن بالحربتو ةستال منته ا  ةمتاء أمتا  •

 الجميع

 ُضربال أما  شي    سرائيأل فسال منها الماء•

 سال ماء من الصخرل فأرةى الِعطاش• ُصلا المسيح فخلص الهالكين•

َ  نَْفَستتتهُ "• لج َةاِبتتتَدلجب  ِْ  قَتتتد  " أَن تتتهُ فََعتتتأَل هتتتَذا َمتتتر 

 (27: 7عا)

 ُضربال الصخرل مرل ةابدل•



 ..الصخرل 

  ) ..... ( ُضربال مر ين
  ) ..... ( ُضربال ففاضال منها الميا 



 (24خر )ا  العهد ( 5)

بينما يستجد الصتعا متن بعيتد اةو أو يجسترةا علتك ا قبتراب 

من الجسألب ةبينما الرب  له  سرائيأل علك رأ  الجسأل ةمنظتر  

يستمح الترب لم ستك أو يسنتي .. كنار آكلو في ةستط الستحاب 

 . مذبحاج في أسفأل الجسأل

: عنتتدما يأختتذ م ستتك متتن التتد  ةيتترش علتتك الصتتعا قتتائلج •

بُّ َمَعُكتتْم َعلَتتك َ ِميتتِع هتتِذِ  " ُهتتَ َ ا َاُ  اْلَعْهتتِد ال تتِذي قَطََعتتهُ التتر 

 شتتارل  لتتك طريتتق ةصتت ل اإلنستتاو  لتتك   ( 8" )ا َْقتتَ الِ 

ةالصتتركو معتته بتتد  الصتتليا التتذي صتتالحنا بتته التترب معلنتتاج 

 . محسبه للعالم كله



 المن( 6)
 المن  السيد المسيح

 كاو يسقط من السماء• (13: 3ي )ن ل من السماء •

أخلك  ا ته ة جستد ةأختذ صت رل العستد ةأ تي  لينتا •

 (10: 19ل )

يستقط بتين خيتا  بنتي  سترائيأل أي  تاء  لتك بيتل •

 هم

 كاو الصعا يلبقط المن كأل ي  • كذل   بد أو  سبمر شركبنا مع المسيح•

 كاو طعمه كرقاق بعسأل• (16: 5نش" )بلقه بلةل"•

 كأل ةابد يلبقط منه علك قدر اببيا ه• (6: 5مال)يُصسعنا بقدر  بساسنا بالحا و  ليه •

كتتتاو يُطحتتتن بتتتالربك أة يتتتدق بالهتتتاةو ثتتتم يُطتتتس  •  ألم عنا ةصار غذاء ةبيال لمن يأكله•

 لي كأل

كتتذل  متتن يأكتتأل  ستتد التترب ةيصتترب امتته بتتدةو •

 (30: 11ك 1)اسبحقاق 

بين  ذمر الصعا عليه ةاببقترة ب ضتربهم الترب •

 (33: 11عد)ضربو عظيمو 

 يأكله بن   سرائيأل علك كافو مسب يا هم•  اء طعاماج ةشسعاج للجميع•

كتتتتذل  متتتتن يتتتترفا اإليمتتتتاو بالمستتتتيح ةقس لتتتته •

 كمخلص

 كأل من رفا المن كاو مصير  الهلك•



 (السماء) ............... يسقط من

 (كرقاق العسأل) ..................... طعمه

 ..المن رم  المسيح 

 (الهلك) ............... كأل من رفا المن كاو مصير 



 تتتذمر بنتتت   ستتترائيأل علتتتك التتترب ةعلتتتك 
م ستتتتتك بستتتتتسا الضتتتتتيق ةكتتتتتر  المتتتتتن 

فكانتال ! ةالسل ى ةستم   طعامتاج ستخيفاج 
النبيجتتتو أو التتترب أرستتتأل علتتتك الصتتتعا 
بيتتتتات محرقتتتتو لتتتتدغال أعتتتتداااج كسيتتتترل 

فاعبرفا لعصتا بخطيتبهم ةصتلك . ةما  ا
 . م سك   أل الصعا

بُّ لُِم َستتك" اْصتتنَْع لَتتَ  َبي تتوج »: فَقَتتاَل التتر 
ُمْحِرقَوج َةَضْعَها َعلَك َرايَو ب فَُكتألُّ َمتْن لُتِدَغ 

 "«َةنَظََر  ِلَْيَها يَْحيَا

 ...كانال الحيو النحاسيو رم اج للمسيح 



 الحية النحاسية السيد المسيح

بذ فِي ُكأَل َشتْيء  ِمْثلُنَتاب بِتلَ َخِطي تو  "• ةقتد ( 15: 4عتا)" ُمَجر 

فِتتتي ِشتتتْسِه َ َستتتِد اْلَخِطي تتتِوب َة َْ تتتأِل اْلَخِطي تتتِوب َااَو " تتتاء 

 (3: 8رة)" اْلَخِطي وَ فِي اْلَجَسدِ 

من شتكأل الحيتات البتي لتدغال بنتي  سترائيأل  مامتاج ةمتن •

 نفس ن عهاب لكن لم يكن بها سم

أَو  "هكتتذا الخطيتتو  تت اي  لتتك متت ت صتتابسها بالبأكيتتد •

تا ِهسَتوُ  ِ فَِهتَي َبيَتالذ أَبَِدي توذ  ب َةأَم  أُْ َرلَ اْلَخِطي ِو ِهَي َمتْ تذ

 (23: 6رة)" بِاْلَمِسيحِ يَُس َع َربَنَا

كتتاو ستتم الحيتتات مميبتتاج ةم لمتتاجب ةُستتميال محرقتتو  نهتتا •

ربمتتا  ستتسا ستتمها فتتي فتتع ار تتو بتترارل اإلنستتاو فتتي 

 ص رل بمك 

هكذا رفُع  بن اإلنساو علك الصليا لكي   يهل  كأل من •

نعم لم يكن هناك س ى عتلج ةابتد  –( 14: 3ي )ي من به 

 (.12: 4أع)" لَْيَس بِأََبد  َغْيِرِ  اْلَخلَعُ "

لتتم يكتتن هنتتاك عتتلج للدغتتو هتتذ  الحيتتات    النظتتر  لتتك •

كتتاو العتتلج غريستتاج لكنتته كتتاو  لهيتتاج .. الحيتتو النحاستتيو 

 ةليس من صنع السصر 

ال تِذي يُتْ ِمُن "رفا المسيح ةعد  اإليماو به ه  م ت •

بِتتا ْبِن لَتتهُ َبيَتتالذ أَبَِدي تتوذب َةال تتِذي  َ يُتتْ ِمُن بِتتا ْبِن لَتتْن يَتتَرى 

 (36: 3ي )" َبيَالج بأَْل يَْمُكُل َعلَْيِه َغَضُا  ِ 

كتاو المت ت الُمحقتق هت  نصتتيا متن يترفا النظتر  لتتك •

 الحيو

اُء  ِلَتتتك "المستتتيح أ تتتك   تتتأل الخطتتتال •  َ يَْحبَتتتاُج ا َِصتتتح 

 (12: 9مال)" طَسِيا  بأَِل اْلَمْرَضك

هتتذا العتتلج اإللهتتي لتتم يستتبفد منتته    الملتتدةغ و التتذي •

 يسري السم في أ سامهم فعلج 

كاو العلج متن لتدغ الحيتو شخصتياجب بمعنتك أنته   يفيتد • الصلو بالمسيح  ك و علك المسب ى الصخصي•

 أو ينظر  نساو نيابو عن آخر

ينسغتتي أو نستتارع  لتتك المستتيح بالب بتتوب فتتي أي مكتتاو •

 ةفي أي ةقال بينما  لدغنا الحيو القديمو أي  بليس

لتتم  كتتن هنتتاك أةقتتات خاصتتو ينظتتر فيهتتا الملتتدةغ لكتتي •

 يسرأب بأل في أي ةقال نهاراج أة ليلج 



 شتتتتارل  لتتتتك ا  ل نتتتته أبمتتتتر القرمتتتت  •

 .المسيح

مثلمتا استتبطاع الحستأل الُمتتدلك متن الكتت ل •

لرابتتتتتتاب ستتتتتتسا ختتتتتتلع أو يكتتتتتت و 

ةأسر هاب هكذا ا  المسيح الُمهترق متن 

 -ةمتتازال يقتت  –الجنتتا المطعتت و قتتا  

 . بدةر بسأل النجال لكأل من ي من

بيال راباب ه  الكنيستوب ةالجاس ستاو •

 .هما العهداو



 بيال راباب ال انيو يُصير  لك

 (الكنيسو) ...............

 (الخلع) ................ الحسأل القرم ي سسا 



 (6قا )  ل الص ف ( 9)

جفددداف فدددي الجدددزة وحددددها وطدددل 
 على األرض كلها 

وجدددود طدددل علدددى الجدددزة وحددددها 
 وجفاف األرض كلها

رفتتا اليهتت ا للمستتيح ةقستت ل •

 ا مم بالكرازل بإنجيله

المستتيح أ تتك متتن نستتأل اليهتت ا •

 اةو بقيو ا مم

المسيح الذي  ف بلقته   لنتا •

ب "أنتتتا عطصتتتاو: "ببتتتك قتتتال

لكنه ه  في الحقيقو الذي ليس 

 بأبد غير  الخلع

المستتيح هتت  المتتاء الحتتي لكتتأل •

 العطاش ةالهالكين من الخطال



بينما مل ك يه  ا ة سرائيأل ةآاة  مبتأهسين لمحاربتو ملت  يت آب 

ةلتتم يكتتن متتاء للجتتيش ةالسهتتائمب    بإليصتتع النستتي يكلمهتتم باستتم 

ب ةبغير ريح (16" )اْ َعلُ ا هَذا اْلَ اِاَي ِ سَابجا ِ سَابجا: "الرب قائلج 

 .ة  مطر يمبلئ ال ااي ماءاج 

 !هي رم  لل  ال الجديدل من الماء ةالرةح بالمعم ايو•



 المياؤ السيد المسيح

يستتبطيع   أو يحتت ل الختتاطئ •

 (.14: 14قا) لك بار 

أ تتبهم مبدفقتتو متتن طريتتق آاة  •

 (مل  ةثني)

 نتتتتتتتا المستتتتتتتيح المطعتتتتتتت و •

بالحربتتو ةالتتذي نتت ل منتته التتد  

 ةالماء

ِعْنتَد  ِْصتَعاِا "أ ال في الصتساح •

تتتتتتتتْمُس " ... "الب ْقِدَمتتتتتتتتوِ  َةالص 

أي فتتي " أَْشتتَرقاَْل َعلَتتك اْلِميَتتا ِ 

 نفس ةقال سف  ا  الذبيحو 

ا  المستتتتتيح التتتتتذي بدةنتتتتته   •

  حصأل مغفرل

َةَرأَى اْلُم آبِيُّتتتتت َو ُمقَتتتتتابِلَُهُم "•

 " اْلِميَا َ َبْمَراَء َكالد  ِ 

ا ستتبحالو البتتي  متتال علتتك يتتد •

عتتتر  قانتتتا : المستتتيح متتتر ين

 الجليألب ةفي خميس العهد

 ( 23!" )هَذا َا ذ »: فَقَالُ ا"•



 المسيح في  بائح العهد القديم( 3)



 فكرة الدم والذبيحة الدموية( 1)

 ذبيحة المحرية( 2)

اآلو نبقد  لنرى كيف كانال  بتائح العهتد 

 ... القديم  رم   لك السيد المسيح 

 تقدمة الدييق( 3)

 ذبيحتا الخطية واإلثم( 4)

 ة السالمةذبيح( 5)



 فكرل الد  ةالذبيحو الدم يو( 1)

ب ةهتذا هت  نفتس متا الد  ه  الحيالمن ا م ر الُمسلم بها علمياج أو 
 :يق له ال بي اإللهي

َ  هَُ  الن ْفسُ "•  (23: 12 ل)" الد 

َ  يَُكفَتُر َعتِن التن ْفسِ ...  َو  نَْفَس اْلَجَسِد ِهَي فِي الد ِ ب "• " . َو  التد 
( 17 :11) 

 ...    اج سف  الد  معنا  بذل الحيالب ةمن يقد  امه يُقد  بيا ه 



أةل  بيحتتو عرفبهتتا السصتتريو  بحهتتا 

بُّ اإِللتتهُ آلَاَ  "  نفستته  َةَصتتنََع التتر 

َةاْمَرأَ ِتتتتتتتتِه أَْقِمَصتتتتتتتتوج ِمتتتتتتتتْن ِ ْلتتتتتتتتد  

بتتتتتدأ  –( 21: 3 تتتت )." َةأَْلسََستتتتُهَما

اإلنساو يُكت و فكترل أةليتو علتك أنته 

بالخطيتتو يبعتترىب ةبالذبيحتتو يُغطتتي 

ةهتتتي أةل  شتتتارل عمليتتتو .. عريتتته 

يُص ر   بها لإلنستاو با بته للتد ب 

 . ثم فاعليو هذا الد  بالنسسو له

 فكتتتتتتتتترل التتتتتتتتتد  
 منذ بدء الخليقو



فكرل التد  ةالحا تو ( البقليد الصف ي)  ارث السصر عن آا  •

( 5 – 3: 4 ت ) هابيتأل لتك  قتديم  بتائح ام يتو مثتأل  قدمتو 

ببتتك فتتي  قتتديم  بنتته   بتتراهيمة( 21 – 20: 8 تت ) نتت حة

 ..  بالنيو 

كاو  ل  في عصر ما قسأل الصتريعوب لكتن   رستم بعتد  لت  •

طق ستتتاج غايتتتو فتتتي الدقتتتو  ختتتبص ( فتتتي عصتتتر الصتتتريعو)

كمتتا ي ضتتح بتت لس كتتاو التتد  يقتتد  كتتأل شتتيء .. بالتتذبائح 

َةُكتتألُّ َشتتْيء   َْقِريسجتتا يَبَطَه تتُر َبَستتَا الن تتاُم ِ  " .. الرستت ل 

ِ ب َةبِتُدةِو َستْفِ  َا    َ  َْحُصتأُل َمْغفِتَرلذ   – 19: 9عتا!" )بِالتد 

22) 



 الذبيحو الدم يو

بي او برئ  بلخص فكرل الذبيحو في 
ب ةكاو يُصبرط ين ب عن  نساو مذنا

فتتتي الحيتتت او التتتذي يقتتتد   بيحتتتو أو 
 :يك و

 بل عيا•

أي الحي انتتات أة الطيتت ر ) طتتاهراج •
الغيتتر طتتاهرل  –المستتم ح بأكلهتتا 

هتتتتي الضتتتتاريو ةالجاربتتتتو البتتتتي 
 (. قبات علك م ت غيرها

 في هذا  شارل  لك كمال المرم ز  ليه ةه  السيد المسيح 

 بمأل   الذي بل عياب ةالطاهر الذي بل خطيو 



 (   حصأل مغفرل) ....................... بدةو سف  ا 

 (22: 9عا)



  كرار الذبائح ةا لبه(  1)

كانتتتال التتتذبائح  ُقتتتد  كتتتأل يتتت  ب ةكتتتاو 
عد  نفعها  قديمها يبكرر مما يصير  لك 

ب ةهتتذا يقتت ا اإلنستتاو ةعتد  اةا  أثرهتتا
للبفكير في الحا و  لك  بيحو  ُقد  مترل 

 ...ةابدل ةيسقك أثرها بياج  لك ا بد 

تابِقَِو "• فَإِن هُ يَِصيُر  ِْبطَتاُل اْلَ ِصتي ِو الس 
  "ِمتتتْن أَْ تتتأِل َضتتتْعفَِها َةَعتتتَدِ  نَْفِعَهتتتا

 (18: 7عا)

لج َةاِبتتتتَدلجب  ِْ  قَتتتتد َ  "• فََعتتتتأَل هتتتتَذا َمتتتتر 
 (27: 7عا" )نَْفَسهُ 

أَن هُ بِقُْربَاو  َةاِبد  قَْد أَْكَمأَل  ِلَتك ا َبَتِد "•
 (14: 10عا" )اْلُمقَد ِسينَ 

  

 ملبظات علك الذباح الدم يو



 قص ر الذبائح (2)

 و ا  الحي انات البي كانال  ُذبح ما كاو يق ى    علك  طهير 

ةهتتتتذا ي ضتتتتح عج هتتتتا . الجستتتتد  نتتتته ا  بي انتتتتات أرضتتتتيو

 . ةقص رها عن  كميأل الطهارل للرةح ةالنفس ةالجسد

ةهذا يعني الحا و  لك  بيحو كاملو لها فعاليو البطهير الكامتأل 

َ  نَْفَستهُ هللِ "للقلا ةالضمير  َاُ  اْلَمِسيِحب ال ِذي بِتُرةح  أََزلِتيق قَتد 

" بِلَ َعْيا ب يُطََهُر َضَمائَِرُكْم ِمْن أَْعَمال َميَبَو  لِبَْخِدُم ا  َ اْلَحتي  

 (. 14: 9عا)



  ن ع الذبائح(  3)

 .. هناك خمسو أن اع للبقدمات ةالذبائح في العهد القديم 

أة زاةيو معينو من  بيحو  كأل  بيحو معنك خاع  ضح •
 المسيح

 : كاو للخطيو نبيجباو ةلكأل منها  بيحو إلصلبها•

  ب او قلا   ة غضابهب ةإلصلبه  بيحو المحرقو  1)

 هلك اإلنساوب ة ن ب عنه  بيحبا الخطيو ةاإلثم2)

أمتتتا متتتا ينتتتب  عتتتن  لتتت  متتتن ستتتل  ةصتتتلح بتتتين   3)
 . ةاإلنساوب نابال عنه  بيحو السلمو

 

  



 (عد  نفعها) ..................  كرار الذبائح يدل علك



 الحكمو من الذبائح 

 :في  قديم الذبائح كانال  ر سم أما  ُمقدمها عدل بقائق

 اإلبسا  بأنه خاطئ1)

 اإلبسا  بعاقسو الخطيو2)

 اإليماو بمسدأ الضحيو أة الفداء3)

اإليمتتاو ةاإلبستتا  بتتأو الذبيحتتو  حمتتأل خطيتتو ُمقتتدمها 4)
 الُمذنا

كاو منظر الم ت ةالد  ةالنار ةرائحو الذبائح  مأل خيمتو 5)
ا  بمتتتاعب ممتتتا يُجستتتم لسنتتتي  ستتترائيأل متتتا هتتتي الخطيتتتو 

 . ةبصاعبها ةنبائجها ببك يصمئ ةو منها



 ق اعد عامو في الذبائح 

 ُتتذبح للتترب  ميتتع التتذبائح كانتتال 1)

 شتتارل  عنتتد بتتاب خيمتتو ا  بمتتاع

 لتتك أنتته بتتدةو التتد    اختت ل  لتتك 

 .ا قدا  البي هي رم  السماء

يتتتترش الكتتتتاهن ا  الذبيحتتتتو أة ج 2)

مستتتبديراج علتتتك متتتذبح المحرقتتتو 

ةعلتتتتك بتتتتائط المتتتتذبح ةأستتتتفلهب 

 شارل  لتك أو العستاال البتي يُصتير 

 . ليها المذبح م سسو علك الد 

  ي كتتأل ا  التتذبائح ة  شتتحمهاب 3)

 :  نها مل  للرب

 .  فالد  بيالب ةالحيال مل  للرب•

ةالصتتتحم هتتت  أفضتتتأل متتتا فتتتي •

 الذبيحو لذا ة ا  قديمه هلل



 (شحمها) .............. الذبائح ة  (ا ) .........   ي كأل



 (13 – 8: 6ب  9 – 1: 1 ) بيحو المحرقو ( 2)

ة ُعبستتر ) نهتتا مخبصتتو بإرضتتاء   أةل التتذبائح ةأستتماها •

 ( بائح هابيأل ةن ح ة براهيم

 ةلذا   يأكأل منها أبدخاصو بالرب ةبد ب •

ببتك  بحت ل  لتك رمتااب اسبمرار اشتبعال النتار فتي الذبيحتو •

يصير  لتك أو عتدل   قتد استب فك بقته ببتك النهايتوب بهتذا 

 . المعنك كاو المسيح  بيحو محرقو

 أكلهتتا ببتتك مسبستتلمو للنتتار علتتك المتتذبح الذبيحتتو ةهتتي •

 صتتير رمتتاااجب  رمتت  للبستتليم ةالطاعتتو الكاملتتو فتتي شتتخص 

 . يس ع المسيح

 



طقتتس آختتر  نفتترا بتته  بيحتتو المحرقتتو هتت  ضتترةرل ستتل  •

ة قطيعهتتا  (كيتتف  عتترى المستتيح علتتك الصتتليا) الذبيحتتو

ليظهتر كتأل متا فيهتا أمتا    ببتك أعماقهتا  ةغسلها بالماء

 شارل  لك ما قدمه المستيح متن كمتال فتي بيا ته )الداخليو 

 . ةخدمبهب ةأنه لم ي  د فيه أانك شر أة خطيو

 :كانال  بيحو المحرقو علك ن عين•

 بألف من خرةفين ةبت لين يقتد  )   بيحو عامو اائمو1.

 شتارل  لتك ( أبدهما فتي الصتساحب ةاآلختر فتي العصتيو

 . عمأل   الدائم ةاسبحقاق  بيحو المسيح الكامأل

  بائح خاصو 2.

 



 (18 – 14: 6ب 2  ) قدمو الدقيق ( 3)

في أصلها العسري  عني هديو ُمقدمو من العابتد هلل اعبرافتاج بستلطانه "  قدمو"كلمو •
 .ةفضله عليه

ب ةهتي (9ب 2: 2 " )رائحتو سترةر للترب" قتد   –كذبيحتو المحرقتو  –هتي أيضتاَ •
 رمت  للستتيد المستتيح التتذي أرضتتك   بحيا تته الطتتاهرل الخاليتتو متتن الصتتر ةالخطيتتو 

 (. بيحو المحرقو)ةبم  ه (  قدمو الدقيق)أي أنه أرضك   بحيا ه . ةالدنس

 .    ُصير  لك الفداء  نها خاليو من الد  •



 :كانال هذ  البقدمو من الدقيقب ةيُسكا عليها زيالب ةيجعأل عليها لساو

 مكونات تقدمة الدييق السيد المسيح

 (5: 53 ش" )َمْسُح قذ  َْ أِل آثَاِمنَا"•

  لك بيال المسيح الطاهرل النقيو  شارل•

الحنطتتتتتتتتتو )التتتتتتتتتدقيق ( 1)

 ا بيا( المسح قو

رم  للرةح القد  ةيعسر عتن علقتو المستيح •

بتتتالرغم متتتن ثستتتات المستتتيح ) بتتتالرةح القتتتد 

كإبن   ا قن   الثاني في الرةح القد ب فقتد 

ُمستتح للخدمتتو بينمتتا بتتأل عليتته رةح   فتتي 

 (العماا في نهر ا راو

 ال يال( 2)

 (السخ ر)اللساو ( 3)  شارل  لك عمأل المسيح ككاهن ةرئيس كهنو•



 تقدمة الدييق السيد المسيح

الخميتتر يرمتت   لتتك الصتتر ةخل هتتا منتته  شتتارل لنقتتاةل •

 المرم ز  ليه

العسأل يصير  لك مل  الحيتال ةشته ا هاب ةهكتذا خلتال •

 بيال المسيح من كأل لذل  سديو ةرابو أرضيو

   خمير ة  عسأل فيها•

يمثتتأل عنصتتر  صتتلح اآلختترين كمتتا يصتتير  لتتك ال فتتاء •

 بالعهد ةا لب ا  به

يُضتتتتتاف الملتتتتتح  لتتتتتك هتتتتتذ  •

هت  مصتلح ةبتتافي ةالبقدمتو 

 من الفساا

َرُ تتتأُل أَْةَ تتتاع  " لتتتك آ   المستتتيح فتتتي بيا تتته  شتتتارل •

اإلهانتتتتتات ةالصتتتتتبائم ة( 3: 53 ش)" َةُمْخبَسِتتتتتُر اْلَحتتتتتَ وِ 

ةأنتتت اع الهتتت ء ةا  هامتتتات الساطلتتتو البتتتي اببملهتتتا 

 . المسيح

ةضع هتذ  البقدمتو علتك نتار •

 مذبح المحرقو 

 شتتارل  ستتبفاا هم متتن شتتخص المستتيح مثتتا ج ةقتتدةل •

 ة غذةا بحيا هب ةأو لهم نصيساج فيه ةفي خدمبه

فتتي مكتتاو  منهتتايأكتتأل الكهنتتو •

مقتتتتتتتد  فتتتتتتتي اار خيمتتتتتتتو 

 (16: 6 )ا  بماع 



 .لهما شريعو ةابدل بيحباو •

 ُكفر خطايا السل كب س اء ضد النتا   بيحو الخطيو •

 .أة ضد اإلنساو  ا ه

 ُكفتر عتتن الخطايتتا البتي ار كستتال ضتتد    بيحتو اإلثتتم •

 .  ا ه

للبكفيتتر عتتن الخطايتتا كتتل التتذبيحبين استتبخدمبا فقتتط •

البي سقط فيها اإلنساو عتن طريتق السته  أة الجهتأل 

 (.    قد  الصريعو  كفيراج عن الخطايا الُمر كسو عمداج )

الب بتتو أساستتيو ة زمتتو فتتي مفعتت ل  بيحبتتي الخطيتتو •

 . ةاإلثم لمن أراا البكفير عن خطايا  من خللهما

هتدف كتأل منهمتا هت  البكفيتتر ةالكفتارلب لتذا كانتال كتتأل •

فالمستيح كمتا كتاو .. منهما رمت اج للمستيح المصتل ب 

 ِْو َ َعتتأَل نَْفَستتهُ " بيحتتو خطيتتو كتتاو أيضتتاج  بيحتتو  ثتتم 

 (.  10: 53 ش" )َ بِيَحوَ  ِْثم  

  بيحبا الخطيو ةاإلثم( 4)



  بيحو الخطيو

أهتتتم التتتذبائحب ةكانتتتال  ستتتسق  بيحتتتو المحرقتتتو ة قدمتتتو التتتدقيق •
 .ة بيحو السلمو

متتن (  ُقتتد  عتتن الصتتعا كلتته فتتي مناستتسات ا عيتتاا) عامتتو متتا •
 .من اإلناث الخاصوالذك رب بينما كانال الذبائح 

انقستتمال  بتتائح الخطيتتو متتن  هتتو  غييرهتتا ةعتتد   غييرهتتا  سعتتاج •
 : لحالو مقدمها  و كاو غنياج أة فقيراج  لك

"ُقتتد  عتتن خطايتتا الجهتتأل بإبتتدى النتت اهي "  بتتائح ثاببتتو 
 .ةخطايا الفعأل اةو الق ل

"ل  عتتن خطيتتو  خفتتاء ذ ُقتتد  للبطهيتترب ةكتت"  بتتائح مبغيتترل
 . شيء معرةف أة اليمين الكا ب سه اج 

 



انقستتتتتتتتمال  بتتتتتتتتائح •

 بائح : "الخطيو  لك

 بتتائح "ة" خار يتتو

 سعتتاج لمكتتاو " ااخليتو

 .ةضع الد 

بعتتا التتذبائح كانتتال •

 ُحتترق  مامتتاجب بينمتتا 

التتتسعا اآلختتتر كتتتاو 

 . ي كأل من لحمه



  بيحو اإلثم

 ُقد  للبكفير عن الخطايا البي ار كسال ضد   نفسه أة أقداستهب •
 .أة في بالو سلا  نساو آلخر في أمانو أة خيانو

ب لكتن كتسش صتحيح متن الغتنمطقس هذ  الذبيحو يقضتي ببقتديم •
  ا كانتتال الخطيتتو خيانتتو أة ستتلا أة اغبصتتابب كتتاو عليتته أو 

 .يُع ض عما خاو به أة سلسه ُمضافاج  ليه الخمس

ةهت  متا لتم  –عتاال كتسش )الحي او الذي يُقد  اائماج من التذك ر •
 (. يُقد  علك اإلطلق كذبيحو خطيو

 .بأخرى أقأل منها أة ن ع آخر    ُسبسدل•

ة  يتتدخأل بتته  لتتك ا  الذبيحتتو يُتترش اائمتتاج علتتك متتذبح المحرقتتو •
 . القد 



 ات علك ــــــملبظ

  بيحبي الخطيو ةاإلثم
مقد  الذبيحو يضتع يتد  عليهتا كاو •

ب ثتم  ُتذبح ة ُحترق ُمعبرفاج بخطايتا 
 . خارج المحلو

 رمتتتت او لذبيحتتتتو المستتتتيح علتتتتك •
ةالمستتيح يقتتف أمتتا    الصتتلياب 

اآلب بتتتتتتتاملج نجاستتتتتتتات السصتتتتتتتر 
ةآثتتتتتتتامهم ة عتتتتتتتديا هم بمخبلتتتتتتتف 

 . أن اعها

كانبا بدثاج فريداج لم  عرفه الصتع ب •
ا ختتترى البتتتي كانتتتال  قتتتد   بتتتائح 
ام يتتو إلرضتتاء آلهبهتتا بطريقبهتتاب 
 . ةهنا  سرز قيمو الصريعو اإللهيو



مسئ ليو اإلنساو عتن خطايتا  عليم  ُسرز   بيحو الخطيو ه  •

 . أة كيفما يفهمها مر كسهاالسه  أة خطايا الجهأل 

 ظأل الخطيو هي قد يخطئ اإلنساو عن  هأل أة سه اجب لكن •

ةهتذا . ة بد من أو يكفر عنها الخطيو ةيسبحق عنها عقاباج 

 . البعليم ةابد في العهدين القديم ةالجديد

الخطايا البي لم يفطن  ليها الصعا ةلم  ُعلتن لهتم كتاو يُكفتر •

البتي يقتدمها رئتيس الكهنتو يت   عيتد عنها بالذبيحتو العامتو 

 . الكفارلب ةيدخأل بدمها  لك قد  ا قدا 



هناك خطايا كاو   يُكفر عنهتا بذبيحتو 
 – 31: 35عتد)بقصد غفرانها كالقبتأل 

ب فالقا أل بسا الصريعو يجتا أو (33
يمتت تب ةمتتتن أمثلتتتو خطايتتتا البجتتتديف 
.. ةعستتتتاال ا صتتتتنا  ةخطايتتتتا أختتتترى 

متتتن نابيتتتوب إلظهتتتار بصتتتاعبها ة لتتت  
ةمتتتن نابيتتتو أختتترى لكتتتي يصتتتعر بنتتتي 
 – ستترائيأل أو التتذبائح البتتي يقتتدم ها 

فهتتتي ناقصتتتو ةأو  –رغتتتم فاعليبهتتتا 
 –هناك با و  لتك  بيحتو أفضتأل  غفتر 

بتتأل  ميتتع الخطايتتا  –  خطايتتا معينتتو 
َاُ  يَُستت َع اْلَمِستتيِح اْبنِتتِه يُطََهُرنَتتا ِمتتْن "

 (. 7: 1ي 1" )ُكأَل َخِطي و  



 قيتيم الخطيتو  سعتاج  سرز شريعو  بيحو الخطيو أمراج هامتاجب ةهت  •

لمركتتتت  مر كسهتتتتا ةمتتتتدى  اراكتتتته لمفهتتتت   الخطيتتتتو ةبتتتتدةاها 

التترئيس  –الجماعتتو  –الكتتاهن  –رئتتيس الكهنتتو ) ةبصتتاعبها

معنتتك هتتذا أنتته      تتد مجاملتتو (. اإلنستتاو العتتااي –العلمتتاني 

 . للنا   سعاج لمراك هم ة  أخذ بال    

 ُحتترق  بيحتتو الخطيتتو ختتارج المحلتتو  شتتارل  لتتك عتتد   مكانيتتو •

فَتتتتإِو  "ب ةالمستتتتيح رؤيتتتتو   لهتتتتا   ضتتتتيحاج لسصتتتتاعو الخطيتتتتو

بِيَتتِد « ا َْقتتَدا ِ »اْلَحيََ انَتتاِت ال بِتتي يُتتْدَخأُل بِتتَدِمَها َعتتِن اْلَخِطي تتِو  ِلَتتك 

تاب . َرئِيِس اْلَكَهنَِو  ُْحَرُق أَْ َساُمَها َخاِرَج اْلَمَحل وِ  لِذلَِ  يَُس ُع أَْيضج

ْعَا بَِدِ  نَْفِسِهب  َأَل َم َخاِرَج اْلسَتابِ   11: 13عتا" ).لَِكْي يُقََدَ  الص 

ةالكنيستتو فتتي أستتس ع اآل    ُصتت ر هتتذ  الحقيقتتو أمتتا (. 12 –

 . العابدين بالخرةج من الهيكأل  لك الخ ر  ا ةل



الذبيحو ُكلها يُعسر عن أو الخطيو انسال اإلنستاو كلته برق •

ب َةُكألُّ اْلقَْلِا َسقِيمذ " ْأِ  َمِرياذ ِمْن أَْستفأَِل اْلقَتَدِ   ِلَتك . ُكألُّ الر 

وذ  ْأِ  لَْيَس فِيِه ِصح   (:6 – 5: 1 ش" )الر 

 يرم   لك بيال المظهريو ةالكسرياء لد الذبيحو 

 يمثأل ا فكار الصريرل الرأ 

  رم   لك ا قدا  البي سعال  لك الخطيوا كارع  

 رم   لك الصه ات الداخليو المخبلفوا بصاء  

 شبراكها بل ش  في الخطيوباقي ا عضاء  . 



متن  –باستبثناء بتا ت خاصتو  –كتاو للكهنتو الحتق أو يتأكل ا 

  بيحبي الخطيو ةاإلثمب 

أما ُمقد  الذبيحو فل يحق له أو يأكأل منها بيل أو   اختأل لته 

 . في الكفارلب لكن الكاهن له اةر    كاو ةسيطاج 



أكسر مثأل لذبيحو الخطيو ةمتا  فعلته هت  متا كتاو يحتدث يت   •
فسعتتد أو يتتذبح رئتتيس ( 18 – 15: 16 )الكفتتارل العظتتيم 

الكهنتتو البتتيس ا ةل ةينضتتح متتن امتته علتتك غطتتاء  تتاب ت 
العهد ةقدامه في قد  ا قدا  ةبعد أو ينبهي متن  قتديس 

يََضُع َهاُرةُو يََدْيتِه َعلَتك َرْأِ  الب تْيِس "خيمو ا  بماع كلها 
لِيَْحِمتأَل الب تْيُس  َةيُْرِستلُهُ بِيَتِد َمتْن يُلَقِيتِه  ِلَتك اْلسََري تِوب.. اْلَحَي 

 (. 22 – 21: 16 ")َعلَْيِه ُكأل  ُ نُ بِِهْم  ِلَك أَْرض  ُمْقفَِرل  

البيس ا ةل محا   بدمه خطاياهم 

البيس الثاني بملها بعيداج في أرض النسياو 

 .فاهلل   يكبفي بمغفرل خطاياناب بأل ينساها

كما أو  طلق البتيس بيتاج يصتير  لتك المستيح التذي قتا  بيتاج 
 .  بعد الم ت



  بيحو السلمو 

هتتي النبيجتتو البتتي  نتتب  عتتن  قبتتراب 
اإلنستتاو متتن   فتتي الطريتتق التتذي 

 ..رسمه 

كتتاو لإلنستتاو :  بيحتتو المحرقتتو
 قس ل أما   

نتتت ال :  بيحبتتتي الخطيتتتو ةاإلثتتتم
 الغفراو

نتتت ال الستتتل  :  بيحتتتو الستتتلمو
متتع   ةالفتترح ةالرضتتا الكلتتي 
للتتتنفس نبيجتتتو الصتتتركو متتتع   
البتتتتي  أسستتتتال ب استتتتطو  لتتتت  

 .  الذبائح



يُ قُِدَها بَنُ  َهاُرةَو َعلَك اْلَمتْذبَِح َعلَتك اْلُمْحَرقَتِو ال بِتي "كانال •
بَ  ." فَْ َق اْلَحطَِا ال ِذي َعلَك الن تاِرب َةقُت َا َرائَِحتِو َستُرةر  لِلتر 

أي أنهتا كانتتال  ُقتد  فتت ق  بيحتو المحرقتتو الدائمتتو ( 5: 3 )
 .البي كانال  ُقد  صساباج ةمساءج 

فتتي  لتت  متتا يُصتتعر مقتتد  •
الذبيحتتتتتو بتتتتتأو اعبمتتتتتاا  
الكلتتتتتي ةاستتتتتبناا  فيمتتتتتا 
يحصتتتأل عليتتته متتتن ستتتل  
 نمتتتتا هتتتتي ُمستتتتبمدل متتتتن 
الكفتتارل البتتي  قتتدمها لتته 

 .  بيحو المحرقو



  بيحو السلمو ة بيحو اإلفخارسبيا 

 السالمة ذبيحة ذبيحة اإلفخارستيا

طعامدداً ومددأكالً  ذاتدده المسدديح ُيقدددم•
 ذبيحة اإلفخارستيا فيلشعبه 

 هللا ُيقدم ذاته.. وليمة إلهية •
 غير دموية ذبيحة•

اإلفخارسددددتيا أي )ذبيحددددة التندددداول •

المسددددديح أخدددددذ خبدددددزاً ..  (الشدددددكر
 وشكر 

 (12: 7ال)ُتقدم للشكر هلل •

المسددددديح كطعدددددام للجميدددددع الدددددذكر •

 .. واألنثى، الكاهن والشعب 

 ُيسمح فيها بتقديم األنثى•

أعطانا المسديح ذاتده مدأكالً حقيقيداً •
 لكن ال يتمتع به سوى األطهار

يأكدل "شرط أكل ذبيحة السالمة •
 "كل طاهر منه



  بيحو المحرقو قس ل أما   

) ..... (  

  بيحبا الخطيو ةاإلثم لصكر  

) ..... (  

 بيحتتو الستتلمو الفتترح ةالرضتتا 

 ةالصركو مع  
) ..... (  



المسيح في كهن ت العهد القديم( 4)  



كتتتتتتتتتتتتتتتاو كهنتتتتتتتتتتتتتتت ت •

ةنظتتا  التتذبائح  هتتارةو

 -في بعتا النت ابي  –

ا لعمتتتتأل المستتتتيح  رمتتتت ج

فسعتتتدما قتتتد  "الفتتتدائي 

عتتتتن الخطايتتتتا  بيحتتتتو 

ةابدلب  لس  لتك ا بتد 

عتتتا " )عتتتن يمتتتين  

10 :12 :) 

فكتتأل مضتتامين كهنتت ت •

هتتتارةو قتتتد  متتتال فتتتي 

المستتيح كمتتا  تتاء فتتي 

الرستتتتتتتتتتتتتتالو  لتتتتتتتتتتتتتتك 

 :العسرانيينب فه 



 (14: 4عا)رئيس كهنو عظيم  1)

 (4: 5عا)ُمخبار من   2)

َمتأُْخ    ِمتَن "شارك السصر في ص رل اللحم ةالد  كما كتاو 3)
 (.1: 5ب  14: 2عا" )الن اِ  يُقَاُ   َْ أِل الن اِ  فِي َماِ هللِ 

قُتتدُّة ذ بِتتلَ َشتتر  َة َ َانَتتس ب قَتتِد اْنفََصتتأَل َعتتِن "رئتتيس كهنتتو 4)
 (26: 7عا" )اْلُخطَاِل َةَصاَر أَْعلَك ِمَن الس َماَةاتِ 

 (28: 7عا)ُمقا  من    لك ا بد 5)

 (14 – 12: 9ب 3: 8ب 27: 7عا)قد  نفسه  بيحو 6)

 (11ة 7ة 6: 9ب 2: 8عا)خاا  لألقدا  الحقيقيو 7)

لَِعْهد  "كاو الكاهن يخد   حال عهدب ةالمسيح  اء ةسيطاج 8)
 (6: 8عا" )أَْعظََمب قَْد  َثَس اَل َعلَك َمَ اِعيَد أَْفَضألَ 



 ...  كاو هارةو 

  ) ..... ( رئيس كهنو
  ) ..... ( ُمخبار من  
  ) ..... ( بل خطيو

  ) ..... ( قد  نفسه  بيحو
  ) ..... ( ةسيطاج لعهد  ديد



 المسيح في شسه السماةيات ( 5)

 (خيمو ا  بماع)



 و خيمتتتتتو ا  بمتتتتتاع هتتتتتي •
المقتتتتتد  الستتتتتمائي التتتتتذي 
ليس من صتنع  نستاوب فيته 
يستتكن   متتع خليقبتته البتتي 

 .أبسها

 تتاءت خيمتتو ا  بمتتاع ظتتلج •
لصتت رل الستتماء عينهتتا  لتتك 
أو ينبقتأل الصتعا  لتك العهتتد 
الجديتتتتد فيتتتتدخل و صتتتت رل 
الستتماء ةينتتال و عرب نهتتاب 
بعتتدها ينطلقتت و فتتي الحيتتال 
ا بديتتو  لتتك كمتتال المستتكن 

 . السماةي



 مدلول التسمية( 1)

 رش المذبح والشعب بالدم( 2)

 وصددددددف خيمددددددة االجتمدددددداع( 3)
 ومشتمالتها

اآلو نبقتتد  لنسبكصتتف المستتيح فتتي مركتت  عستتاال العهتتد القتتديم 

 «خيمو اإل بماع»ةه  



 مدل ل البسميو( 1)

 لتتك ا بمتتاع   متتع ..  ُصتتير صتترابو  لتتك بقيقبهتتا " خيمتتو ا  بمتتاع" و 
 : يق ل الربب (3: 21رؤ)" َمْسَكُن  ِ َمَع الن ا ِ "شعسهب كما قصد   من السدء 

َةأَْ بَِمُع ُهنَاَك بِسَنِي  ِْسَرائِيأَل فَيُقَد ُ  بَِمْجِدي . َبْيُل أَْ بَِمُع بُِكْم  َُكلََمَ  ُهنَاكَ "
بُّ  .. َةأَْسُكُن فِي َةَسِط بَنِي  ِْستَرائِيأَل َةأَُكت ُو لَُهتْم  ِلهجتاب فَيَْعلَُمت َو أَنَتي أَنَتا التر 

 (.46 – 42: 29خر)"  ِلُهُهُم ال ِذي أَْخَرَ ُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر  َْسُكَن فِي َةْسِطِهمْ 



ب فالكنيستو ليستال أةل معنك لكنيسو العهد الجديدهذا ه  •

مجتتترا ا بمتتتاع متتت منين متتتع بعضتتتهمب بتتتأل ا بمتتتاع   

 . بالم منين ةة  اهم في الحضرل اإللهيو

قال .. ةبيل أنها خيموب فهي  ُصير  لك غرببنا في العالم •

 (19: 15ي " )لَْسبُْم ِمَن اْلَعالَمِ : "الرب يس ع



 رش المذبح ةالصعا بالد ( 2)

ب كتاو   (24: 20ختر)المذبح ه  م ضع البقتاء   بصتعسه •

يمكتتن أو يحتتدث البقتتاء بتتين   القتتدة  ةالسصتتر الخطتتتال 

 ..ا ثمو  نه ليس شركو للن ر مع الظلمو 

 ا  الكفارل:  م اللقاء لكن علك أسا   ديد ه •

رش المتتتتتذبحب ةرش الصتتتتتعا بتتتتتد  التتتتتذبائح بعتتتتتد  عتتتتتلو •

فِتتي "خضتت عهم ةاستتبعدااهم لطاعتتو   ةعهتتد  المقتتد  

ةِح لِلط اَعِوب َةَرَش َاِ  يَُس َع اْلَمِستيحِ  : 1بتط1" ) َْقِديِس الرُّ

2 .) 



 الدار الخارجية القدس يدس األيداس

مائدة خبز  المنارة مذبح البخور تابوت العهد
 الوجوؤ

 باب المسكن الحجاب

 مذبح النحاس المرحقة

 الباب الخارجي

 ةصف خيمو ا  بماع ةمصبمل ها( 3)



 المكان الوصف السيد المسيح

: 10يددو" )أنددا هددو البدداب"•

9) 

: 14يدو" )أنا هو الطريدق"•
6) 

 من جهة الشرق•

هددددو المدددددخل الوحيددددد •
 للخيمة

(1) 
 الباب الخارجي

مددن ُيقبدددل إلدددًى ال أخرجددده "•

 (37: 6يو" )خارجاً 

إن لددددددم يحددددددرس الددددددرب "•

المديندددددددة فبددددددداطالً سدددددددهر 
 (1: 127مز" )الحراس

لدددم يكدددن بابددداً بدددالمعنى •

 التقليدي بأيفال 
 ال توجد عليه حراسة•

 الدار الخار يو: أة ج 



 المكان الوصف السيد المسيح

لَْيَس أََحٌد َيأْتِي إِلَدى اآلِب إاِل  •

 (6: 14يو)   بِي
أول مدددا ُيقابدددل الدددداخل •

إلدددى الددددار الخارجيدددة، 

وُتقدم عليه الذبائح لذا 

فهو طريق اإلسرائيلي 
 إلى أيداس هللا

(2 ) 

مددددذبح النحدددداس 

مدددددددددددددددددددددددددذبح )
 (المحرية

الوسددائط البشددرية ال ُتقددرب •

اإلنسددددددان إلددددددى هللا، إنمددددددا 

التقدددددددرب بددددددددم الذبيحدددددددة 
 (المسيح)

 (سلم)لم يكن له درج •

 مربع • الخالص للعالم أجمع•

ُسددددددمر بالمسددددددامير علددددددى •
 الصليب

ُتددددددربط الددددددذبائح فددددددي •
 يرون المذبح



 المكان الوصف السيد المسيح

يدرة هللا غير المتناهية فدي •

 التطهير

تشدددير إلدددى المعموديدددة فدددي •
 كنيسة العهد الجديد 

كبيددرة، مصددنوعة مددن •

نحددددددداس ومسدددددددتديرة 
 ومملوءة ماء

(3 ) 
 المرحقة

في المسيح المصلوب ندرى •

المدددذبح والمرحقدددة معددداً، 

فلقدددد خدددرج مدددن جنبددده دم 
 (6: 5يو1)وماء 

البدددددددددددد للكهندددددددددددة أن •

يوتسدددددلوا فيهدددددا يبدددددل 

تقدددددددددديم الدددددددددذبائح أو 
 الدخول إلى القدس

ال تطهيددر بميدداؤ المعموديددة •

إال من خالل ذبيحة المسيح 
 الكفارية

بددين المددذبح النحاسددي •
 وباب الخيمة





 المكان الوصف السيد المسيح

إشددارة إلددى طبيعددة اإلنسددان •

الفاسدددة، وال يسددوس ألندده 

ُخلدددددق علدددددى صدددددورة هللا، 

وتوشيه بالذهب إشدارة إلدى 

مدددددددا سدددددددديعمله المسدددددددديح 

بطبيعتنددا عندددما يتحددد بهدددا 
 .في سر التجسد

مصنوع من ألواح من •

نددددوع )خشددددب السددددنط 

( ال يسدددددددددددوس -ردئ 

الموشدددى بالدددذهب مدددن 

داخددددل ومددددن خددددارج، 

مستطيل الشكل بال أي 
 .منافذ للقوء

 المواد والشكل

 القد : اج يثان



 المكان الوصف السيد المسيح

إشددددارة للتجسددددد، خشددددب السددددنط •

يشددددددير إلددددددى طبيعددددددة المسدددددديح 

الناسدددوتية، والدددذهب يشدددير إلدددى 
 .طبيعته الالهوتية

مصدددددنوعة مدددددن خشدددددب •

السدددنط الموشدددى بالدددذهب 
 النقي

(1) 

مائدة خبدز 
 الوجوؤ

دييددق الحنطددة يشددير إلددى المسدديح •

 .وأنه بال عيب

: 6يددو)الخبددز رمددز لجسددد الددرب •

15) 

إشددددددددارة إلددددددددى إلتددددددددزام هللا  12•
 .باإلشباع الدائم لكل شعبه

رغيفدداً  12يوقددع عليهددا •

مصددددددنوعة مددددددن دييددددددق 

الحنطددددددة النقددددددي تمثددددددل 
 . أسباط إسرائيل

توقدددددع األرغفدددددة علدددددى • رائحة المسيح الزكية•

المائددددددددة فدددددددي صدددددددفين 
 .ويوقع عليها لبان نقي



 مائدل خس  ال     عليها

 (رغيفاج  12) ...............

 :  ضع علك

  ) ..... ( صف ةابد
  ) ..... ( صفين

  ) ..... ( ثلثو صف ف

 (الرةح القد ) .................... زيال السرج يرم   لك



 المكان الوصف السيد المسيح

 "أنا هو نور العالم"•

المسيح نور لشعبه وسط بريدة •
 العالم المظلمة

لدددم يكدددن بالخيمدددة نوافدددذ •

 للقوء

مصدددددنوعة مدددددن الدددددذهب •

 الخالص
 

(2) 

 المنارة الذهبية

ْمِس • َواْلَمِديَنُة الَ َتْحَتاُج إَِلى الش 

َوالَ إَِلدددى اْلَقَمدددِر لُِيِقددديَئا فِيَهدددا، 

ألَن  َمْجدددددددَد هللِا َيدددددددْد أََناَرَهدددددددا، 

: 21رء. )َواْلَخدددُروُف ِسدددَراُجَها
23) 

نددور القدددس مسددتمد مددن •

 قوء المنارة

كانددت ُمقدداءة دائمدداً لدديالً •

 ونهاراً 

يرمددددز للددددروح القدددددس الددددذي •
 .يجعلنا نتمتع بنور المسيح

 الزيت الذي في الُسُرج•



 المكان الوصف السيد المسيح

إشددددارة إلددددى الهددددوت ربنددددا •
 .يسوع المتحد بناسوته

مصددددنوع مددددن خشددددب •

السنط الُموشى بالذهب 

النقددي ولدده إكليددل مددن 
 .ذهب حواليه

(3) 

مدددددذبح البخدددددور 
 الذهبي

مدددذبح الدددذهب الدددذي أمدددام "•
 (.13: 9رء" )هللا

مويعددده أمدددام الحجددداب •
 ُمباشرة

ال دخددددول للقدددددس إال بعددددد •

تدددددرك الخطايدددددا وتحولهدددددا 

 . لرماد

األربعددة أنددواع إشددارة إلددى •

نعددم الددرب يسددوع وبركاتدده 
 . وصفاته

يدخلددددده هدددددارون بعدددددد •

تقددديم ذبيحددة المحريددة 

الدائمة، ويويد البخور 

الذي يتألف مدن أربعدة 

أندددددواع ثميندددددة فدددددوق 
 .المذبح



 مذبح البخور

 المنارة
 مائدة خبز الوجوؤ



 المكان الوصف السيد المسيح

انشدددق هدددذا الحجددداب حدددين •

أسددلم الدددرب يسددوع روحددده 

وهددو معلددق علددى الصددليب 

وصار الطريق إلدى السدماء 
 .مفتوحاً 

يفصددددل بدددددين القددددددس •

 ويدس األيداس

عبدددددارة عدددددن سدددددتائر •

بدددألوان اإلسدددمانجوني 

واألرجدددددددددددددددددددددددددددواني 
 والقرمزي واألبيض

 الحجاب

الكدداروبيم ُيشددير إلددى عدددل •
 .هللا

عليددده كددداروبيم ُمعلدددق •

على أربعة أعمددة مدن 

سددنط ُموشدداة بالددذهب، 

واألعمدددة ُمثبتددة علددى 
 أربع يواعد فقة

 الحجاب: ثالثاج 



 المكان الوصف السيد المسيح

رئدديس الكهنددة يرمددز للددرب •
، (12 – 11: 9عب)يسوع 

 .وهو الكاهن والذبيحة معاً 

الدددخول إلددى السددموات بدددم •

 . المسيح نفسه
 .هو رمز للسماء•

يدخلددده رئددديس الكهندددة •

مددرة واحدددة كددل سددنة 

يوم عيد الكفارة، وهو 

يحمل في يدؤ المبخدرة 

الذهبيدددددة مدددددن مدددددذبح 

البخدددور وبعدددض الددددم 
 . من ذبيحة الخطية

 يدس األيداس 

 قد  ا قدا  : رابعاج 



 المكان الوصف السيد المسيح

 تابوت العهد داخل يدس األيداس• عرش هللا في السماء•

رمدددددددز اتحددددددداد الالهدددددددوت •
 بالناسوت

مدددددن خشدددددب السدددددنط •

موشددى بددذهب خددالص 
 من داخل وخارج

هللا هددو الددذي يحمددي وُيعلددن •
 حقيقة التجسد

 حوله إكليل من ذهب•

عرش الملك السماوي على •
 األرض

لدده غطدداء مددن الددذهب •

الخالص يسمى كرسدي 

الرحمة، وفوق الوطاء 

مثددددددال إلثنددددددين مددددددن 
 الشاروبيم من الذهب



 محب يات  اب ت العهد

 لوحا الشريعة
بها كلمة هللا المكتوبة بأصدبعه 

العددددذراء حددددل فددددي أحشددددائها )

 (كلمة هللا

 يسط المن
المددن السددماوي ربنددا يسددوع، 

 والقسط رمز للسيدة العذراء

 عصا هارون
التددي أفرخددت وأزهددرت، مثددال للعددذراء 

 .مريم التي ولدت المسيح وهي بتول



 مدل  ت ا عداا في خيمو ا  بماع



ةهتت  يصتتير  لتتك الثتتال ث القتتدة ب ةشتتهاال   الق يتتو ( 3)العتدا : أة ج 

 :ةالحقو لصدق كأل م اعيد ب ةيظهر هذا العدا في الخيمو في

 (قد  ا قدا  ةالقد  ةالدار الخار يو)أ  اء الخيمو  3•

 (الذها ةالفضو ةالنحا )معااو اسبخدمال في بناء الخيمو  3•

 (الد  ةالماء ةال يال)س ائأل اسبخدمال في خدمو الخيمو  3•

مائتتدل خستت  ال  تت   ةالمنتتارل الذهسيتتو ةمتتذبح السختت ر )أشتتياء فتتي القتتد   3•

 .الذهسي

 (باب الدار ة مذبح النحا  ةالمربضو النحاسيو)أشياء في الدار الخار يو  3•

 (باب الدار الخار ي ةمدخأل القد  ةمدخأل قد  ا قدا )مداخأل  3•

 (من الماشيو ةمن الغنم ةمن الطي ر)أن اع  بائح  3•

 (بن  مراري ةبن   رش و ةبن  قهات)من أبناء  ةي للخدمو  3•

اسمانج ني  شارل للمستيح التذي متن الستماءب ةأر ت او )أل او في السبائر  3•

 ( شارل  لك المسيح مل  المل كب ةالقرم   شارل  لك الد 

 (عامو الصعا ةاللةي و ةالكهنو)فئات الصعا  3•



ةالمعنتك أو ( 12: 11 ش)ةهت  يصتير  لتك العتالم كلته ( 4)العتدا : ثانياج 

السيد المسيح للعالم أ مع ةلكافو السصرب ةيظهر هتذا العتدا فتي الخيمتو 

 :في

شتتقق ابتت ع المستترة ب ةشتتقق متتن شتتعر معتت ىب )أغطيتتو للخيمتتو  4•

 (ةشقق من  ل ا كساشب ةشقق من  ل ا  خس

خلع أربعتو أطتراف المستك نو بتذاك التذي )ق اعد لمذبح النحا   4•

 (.كانال الذبائح رم اج له

 قرةو للمذبح علك زةايا  4•

 سجف باب الدار  حمله أربعو أعمدل•

" اهتتن المستتحو"أفختتر ا طيتتاب  ُضتتاف  لتتك زيتتال ال يبتت و ليبتتألف  4•

 (السليخو –قصا الذريرل  –القرفو المعطرل  –المر القاطر )

 –قِنتو عطترل  –أظفتار  –الميعتو )أن اع يبتألف منهتا السخت ر العطتر  4•

 (لساو نقي



ةمضتتاعفا ه ةهتت  يصتتير  لتتك اإلنستتاو ةةا سا تته ( 5)العتتدا : ثالثتتاج 

 :ب ةيظهر كما يلي(خمس أصابع/ خمس ب ا )ةمسئ ليا ه 

 ط ل ةعرض مذبح النحا •

 ار فاع أل اح المسكن•

 عدا أل اح المسكن•

 الع ارض البي  ربط أل اح المسكن•

 ا عمدل ةالصقق البي  غطي الخيمو•

 عدا السبائر•



 :ةه  عدا الكمال اإللهي ةنجد  في( 7)العدا : رابعاج 

 سرج للمنارل الذهسيو 7•

مائتدل خست  ال  ت    –الغطتاء  –الباب ت )محب يات للخيمو  7•

 –متذبح النحتا   –مذبح السخ ر الذهسي  –المنارل الذهسيو  –

 (المربضو النحاسيو

 



 المسيح في ا عياا اليه ايو( 6)



 ا عياا اليه ايو
السترمدي  –عين   ا زلي ا بدي 

فتتي العهتتد القتتديم ستتسعو أعيتتاا  –

ُكسرىب لها مغت ى   يمكتن مقارنبته 

 .بأيو أعياا علك سطح ا رض

طقتتت   هتتتذ  ا عيتتتاا أكثتتتر متتتن أو 

 كتت و مجتترا عتتااات ة قاليتتد لصتتعا 

 .بني  سرائيأل

هذ  ا ببفا ت هي  اري  نرى فيته 

يتتتد   كليتتتو القتتتدرل  قتتت ا ة ُرشتتتد 

  .  ة ُظهر ما ا يبرقا   من شعسه

 



ةعمأل فريد ما  ُصير  لك شخص أعياا العهد القديمب هي ظأل ةرم ز نس يو 

 .سيقع في مألء ال ماو علك هذ  ا رضمن ن عه 

التذي يفت  كتأل رمت ز هتذ  ا عيتاا هذا الصتخص هت  ربنتا يست ع المستيحب 

فَتتلَ يَْحُكتتْم َعلَتتْيُكْم أََبتتدذ فِتتي أَْكتتأل أَْة ُشتتْرب ب أَْة ِمتتْن ِ َهتتِو ِعيتتد  أَْة ِهتتلَل أَْة "

ا اْلَجَسُد فَلِْلَمِسيحِ   (. 17 – 16: 2ك )." َسْسال ب ال بِي ِهَي ِظألُّ ا ُُم ِر اْلَعبِيَدِلب َةأَم 

 



 صتتترح بدقتتتتو هتتتذ  ا عيتتتتاا 
مبناهيتتتتتتتو أبتتتتتتتداث خطتتتتتتتو 

البي كانال في قصد الخلع 
 ..   من قسأل  أسيس العالم 

ة رسم اإلطار العا  لصخص 
المستتتتيا منتتتتذ ة ا تتتته ببتتتتك 
م  ه علك الصتليا ةقيامبته 
ةصتتتع ا  ة أستتتيس كنيستتتو 

 . العهد الجديد

لتتذا فتتإو مح رهتتا الرئيستتي 
ير ك  علك شتخص المستيح 

 . ةعمله الخلصي

 



ا لو كبابيو عميقوب فه  يرم   لتك الكمتال ةالبمتا ب فسعتد " سسعو"للرقم •

 (.3 – 2: 2  )خلق العالمب اسبراح   في الي   السابع 

 رابو السسال: الي   السابع من ا سس ع•

 فيه ثلثو أعايدل هامو: الصهر السابع من السنو•

 49 –ستتسع ستتنين ستتسع متترات ) ُمنتتع زراعتتو ا رض : الستتنو الستتابعو•

 ُبترك التدي و ةيُعبتتق )ب ثتم فتي الستنو الخمستين  كتت و ستنو ي بيتأل (ستنو

 (. 12 – 8: 25 )( العسيد

 أعياا" سسعو"



 (سسال) ............... الي   السابع

 (ثلثو أعياا) ................. الصهر السابع

 (سسال لألرض) .................... السنو السابعو



ة دت هذ  ا عياا السسعو كمالها ة حقيقها في الرب يست ع 
 (: المسيا)

 (الفصح)الذي بل عيا  بح بمأل    سدأ بالجلجثو بيل •

 (. المظال)بسكنك المسيح الدائم في كنيسبه ة نبهي •



 أعياد الربيع

 عيد الفصح( 1)

 عيد الفطير( 2)

 عيد الباكورات( 3)

 عيد األسابيع( 4)

 أعياد الخريف

 عيد األبواق( 5)

 يوم الكفارة( 6)

 عيد المظال( 7)



 ُملخص أعياا الربيع ةمعناها 

 األسفار الحدث
المعنى 

 الحقيقي للعيد
المعنى 

 المءيت للعيد
 العيد الموسم

مدددددوت المسددددديح 

حمدددددل هللا علدددددى 

 الصليب

ُكُم اْفُتدِديُتْم الَ بِأَْشدَياَء " َعالِِميَن أَن 

، َكَمدا ِمدْن  .. َتْفَنى  َبدلْ بِدَدمك َكدِريمك

، َدِم  َحَمدددل بِددددالَ َعْيدددبك َوالَ َدَنددددسك

 (19 – 18: 1ابط)" اْلَمِسيحِ 

الخددددالص مدددددن 

عبوديدددددددددددددددددددددة 

الشدددددددددددددددددديطان 

 والموت

الخدددالص مدددن 

عبوديدة أرض 

 مصر

 الربيع 
 (بداية جديدة)

 الفصح

المسدددددددديح فددددددددي 

 القبر
إًِذا َنقُّوا ِمْنُكُم اْلَخِميَرَة اْلَعتِيَقدَة، "

لَِكددْي َتُكوُنددوا َعِجيًنددا َجِديددًدا َكَمددا 

 (7: 5اكو)." أَْنُتْم َفِطيرٌ 

فددددددي المسدددددديح 

نحددددددن خليقددددددة 
 جديدة

الدددتخلص مدددن 

رمز )الخميرة 
 (الخطية

 الربيع 

 (حياة جديدة)
 الفطير

َولِكِن اآلَن َيْد َيداَم اْلَمِسديُح ِمدَن " ييامة المسيح

ايِدِديَن  األَْمَواِت َوَصاَر َباُكوَرَة الر 

هَكددددَذا فِددددي اْلَمِسدددديِح َسددددُيْحَيا .. 

 (22 – 20: 15اكو). اْلَجِميعُ 

المسيح باكورة 
 الرايدين

تقديم الباكورة 

هلل كعربدددددددددون 

 للحصاد كله

 الربيع

بدايددة حصدداد )

 (الربيع

 الباكورات

تحقيدددددددق وعدددددددد 

المسدديح بإرسددال 
 الروح القدس

: 16يدو)" إِْن َذَهْبُت أُْرِسلُُه إِلَْيُكمْ "

7) 

ا َحَقَر َيْوُم اْلَخْمِسديَن َكداَن " َولَم 

اْلَجِميدددددُع َمًعدددددا بِدددددَنْفسك َواِحدددددَدةك 

وِح  .. َواْمدددَتاَ اْلَجِميدددُع ِمدددَن الدددرُّ

 (4- 1: 2أع)" اْلقُُدسِ 

حلددددول الددددروح 

مددديالد )القددددس 
 (الكنيسة

تقدددديم الشدددكر 

هلل علددددددددددددددددددى 

حصددددددددددددددددددددداد 

محاصددددددددددددددديل 
 الربيع كله

الربيدددددددددددددددددددددع 

جمع )المتأخر 

محاصددددددددددددددديل 

 الربيع

األسدددددددددددددابيع 

 (الخمسين)



 ُملخص أعياا الخريف ةمعناها 

 األسفار الحدث
المعنى الحقيقي 

 للعيد
المعنى المءيت 

 للعيد
 العيد الموسم

المستتتيح اإلبتتتتن 

ال بيد الحسياب 

الم عتتتتت ا بتتتتته 

يُقتتد  نيابتتو عتتن 

 السصر

ددى "• هَكددَذا أََحددب  هللاُ اْلَعددالََم َحت 

 (16: 3يو)" َبَذلَ اْبَنُه اْلَوِحيدَ 

" هدددددَذا ُهدددددَو اْبندددددي اْلَحبِيدددددبُ "•
 (17: 3مت)

َوَيَتَبددداَرُك فِدددي َنْسدددلَِك َجِميدددُع "•

 (18: 22تك)" أَُمِم األَْرِض 

بيتتتتتتتتتال الب بتتتتتتتتتو 

ةاإلعبتتتتراف هتتتتي 

أةل خطت ل للبمبتع 

بكفتتتتتارل المستتتتتيح 

مستتتتتتتدأ الذبيحتتتتتتتو )

 (السديلو

التنف  فتي ا بتت اق 

لتتتتدع ل  ستتتترائيأل 

للمحفتتتأل المقتتتتد  

 في رأ  السنو

  ذكار  بح  سحق

بدايو الخريتف 

الخريتتتتتتتتتتتتتتف )

يُمثتتتتتتأل بيتتتتتتال 

 (اإلنساو

األبدددددواق 

راس )

 (السنة

كفتتتتتتتتتتتتتتتتتتارل ا  

 المسيح
َوُهددَو . َيُسددوُع اْلَمِسدديُح اْلَبددارُّ "•

 – 1: 2يدو1)." َكف داَرةٌ لَِخَطاَياَندا

2) 

ددداَرًة "• َندددا، َوأَْرَسدددلَ اْبَندددُه َكف  أََحب 

 (10: 4يو1)" لَِخَطاَياَنا

البمبتتتع بكفتتتارل ا  

المستتتتيح لغفتتتتراو 

 الخطايا

محفتتتتتتتأل مقتتتتتتتد  

لبقتتديم  بتتائح يتت   

يتتتتتتتت   )الكفتتتتتتتتارل 

 (كيس ر

يدددددددددددددددوم  الخريف
 الكفارة

المستتتتتيح متتتتتاء 

الحيتتتتتال ةنتتتتت ر 

العتتتتتالم يستتتتتكن 

فيناب ه  ينست ع 

 فربنا

 (14: 1يو)" َوَحل  َبْيَنَنا"•

َوفِدددي اْلَيدددْوِم األَِخيدددِر اْلَعِظددديِم "•

ِمَن اْلِعيِد َوَيدَف َيُسدوُع َوَنداَدى 

إِْن َعِطَش أََحٌد َفْلُيْقبِدلْ »: يِائِاًل 

 (37: 7يو)." إِلَي  َوَيْشَربْ 

: 8يدددو)" أََنددا ُهدددَو ُندددوُر اْلَعدددالَمِ "•

12) 

المستتتتيح باضتتتتراج 

فتتتتتتتتتتي كنيستتتتتتتتتتبه 

ةيهسهتتتتتتا الفتتتتتترح 

 الحقيقي

 ذكار الخيتا  البتي 

ستتكن فيهتتا شتتعا 

 ستتتتتتتتترائيأل فتتتتتتتتتي 

 السريو

الخريتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

نهايتتو بصتتاا )

محاصتتتتتتتتتتتتتتتيأل 

ةثمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

 (الخريف

عيددددددددددددددد 

 المظال



 :أعياد الربيع

 الفصح( 1)

 الفطير( 2)

 الباكورات( 3)

 األسابيع( 4)



 عيد الفطير( 2)عيد الفصح ة ( 1)

متن شتهر  14 فبح اةرل أعياا اليه ا بالفصح ةعيد الفطيرب الفصتح فتي •
من نفس الصهر ةيسبمر أسس ع ببك  15نيساوب ةالفطر في الي   البالي 

 .نيساوب ةبسسا ار ساطهما فإنهما يعاملو بصفو عامو كعيد ةابد 21

يخبلف طقس عيد الفصتح التذي مارسته بنتي  سترائيأل عنتد خترة هم متن •
 :أرض مصر في سفر الخرةج في عدل أشياء



يتتبم  بتتح الختترةف علتتك بتتاب خيمتتو ا  بمتتاع ةيتترش علتتك •
 .مذبح المحرقو بد ج من العبسو العليا ةالقائمبين

 .ي كأل علك مهألب ةليس علك عجلو•

نيستتتاوب أمتتتا  14يُتتتذبح ختتترةف الفصتتتح عنتتتد غتتترةب يتتت   •
 .الفطير فيسدأ في ليلو الفصح ةيسبمر سسعو أيا 

الفطيتتتر خستتت  غيتتتر مخبمتتترب ةهتتت  المستتتم ح بأكلتتته طيلتتتو •
 .ا سس ع

 .كاو  بد أو ينقك السيال من الخمير•

الفصح يُصير  لك مت ت الستيد المستيحب ةالفطيتر يصتير  لتك •
الحيتتتال السعيتتتدل عتتتن الصتتتر البتتتي نالهتتتا المتتت من بعتتتد قيامتتتو 

 .المسيح



هت  عيتد ب متو البرايتد أة بتاك رل الحصتااب ةكانتال  ُقتد  متن •
أي يت   ا بتدب كتذل  قتا  المستيح " غتد الستسال"الصعير يت   
 . في فجر ا بد

ب متتو الصتتعير  ُصتتير  لتتك ربنتتا يستت ع المستتيحب فهتت  بتتاك رل •
 .الراقدين كما كانال الح مو باك رل الحصاا

 (11 – 10: 23 )عيد الساك رات ( 3)



 (عيد الخمسين)عيد ا سابيع ( 4)

 .يقع بعد خمسين ي ماج من عيد الساك رل•

( بتته خميتتر)يتتأ  و بتتأثنين متتن ا رغفتتو متتن اقيتتق الحنطتتو •

ةيقدم نها للربب ةيصير الرغيفاو  لك اليه ا ةا مم اللبين 

 . ك نال بهما كنيسو العهد الجديد

يُصير عيد الخمسين  لك بلت ل الترةح القتد  علتك كتأل متن •

 .اليه ا ةا مم

الرغيفين بهمتا خميتر  نهمتا يصتيراو  لتك المت منين اللتذين •

 . مازالال الخطيو ساكنو فيهم



 عيد ا ب اق( 5)

يقع فتي اليت   ا ةل متن الصتهر الستابعب ةكتاو صت ت الست ق فتي القتديم •
 .يدع  الصعا لل ق ف أما  الرب عند باب خيمو ا  بماع

فَيُْرِستأُل َملَئَِكبَتهُ " رم  هذ  ا ب اق  لك الس ق ا خير في القيامو العامو •
ْ ِتب فَيَْجَمُع َو ُمْخبَاِريِه ِمَن ا َْربَتِع الَريَتاِحب ِمتْن أَْقَصتاِء  بِسُ ق َعِظيِم الص 

َماَةاِت  ِلَك أَْقَصائَِها  (31: 24مال" )الس 



 ي   الكفارل( 6)

" كي ايتتال"بالعسريتتو " الكفتتارل"•
ب  و (غطتاء)أة (  غطيو)معناها 

بتتالبكفير  غطتتي الخطايتتا ة ُستتبر 
 . بمرابم   ال اسعو

ه  الي   ال بيد التذي يتدخأل فيته •
رئيس الكهنو  لك قد  ا قدا ب 
رم  اخ ل السيد المسيح رئتيس 
الكهنتتو ا عظتتم  لتتك الستتماء بعتتد 
أو أكمتتتأل ختتتلع السصتتتريو بتتتد  

 . نفسه

أعظتتتتم أيتتتتا  الستتتتنو فتتتتي العهتتتتد •
القتتتتتديمب  شتتتتتارل  لتتتتتك الجمعتتتتتو 

 .العظيمو في العهد الجديد

يحبفتتتتأل بتتتته اليهتتتت ا فتتتتي اليتتتت   •
 .العاشر من الصهر السابع

 



 ا سبعداا للعيد

يقضي رئيس الكهنو السسعو أيا  •

السابقو لي   الكفارل في اسبعداا 

 . ا  مقيماج في بجرل الهيكأل

الليلو ا خيرل يقضيها ساهراج في •

قتتتراءل ا ستتتفار المقدستتتوب ة  ا 

 .غلا عليه النعا  يقيمه الكهنو

رئتتتتيس الكهنتتتتو ةالكهنتتتتو أيضتتتتاج •

يصتتتت م ا فتتتتي  لتتتت  اليتتتت   متتتتن 

 . الغرةب



يخلتتتتتع رئتتتتتيس الكهنتتتتتو ثيابتتتتته •
الفتتتاخرل ةيختتترج  لتتتك المغستتتلو 
ةيغبستتأل ثتتم يلتتسس ملبتتس متتن 

 .كباو

ة نتتتته  نستتتتاو يخطتتتتئ كستتتتائر •
السصتتترب يُقتتتد  عتتتن نفستتته كتتتسش 
كذبيحتتو محرقتتو ةثتت ر  بتتن بقتتر 
 بيحو خطيوب ةيضتع يديته علتك 
رأ  الثتتت ر ةيعبتتترف بخطايتتتا  

لهتتذا يُصتتلي  –ةخطايتتا الكهنتتو 
عتتتتتن "الكتتتتتاهن فتتتتتي القتتتتتدا  
 ".خطاياي ة ها ت شعس 

يقتتد  عتتن الصتتعا كتتسش كذبيحتتو •
محرقتتتتو ة يستتتتاو متتتتن المتتتتاع  

 .كذبيحو خطيو ةابدل

 خدمو ي   الكفارل



ي قتتف رئتتيس الكهنتتو البيستتين أمتتا  بتتاب خيمتتو ا  بمتتاع •
ةة هاهمتتا  لتتك الغتتربب ثتتم يلقتتي عليهمتتا قرعتتو ب استتطو 
قطعبتتتين متتتن ا بنتتت   أة التتتذهاب كبتتتا علتتتك ةابتتتد منهتتتا 

 ".لع ازيأل"ب ةعلك ا خرى "للرب"

يجعلتت ا خيطتتاج أبمتتر متتن الصتت ف بتت ل رأ  البتتيس التتذي •
 .للربب ةيضع و خيط من القرم  علك  يس ع ازيأل

ب يتذبح ةي ختذ امته فتي  نتاء متن  هتا "للرب"ا ةل الذي •
ةيدخأل به رئيس الكهنو  لك قد  ا قدا ب ةيرش من امه 

 .علك غطاء الباب ت

ةيعبتتترف بخطايتتتا  ( لع ازيتتتأل)ثتتتم يضتتتع يتتتد  علتتتك الثتتتاني •
ةخطايا الصعاب ثم يسلمه  لك الكاهن الذي يق ا البيس  لك 

 . السريوب ثم يُلقي بالبيس من أعلك الجسأل فين ل ميباج 



 عيد المظال( 7)

 من الصهر السابعب ةيسبمر لمدل أسس ع  15يسدأ في ي   •

 أكثر ا عياا بهجو بني  سرائيأل•

يُقيم بني  سرائيأل في مظال مصن عو من أغصتاو ا شتجار •

 .الكثيفو

يرمتت  هتتذا العيتتد  لتتك نهايتتو العتتالم ةمجتتيء الستتيد المستتيح  •

 . الثاني ةسط فربو الم منين



 نس ات  ُصير  لك المسيح( 7)



 نس ات  ُصير  لك المسيح ( 7)

كبتتاب العهتتد القتتديم ملتتئ بعتتدا ضتتخم متتن النستت اتب ةقتتد 

شملال كأل  فاصيأل بيال السيد المسيح ةشخصيبه اإللهيوب 

بحيل نسبطيع أو نبعترف علتك كافتو متا يبصتف بته الستيد 

 : المسيحب نذكر منها علك سسيأل المثال



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

 1 نسبه الجسدي 1: 11إش  7 – 4: 1مت 

 2 مكاو ميلا  2:  5مي  6 – 1:  2مال 

 3 ه  اإلله المبجسد 6:  9 ش  14:  1ي  

 4 يسسقه المعمداو 3:  40 ش  6 – 1:  3مال 

 5 ةقال مجيئه 26 - 24:  9اا  4:  4غأل 

 6 ة ا ه من عذراء 14:  7 ش  23 – 8:  1مال 

 7 اخ له أةرشليم 9:  9زك  11 – 1:  21مال 

 8 يُساع بفضو 12:  11زك  15 - 14:  26مال 



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

   50 – 47: 26مت 

 18:  13يو 

   14 – 12: 25مز 

 9:  41مز 
 9 يخ نه صديق

 10 بقأل الفخاري 13:  11زك  10 - 1:  27مال 

 11 البلميذ يبرك نه 7:  13زك  56:  26مال 

 12 شه ا ال ةر ضد  11:  35م   60 – 59:  26مال 

 64:  22ل  

 68 - 67:  26مال 
 6 – 4: 50 ش 
 21ب  15: 35م  

 13 الضرب ةالسصق

 14 صمبه أما  مبهميه 7:  53 ش  24 - 15:  24مال 

 15  رةبه 5: 53 ش  29ب  26:  27مال 



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

 16 ةق عه  حال الصليا 24:  109مز  17:  19يو 

 17 ثقا يديه ةر ليه 16:  22م   33:  23ل  

 18 صلسه مع لص ع 12:  53 ش  28 – 27:  15مر 

 19 صل ه عن صالسيه 13:  53 ش  24:  23ل  

 20 ه  الرؤة  عليه 25:  109م   39:  27مال 

 21 اسبه اء النا  به 17ب  7:  22م   43 – 41:  27مال 

 35:  23ل  
 17:  22م  

 14:  52 ش 
 22 اندهاش النا  منه



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

 23 اقبسا  الثياب 18:  22مز  24 – 23:  19يو 

 24 صرخبه علك الصليا 1:  22م   46:  27مال 

 25 شربه الخأل ةالمرارل 21:  61م   34:  27مال 

 26  سليمه الرةح 5:  31م   46:  23ل  

 27 ةق ف البلميذ بعيداج  11:  38م   49:  23ل  

 36 - 31:  19ي  
 30:  34م  

 46:  12خر 
 28 عد  كسر عظامه

 29 طعن  نسه 10:  12زك  37 - 34:  19ي  



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

 30 انكسار قلسه 14:  22مز  24:  19يو 

 31 الظلمو ةقال الصلا 9:  8عا  45:  27مال 

 32 افنه في قسر غني 9:  53 ش  60 - 57:  27مال 

 28مال 

 15ك   1

 21:  20ي  

 10:  16م  

 33م  

 10:  41م  

 22:  22م  

 33 قيامبه من ا م ات



   م ض ع النس ل في العهد القديم في العهد الجديد

 51:  24ل  

 12 - 9:  1أع 

 7:  4م  

 18:  68م  

 19:  118م  
 34 صع ا  لك السم ات

 1:  110م  
 ل سه عن يمين 

 العظمو
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