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 كمال محبة هللا.. الفداء 
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 خ قة اانسان( 1)



 خ قة اانسان 

بَدد حن حعدد لد  خ ق هللا اانسدان •

 لشد  لدَّ يعَ د  مَدو ا   شد كل 

 .من حعمال كحامذ ِ 

د ن  –كدان اانسدان مذميد ا   ُد •

 : ي –سائح المخ وُاب األخحى 

 تدددو الكدددائن  :طحيقدددة خ قذددد 

الوبيددد الدداي ْذكددح ع دد  ع ددد 

نَفَددَ   ِددي حَنلفِددِ  ”خ قذدد  حن هللا 

 (7: 2تك)“ نََسَمةَ َبيَاة  

 تدددو الكدددائن : طبيَدددة خ قذددد 

الوبيدددددد الددددداي ْخ دددددق ع ددددد  

َمددددْل ”صددددورة هللا  م الدددد   َل نَ

اِانلَسددددددداَن َع َددددددد  ْصدددددددوَرتِ َا 

 (26: 1تك)“ َكَشبَِت َا



 (2تك)الَشحة مع هللا 

ظ حندد  كددان يحيددا ة اانسددانالسددبُ األ ل  ددي سددَاد•

 ..  ي عشحة هللا

ظ يباركدد ظ  كددان يك مدد ظ  كددان لدد يظتددح هللا كددان •

  ..ال ا َة ل   يقدم ل  الوصاياب فس   يَ م  كان 

سددفح  يشددحبتاعالُددة مباشددحة مددع هللاظ لدد  كاندد  •

 حخددا "ظ "نفدد   ددي حنفدد  نسددمة بيدداة" الذكددوين

"   دددددة عددددددن   ضدددددَ   ددددديالدددددحه االددددد  آدم 

إلدد  آدم ليددحى مدداذا يدددعوهاظ  الحيواندداب  حبضددح

حثمح ا  حك ح ا  امدو ا :  باركتَّ هللا  ُال لتَّ"

مددن :  ح صدد  الددحه االدد  آدم ُددائال  "ظ "األرض

شدعحة مَح دة   حمدا. تأكدل حكدال   الع ة  ميع شعح

 ". ال تأكل م تا الخيح  الشح



 السقوط  ي الخطية( 2)



 سقوط اانسان( ح)

حع دددددن هللا محبذددددد  ل نسدددددان إذ •
ح  ددده مددن الَدددم   ضددَ   ددي 

ليحفظتددددا  يذمذددددع    ددددة عدددددن
 .بخيحاتتا

لكددن اانسددان تَدددى  صدددية هللا •
 اسدددددددددذتان بتدددددددددا  انعددددددددداه 

ظ  نظدددحب اغدددحاءاب الشددديطان
بدددواء ل شدددعحة الْم تددد  ع تدددا 

دددددَعَحةَ َ ي دددددَدة  ” و ددددددب حن  الش 
َْيْدددونِ  دددِلظ َ حَن َتدددا بَِتَعدددة  لِ ل  .. لِوَكل

ظ   َأََخدددددَابل ِمدددددنل ثََمِحَهدددددا َ حََك َددددد ل
َََتددددا  ددددا َم طَدددد ل َرْ  ََتددددا حَيلض  َ حَعل

 (7 – 1: 3تك)“ . َأََكلَ 



ََدد ي” الخطية هي االعذداء ع   ُداسة هللاظ  هي مخالفة الشحيَة• “ اللَخِطي ةْ ِهدَي الذ 

 (4: 3يو1)

سددواء بددالقول ح  بددالفكح ح   المخالفددة المقصددودة ل شددحيَة مددن بدداطن اانسددان هددي •

 بالفَل

 شددل اانسددان عددن تحقيددق مصدديحه  خيبددة حم دد   ددي ب ددو   الخطيددة  ددي طبيَذتددا •

 هو حن يصيح كاهلل  تطابق إرادت  مع إرادة هللاظ  ي ََّ  الغحض الحقيقي من   وده

 .  بو وده مَ  إل  األبد  ي سَادة تامة

 ما هي الخطية؟( ه)



 قدددددد اانسدددددان الصدددددورة االتيدددددة 1)

ظ  دخ د  المقدسة الذدي ْخ دق ع يتدا

الشددددتوة إلدددد  الطبيَددددة البشددددحيةظ 

 دخ ددد  مَتدددا الَبوديدددة ل خطيدددةظ 

 بدددددالك  سددددددب طبيَدددددة اانسدددددان 

 . عح   الخطية  الشتوة  الذَدي

تمحدب الطبيَة ع د  اانسدان الداي 2)

ظ  صددار كددان سدديدا  ع يتددا مددن ُبددل

يخددداف الوبدددو  الذدددي كانددد  ُدددبال  

خاضددَة لدد ظ  صددارب األرض تْ بدد  

 (19 – 15: 3تك)ل  شوكا   بسكا  

 نذائج خطية آدم  بواء( ج)



َم تَألْكدْل ”: ظ لقد كان الحكَّ  اضدحا  صار بكَّ الموب بأنواع  ع   اانسان3) يَدول

ت ا تَْموبْ  ب  ”ألن ( 17: 2تك)“ ِم لَتا َمول َحةَ اللَخِطي ِة ِهَي َمول  (.23: 6ر )“ حْ ل

 : المقصود بالموب ه ا

انفصال الح ح عن العسد: الموب العسدي 

قد اانسان لمحك ه كابن هلل: الموب األدبي  

انفصال اانسان عن هللا: الموب الح بي 

الحكَّ بف اء اانسان إل  األبد: الموب األبدي 



 :حكمل
 

 ما المقصود بالموب؟

 الموب العسدي( 1) ................................

 الموب األدبي( 2) ..............................

 الموب الح بي( 3) ................................

 الموب األبدي( 4) ..............................



طْددحد اانسددان مددن الع ددة 4)

 سددددددقط  مَدددددد    يدددددد  

حخددحج هللا البشددحية ك تدداظ 

اانسان من الع ة بذ  ال 

يأكدددل مدددن شدددعحة الحيددداة 

 يحيددددا إلدددد  األبددددد بتدددداه 

 .الطبيَة الفاسدة

 

سدق  آدم  سدقط   هكاا 

مَدد  البشددحية ك تددا الذددي 

يددوم حن  كاندد   ددي صدد ب 

حخطددأ  يددوم حن طْددحد مددن 

 .  الع ة



دا ”بيث حن الحكَّ هدو المدوب " َ حَم 

دددح   َدددالَ  ِح َدددِة اللَخيلدددِح َ الش  َل َشدددَعَحةْ َم

َم تَألْكددْل ِم لَتددا  تَألْكددلل ِم لَتدداظ ألَن ددَك يَددول

ت ا تَْموبْ   (.17: 2تك)“ َمول

 ؟ماذا يَ ي بقول  موتا  تموب

المقصود مجردد المرو  ليس 

فقررربل أرررً ايبررر إ الأقررر    لررر  

 .األأد في فس د المو 

 
 –القديس اثن سيوس الدسولي )

 (5: 3تجسد الكلمة



 بذمية الفداء  مواصفاب الفادي( 3)



 ...  طحيق ل عاة اانسان إال الفداء ال . ح

 :بَد سقوط اانسانظ حمام ا عدة ابذماالب

يذحك هللا اانسدان ليمدوب  يف د  إلد  إما حن (1)
ظ   ي هاا انذقا  لمحبة هللا  ربمذ ظ األبد

ع دد  انذصددار لمم كددة الشدديطان كمددا حن هدداا 
هللا  ع   مقاصده  ي خ قة اانسانظ إذن ال 

 .يمكن حن يفَل هللا ذلك

  دي ظ يسدامح هللا اانسدان  يغفدح لد إما حن (2)
ظ كمدا حن هداه المغفدحة هاا انذقا  لَددل هللا

الذددددي  سدددددب لددددن تعدددددد طبيَددددة اانسددددان 
بالذَدددي  الَصدديانظ إذن ال يمكددن حن يفَددل 

 .هللا ذلك

ظ نعد من يفدي اانسان  يمدوب ع د إما حن (3)
 .ليذمَّ بكَّ هللا  يحقق الَدل  الحبمة



 ي الَتدد القدديَّ «  دية»اسذَم   ك مة  الفدية  الفداءمفتوم . ه
 :بمَ يين

الذدي كدان  هو الفدية القانونيدة: األ ل•
يقدددمتا إنسددان سددبُ ضددحرا  انسددان 

 ددي « الديددة»آخددحظ  هدداا هددو مَ دد  
 (.30 – 28: 21خح)ال غة الَحبية 

حيضا  ما كدان يْدد ع لفدك رُبدة  الفدية •
ظ هداا مَ د  الفديدة الَبد  إطالُ  بحا  

 .الحح ي

لددَّ يْط ددق  لكددن  ددي هدداه االسددذَماالبظ 
الكذاه ع   حي إنسدان يدؤتي هداا الَمدل 

ظ بددل ابددذف  «الفددادي»ح  «  ددادي»لقددُ 
 .  الوبي بتاا ال قُ هلل  بده  ق 

 



المَ دد  ال دداني ل فديددة هددو المَ دد  •
الدداي حط قدد  الكذدداه ع دد   الح بددي
 .هللا  بده

لَّ يكدن هللا يفددي  ي هاا االسذَمال •
بحسُ الَدل اانساني الداي يحذداج 
ح  يدددددد ع ثم دددددا ظ بدددددل كدددددان يفددددددي 

 .من التالك  من األعداء «بقوت »

( to Redeem)« يفددددي»ك مدددة •
تَ ي إر اع ح  إنقاذ ما كان مفقودا  
ح  ْمدمح ح  مس وبا  ح  ْمغذصبا  محة 
ثانيدددددددةظ د ن حن يددددددداكح الكذددددددداه 
المقددددددس حن هللا ُدددددد د دددددع ثم دددددا ظ 
 بدددد ن حي مَ ددد  ُدددانوني إطالُدددا ظ 

 :من هاه ال صو 



هُّ بِيَد  َشدِديَدة  • َحَ ْكَّْ الح  ِمدنل بَيلدِ   َ  َدَداْكَّل حَخل

نَ اللَْبْوِدي ِة ِمنل يَِد  َعول  (8: 7تث)  ِحل

هُّ ال ددِاي • نَفلِسددي ِمددنل ْكددل    َددَدىَبدديه هْددَو الددح 

 (9: 4ص2َّ) ِضيق

ْب َكَغيلَّ  ْذنْوبََك َ َكَسدَحابَة  َخطَايَداكَ • . َُدل َمَحول

ِ عل إِلَي  ألَن ي   (22: 44إ )  ََديلذْكَ اِرل

؟ َ َهددلل لَدديلَ  اللفِددَداءِ َهددلل ََُصددَحبل يَددِدي َعددِن •

َرة  لِِ نلقَاذِ   (2: 50إ ) ؟ ِي  ُْدل

ََظََمذِكَ   ََديلذَ ْ َ ِميَحاثََك ال ِاي •  (26: 9تث) بِ



 عقاه البحئ

 

 ددي الشددحيَة الموسددوية لددَّ 

يقبدددددل هللا حبددددددا  حن يَاُدددددُ 

 :البحئ عوضا  عن المانُ

ْحوهْ ِمدنل • طَأَ إِلَي  حَمل َمنل حَخل

 (33: 32خح) ِكذَابِي

ِطددْ  ِهددَي • اَلدد  فلْ  ال ذِددي تْخل

 (4: 18ب ) تَْموبْ 

 كيدددُ يْميددد  إب ددد  البدددحئ 

  يَاُب  كمانُ؟



لم ذا  ذاإ ُسد اآلب أدم  أنه الوحيد وهو الذي لم يقأً  سحق حين قدمه 

  أداهيم ذأيحة محدقة ك ملةل أً أدً الذأيحة الأشدية أكأش؟

لريس ألنره بلأ،ر ل او كر ن اليس األمد وابح إ ان اآلب قد قأً الذأيحرة 

ألن اإلنسرر ن دأررد ان ُيقرردس : فرري احتيرر ي  لي،رر ل ولكررن ألجررً ترردأيد 

( ن سو  المسيح الذي تقدس وتأله أ تحر د  أر لوهو )= أإنس نية هللا 

وهللا نفسرره يجررب ان ُيالصررن  ان يملررب الُمسررتأد أقوترره هررول وان يددنرر  

 ليه أواسبة اإلأن الذي يفعً هذا كلره لمجرد هللال الرذي اب فره فري كرً 

 ..شئ

لقرد احتجنر  إللره .. م  قد تأق  من الحردي  سرنعأدف فري صرم  ُمقردس 

 ... له ُيمي  المو  حت  م  نحي  نحنُمتجسدل 
 (القديس غديموديوس الوهوتي)



حن بَدددد  دددي هددداه الحادثدددة •
إبدددحاهيَّ بددددأن  الددددحه حمدددح

يابح اب    يقدم  مححُدةظ 
ع ددد   خ صددد    عددداد  َفددد

هداا   لغحمن ذبح اسحق  
 !األمح

ال يمكدددددددن حن هللا يددددددد ق  •
كالمدد   يبدلدد ظ  مددن ح ددل 

ابح ذلك  قد ح  دد كبشدا  ليْد
وضددا  عددن اسددحقظ  هدداا عِ 

. هددددو مددددا يسددددمي بالفددددداء
 هو ) الكبش تحمل الحكَّ 

 .عوضا  عن اسحق( الابح

 

 حم  ة ل فداء. ج

 (23 – 1: 22تك) داء إسحق . 1



 (15 – 13: 13خح) داء كل بكح إنسان . 2

ع دددما كددان ب ددو إسددحائيل  دد  حرض مصددح  ُددد حذلتددَّ  حعددونظ حرسددل •

 لكدن ظ الحه موس  ال بي لي قاهَّ من يده  يخدح تَّ مدن حرض مصدح

 حعون عارض بشدة  لَّ يط قتدَّ بسدتولة  ضدحب  الدحه هدو  شدَب  

 كان  الضحبة األخيدحة هدي ُذدل كدل بكدح  د  حرض . بالضحباب الَشح

 .مصح من بكح اانسان إل  بكح البتائَّ

بكح كل إنسان حسوة بأب اء المصدحيين ألن حمدح الدحه كان البد حن يْقذل •

دحَ ”كان ل مالك بأن يقذل  ِض ِمصل دح   ِدي حَرل  كدان البدد ( 12: 12خدح) “ْكل  بِكل

 لكدن . حن يقذل حيضدا  حبكدار ااسدحائي يين ألنتدَّ كدانوا  د  حرض مصدح

 لكي يو ق بين حمدحه الحه ي قاهَّ من هاه الضحبة  ال يقذل ابكارهَّظ 

األ ل بمددوب األبكددار  عفددوه ال دداني حن ال يمددوب حبكددار االسددحائي يينظ 

الَِدَك تَفلِدي ِ “ :ُائال  لتاا شحع لتَّ شحيَة الفداء  ِح إِنلَسان  ِمنل حَ ل  “ْكلُّ بِكل
 (.13: 13خح ج)

 



 ذبائح الفداء ل ذكفيح. 3

ذضح موضوع الفداء تماما    الَتد القديَّظ بيث كان اانسان الاي يحتكدُ ي•
خطية يقدم  دية عن نفس  لديخ   نفسد  مدن عقداه هللا الداي يسدذحق ظ  قدد 

ه  » : اء  ي الشحيَة حن  طَأَ حََبد  َ َعِمَل َ اِبدَدة  ِمدنل َ ِميدِع َم َداِهي الدح  َ إَِذا حَخل
نِب ا َ َبَمَل َذنلبَد ْ  ... ظ إِلَد   .. َيَدألتِي بَِكدبلش  َصدِحيح  ِمدَن اللَغد ََِّ  .َكاَن ْمال َذبِيَحدةَ إِثلدَّ 

فَْح َع ل ْ  ..اللَكاِهِنظ  َيَْكف ْح   (19 – 17: 5ال) «إِن  ْ َذبِيَحةْ إِثلَّ   . َيْصل

دح  ” :  اء حيضا   ي الشدحيَة حند  • فِدَي حَمل دَحائِيَلظ َ حْخل َ إِنل َسدَتا ْكدلُّ َ َماَعدِة إِسل
ه  ال ذِددي الَ يَ لبَِغددي  َمددِعظ َ َعِم ْددوا َ اِبددَدة  ِمددنل َ ِميددِع َم َدداِهي الددح  دديِْن اللَمعل َعددنل حَعل

ا ابلدَن  َعَم َْتاظ َ حَثِْمواظ ر  َمدْع ثَدول ْه اللَمعل طَأْ ا بَِتداظ يْقَدح  ثَّْ  ْعِح َِ  اللَخِطي ةْ ال ذِي حَخل
فَْح َع لتَّْل ..  بَقَح  َذبِيَحةَ َخِطي ة    (21 – 13: 4ال)“ .َ يَْكف ْح َع لتَّْْ اللَكاِهْنظ  َيْصل

ظ  لكددن مددن ح ددل (20: 18بدد )البددد لمددن يخطدد  حن يمددوب  بحسددُ عدددل هللا•
 ل ذو يددق بددين عدددل هللا  ربمذدد   ضددَ  هدداه . ربمذدد  البددد حن يصددفح ع دد 
 يقدددم الفددحد كبشددا   تقدددم العماعددة ثددورا  ل ذكفيددح الشددحيَةظ شددحيَة الفددداء 

 .ليصفح ع تَّ

 .ذضح  كحة الفداء الذي شحعتا الحه ل ذو يق بين عدل   ربمذ هاا تمن •



 : حكمل
 

 :من حم  ة الفداء

  داء إسحق ..................•

  داء كل بكح إنسان ..................•

 ذبائح الفداء ل ذكفيح ..................•



 مواصفاب الفادي( د)

 .ظ ألن الاي حخطأ  ي بق هللا كان إنسانا  يعُ حن يكون إنسانا  (1)

ظ ألن خطية اانسدان غيدح محدد دة يعُ حن يكون غيح محد د(2)
 .ألنتا مو تة هلل غيح المحد د

ظ ألند  إذا كدان الفدادي خاطئدا  يعُ حن يكون ُد سدا  بدال خطيدة(3)
 . كيُ يسذطيع حن يفدي غيحه

ظ ب رادتدد  الْمط قددة يسدد َّ نفسدد  يعددُ حن يقبددل المددوب ب رادتدد (4)
 .ل موب

ظ ليشددفع بدمدد   ددي الخطدداة كددل يعددُ حن يكددون بيددا  إلدد  األبددد(5)
 .  بين



 ؟ صح حم خطأ
 

 :مواصفاب الفادي

  ) ..... ( يعُ حن يكون الفادي إنسانا  •
  ) ..... ( يعُ حن يقبل الموب ب رادت •
  ) ..... ( يعُ حن يكون ُد س بال خطية•
  ) ..... ( يعُ حن يكون محد دا  •
  ) ..... ( يعُ حن يكون بيا  إل  األبد•



هدددددل يْمكدددددن حن يكدددددون 

 الفادي إنسانا ؟

ال يمكن حن يكون الفدادي هدو اانسدان .. ال 
 :نفس  ألن

بكددَّ المددوب كددان ع دد  البشددح  ميَددا  إذ •
اللَعِميددْع َ اْغددوا َ  ََسددْد ا ”حخطددأ العميددع 

َ ددا ا لَدديلَ  َ الَ . َم َمددْل َصددالَب  َل لَدديلَ  َمددنل يَ
 (12: 3ر )“ َ اِبد  

ال يمكن حن اانسدان الداي يحمدل طبيَدة •
لَديلَ  ” اسدة ي قدا البشدحية مدن الفسداد 

ظ (16: 59إ )“ لَدديلَ  َشددفِيع   .. إِنلَسددان  
ا َ طَ َبلددْ  ” ِمددنل بَيلدد ِِتَّل َرْ ددال  يَبل ِددي ِ ددَدار 

ِض  دددِح حََمددداِمي َعدددِن األَرل ُْ  ِدددي ال  غل َ يَقِددد
ِحبََتاظ  َ ََّل حَِ دل   (30: 22ب )“ لَِكيلالَ حَخل

اانسان محد دظ  يْشذحط  ي الفادي حن •
 .  يكون غيح محد د



هل يمكن حن يكون الفادي مالكا  

 ح  رئي  مالئكة؟

ال يمكدددن لمدددالك ح  رئدددي  مالئكدددة حن .. ال 

 :يقوم بالفداء

 الاي يموب ي بغدي لي  إنسانا   المالك •

 حن يكون إنسانا  

مدن  غيدح مَصدوم حيضدا   محد دالمالك •

الخطأ بددليل سدقطة رئدي  المالئكدة  دي 

 .القديَّ

 



 هل يمكن حن يكون الفادي بيوانا  بحيئا ؟

 .. ال يمكن ل حيوان حن يفدي اانسان .. ال 

 ال ظ  لدي  إنسدانا  ظ محد دالشح ط ك تا ال ت طبق ع   الحيوانظ  تو •

 .  يحيا إل  األبد



 الحل األ بد  الوبيد( هـ)

الحل الوبيد  األ بد حن يكون الفدادي هدو 
 تدو الوبيدد الداي ت طبدق نَدَّ .. هللا باات  

 :ظ  توع ي  الشح ط  ميَتا

 الوبيد غيح المحد د•

 الوبيد الاي بال خطية•

 الحي إل  األبد•

 لك ددد  لدددي  إنسدددانا ظ  الددداي حخطدددأ هدددو 
 األنسان؟

الحددل الوبيددد هددو حن يأخددا هللا  سدددا  إذن 
إنسانيا ظ  يقبل  ي هاا العسد بكَّ المدوب 

ظ   ددي هدداا كددل الحبمددة بدددال  مددن اانسددان
 !ل نسان  كل الَدل هلل

 



 ...من ح ل هاا 

دبح هللا حمدح من ح ل حال يف   اانسان  يموب  يبق   ي الفساد إل  األبدظ 

خالص    دائ  بأن يْحسل إب د  الوبيدد  دي مدلء ال مدان ليذعسدد  يمدوب 

ظ  بالك يفدي  من بكَّ الموب األبدي المحكوم ب  بدال  عن اانسان الساُ 

 . ع ي 



ولو ك ن اإلنس ن لم يم  أعد ان 

قرر ً هللا  ننرر  نمررو  ألصررأح هللا 

 .غيد ص دق
 القديس اثن سيوس الدسولي 

 (3: 6تجسد الكلمة فصً )

فظيم حق إ وف ئق للبأيعة هرو حرب 

اآلب الرررذي مرررن اجرررً حيررر ف العررر لم 

افب   أنره الار ا الرذي هرو منره 

 .حق إ 
 القديس كيدلس الكأيد

 (16: 3تفسيد يوحن  )

كيررك كرر ن يمكررن لانسرر ن الررذي صرر د تحرر  سررلب ن المررو  ان يسرررتعيد 

ام  . الالود؟ ك ن دأد من ان يداً جسد  المي  في شدكة قوف هللا الُمحيية

 . وحيد اآلب( الكلمة)“ اللوغوس”قوف هللا الُمحيية ف،ي 
 القديس كيدلس الكأيد

 (19: 22تفسيد لوق  )



 الوعد بالفداء  الذمتيد اعالن سحه( 4)



م دددددا حن حخطدددددأ اانسدددددان األ لظ 

ُب ما سمع من هللا بكما  بموتد ظ  

سدددمع  دددي م طدددول الحكدددَّ ع ددد  

الحيدددددة ك مددددداب تَطيددددد  ر ددددداء 

 الخددال  الدداي يذحقددق  ددي نسدد  

 : ع دما ُال ل حية

َ حََضدددددْع َعدددددَداَ ة  بَيل َدددددِك َ بَددددديلَن "

د َِتا د ِِك َ نَسل حَِةظ َ بَديلَن نَسل ْهدَو . اللَمحل

دددَحقِيَن  دددَحْق َرحلَسدددِكظ َ حَنلدددِ  تَسل يَسل

 (15: 3تك" )َعقِبَ ْ 

 

 الوعد بالفداء( ح)



 الذمتيد اعالن سح الفداء من خالل ال بواب  الحمو ( ه)

توالدد  ال بددواب عبددح األ يددال لذفصددح عددن بَددد الوعددد بالفددداءظ 

: 59ظ  7 – 6: 9إ )حلوهدة المخ د    تفاصيل تددبيح الخدال 

 – 22: 8حم/  1: 110ظ  7 – 6: 45مد /  2: 5مدي/  21 – 15

 إخالئ  لااتد  بالذعسدد  ُبدول اآلالم / ...(  14 – 13: 7دا/  31

عدن خطايدا كدل البشدحظ  ُيامذد   الكفداريال يابية  موب الص يُ 

 صَودهظ  امذداد م كوت  بفاع ية الح ح القددس الداي كدان م دا 

 .  القديَّ ناطقا   ي األنبياء بكل ما يخذ  بذدبيح الخال 



 َقَداَل : "هاه ال بواب هي الذي تول  السيد المسيح ب فسد  شدحبتا لذ ميداي عمدواس•
حََمدا َكداَن ! اللقْ ْوِه  ِي اِايَماِن بَِعِميِع َما تََك  دََّ بِدِ  األَنلبِيَداءْ  َ اللبَِطيئَاحَيَُّتا اللَغبِي اِن »: لَْتَما

ددِدِه؟ ْخْل إِلَدد  َمعل ثْددَّ  ابلذَددَدحَ ِمددنل ْموَسدد  َ ِمددنل َ ِميددِع « يَ لبَِغددي حَن  اللَمِسدديَح يَذَددأَل َّْ بِتددَاا َ يَدددل
 ُِ ةَ بِِ   ِي َ ِميِع اللْكذْ ذَص  ْح لَْتَما األْْموَر اللْمخل  (27 – 25: 24لو)." األَنلبِيَاِء يْفَس 

 (48 – 44: 24را ع لو) عشح ُبل الص ُ  بَد القيامة ل ث   نف  هاا الدرس حعطاه •

 (21 – 19: 1ب 2) ي  نب  بطحس الحسول المؤم ين إل  حهمية ال بواب  تفسيحها لالك•

 («السيد المسيح ل  المعد  ي حسفار الَتد القديَّ»را ع تسعيل ال بواب  شحبتا  ي )

 ..ال بواب 



عددددال ة ع دددد  ال بددددوابظ ه دددداك حيضددددا  

 :ظ كما  ي الحمو  إل  السيد المسيح

 الابائح  المححُاب الحيوانية•

 ُصة الفْ ك•

الس َّ الاي رآه يَقوه م صوبا  بين •

األرض  السدددماء  المالئكدددة تصدددَد 

  ت  ل ع ي 

 خح ف الفصح•

 المن•

الصددددخحة الذددددي شددددحه م تددددا ب ددددو •

 إسحائيل  ي البحية

 الحية ال ْحاسية•

 ال ... خيمة اال ذماع ثَّ التيكل •
را دددع حيضدددا  الفكدددح المسدددياني  دددي حشدددياء  حبددددا  )

السيد المسيح ل  المعد  دي حسدفار الَتدد » ي رم ية 
 («القديَّ

 

 ..الحمو  



 بَ  هاه الحمو  مشح ح 

 :داللذتا  ي الكذاه المقدس

السدد َّ الدداي المسدديح نفسدد  ُددال  ددي إشددارة إلدد  •
اللَحددق  »:  داللذدد  الحم يددة ل مسدديح رآه يَقددوه

ددددَماَء : حَُْددددوْل لَْكددددَّل  اللَحددددق   َن الس  ِمددددَن اآلَن تَددددَح ل
ََْد َن َ يَ لِ لْدوَن َع َد   د َمفلذْوَبة ظ َ َمالَئَِكدةَ هللاِ يَصل

 (12: 28ظ ُارن مع تك51: 1يو). «ابلِن اِانلَسانِ 

 ِدددي  اللَحي دددةَ َ َكَمدددا َر َدددَع ْموَسددد  »:  ُدددال حيضدددا  •
ي ِة هَكدَاا يَ لبَِغدي حَنل يْحل َدَع ابلدْن اِانلَسداِنظ لَِكديل  اللبَح 
ِمْن بِددِ  بَددلل تَْكددوْن لَدد ْ اللَحيَدداةْ  الَ يَتل ِددَك ْكددلُّ َمددنل يْددؤل

 (9: 21ظ ُارن مع عد15 – 14: 3يو). «األَبَِدي ةْ 

باعذباره الخب  ال ا ل مدن السدماء يحمد   المن •
إلدد  المسدديح خبدد  الحيدداة ال ددا ل مددن السددماء 

: 11ظ  عدد15: 16ظ ُارن مدع خدح59 – 31: 6يو)
7) 



الذددي شددحه م تددا ب ددو إسددحائيل هددي المسدديحظ  الصددخحة•
َحة  : "كقول بول  الحسول َحبْوَن ِمدنل َصدخل حَن ْتَّل َكانْوا يَشل

َحةْ َكانَددِ  اللَمِسدديحَ  ددخل ظ َ الص  ََذِِتَّل : 10كددو1" )ْر ِبي ددة  تَددابِ
 (.11: 20 عد 6: 17ظ ُارن مع خح4

كاندد  تحمد  إلدد  دم المسدديح بمددل هللا الدابائح الحيوانيددة •
: 12ظ ُدارن مدع خدح29: 1يدو)الاي يحمل خطيدة الَدالَّ 

: 1بدد 1ظ 35 – 32: 8 حع 11ظ 10ظ 7: 53ظ  إ 3
 (14 – 6: 5 رؤ 19

ددددا : "خددددح ف الفصددددح بالم ددددل حيضددددا  • ددددَح َا حَيلض  حَن   ِصل
 (7: 5كو1" )اللَمِسيَح َُدل ْذبَح ألَ ل ِ َا

 



 :؟ من رمو  السيد المسيحصح حم خطأ
 
  ) ..... ( الصخحة الذي شحه م تا ب و إسحائيل•
  ) ..... ( ال َمة•
  ) ..... ( الابائح الحيوانية•
  ) ..... ( س َّ يَقوه•
  ) ..... ( شعحة مَح ة الخيح  الشح•
  ) ..... ( خح ف الفصح•
  ) ..... ( بئح سبع•



 ..شخصياب تاريخية 

بَدد  الشخصددياب الذاريخيددة ه الددك حيضددا  
الذددي تَْذبددح م دداال  ل مسدديح بسددبُ الدددالالب 

 تشددابتتا  الحم يددة لددبَ   وانددُ بياتتددا
 :مع بياة السيد المسيحظ كما  ي بياة

 آدم•

 هابيل•

 م كي صادل•

 اسحق•

 يوسُ•

 موس •

 إل ... يشوع •

السديد »را ع شخصياب تحمد  إلد  المسديا  دي )
 («القديَّالمسيح ل  المعد  ي حسفار الَتد 



 إنذظار الفداء( 5)



 ...  رهبة الموب
 :  كان ال اس يحهبون الموب  يخشون 

ن  إِلَد  اللَتاِ يَدةِ  َشيلبَذِيتْ لِ لْوَن ... ”: ُال يَقوه حبو األسباط• “ بِْح ل
 (38: 42تك)

دد ِي  ِددي ”(: 24: 102) ُددال صددابُ م مددور • يَددا إِلِتدديظ الَ تَقلبِضل
ُِ حَي اِمي  “نِصل

 بدد ن ب ُيددا الم ددك لمددا ع ددَّ حندد  سدديموب  بكدد  بكدداء  عظيمددا  •
 ( 3: 20مل2)

ذِدَق حْ لئِدَك ال دِاينَ ”:  عبح عن ذلك بول  الحسدول ُدائال  • َل َخول  دا  َ يْ
بِ  َْبْوِدي ةِ  ِمَن اللَمول َ  الل َ ا ْكل  َبيَاتِِتَّل تَحل  (15: 2عُ)“ َكانْوا َ ِمي



 ...انذظار تحقيق المواعيد 

 ألن هللا  عدددددد بالفدددددداء  الخدددددال  مدددددن 

ردددل القديسدددين  دددي الَتدددد القدددديَّ المدددوبظ 

ي ظح ن يوم الفداء  تحقيق المواعيد بَدين 

َْوَنظ ”: اايمان َم  ِي اِايَماِن َماَب هْؤالَِء حَ ل

يدددد   َِ َ ْهدددَّل لَدددَّل يَ َدددالْوا اللَمَواِعيدددَدظ بَدددلل ِمدددنل بَ

: 11عدددُ)“ َ َبيُّوَهددداَ َصدددد ُْوَها  نَظَْح َهدددا

13) 

 اشدددذت  إبدددحاهيَّ حن يدددحى يدددوم الدددحه •

حَبْدوْكَّل ”: كما ُال السيد المسيح( الفداء)

ِمي  َدددَححَى  إِبلدددَحاِهيَّْ تََت  دددَل بِدددأَنل يَدددَحى يَدددول

 (56: 8يو)“ َ  َِححَ 



 إتمام الفداء( 6)

 والادمة حت  اآلدم.. اإلاو  ( ا)

 آدم الفدا  ( ب)

 لم ذا ك ن الصليب هو وسيلة الفدا ؟( ي)

 ... َقْد اُْكِمًَ ( د)

 ...تسليم الدوح ( هـ)

 ... البعنة ( و)

 ... ل  الجحيم ( ز)

 دود األق نيم في ذأيحة الصليب( ح)

اسررررتمدادية ك،نررررو  ادأررررن وفملرررره ( ب)
 الشف في أكف دف جسد  ودمه



  الخدمة بذ  اآلالم.. ااخالء ( ح)

حَخل َ  ”تَّ الفداء ع دما حخ   األُ وم ال اني من الااب االتية نفس  •
ا  ِي ِشبلِ  ال  داسِ  ظ َصائِح  ا ْصوَرةَ َعبلد    لدد ( 7: 2 دي)“ نَفلَس ْظ آِخا 

يسوع المسيح إبن هللا الك مة من الَداراء مدحيَّ  ارتضد  حن يولدد 
 ددي مدد  د ل بقددحظ  يْ ددُ كحضدديعظ  يمشددي ع دد  األرض ك نسددانظ 

 . نما  كبح

 صد ع المَعد ابظ : لما ب غ ال الثدين مدن عمدحه بددح خدمذد  الَ  يدة•
 حُام الموت ظ  تحكَّ  ي الطبيَةظ  ع َّ ال داس الفضدي ة  الذَداليَّ 

 .الح بيةظ  دعاهَّ إل  بياة الذقوى  الصالح

إلذُ الشَُ بول  مما حثار غضُ اليتود  بقدهَّظ  بدح ا يدبح ن •
 .لقذ  ظ  لَّ يَح وا حنتَّ بالك يذممون مشيئة هللا  ي إتمام الفداء

 قبضوا ع يد   بكمدواع ع يد  بالصد ُظ  َدح ه    دد ه  ضدفح ا •
إك ديال  مدن شددوك   ضدَوه ع دد  رحسد ظ  حخح ددوه بدامال  الصدد يُ 
 سدد  الذَييددحاب  ااسددذت اءابظ ثددَّ سددمح ا يديدد   ر  يدد  ع دد  

 .  الص يُ  ي الع ع ة



 ؟ صح حم خطأ
 

بدح الفداء ع دما حخ   األُ وم ال اني من الااب االتيدة •

 نفس 
) ..... (  

بدددح الددحه يسددوع خدمذدد  الَ  يددة  ددي سددن ال الثددين مددن •

 عمحه
) ..... (  



 الفداء آالم ( ه)

بااضا ة إل  اآلالم الذدي دخ د  إلد  السديد المسديح مدن  اُدع ُبولد  ل طبيَدة 
تحمددل آالم حخددحى  قددد ( إلدد .. -بدد ن  –تَدُ  –عطددش  – ددوع ) البشدحية

 :ظ  هيخاصة بالفداء

  سديةآالم (1)

 نفسيةآالم (2)

 ر بيةآالم (3)



 :حكمل
 

 :حنواع اآلالم الذي  ا ها الحه يسوع

 ...(تَُ  –عطش  – وع )آالم الطبيَة البشحية ( 1) .............................................................................

 آالم الفداء العسدية( 2) ......................................

 آالم الفداء ال فسية( 3) ....................................

 آالم الفداء الح بية( 4) .....................................



 ...اآلالم العسدية ( 1)

 ..تحمل السيد المسيح الع د بالسياط الح مانية•

 .. تحمل إك يل الشوك الاي ْغحس بوبشية  ي رحس  مما حدماها•

 لمددا ن عددوا ثوبدد  الدداي إلذصددق بعحاباتدد  كددان ذلددك بَ ددُ ممددا  َددل •
 .. حاباب الع د تْدمي بغ ارة

 تحمل ال طَّ  البصق•

 ..ابذمل آالم العوع  الَطش  لصق لسان  بح ق  من شدة الَطش•

 ..ثَّ ْسمح بالمساميح  ي يدي   ر  ي •

 .. طَْن بالححبة  ي   ب ِ •

 هكاا صار ك   مضح با  مدن ح   داظ لك د  ابذمدل كدل هداه اآلالم ْمسدذتي ا  
َُ »: بدددالخ ي ألنددد  ددد ِي ذََمدددَل الص  ْضدددوِع حََماَمددد ْظ ابل دددْح ِر اللَمول دددِل السُّ ِمدددنل حَ ل

ذَِتي  ا  يِ ْمسل  (2: 12عُ)« بِاللِخ ل

 



 ...اآلالم ال فسية ( 2)

.. تحكددد  الذالميدددا  مددديَتَّ  هحبدددوا •
 .. حنكحه آخح..  خان  حبدهَّ 

الشددَُ الدداي خدمدد   شددف  محضدداه •
 َضل ع يد  بارابداس ال د ظ  صدح  

 ..«اص ب .. اص ب  »

 ارتضدددد  المسدددديح الحكددددَّ بالصدددد ُ •
 هددو حشدد ع  سددائل المددوب  حشدددها 

 ..عارا  

: مددن ح ددل ذلددك ك دد  ُددال السدديد المسدديح
بِ » « !نَفلسدددي َبِ ي َدددة  ِ دددد  ا َبذ ددد  اللَمدددول
 (34: 14مح)

 



 اآلالم الح بية( 3)

تحمل مسدئولية خطايدا البشدح ك تدا بيدث حتد  
خطايدا الَدالَّ بأسدحِه ع د  المسديح بذد  صدار 

 :خطية أل   ا

َلِحفل َخِطي ة ظ َخِطي دة  ألَ ل ِ َداظ  • َََل ال ِاي لََّل يَ  َ
ْن بِح  هللاِ  ِي ِ   (21: 5كو2) لِ َِصيَح نَحل

ال ددِاي َبَمددَل هْددَو نَفلْسدد ْ َخطَايَانَددا  ِددي َ َسددِدِه •
 (24: 2ب 1) َع َ  اللَخَشبَةِ 

 هددداه اآلالم حشدددد ُسدددوة مدددن اآلالم العسددددية 
 ال فسدديةظ ألن البددار صددَُ ع يدد   دددا  بذدد  

 كيددُ يكددون الحددال لددو  معددحد نظددح الخطيئددة
بم تددا  تحمددل مسددئوليذتا  عقابتدداظ كمددا لددو 

 ..كان هو  اع تا 

 



 عااباب ما ُبل الص ُ

 (18: 27م ) َ وا هاا ب  لحسدهَّ (: 67: 26م )لكموه  لطموه •

كددان إرتددار العسددَّ عاريددا  مصدددر بددحج شددديد  إهانددة ل شددخ  (: 28: 27مدد ) عددح ه•

 .اليتودي

كدان يحتديد  الحكدام اليوندان (: 2: 19يدو/  17: 15مدح/  28: 27م )حلبسوه رداء ُحم يا  •

 .الاين بكموا البالد ُبل الح مان

 .بديال  اك يل ال هور(: 2: 19يو/  17: 15مح/  29: 27م )حلبسوه إك يال  من شوك •

مدن حعدواد الخيدح ان الذدي كدان يسدذَم تا الع دود ل ضدحهظ (: 29: 27م )مسكوه ُصبة ح•

 . يقصد نتا بديال  عن الصولعان

 إسذت اء بم وكيذ (: 29: 27م )سعد ا ل  •

من حشد ما يْتين الكحامةظ  اعذبح اليتود بصدال (: 19: 15مح/  30: 27م )بصقوا ع ي  •

 . غيح اليتود نعسا  

تسبُ حلما  شديدا    قدانا  ل ذوا ن  تدؤدي (: 19: 15مح/  30: 27م )ضحبوه ع   رحس  •

 . إل  غحس شوك ااك يل  ي الححس

عقوبددة ْمحعبددة اسددذَم تا الح مددان مددع الَبيددد  الْمحذقددحين مددن غيددح (: 15: 15مددح) الع ددد•

 . الح مان



 ما هي عااباب يسوع ُبل ص يب ؟: حكمل

 لكموه  لطموه( 1) ...............................

 عح  ه( 2) ....................

 حلبسوه رداء ُحم يا  ( 3) ......................................

 إك يل الشوك( 4) .............................

 حمسكوه ُصبة( 5) ..............................

 سعد ا ل ( 6) .........................

 بصقوا ع ي ( 7) ...........................

 ضحبوه ع   رحس ِ ( 8) ....................................

   د ه( 9) ...................



 هل عااباب ما ُبل الص ُ من ضمن إ حاءاب الحكَّ؟

القدددي  لوُدددا بددددد هدددد تا الْم فصدددل عدددن الصددد ُ د ن حن يددداكح •
َب ْصددد َِع الَ »: تفصدددي تا دددذَِحقُّ اللَمدددول َء يَسل بْددد ْ  َأَنَدددا  .ِم لددد ْ َشددديل حَْؤد 
 (.16: 23لو) «َ حْطل ِقْ ْ 

القدددي  يوب ددا الدداي ع دد  األغ ددُ بضددح المحاكمددةظ  ضددع نفدد  •
التدددف الدداي ذكددحه القدددي  لوُددا ْمبي ددا  حنتددا ُبددل الحكددَّ بالصدد ُ 

 . بالذالي حنتا ليس  من ضمن إ حاءات 

هدداا مدددا يؤكددده القددددي  كيددحل  ااسدددك دري  ددي تفسددديحه لَمدددل •
بيالط  حن    ده رْ ما   سمح لع وده حن يسدذت ئوا بد  ألند  ردن 
حن الشددَُ اليتددودي ع دددما سدديحى السدديد  ُددد عددان  مددن هدداه 
الَقوبة الظالمةظ  هدو بدحئ تمامدا  مدن كدل تْتمدةظ سديتدح  يْشدفق 

 .ع ي 



 ..الذأديُ 

ُْ َسدالَِم َا »: كل هاه اآلالماب كان  تحقيق ل  بوة الذدي تقدول• تَألِديد
 (5: 53إ )« ظ َ بِْحبِْحِه ْشفِي َاَع َيل ِ 

ََاُُ الحه يسوع •  .م اظ لما بص  ا ع   السالم مع هللا بدال  لو لَّ يْ

بدددال  م دداظ  تحددول  سددده المبددارك إلدد  لقددد حْد ه المسدديح  عوُددُ •
ْكذ ة من األلَّ بذ  يح ع ع ا عقداه  ميدع خطاياندا  يْصدالح ا مدع 

 .  هللا



  وهح آالم السيد المسيح من خالل تَ يَّ آباء الك يسة

لََ، "  (4: 53 ش)« لِكنَّ اَْحَزاَنَن  َحَملََ، ل َواَْوَج َفَن  َتَحمَّ

ود اوج فرره  نمرر  هرري احزاننرر   احزانرره حملرره لرريسمرر  

 ...وهمومن  وجداح تن 

مرر  يحملرره  نمرر  هررو ثقررً اب ي نرر  الترري انحنرر  أإدادترره 

 .ليحمل،  أحأه في جسد  فن 

حمً اب ي ن  واحتمً امدابن  ومع هذا لم ُيعر ِن مرن لقد 

شي  يحتر ي  لر  فرويل فقرد ُجردب فري كرً شري  مثلنر  

من يبب،د النود الرذي يبري  فري . ولم يكن فيه ابية

 .يملأهالظلمة د يقدد ان 

 .بعكُسحق وُجدح لكنه َشفي كً مدض وكً لقد 
 (القديس غديموديوس النزنيزي)



الابية هري تعديرة للمسريح  ن ك ن  

ف حررذدي من،رر  يرر  نفسرري لكرري ُتأقرري 

 .ثي أه فليه

و ن كنررِ  يرر  نفسرري قررد تسررأأِ  فرري 

ف سردفي  ليره ير  نفسري ُفديه فعروإل 

 .أ لتوأة لكي تستدي فليه
 (القما أيشوي ك مً)

ولمرر  ُصررلب ! مرر  ُجلررد صررم ل

أمررر ذا ! صرررل  ألجرررً صررر لأيه

اكرررر فئ الرررردب فررررن كررررً مرررر  

كأس الاوا آارذ ! افب نيه؟

 .وادفو اسم الدب
 (القديس  يدونيموس)

الذي هو اأدع جم دإ مرن أنري الأشرد دآ  الأشرد فلر  الصرليب أرو ذاك 

ر ل ووبرعه غيرد دئرق مرع هرذا فرإن . شكً ود جم ً؛ ك ن وج،ره منكسإ

ر  لجم لرك الرذي فري الردااً ل فدم الجم ً هذا الذي لمالصرك افر ض ثمنإ

 (.2: 45مز ) فإن مجد اأنه الملك من دااً
 (القديس ُاغسبينوس)



فرردا  الصرر لأون فررن لأ سرره 

 ..ك لجزازينل ام  هو فسك 

حترررر  ُيلررررأس .. ترررردك لأ سرررره

الررذين ادجرروا مررن الفررددوس 

 ..فداي 

ُيلأسر،م ثي أره ويأقر  هرو فري 

هزِ ل ألنه فردك ان،ر  تصرلح 

 !آلدم المفبوح

فررردوا ثي أررره والأسرررو  ثوأررر إ 

قدمزي إ لون الدمل حت  يتزين 

 . أه العديس المقتوً
 (م ديعقوب السدوجي)

بررفودوا  كليررً الشرروك ووبررعو  

لهل وهذا يليق أهل  ذ جر   ليقتلرع 

 .األشواك من األدض

حمررً لعنررة األدض أ إلكليررً الررذي 

وبررعو  فلرر  داسررهل وحمررً ثِقررً 

 !الع لم كله ك لجأ د

الاب يرررررر  والررررررذنوب واألوجرررررر ع 

واآلدم والبرررررررررردأ   ُبررررررررررفد  

أ إلكليررررً ووبررررع  فلرررر  داسرررره 

 !ليحمل، 

 !أإكليله الع زدع الحي ف الملعون
 (م ديعقوب السدوجي)



 لماذا كان الص يُ هو  سي ة الفداء؟( ج)
 
 

 

 

بِْد ِن َسدفلِك َدم  الَ »كان البد حن يْصابُ الموب سفك دم ألن  •

ْصْل   (22: 9عُ)« َمغلفَِحة  تَحل

مخ وُ دا ح  غحيق دا ح  بدالححل بال دار  السيد المسيح   و ماب•

ا اللَمِسيَح َُددل "يكون هو  صح الما حمكن حن  َح َا حَيلض  ألَن   ِصل

 (.7: 5كو1)" ْذبَح ألَ ل ِ َا

 لكن ماذا عن  كح الص يُ  ي بياة السيد المسيح؟•



ددح  مصدد وع مددن خشددُ الشددعح الصدد يُ• لكددي يوض 

إذ اسددددذخدم الشددددعحة لخددددداع  إب ددددي   الددددحه حن

الفدحد سظ   ند  هدو   سقوط اانسان  ي البشحية

ددددا ُددددد اسددددذخدم الشددددعحة لخددددال  البشددددحية  حيض 

ظ  كددددل حنددددواع إلدددد  الفددددحد س اانسددددان  ر ددددوع

 ع دددد  . الخ يقدددة ي بغدددي حن تسددددذخدم لذمعيدددد هللا

اليددوم تكددون مَددي " :الشددعحة ُددال ل دد  اليمددين

 ".الفحد س  ي

السيد المسيح مت ة ال عدارة  دي بياتد  ُبدل  اخذار•

 هكددداا صددد ع ابدددن ال عدددار صددد يب ا مدددن .. الصددد يُ

كمدا ُدال القددي  . خشُ الشعح ليخ    بد  الَدالَّ

مبارك هو ذلك ال عدار الداي »: مارإ حام السحياني

 . «ص ع بص يب  ُ طحة لَبور المفديين

لمدداذا دبددح الددحه  ددي خطددة الخددال  حن يددذَّ لكددن •

السددديد  ظ  لدددي  بمدددوبالصددد يُ الفدددداء بابيحدددة

 المسيح بطحيقة حخحى؟

 

 ..  الص يُ 

 ! المص وه ال عار



 :اخذار الحه الص يُ لوسباه الذالية

إذ كدددان الصددد ُ بي دددااك هدددو )يمدددوب كالَبيدددد ألنددد  حراد حن (1)

 (..عقوبة الَبيدظ حما األبحار  ذقطع رؤ ستَّ بالسيوف

لديَ ن حن الصد يُ لدي  ه يمدة ( ْم ذصدبا  )يمدوب  اُفدا  لكي (2)

بْوح  » لك   نصحةظ   (6: 5رؤ)« َخْح ف  َُائَِّ  َكأَن  ْ َمال

ظ ع دد  رؤ س األشددتادظ تأكيدددا  ل قيامددة المددوب ع  يددا  ليكددون (3)

 ..الذي سذأتي  يما بَد

ظ  امَددا  اليتددود  األمددَّ  ددي شخصددِ  ليمددوب باسددطا  ذراعيدد (4)

الْمحددُظ  لكددي يَْ ددن ببدد  غيددح المحددد د  غيددح المشددح ط 

 ..ل عميع   ي كل  مان  مكان



طَيلددَ  َخائِفِيددَك َرايَددة  تْحل َددْع »يذددحك ل ددا عالمددة ُددوة  ددي بيات ددا لكددي (9) حَعل

ِل اللَحق   دَماءِ »ظ (4: 60م )« ألَ ل « تَظلَتْح َعالََمةْ ابلِن اِانلَسداِن  ِدي الس 

 (30: 24م )

حي إب دي  لكي يحتفع  ي التواء ليغ ُ ذاك الاي ل  سد طان التدواء (10)

 (2: 2حف)

هددو الصدد يُظ   َمددل  ليحي ددا عم يددا  حن الطحيددق المددؤدي إلدد  السددماء(11)

ِملل َص ِيبَ ْ .. َ َرائِيإِنل حََراَد حََبد  حَنل يَألتَِي »بوصيذ    (23: 9لو)« يَحل

لمدداذا »إ ابددة السددؤال الْم ددح  ددي ذهددن اانسددان دائمددا   هددو ليقدددم (12)

ديَن  ِي »ظ ألن  «األلَّ؟ َِ ب دا يَقلدِدْر حَنل يْ بِينَ َما ْهدَو َُددل تَدأَل ََّ ْمَعح  « اللْمَعدح 

ل فسة بداأللَّ بذد  يحمدل خطايانداظ  يسدمح ظ  قد سمح (18: 2عُ)

  دداأللَّ  الصدد يُ مدرسددة ل فضددائل. نذددحك الخطايددابذدد  بدداآلم ل ددا 

 (إل ... -التد ء  –محبة ال اس  –الصبح  –الذواضع )



ْمَ قددا  لي يددل الحددا   يحتفددع المسدديح بددين األرض  السددماء لكددي (5)

اظ َ نَقَددَ  »بي تمددا  ََددَل االثل َدديلِن َ اِبددد  ألَن دد ْ ْهددَو َسددالَْم َاظ ال ددِاي َ 

يَاِج   (..14: 2حف)« اللْمذََوس  َ َبائِ َ الس 

ثَقَبْددوا يَددَدي  »الذددي حكدددب ضددحرة الصدد يُظ م ددل ليددذمَّ ال بددواب (6)

ََ  قَددددة  »  ( 16: 22مدددد )« َ ِر ل َددددي   « ُْددددد اَمكَ َ تَْكددددوْن َبيَاتْددددَك ْم

فَد ْ َ ِميدَع »ظ  بفد   سدده سد يما  غيدح م قسدَّ (66: 28تث) يَحل

 (20: 34م )« يَ لَكِسحْ َ اِبد  ِم لَتا الَ . ِعظَاِم ِ 

 اتحا  ذراعيد  را َدا  ) ي الوضع الكت وتي ألن  هو الكاهن  كان (7)

 .. هو الابيحة  ي آن   ابد( إياهما إل  حع  

إعالنا  لحب   ليكشُ ألن آالم الص يُ طوي ة  مح عة  ُاسي ظ (8)

بيد ْكَّ  يسدوع المسديح حمدام ْعيدونكَّ ُدد ْرِسدَّ ل ا بشداعة الخطيدة

  (1: 3غل " )مص وب ا

 



 لماذا الص يُ؟: حكمل

 ليموب كالَبيد( 1) ..............................

 ليموب  اُفا  ( 2) ............................

 ليموب ع  ا  ( 3) ...........................

 ليموب  اتحا  ذراعي ( 4) ......................................
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 خطدداةمددن مكاندد  الَدداليظ كددان بصددح المصدد وه ممذدددا  ع دد  كددل 
األرض  ابدا   وابدا ظ ليشدفع  ديتَّ بيديد  المبسدوطذينظ  بدين 
 صل آلخحهَّظ شَح حن  حتَّ متمذ  ب تقانظ   َّ يسدذطع حن يكدذَّ 

ِمددلَ »: صدديحذ  باالنذصددارظ ْمَبددحا  عددن لدداة اانعددا  ُددائال   « َُدددل حْكل
 (30: 19يو)

ِملَ َُدل ( د)  ... حْكل



 ؟ صح حم خطأ
 

ِملَ َُدل »مَ   ك مة   :«حْكل

ِملَ َُدل •   ) ..... ( خال  البشح حْكل
  ) ..... ( تدتيب ابة الاوا َقْد اُْكِمًَ •
  ) ..... ( حب هللا للع لم َقْد اُْكِمًَ •
  ) ..... ( الزم ن َقْد اُْكِمًَ •



 ...الح ح تس يَّ ( هـ)

اسددذعمع المصدد وه آخددح ُددواه الَضدد ية  ددي صددحخة حخيددحة •
ِدْع »: ألبيدد  السددما ي يقددول  يتددا ددذَول يَددا حَبَذَدداهْظ  ِددي يَددَديلَك حَسل

 (46: 23لو) «ْر ِبي

ثددَّ حمددال رحسددد  ألسددفلظ  هدددو يبددارك هدددواء حرضدد ا بددد خح •
 ..حنفاس ِ 

سكذ  بحكاب هاا العسد الاي ما اسذحاح يوما   هو يعول •
 ..يص ع خيحا  

كددل ال دداس تمددوب راُدددةظ  ددي  حاشددتا ح  بذدد  ع دد  حرض •
 !!!ألن  ما ال بيا  يَمل... حما هو  قد ماب  اُفا  الطحيقظ 



ظ لدَّ يقولدوا «حسد َّ الدح ح»اانعي ون األربَة اسدذَم وا تَبيدح •

 ..مابظ كما الب  القدي  حغسطي وس 

القددددي  مدددحُ  اسدددذخدم ال فددد  اليونددداني الددداي يَ دددي بح يدددا  •

 ..« ت ف  ال ف  األخيح»

من عددة مئداب مدن السد ين شداركتَّ الوصدُ إشدَياءظ الْم قدُ •

ِب نَفلَس ْ »: بال بي اانعي يظ  قال َُ لِ لَمول  (12: 53إ )« َسَك

لَيلَ  » المسيح س َّ ر ب  ب رادت نحى  ي  ميع الذَبيحاب حن •

ََْتا حَنَددا ِمددنل َذاتِددي لِددي ْسدد لطَان  حَنل . حََبددد  يَألْخددْاَها ِم  دديظ بَددلل حََضدد

ا َََتا َ لِي ْس لطَان  حَنل آْخَاَها حَيلض   (18 – 17: 10يو)« حََض



ذاك الرررذي لرررم يجرررد ايرررن يسرررند 

داسررررهل اسررررنده  اايررررداإ حررررين 

اسرررتودع نفسررره فلررر  حبرررن 

اآلبل  ذ يسرررتديح فررري احشررر   

 .اآلب
 (القديس  مأدوسيوس)

من يقدد ان ينعس مت  يديرد 

 مثلم  م   يسوع حينم  اداد؟

من يالع ثي أه فنردم  يشر  ل 

كمررررر  الرررررع جسرررررد  حسرررررب 

 مسدته؟

مررن يدحررً فنرردم  يديرردل كمرر  

دحرررً هرررذا مرررن هرررذ  الحيررر ف 

 حسب مسدته؟

ي لعظمررررة سررررلب ن ذاك الررررذي 

نتدج   وندهأه  ذ هو الدي نل 

هكذا هو سلب نه الرذي افلنره 

 !!!وهو  نس ن مي 
 (القديس ُاغسبينوس)



 ؟ صح حم خطأ

  ) ..... ( السيد المسيح حس َّ الح ح  مال  رحس •
  ) ..... ( السيد المسيح حمال رحس  ثَّ حس َّ الح ح•

 نبوة توضح حن الحه يسوع ماب ب رادت : حكمل

ِب  ................................................... َُ لِ لَمول  (12: 53إ ) نَفلَس ْ َسَك



 هل يموب؟.. هللا 

 :يْعا ه ع   هاا الذساؤل القدي  كيحل  شاربا  

المسيح بكوند  إلتدا ظ غيدح مذدألَّ  غيدح مائد ظ  مدن نابيدة •
 .  حخحى تألَّ  ماب

 لكدن مدن بيدث حند  إتحدد . الالهوب  ول األلَّ  لي  م   دا•
  ما كان هاا العسد يذألَّظ كدان هدو بعسد ذي نف  عاُ ةظ 

 دي غيدح حلدَّظ ْمددركا  مدا يقدع ع د   سدده مدن ( ال وغوس)
 . آالم

 يْشب  إدراك نف  حي إنسان لِما يذدألَّ بد  هاا اادراك
ظ  ددال ف  ال تعدوع ع دددما يظدل  سددمتا بددد ن  سدم 

 نقددول  ددالن  دداعظ مددع حن . حكددلظ  لك تددا تدركدد   يدد 
 .  العوع حصاه  سَّ  النظ  لكن ن سب  إل   الن ككل



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... ( الالهوب ال يذألَّ•
  ) ..... ( الن سو  فقب هو الذي يتألم•
  ) ..... ( فند اآلدم ف دق الوهو  الن سو •
اآلدم وقعررررر  فلررررر  الن سرررررو  دون ان ينفصرررررً فرررررن •

  ) ..... ( الوهو 



من غيد الممكن ان يمو  الكلمرةل  

ألنه غيد م ئ  أسرب انره  أرن اآلب 

 .غيد الم ئ 

ول،رررذا اتاررررذ لنفسررره جسررررداإ قرررر أوإ 

حترر  انرره حينمرر  يتحررد هررذا . للمررو 

الجسررررد أ لكلمررررة الررررذي هررررو فرررروق 

الجميعل ُيصأح جديداإ ليس فقرب ان 

يمو  ني أةإ فن الجميعل أرً ويأقر  

في فردم فسر د أسرأب اتحر د الكلمرة 

 .  أه
 (9تجسد الكلمة فصً  –القديس اثن سيوس الدسولي )

اللوغرررروس كرررر ن حيرررر إ حترررر  

حينمررر  كررر ن جسرررد  المقررردس 

 ..يذوق المو 

قد ذاق المو  ليس لكري يقر  

 ..م ئت إ معن 

كيرررك ُيقررر ً  ذاإ ان ذاك الرررذي 

هو الحير ف قرد مر  ؟ لقرد كر ن 

ذلك أأن احتمً المو  جسرد  

الا ا لكي يحييره مرن جديرد 

 .ُمظ،داإ أحق انه هو الحي ف
 (القديس كيدلس)



 ماب المسيح؟كيُ 

كددان ع دد  المصدد وه حن يذحددحك بددين  ضددَذين بحددحكذين 

 :مذذابَذين ع   الص يُ

يكددون العسددَّ م عددابا   يدد  إلدد  حسددفل : الوضددع األ ل•

ب ق دد  الطبيَددديظ  هددداا يعَددل الشدددتيق صدددَبا  ل غايدددة 

بسبُ إنقبداض القفد  الصددري لو دود ثدال  ُدوىظ 

الددداراعين المَ قذدددين  دددي  تذدددين مذضدددادتينظ  ثِقدددل 

 .العسَّ ألسفل

ممددا يعَددل المصدد وه يْسددحع إلدد  الوضددع ال دداني لي ددذق  

 ...حنفاس 



حن يحتكدد  بعسددم  ع دد  المسدداميح ليحتفددع : الوضددع ال دداني•

ُ يال  بذ  يسمح ل حئذين باامذالء بق يل من التدواءظ يدد ع 

من ح  د  آالمدا  مح عدة بسدبُ إرتكدا  لحدَّ ر  يد  الدداخ ي 

ع   المسمارظ  إبذكداك لحدَّ يديد  بالمسدمارين لدد رانتما 

 .  بولتماظ مما يسبُ ن يفتَّ  تتححهَّ

محة  ي الدُيقدةظ نكذشدُ حن  15لو عح  ا حن اانسان يذ ف  

 .  محة خالل ال ال  ساعاب 2700المسيح ُام بتاه الَم ية 

الكفددن يؤيددد هدداه ال ظحيدددة إذ   ددد الَ مدداء ع يدد  إتعددداهين )

 (.  لسحيان الدم من  حح كل من اليدين



يصددل المصدد وه لحالددة الَعدد  عددن ع دددما •
بسددبُ إنتاكدد   تتددحؤ يديدد   هدداه الححكددة

ي بدث ع د  الوضدع األ ل  يمدوب  ُدمي ظ 
 .ْمخذ قا  

لذَعيدددددددل بموتددددددد  يكسدددددددح ن إن حراد ا ا•
ظ ممددددا يددددؤدي إلدددد  ععدددد ه عددددن سدددديقان 

اارتكدددا  ع يتمدددا ل وصدددول إلددد  الوضدددع 
ال اني  يموب مخذ قا ظ ح  يؤدي إل  تعمع 

 .  الدم ألسفل لي  ف من الساُينظ  يموب

الَ ماء  الدارسون يح حون بشدة حن  لدَّ •
 :يم  ْمخذ قا  ألن 

  ظ كما شتد صالبوه ماب سحيَا.. 

 ظ صح  صحخة عظيمة  نكد  رحسد
يسددذحيل عم تمدددا لدددو األمددحان الددداي 

كددان  ددي الوضددع األ ل الدداي يددؤدي 
 .إل  ااخذ ال



 ..يح ح الَ ماء حن سبُ موب المسيح هو إنفعار  ي الق ُ 

بِ » بدءا  من آالم  ال فسية  ي  سيماني • « !نَفلسي َبِ ي َة  ِ د  ا َبذ   اللَمدول
ظ بدث  إنقباضاب  ي الشدحيان الذدا يظ  هداه اانقباضداب (34: 14مح)

المذكددحرة نددذج ع تددا مددوب  دد ء مددن عضدد ة الق ددُ حعقبدد  ت قائيددا  إنفعددار 
الق ُ ع د هاا الع ءظ  إند َ  الدماء إل  داخدل غشداء الذدامور المحدي  

 .  بالق ُ

إذ كددان ُددد بددد  . يذفددق ذلددك مددع ندد  ل الدددم  المدداء مددن طَ ددة الححبددة•
تحسيُ ل دمظ داخل الغشاءظ تاركا  سائل مائي  وُ  اخذالف الك ا ةظ ممدا 

 . حدى إل  حن بَد انذتاء ن  ل الدمظ ن  ل السائل المائي



الطَدددن بالححبدددة إبددددى الوسدددائل •
الشددائَة آنددااك ل ذَعيددل بددالموب 

 .ل محكوم ع ي 

 َ تدددا حبدددد الع دددود بدددالحغَّ مدددن •
مالبظذددد  حن المسددديح ُدددد مدددابظ 
لَ ددد  حراد حن يقطدددعظ  لدددو بَددد  

 .  الشك باليقين الكامل

القدي  يوب دا اانعي دي  قد  هدو •
الددداي ذكدددح الطَ دددةظ  لدددَّ يحددددد 

يقددددول . موضددددَتا  ددددي حي   ددددُ
الَ مدداء حندد  لكددي تحقددق غحضددتا 

(  هددو الوصددول ل ق ددُ  تم يقدد )
ي ددد م حن تكدددون مدددن اليمدددين إلددد  

 هاا ما يسم   ل ا الذق يد . اليسار
 .حن  طَْن  ي   ب  األيمن

 ... الطَ ة (  )



الدددداين درسددددوا كفددددن الَ مدددداء •

 ذحددة السدديد المسدديحظ   ددد ا 

 x 1.5 4.8)شدددددب  بيضدددددا ية 

تْشدددديح إلدددد  حن الطَ ددددة ( سددددَّ

كاندددد  بددددين الضدددد ع الخددددام  

 السددددددادس لَظددددددام الصدددددددر 

ظ ي ذشدددددح م تدددددا إلددددد  اليْم ددددد 

حسددددددفلظ دم بشددددددكل مذَددددددوج 

سدددَّ ع ددد  األُدددل  15لمسدددا ة 

تقطَ   حاغاب  اضحة بسدبُ 

 .  مع الدم( ماء)  ود سائل 



تددددوخ  ضدددددميح الددددداين  حبدددددوا الدددددحه •
ََ ْدددوهْظ » ظ َ ال دددِايَن طَ َسدددذَ لظْْحهْ ْكدددلُّ َعددديلن 

ضِ  « َ يَ ْددددوْح َع َيلددددِ  َ ِميددددْع َُبَائِددددِل األَرل
 (7: 1رؤ)

تْ بددد  حن الددداي ُدددام هدددو نفسددد  يسدددوع •
َ حََضدددعل يَدددِدي  ِدددي  ..إِنل لَدددَّل »المصددد وه 

َتا  ِدي ...  َ  لبِِ ظ الَ حْ ِمنل  َل َهاِب يََدَك َ َضد
 (27ظ 25: 20يو) .«َ  لبِي

هددداه الطَ دددة صدددارب عالمدددة حبديدددة  دددي •
م ل نا اة تطل م تا نف   سد المسيحظ 

 الَددح سظ بددل تدددخلظ إلدد  ُ ددُ الَددحي 
 .  الدا   د ما  ب ار بب 

 ..هاه الطَ ة صارب عالمة حبدية  ي  سد السيد المسيح 



 لقد ن م المسيح فل  الصليب ومنه ادج  المعموديةل 

 ببجع العديس وفي نومِه ُبعن جنأهل  نفرتح جنأره وولرد العردوس 

 ..مثلم  ُولد  حوا  من آدم 

 ن ُسررأ   نرروم المررو  جرر   فليرره فلرر  الصررليبل ومنرره ادجرر  األم 

 .التي تلد كً الك ئن   الدوحية

لقد ولد دب آدم في نومه حوا  الجديدف لتصيد ام إ ألأن   آدم فوب إ 

 . فن حوا 

 ن الم   والدم اللذين يالق ن ابف دإ دوح نيين ف ب  مرن جنأرِه وهرو 

 .الحي الذي م   حت  ي،ب الحي ف آلدم
 (القديس يعقوب السدوجي)



امرررد الصرررليب جعرررً التوميرررذ حررر دين فررري 

 ..الكوم

العصرريد الررذي داسرره الي،ررود فلرر  الجلجثررة 

 .افب هم الحدادف وفلم،م كً لس ن

الامد الجديدف التي س ل  من جنب  أرن هللا 

 .هي التي فلمت،م واغنت،م
 (القديس يعقوب السدوجي)

مرن »: الدب يسروع يقروً

 ..«يعبش فليأ ِ 

  ل  اين تذهب؟

 لر  الجنرب ..  ل  الينأروع

 .. ل  الصليب.. المبعون
 (القما أيشوي ك مً)

 .فندم  مد اإلنس ن يد  ليبعنكل ق ألته أ نفج د ينأوع من الم   والدم

انرر  »وهكررذا غلأرر  اإلنسرر ن الررذي حدمررك مررن نقبررة مرر   فنرردم  قلرر  

فق ألرر  . ل  ذ افبرر  فليرره ينأرروع مرر   ودمل وغلأرر  ابيترري«فبشرر ن

 .شد البعنة المميتة أينأوع م   حي ودم محيي

 .في قلأي أ لدوح القدس.. دأي يسوعل اُسكب محأتك في فمي
 (القما أيشوي ك مً)



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... ( طَْن الحه يسوع ُبل موت ِ •
  ) ..... ( طَْن الحه يسوع ل ذَعيل بموت •
  ) ..... ( طَْن الحه يسوع بالذدبيح االتي•
  ) ..... ( طَ ة الحه يسوع عالمة حبدية لحب •



 ...العحيَّ إل  (  )

اُذددحه إب ددي  م دد  ليقددب  ع دد  لمددا حسدد َّ يسددوع الددح حظ •

ظ  ذلدك ر دا  ر ب   ياهُ بتا إلد  العحديَّ كمدا هدي عادتد 

 .م   حن  شخ  عادي

لكن المسيح ر َ  من الوس  ْمسمحا  إيداه بالصد يُ   دحده •

 سددب  سددبيا  .. مددن رئاسددذ   شددتح بدد   تددارا  رددا حا  بدد  

 حط دق المقبدوض ع ديتَّ  دي ُبضدة الشديطان  دي العحدديَّظ 

 هكدداا تددَّ ُتددح الشدديطان  االنذصددار ع دد  مم كددة الظ مددة 

 (15 – 14: 2كو)



 ... هكاا تَّ الفداء بموب المسيح إبن هللا المذعسد 

دا : ُدم نفس  محة  ابدة  كان هو الابيحة  هو الكداهن• َ حَم 
ََذِيدَدةِ  بِدَدِم   ..اللَمِسيْحظ َ هَْو َُدل َ اَء َرئِيَ  َكَت َة  لِ لَخيلدَحاِب الل

ُلددَداِسظ  ََوَ ددَد  ِددَداء  حَبَددِدي  انَفلِسددِ ظ  ة  َ اِبددَدة  إِلَدد  األَ  .َدَخددَل َمددح 
اا خارسذيا ليسد  تكدحارا  لابيحدة ظ إذا  (12 – 11: 9عُ)

الصدد يُظ  إنمددا هددي إمذددداد لددااب الابيحددة القائمددة األبديددة 
 .  غيح الدموية الذي ال تذوُُ

ْمَخ  ِصد َا يَْسدوَع اللَمِسديِحظ : حبطل بكدَّ المدوب  حندار الحيداة•
َب َ حَنَاَر اللَحيَاةَ َ اللْخ ْودَ ال ِاي   (10: 1تي2) حَبلطََل اللَمول

ْصدولِحل َا َمدَع َُددل  :ص ع الص ح بدين األرضديين  السدمائيين•
ِب ابل ِ ِ هللاِ   (10: 5ر ) بَِمول

 



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... ( ذبيحة اا خارسذيا تكحار ل ص يُ•

دخل الحه يسوع كدحئي  كت دة بددم نفسد  إلد  األُدداس •

 االتية
) ..... (  



 د ر األُانيَّ  ي ذبيحة الص يُ( ح)

كمدددا حن كدددل حعمدددال الخ دددق هدددي باشدددذحاك 

ال ددالو ظ كددالك  دد ن تعديددد الخ يقددة بالفددداء 

هددو بَمددل ال ددالو  القددد س باتحدداد األُددانيَّ 

 ددي الذدددبيحظ مددع تميدد  كددل حُ ددوم  ددي إتمددام 

 :بيثالذدبيحظ 

 اآله بال إب   الوبيدظ•

 االبدددن ُددددم ذاتددد  ع دددا لمدددوب الصددد يُ •

 خالصا ظ ب رادت   س طان   بدهظ

 . تمَّ هاه الذقدمة بالح ح القدس•



 اآله بمحبذ  بال اب   ( 1)

 لكي نحيا ب : 

ََدالَََّ َبذ د  بَدَاَل ابل َد ْ اللَوِبيدَدظ لَِكديل الَ يَتل ِدَك "• ُ  هللاْ الل حَن  ْ هَكَاا حََب

ِمْن بِِ ظ بَلل تَْكوْن لَ ْ اللَحيَاةْ األَبَِدي ةْ   (16: 3يو" )ْكلُّ َمنل يْؤل

دْد "• َل دْن بَ َمداَب اللَمِسديْح  ْخطَداة  َ لِكن  هللاَ بَي َن َمَحب ذَ ْ لَ َاظ ألَن د ْ َ نَحل

 (8: 5ر ." )ألَ ل ِ َا

َسدَل ابل َد ْ اللَوِبيدَد إِلَد  : بِتَاا حْرلِتَحبل َمَحب ةْ هللاِ  ِي َا"• حَن  هللاَ َُدل حَرل

يَا بِ ِ  ََالََِّ لَِكيل نَحل بَبل َدا :  ِي هَاا ِهدَي اللَمَحب دةْ . الل دْن حَبل لَديلَ  حَن  َدا نَحل

َسَل ابل َ ْ َكف اَرة  لَِخطَايَانَا  9: 4يدو1." )هللاَظ بَلل حَن  ْ ْهَو حََبب  َاظ َ حَرل

– 10) 



لكي يذمَّ ل ا ب  الْمصالحة   : 

دددَداء  َُددددل "• دددْن حَعل حَن ددد ْ إِنل ْك  دددا َ نَحل
ِب ابل ِدددِ ظ " ْصدددولِحل َا َمدددَع هللاِ بَِمدددول

 (10: 5ر )

َ لِكن  اللْكل  ِمَن هللاِظ ال دِاي َصدالََح َا •
طَانَدا  لِ َفلِسِ  بِيَْسدوَع اللَمِسديِحظ َ حَعل
َمةَ اللْمَصدالََحِةظ حَيل إِن  هللاَ َكداَن  ِخدل
ََدددددالَََّ  ا الل  ِدددددي اللَمِسددددديِح ْمَصدددددالِح 
ُ  لَتْددددددَّل  لِ َفلِسددددددِ ظ َغيلددددددَح َباِسدددددد
َ ا  ِي َددددا َك َِمددددةَ  ظ َ َ اِضدددد َخطَايَدددداهَّْل

ََدَل ال ددِاي لَددَّل  ...اللْمَصدالََحِة  ألَن دد ْ َ 
ددددِحفل َخِطي ددددة ظ َخِطي ددددة  ألَ ل ِ َدددداظ  َل يَ

ْن بِح  هللاِ  ِي ِ   18: 5كو2). لِ َِصيَح نَحل

 (21ظ 19 –



 حصدددددل ع ددددد  الذطتيدددددح  
 :  الذبحيح

َدْم يَْسددددوَع اللَمِسدددديِح ابل ِددددِ  "•
." يْطَت ْحنَدددا ِمدددنل ْكدددل  َخِطي دددة  

 (7: 1يو1)

ِرينَ "• َمذِددددِ   ْمذَبَددددح  َل ان ددددا بِ ِ َمع 
بِاللفِدددددددَداِء ال دددددددِاي بِيَْسدددددددوَع 
َمدددد ْ هللاْ  اللَمِسدددديِحظ ال ددددِاي َُد 
َكف دددددداَرة  بِاِايَمدددددداِن بَِدِمددددددِ ظ 
دددددِل  ِهظ ِمدددددنل حَ ل ِارلَتددددداِر بِدددددح 
دالِفَِة  فلِح َعِن اللَخطَايَا الس  الص 

َتداِل هللاِ   – 24: 3ر ." )بِ ِمل
25) 

 (7 – 4: 3تي)ُارن حيضا  •



ن ال الذب ي  : 

ْمبَدداَرك  هللاْ حَبْددو َرب  َددا يَْسددوَع اللَمِسدديِحظ ال ددِاي بَاَرَك َددا بِْكددل  بََحَكددة  "•

ذَاَرنَدا  ِيدِ  َُبلدَل تَألِسديِ   َماِ ي اِب  ِي اللَمِسيِحظ َكَمدا اخل ْر ِبي ة   ِي الس 

ََي  َ َدا  م  ُْد اَم ْ  ِدي اللَمَحب دِةظ إِذل َسدبََق  َ يِسيَن َ باِلَ لَول ََالََِّظ لِ َْكوَن ُِد  الل

ِة َمِشديئَذِ ِ  َُ َمَسدح   – 3: 1حف)" لِ ذ بَ  ي بِيَْسوَع اللَمِسديِح لِ َفلِسدِ ظ َبَسد

5) 

دَححَة ظ "• ا ِمدِن امل لْدود  َسدَل هللاْ ابل َد ْ َمول َمداِنظ حَرل ْء ال   ا َ داَء ِمدلل َ لِكنل لَم 

دددَ  ال  ددداْموِسظ لِ َ َددداَل  دددَ  ال  ددداْموِسظ لِيَفلذَدددِدَي ال دددِايَن تَحل ا تَحل لْدددود  َمول

ا. الذ بَ  يَ  َسَل هللاْ ْر َح ابل ِِ  إِلَ  ُْ ْوبِْكَّل َصداِرخ  ظ حَرل : ثَّْ  بَِما حَن ْكَّل حَبل َاء 

ا بَِل ابل  اظ َ إِنل ْك لَ  ابل  ا  َدَواِر   هللِ . «يَا حَبَا اآلهْ » ْد َعبلد  َل َ  بَ ا لَسل إِذ 

 (7 – 4: 4غل)." بِاللَمِسيحِ 

الََد هللاِ "• َع  حَ ل طَانَا اآلْه َبذ   نْدل  (1: 3يو1)!" اْنلظْْح ا حَي ةَ َمَحب ة  حَعل



ن ال كل شيء   : 

 

دفِقل َع َد  "• اَل ِاي لََّل يْشل

ابل ِددِ ظ بَددلل بََالَدد ْ ألَ ل ِ َددا 

َُ الَ  ددددددديَنظ َكيلددددددد َِ َم حَ ل

ََددد ْ ْكدددل   دددا َم يََتبْ َددا حَيلض 

؟ ء   (32: 8ر " )َشيل



 االبن بمحبذ  بال ذات  أل   ا( 2)

َم نَفلَس ْ هللِ بِْح ح  حََ لِيٍّ " تو •  (14: 9عُ" )َُد 

لِتدَاا ... حَنَدا حََضدْع نَفلِسدي َعدِن اللِخدَحاِف "ب رادت   سد طان   بدده •

دا لَديلَ  حََبدد  يَألْخدْاَها . يِْحبُّ ِي اآلْهظ ألَن دي حََضدْع نَفلِسدي آلْخدَاَها حَيلض 

َََتا َ لِدي ْسد لطَان  . حََضََْتا حَنَا ِمنل َذاتِيِم  يظ بَلل  لِي ْس لطَان  حَنل حََض

ا  (18 – 17ظ 15: 10يو" )حَنل آْخَاَها حَيلض 

دا ال ِاي حََبب  َاظ َ َُدل َغس  َ َا ِمدنل َخطَايَانَدا بَِدِمد ِ " هو • ََ َ َدا ْم ْوك  ظ َ َ 

 (6 – 5: 1رؤ" )َ َكَت َة  هللِ حَبِي ِ 

 (26: 9عُ" )لِيْبلِطَل اللَخِطي ةَ بَِابِيَحِة نَفلِس ِ " ُد حْرتح •



ديَاِج "  اظ َ نَقََ  َبدائِ َ الس  َََل االثل َيلِن َ اِبد  ألَن  ْ ْهَو َسالَْم َاظ ال ِاي َ 

َََداَ ةَ  ْمبلِطال  بَِعَسِدِه نَداْموَس اللَوَصدايَا  ِدي  َدَحائَِ ظ . اللْمذََوس  َ حَِي الل

اظ  َ ا َسددالَم  اظ َصددانِ ا َ ِديددد  لَِكديل يَخل ْددَق االثل َدديلِن  ِددي نَفلِسددِ  إِنلَسدان ا َ اِبددد 

ََدَداَ ةَ بِد ِ  ُِظ َُداتاِل  الل . َ يَْصالَِح االثل َيلِن  ِي َ َسد  َ اِبد  َمَع هللاِ بِالص  ِي

يددِديَن َ اللقَددِحيبِينَ  َِ ظ حَنلددذَّْْ اللبَ ددَحْكَّل بَِسددالَم  ألَن  بِددِ  لَ َددا ِك َيل َددا .  ََعدداَء َ بَش 

ا  ِددي ْر ح  َ اِبددد  إِلَدد  اآلهِ  ظ بَددلل . ُْددْد م  ددْد ْغَحبَدداَء َ نْددْ ال  َل ا بَ ددذَّْل إِذ   َ َسل

ِل بَيلِ  هللاِ  يِسيَن َ حَهل  (19 – 14: 2حف)" َرِعي ة  َمَع اللقِد 



  الح ح القدس شارك  ي تدبيح الص يُ( 3)
 

َم نَفلَسدد ْ هللِ بِددْح ح  حََ لِدديٍّ " دداالبن • : 9عددُ)" َُددد 
14) 

" ْم لدْا األََ ِل ْمِسدحل ْ " مسحة المسديح ح ليدة •
 (23: 8حم)

ة  ِمدددنل ِ َتدددِة ْر ِح " قدددد • ََدددي َن ابلدددَن هللاِ بِقْدددو  َ تَ
دددَوابِ  ظ (4: 1ر )" اللقََداَسدددِةظ بِاللقِيَاَمدددِة ِمدددَن األَمل

ةِ  َمَسَح ْ "  : 10حع)" هللاْ بِالحُّ ِح اللقْدْدِس َ اللقْدو 
38) 

لالك   ن إرسالية المسيح  ي ال مان هي مدن •
هُّ "اآله  الددددح ح القدددددس  ددددي ْد الددددح  اآلَن الس 

َس َ ِي َ ْر ْب ْ   (16" 48إ )" حَرل

كما كان ل ح ح القددس د ره  دي سدح الذعسدد •
 بدددل ع ددد  السددديد المسددديح  ددددي ظ (35: 1لدددو)

 (16: 3م )المَمودية 



بددل الددح ح القدددس حيضددا  ع دد  الذالميددا كمددا •

 ددي هيئددة حلسدد ة ناريددة م قسددمة   ددي الَ يددة

ع ددد  كدددل  ابدددد مددد تَّظ  موهدددَّ  حعطددداهَّ 

 عداء إلديتَّ ْمحسدال  ظ (4 – 1: 2حع)مواهب  

: 15يدو) من االبدن ظ (26: 14يو) من اآله

26  16 :7) 

 نقدددل الددددح ح القدددددس اسددددذحقاُاب الفددددداء •

ددا : "كقددول السدديد المسدديح ل ك يسددة يَألْخددْا ِمم 

بِدْحْكَّل  ظ  تدو (15 – 13: 16يدو" )لِدي َ يْخل

يشدددارك  دددي تقددددي  الك يسدددة بسدددك    يتدددا 

 . عم    ي حسحارها  ُيام  بذدبيحها

 



: 3كدو1)بسدك اه  ديتَّ  يعَل المؤم ين هديكال  هلل الح ح القدس •
 (.22: 2ظ حف19: 6  17 – 16

 11ظ 4: 12كدو1)  بتاا الح ح الوابد يذوبد ن إل   سد  ابد•
 (5 – 3: 4ظ حف13 –

الذدي رحسدتا المسديح  العسدد الوابدد هدو الك يسدة الوابددة هاا •
: 5حف/  17ظ 15: 6كو1ظ 5: 12ر ) حعضاؤها حعضاء  سده 

 (18: 1كو/  23

 نذَدحف ظ (3: 12كدو1) الشدتادة أللوهدة اابدن ب  ندذمكن مدن •
 (12 – 10: 2كو1) ع   األشياء الموهوبة ل ا من هللا

 (27 – 26: 8ر ) نص ي  نذَ َّ كيُ نح ع الصالة ب  •

 (8 – 5: 5ر ) ت سكُ محبة هللا  ي ُ وب ا من خالل  •



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... ( اآله بال إب   الوبيد لكي نحيا ب •
  ) ..... ( اابن بال ذات  عامال  الص ح بدم ص يب •
الدح ح القددس ي قدل ل دا اسدذحقاُاب الفدداء لكدل الك يسدة •

  ) ..... (  ي كل الَالَّ
  ) ..... ( يعُ حن يكون محد دا  •
  ) ..... ( ال الو  اشذحك  ي الفداء•



 كت وب االبن  عم   الشفاعي بكفارة  سده  دم اسذمحارية ( ط)

الكداهن كان إبن هللا الْمذعسد الْمَ ق ع   الص يُ هو •

 سدد طان   ب رداتدد ظ ألندد  ُدددم ذاتدد  خالصددا   الابيحددة

 . بده

 تمذددد  اع يددة ذبيحددة الصدد يُ لذشددمل خطايددا  ميددع •

البشدددح  دددي كدددل  مدددان  مكدددان م دددا آدم  إلددد  ح اخدددح 

 .الدهور

ألن  كفددارة كام ددة ُْدددم  مددحة  ابدددة  ددال تذكددحرهددي •

ة  َ اِبدَدة ظ إِذل َُدد َم " اع يذتا بال بد د  ََدَل هدَاا َمدح  حَن  ْ  َ

 (.10: 10  12: 9   27: 7عُ" )نَفلَس ْ 

حصبح هو الوسدي  بدين هللا  بحق كفارة ذبيحة  سده •

ظ  تددددو  سددددي  الَتددددد العديددددد (5: 2تددددي1)  ال دددداس

 (.24: 12/  15: 9/  8 – 6: 8عُ)



ظ كت وتددددد  بابيحدددددة  سدددددده ال يددددد  ل•

اَللَمِسدديْح " شددفاعذ  الكفاريددة مسددذمحة 

داظ  ْهَو ال دِاي َمداَبظ بَدلل بِداللَحِحي  َُداَم حَيلض 

ددا َعددنل يَِمدديِن هللاِظ ال ددِاي  ال ددِاي ْهددَو حَيلض 

دددددددفَْع  ِي َدددددددا دددددددا يَشل ظ (34: 8ر " )حَيلض 

 (.25 – 24: 7/  2 – 1: 8عُ)

 نحدددددن نحصدددددل اآلن ع ددددد  مفاعيدددددل •

شفاعة المسيح الكفارية بابيحة  سدده 

مدددن خدددالل عمدددل الدددح ح القددددس  دددي 

الك يسدددددة  حسدددددحارها بصدددددفة عامدددددةظ 

 ذبيحة اا خارسذيا بالذ ا ل مدن  سدد 

 (. 6يو)الحه  دم  بصفة خاصة 



 : صل

 اابن الوبيد•

 اآله•

 بال إب   عن خالص ا

 هو الكاهن  هو الابيحة

 هو كأس اا خارسذيا بدم المسيح

 ي قل ل ا  داء الحه يسوع عبح األ يال

 الح ح القدس•

 الَتد العديد•



 بين الفداء  القيامة( 7)



مدن المديالد إلد  المدوب  ذلدك لكدي  ا  المسيح كل محابدل بيداة اانسدان •

 .يْشارك ا كل ش 

ظ لددالك كددان البددد لدد  حن يذددا ل المددوب مددا ال يعددو ه المسدديح يظددل ْمظ مددا  •

ْب  ِددي َ اِدي ِرددل  »: حيضددا ظ بذدد  يمكددن حن نْحتددل مددع دا د ال بددي إَِذا ِسددحل

ي َِ اظ ألَن َك حَنلَ  َم ِب الَ حََخاْف َشح    (4: 23م )« اللَمول

اثَّ إ ذا  الموب بالعسد السيد المسيح •  بالموب داس الموب  ُدام م ذصدح 

 .  ي اليوم ال الث من بين األمواب

 .بس طان  االتي ُد حُام نفس يقم  حبد  لك   لَّ •



كرررر ن دأررررد للقرررروف الترررري ُتصررررلح 

 .بأيعتن  ان  تألغ كو البدفين

كررر ن يلزم،ررر  ان تلمرررس الأدايرررة 

وتمتررررد  لرررر  الن، يررررة ( المرررريود)

 .لتمبي كً م  أين،م ( المو )
 (القديس  يدينيئوس)

 ذ لررم يكررن المررو  قرر دداإ ان يلررت،م 

الدب م  لم يتجسدل ود ك ن للجحيم 

ل،ررذا جرر   . ان يأتلعرره مرر  لررم يتررأنس

الدب من فذدا ل ااذ من،  ن سوت إل 

 .حت  يداً  ل  الجحيم
 (م دافدام السدي ني)

 نه كداٍع ُشج ع اسد األسد الذي ك ن يدفب القبع ن ويادب الحظيردف 

 . فكسد اني أه والع ما لأه وتدكه كلعأة يلعب أ،  اودد 

هكذا انتصد المسيح فل  المو  الذي ك ن ُيثيد ُذفرد الأشرديةل وسرلب 

لعلرره )منره صررفته المدفأررة حترر  صرر د  الأنرر   الصررميدا  تل،ررون أرره 

 (.يقصد الش،يدا  الصميدا  سن إ 
 (القديس يوحن  الذهأي الفم)



 ...ُيامة المسيح 
حَنَددا هْددَو اللقِيَاَمددةْ »: كيددُ ال يقددوم المسدديح  هددو الدداي ُددال•

 (25: 11يو)« َ اللَحيَاةْ 

ظ غ بد  غ ُ الموب المحكوم ب  ع     س اُام المسيح ألن  •

بموتددد  هدددو ع دددا  صدددارب ل دددا الحيددداة  صدددار هدددو بددداكورة 

 (20: 15كو1)الحاُدين 

  دخل إل  األُداس كسابق أل   دا ليؤكدد ُيامذ داُام المسيح •
َسديَظلَتْح ثَانِيَدة  بِدالَ »  ظ (12: 9عدُ)« حَبَدِدي  ا ِدَداء   (ل ا)  ََوَ دَ »

 (28: 9عُ)« يَ لذَِظْح نَ ْ َخِطي ة  لِ لَخالَِ  لِ  ِايَن 

ُيامدة المسديح ْدعامدة المسديحية  حسداس البشدارة حصبح  •

ه  » ددَتاَدةَ بِقِيَاَمددِة الددح  ْسددْل يْددَؤدُّ َن الش  ة  َعِظيَمددة  َكدداَن الحُّ َ بِقْددو 
 (33: 4حع)« يَْسوعَ 

  دحح الَدالَّ ك د   الك يسدةظ بالقيامة  حح الذالميداظ   حبد •
ددددددا يقددددددول(. 10: 1تدددددد 2)" حنددددددار الحيدددددداة  الخ ددددددود"   حيض 

 دد ن الحيدداة حْرَتددحب  ُددد رحي ددا  نشددتد  نخبددحكَّ " الكذدداه

 (.2: 1يو1" )بالحياة األبدية الذي كان  ع د اآله  حرتحب ل ا



 بالقيامة تحقق اانذصار الكامل

تْ بد  نْصدحت  ُيامة السديد المسديح مدن بدين األمدواب بالعسدد •
ن دَك ألَ » الكام ة ع د  المدوب ر بيدا    سدديا   نظحيدا   حخالُيدا  

الَددنل تَددَدَع تَقِي ددَك يَددَحى . لَددنل تَذلددْحَك نَفلِسددي  ِددي اللَتاِ يَددةِ  «  ََسدداد 
 (.10: 16م )

هدددو انفصدددام  اضدددمحالل ل شخصدددية اانسدددانية  المدددوب هدددو •
 الغ بددة لددالك ظ  العسدددل َالُددة القائمددة بددين الددح ح  الدد ف  

ظ حي الوبددةع   الموب يعُ حن تْسذَ َن بذحقيدق عدودة هداه 
 هاا ما عب حب ع   . العسد محة حخحى بال ف   الح حاتحاد 

 حتد  نفسد ظ ”: صالة القسدمة السدحيانية  دي القدداس االتدي
 .“ ات حدب بعسده

 

 



ُيامة المسيح بالعسد من بدين األمدوابظ ال يكدون ه داك بد ن •

 ..ل حياةانذصار  

ابلذْ ِدَع »: ثمح  لتاا االنذصارهاه القيامةظ ال يو د ه اك  بد ن •

 ها يدـة؟ حين شوَكذَْك يا موب؟ حين َغ َبَذْدِك يدا. الموْب إل  غ بة

ا شوكـة الموب  تي الخطيةظ  ُدوة الخطيدة هدي ال داموس . حم 

«  لكددن شددكحا  هلل الدداي يَْطي ددا الغ بددة بحب ددا يسددوع المسدديح

 (.57-54: 15كو 1)

بالقيامة بالعسد من بين األمدوابظ رتدح انددبار  ه يمدة  ق  •

 د ن  إيمان دا  إصدحارنا ع د  ُيامدة المسديح مدن لدالك ظ الموب

 .  يذ ع عبين األمواب بالعسد من الْمحال حن 



 المغ ى  راء القيامة

بدد ن الصدد يُ ال يفتمتددا حندد  بذدد  لكددي ر ددع السدديد المسدديح إلدد  الك يسددة •

 . . ي يسذطيع حن يذحكتا 

 لك  ددا سددوف نَدديش طددوال الَمددح  ظخطايانددامددن حندد  ُددد د ددع ثمددن  بددالحغَّ •

لالك ُال القدي  بول  عدن السديد المسديح  مديونين لتاا الدم طوال بيات اظ

ألن ددا ال  ظ(25: 4ر " )الدداي حْسدد َّ مددن ح ددل خطايانددا  حُْدديَّ أل ددل تبحيحنددا"

 . ُام المسيح من بين األمواب نسذطيع حن نذبحر  نسذَيد سالم ا إال إذا

كددان بالصدد يُ ُددد د ددع ثمددن خطاياندداظ  بقيامذدد  محددا خطايانددا  سددامح ا  دد ذا •

 . صالح ا

اانسان البد حن يطمئن ع   مصديحه  ذلدك بَدودة الحيداة مدن  ديدد  ُد كان •

 . هاه هي القيامة الذي تبشح بتا المسيحية  ي الَالَّ ك   ظحخحىمحة 

: ُدالوا يتدوذا ااسدخحيوطي  ع دما حراد الحسل اخذيار حبد الذالميا بدال  مدن•

ََ َا َ اِبد  ِم لْتَّل يَِصيْح » ا َم  (22: 1حع)« بِقِيَاَمذِ ِ َشاِهد 



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... (  ق  بقيامذ  من األمواب حع ن عن كمال  داؤه•

  ) ..... ( بالقيامة  الصَود صار ل ا  ِداء  حبديا  •
كاندد  القيامددة هددي الموضددوع الحئيسددي لكددحا ة الحسددل •

 ..األطتار
) ..... (  



 األُانيَّ  ي ُوة القيامة د ر 

 ُيامة المسيح تم  باشذحاك ال الو  القد س

والرردوح القرردس لرره دود فرري 

قي مة المسيح و ق متنر  نحرن 
 من األموا 

 المسيح ق م اآلب اق م المسيح

 18: 3أب1•

 4: 1دو•

قرررررررررررررررررررر دن ) 11: 8دو•
 (14: 37حز

 1: 1غً•

 30: 5و 24: 2اع•

 9: 10و 24: 4دو•

 12: 2كو•

 20: 13فب•

 21: 1أب1•
 23 – 20: 1اك•

 14: 6كو1•

 من األموا 

 64: 27م •

 6: 16مد•

 6: 24لو•

 12: 15كو1•

 في اليوم الث ل  حسب الكتب

 20ل 4: 15كو1•

 هو اوً قي مة األموا 

 23: 26اع•



 اآلثار المادية الشاهدة ع   الص يُ  القيامة( 8)



 اآلثار المادية الشاهدة ع   الص يُ  القيامة

 ي الَالَّ ح مع كقدوة  بحكدة انذشار عالمة الص يُ 1)
 . نْصحة بذ   ي بالد الح مان

 المَعد اب الذدي تحدد  م د  بدالحغَّ القبح الْمقددس 2)
 .من حن  ُبح  ار 

 ما صابب  من مَعد ابظ  ك دالك اكذشاف الص يُ 3)
المَعددد اب الذدددي رتدددحب مدددن حد اب الصددد يُ م دددل 

 . الححبة  المساميح

الداين ُداموا بدراسدة الكفدن الْمقددس شتادة الَْ ماء 4)
 تح يددل ال سدديج المصدد وع م دد   تاريخدد   ح دد اء 

 .ال باتاب الَالقة ب 

 .دراسة الصورة المطبوعة ع   الكفن الْمقدس5)

شددتادة المدددؤرخين  ع مددداء اآلثددار  آبددداء الك يسدددة 6)
 .  الذق يد  المعامع المقدسة



 :حكمل
 

مددددن اآلثددددار الماديددددة الشدددداهدة ع دددد  الصدددد يُ 
 : القيامة

 القبح الْمقدس• ............................

 اكذشاف الص يُ المعيد• ........................................

َْ ماء  ي الكفن الْمقدس• .....................................................  شتادة ال



 الص يُ  ي المسيحية( 9)



 ُوة الص يُ( 1)

الصددد يُ ر دددع الخ يقدددة ك تدددا مدددن دائدددحة •
الَصدديان إلدد  الصددفح الك دد   المصددالحةظ 
مددن الددح   إلدد  القبددول  االخذيددارظ مددن 
الَبوديددددددددة إلدددددددد  الب ددددددددوة  الميددددددددحا  

 !! ي هللا المسيح مع

الصدد يُ مدداخح  يدد  كددل معددد هللا بددل  كددل •
 مدددن حدرك سدددح المسددديح . معدددد اانسدددان

المص وه  آمن باال  الْمتانظ انكشُ ل  
السح  انق ُ تعديفد  إلد  دمدوع  هذدافظ 
 ع حتدد  إلدد  إيمددان  شددتادةظ  تع دد  لدد  
الصدد يُ كمصدددر  بيددد ل حددق  المَح ددة 

 ...   الخال 



بددول المسدديح صددورة الصدد يُ الدداي عح  دداه يددوم 
 :العمَة

الدداي لددَّ يقددوى هددو ع دد  صدد يُ الخشددُ ال قيددل •
 بم    سق  تح  ثق  ظ 

االص يُ الاي بدا حمام حببائ  •  ظ كحيت ا مشئوم 

الاي تحاءى ألعدائ  ذال   شماتةظ  كان بال سدبة •
ال  اموس   ظ لَ ة  عار 

 : هاا صار ل ا من ح ل يسوع     يسوع

 شحكة سَادة حبدية •

 مصدر رابة  سح ر  ا ذخارظ •

ك مددددا ا دادب اآلالم مددددن ح ددددل شددددتادة يسددددوع •
ا  ا دادب الحياة ُدوة  ا دادب رؤية الص يُ نور 

اظ    ع اء 

ارتفددع الصدد يُ مددن الذدداري  لي غددحس  ددي عمددق •
 .  الضميح حعمال



ظ ألن المدوب القيامدة تكحيَّ الص يُ ندابع مدن كحامدة•

الددداي باشدددحه الدددحه ع ددد  الصددد يُظ حثمدددح ُيامدددة 

ا  يكدون الصد يُ باخذصدار هدو سدبُ .  بالذالي معد 

 !!المعد

ُدائال   القددي  يوب دا الصد يُ بالمعدد يصُ ي هاا •

ألن يسدوع لدَّ يكدن : " ي موضدوع انسدكاه الدح ح

ا بالك ال  الصد يُظ ( 39: 7يو" )ُد ْمِعد  بَد مشيح 

ددا  حنددا إن : " المسدديح نفسدد  سددم   الصدد يُ ارتفاع 

ا إلد  حيدة . ارتفَ  ح اه إل   العميع ُدال هداا مشديح 

َ ا حن يموب  (.33ظ 32: 12يو" )ميذة كان م م

السالم ل ص يُ : إذ ا  حق ل ا حن نتذُ بملء ح واه ا•

 !! مصدر كل ارتفاع  معد

 ددد ن كدددان الصددد يُ هدددو حُصددد  صدددورة لالتضددداع •

 المالدددةظ  تدددو ُدددد صدددار حعظدددَّ  اسدددطة لالرتفددداع 

 . المعد

 



 معد الص يُ( 2)

 .الاي ع ي  د ع المسيح ثمن كل خطايانا ل ص يُ السالم•

السددالم ل صدد يُ المحيددي الدداي بدد   الدد  ال َ ددة  ُب  ددا الحيدداة •

 .األبدية

الخطيددة  الَددالَّ  السددالم ل صدد يُ رمدد  المعددد  ال صددحة ع دد •

 . العسد  كل ُواب الظ مة

ا حن نمعدددد الصددد يُ  إشدددارة الصددد يُظ  تدددو • ا  يدددد ل دددا  دددد  إذ 

محدددور كدددل طقددد   بدايدددة  نتايدددة كدددل تقددددي ظ سدددح القدددوة 

 .المذد قة  ي كل سحظ  ال َمة الحالة ع   كل نف 

 



الددددداي بددددد  صدددددار  رب دددددا يسدددددوع المسددددديح    حدددددُ صددددد يُ•
 . الدخول إل  شحكة اآلالم لكي نحيا ل  بالحُ الفداء ل ا

بمددل الصدد يُ هددو عالمددة الذ مدداة الحقيقيددة بحفدد  الوصدديةظ •
 ابذمددال المشددقة  الذعدداره  نحددن نسدديح ع دد  دره الصدد يُ 
 ُبول ااهاناب بشدكحظ   حدد الدااب  الخدمدة  البدال بذقدديَّ 
ذ ات ا ذبيحة بدُظ ع د  مدابح الحدُ االتدي تذقدد ب دار محبدة 

 .هللا يشذمتا الحه رائحة رض  عن الَالَّ

بي ما نحا ل حن نَديش بسدُ  صدايا المسديحظ ُبدل حن يكدون •
مددن  تددة المصددالحة مددع ( 16: 2كددو1" ) كددح المسدديح" ل ددا 

الص يُ  طاعة المسيح  ي الدره المؤدى إلي ظ نخفق بشددةظ 
 يذ يدددُ ل دددا الذَ ددديَّ المسددديحي ك ددد ظ   صددديح مَ مدددين كابدددة 

 . مذَ مين ألكاذيُ



 :حكمل

 كحامة القيامة ...................... تكحيَّ الص يُ نابع من•

 الذ ماة الحقيقية ........................ بمل الص يُ هو عالمة•

  كح المسيح ................. ُبل حن نَيش الوصية يعُ حن يكون ل ا•



 عتد  ديد بالص يُ( 3)

دد  » ََتل دا لِ َمة  حَ لَضَل بِِمقلَداِر َما هَْو َ ِسدي   حَيلض  َ لِك   ْ اآلَن َُدل َبَصَل َع َ  ِخدل
ظَََّظ َُدل تَ َب َ  َع َ  َمَواِعيَد حَ لَضلَ   (6: 8عُ)« حَعل

 َ ِن د ْ لَدول َكداَن » :لتداا يقدول الَتدد العديدد المقصود بالَتد األعظَّ هدو•
ِضع  لِ َان   َُ َمول ُ  لََما طْ ِ ْل باِلَ َعيل ا .ذلَِك األَ   هَْوَذا »: ألَن  ْ يَقْوْل لَتَّْل الَئِم 

دَحائِيَل َ َمدَع بَيلدِ  يَتْدوَذا  دْل َمدَع بَيلدِ  إِسل ظ ِبيَن حَْكم  هُّ حَي ام  تَألتِيظ يَقْوْل الح 
ا ا َ ِديد  د   (8 – 7: 8عُ)« .َعتل

:  31إر) إرميا ال بي إذن  قد ذكح الحه  ي حسفار الَتد القديَّ  ي نبوة•
الداي سدوف يصد َ  الدحه مدع شدَب   يخذ دُ عدن  الَتد العديد (31

 :الَتد القديَّ  ي طبيَذ    ي مداه  نذائع 

 الَتد القديَّ ُام ع د  حسداس الحمد   قد  بالدابائح الحيوانيدةظ حمدا
 .الَتد العديد  قد تأس  ع   ذبيحة المسيح الفائقة القيمة

 الَتد القديَّ تَّ بددم الدابائح الحيوانيدة حمدا الَتدد العديدد  تدو بددم
 .المسيح



 ..  الَشاء الحباني  القداس االتي 

ارتباط ددا  ثيق دداظ  الصدد يُ ارتددب  الَشدداء الحبدداني بابيحددة•

 ددي لي دة اآلالم  مدا بَددد  الصد يُ ألند  هدو امذددداد لابيحدة

عدن  السيد المسيح لذالمياه ُال. ُيامة الحه من األمواب

هددِاِه » (:اا خارسددذيا)الكددأس  ُدد  تأسددي  سددح الشددكح 

دددفَْك َعددد لْكَّل  دددْد اللَعِديدددْد بِدددَدِمي ال دددِاي يْسل ََتل « اللَكدددألْس ِهدددَي الل

هكدداا نددحى بوضددوح ارتبدداط الَتددد العديددد (. 20: 22لددو)

 الص يُ بدم المسيح الاي سفك ع  

ا • بين كدأس  السيد المسيح كيُ رب ي بغي حن نالب  حيض 

هددداه " :إذ ُدددال  بدددين دمددد   الَتدددد العديدددد اا خارسدددذيا

  (.25: 11كو1ظ 20: 22لو)" الكأس هي الَتد العديد بدم 

اسدددددذمحارية الَتدددددد العديدددددد تذوُدددددُ ع ددددد  إذن  ددددد ن  •

بددددم المسددديح الحقيقدددي  اا خارسدددذيا اسدددذمحارية كدددأس

هددي الَتددد  هدداه الكددأس" :ألن السدديد ُددال. الك يسددة  ددي

 ".الَتد العديد بدم " لَّ يقل  ق  " العديد بدم 

 



 ؟ صح حم خطأ
 

اسذمحارية الَتد العديد تذوُُ ع   اسذمحارية كدأس •

  ) ..... ( ااخارسذيا بدم المسيح



 شحكذ ا  ي آالم المسيح( 10)



 شحكذ ا  ي آالم المسيح

حنتدا لَ دة محسدوبة الذي كان   اليومية الطبيَيةهللا البشحية  ي آالمتا شارك •
  ..الخطية بسبُ

ليح دع ال َ دة ع تدا  بذعسد إب  ظ شدارك ا ْمحدذمال  كدل اآلالم  الذعداره م   داظ •
 : يحولتا إل  شحكة بُ مع هللا  ي المسيح

  َوتَ ْ  ِدي ْكدل بِ َ إِخل ء  ِمنل ثََّ  َكاَن يَ لبَِغي حَنل يْشل  ِدي َمدا هْدَو َُددل تَدأَل ََّ ألَن د ْ .. َشديل
بِينَ  يَن اللْمَعح  َِ ب ا يَقلِدْر حَنل يْ  (18 – 17: 2عُ) .ْمَعح 

 ظ بَدلل لِ  دِاي دْد الَ ألَنلفِْسدِتَّل َل يَداْء  ِيَمدا بَ ديَش األَبل َِ ِل اللَعِميِع َكيل يَ َ هَْو َماَب ألَ ل
 (15: 5كو2) َ َُامَ َماَب ألَ ل ِِتَّل 

 دِد ء  لَِمعل ََ ْوا ْكدل  َشديل ََ ْوَن َشديلئ اظ  َدا ل َحبْوَن حَ ل تَفل  هللاِ  َ َِذا ْك لذَّْل تَألْك ْوَن حَ ل تَشل
 (31: 10كو1)



 هل اشذحك ا  ي آالم الفداء؟

مددن الخطددأ حن يْقددال حن ددا نشددذحك  ددي آالم •
 !المسيح الفادية

المسيح ْص ُ  ماب بعسد بشحيظ  لدي  •
. ظ  ال بعسدد كدل الخطداةبعسد كل البشحية

 .بعسد  ابد طاهح بال عيُبل 

مسددددذحيل حن يذحددددد المسدددديح بعسددددد كددددل •
الخطاةظ  مسذحيل حن  سدد الخطداة يصدَد 
ع دد  الصدد يُ ْمذحدددا  بالمسدديحظ  الذقدمددة 

 . البد حن تكون بال عيُ

نشددذحك مَ اهددا حن « شددحكة آالمدد »عبددارة •
مَ   ي آالم الخدمة  الكحا ةظ  دي ابذمدال 

 .الضيقاب  ااضطتاداب  ااهاناب



 :حكمل
 

 :مَ ا حن نشذحك مَ   ي« شحكة آالم »عبارة 

 آالم الخدمة  الكحا ة ..................................

 ابذمال الضيقاب  ااضطتاداب  ااهاناب ..............................................................



 بمل الص يُ

الص يُ هو حُوى بدد   دي بيداة المسديح بدالحغَّ مدن حند  حضدَُ موُدُ •

ظ لِك  د ْ حَن د ْ » :األرضمن مواُُ الحه ع     ُ َل َُ ِمدنل َضد َ إِنل َكداَن َُددل ْصد ِ

ِة هللاِ  ِة هللاِ ِمددنل . َبدديه بِقْددو  ََدد ْ بِقْددو  يَا َم ََفَاْء  ِيددِ ظ لِك   َددا َسدد َحل ددا ْضدد ْن حَيلض   َدد َحل

 (.4: 13كو2) «ِ َتذِْكَّل 

إل  ال م ية ال َ ة بول  ظ  بياةظ بول  الموب إل   اع ةُوة إذا   الص يُ•

الَددا ة إلد  محبدةظ  الظدالم بولد   إل  بدحظ  الخطية بول  حبديةظ بحكة 

إل  ندور حشدحل  دي ُ دوه العالسدين  دي الظ مدة  ردالل المدوب إشدحاُ ا ال 

 !ي طف 

 ظ كحامدة  ن كان الص يُ من الخارج هوان ا  لَ ةظ  تدو  دي الدداخل معدد •

 هاا  ي الواُع يَبح عن مضمون بيات دا الذدي نحياهدا  دي المسديح  الذدي 

ِمدْل َصد ِيبَ ْ َ يَدألتِي َ َرائِدي  َدالَ يَقلدِدْر َمنل »: كل يوم اانعيل بتايطالب ا  الَ يَحل

احَنل يَْكوَن لِي   (.27: 14لو ) «تِ لِميا 

 



 المَ   الَم ي لحمل الص يُ

 ااتضاع•

 إخفاء  إنكار الااب•

 ُبول ااهانة من ح ل اسَّ الحه يسوع•

بددددال الددددااب  الذَددددُ لحابددددة  خدمددددة •
 اآلخحين

ااعذددددحاف باايمددددان  االسددددذتانة بكددددل •
 الَواُُ

ت فيدا الوصدية  الحيدداة مدع المسديح  ددي •
 .الطحيق الضيق المؤدي ل حياة



 المفتوم اانعي ي ل ص يُ
م ا حن نحم   كل يوم ع   حكذا  دا ك يدح ثقيدلظ هدو  دي المط وه الص يُ •

بقيقذ  ُوة بام ة ل نسان  لدي  ثقدال  ع يد ظ يحدول المدوب الداي تم  دك 
العسد بسبُ الخطية إل  ُيامة  بياة حبدية بسبُ دم الغفدحان الم سدكُ 

 .ع ي 

ر مدددددة هددددداا الَدددددالَّ الذدددددي تسددددديطح ع ددددد  ُ وب دددددا الصددددد يُ نوا ددددد  ب•
الصد يُ تمدوب بقدوة الذدي تقدذحَّ بيات دا كدل سداعةظ ألند   الخطية بسبُ

ال ف  عن شتواتتاظ  يذحول الح ن  الك بة  ال دم إل  بح  ابذتداج مدع 
 . حح حبدى

 بقدر ما يكون الص يُ مح ة بقيقية ل  ف  تعدو   يتدا غصدة المدوبظ •
 .بقدر ما يذع   الص يُ عن سالم يفول الَقل

من ارتض  حن يدخل  ي اخذبار ص يُ المسيحظ ك يح يَيش  كل يوم بكل •
خسائحه عن مسحةظ هاا يَدحف كيدُ تذحدول الظ مدة إلد  ندورظ  الحد ن 

 .إل   ححظ  الَدا ة إل  بُظ  الضيق إل  مسحة  سالم

 



 الذأمل  ي آالم المسيح  ص يب 

الذأمددل  ددي آالم  صدد يُ رب ددا يسددوع •
يْكسددُ الدد ف  ْبحيددة  سددالما   ُددوة 

 .. غفحانا  

 بقددددر مدددا يددد داد تأم  دددا  دددي اآلالم •
 الصدد يُظ بقدددر مددا تذَمددق شددحكذ ا 

 .. مَح ذ ا ل حه يسوع

الذأمل  ي آالم  صد يُ الدحه يسدوع •
عبددادة حساسددية  ددي بيدداة المسدديحي 

حَنلددذَّْْ ال ددِايَن حََمدداَم ْعيْددونِْكَّل َُدددل ْرِسددََّ »
دددد ْوب ايَْسددددوْع اللَمِسدددديْح بَيلدددد َْكَّل  « َمصل

 (1: 3غل)



 :حكمل اآلية

 حَنلذَّْْ ال ِايَن حََمامَ 
............ 
 َُدل ْرِسََّ  ْعيْونِْكَّل 

.................. 
 يَْسوْع اللَمِسيحْ 

 بَيل َْكَّل 
............. 
 .َمصل ْوب ا

 .................. الشاهد
 (1: 3غالطية)



.. اسجد تح  اقردام صرليأك الع ديرة واقأل،ر 

فنررردم  اداك .. اقرررون منظرررد ُيشرررأع نفسررري

 فدي ن إ فل  الصليب ألجليل 

فتكتسرري نفسرري مررن ثرروب نعمتررك ومحأتررك 

 ..وب، دتك

اشرركدك فلرر  »: اُكردد كررً يروم مررع الكنيسرة

 .«كً ح ً ألنك ستدتن 
 (القما أيشوي ك مً)

دأيل  ن تعييردا  ُمعيديرك لرم 

ُتنزلررك فررن الصررليب وتحولررك 

 .فن دس لة الاوا

فر فبني يرر   ل،رري ان د التفرر  

 لررر  تعييررردا  اآلاررردينل أرررً 

 .اتعلم منك الصأد
 (القما أيشوي ك مً)

.. دأيل  لني د احتمً هذا المنظدل منظد استمداد فتح ذدافيك ليً ن، د 

 ن،  متألمة وُمسمدف ومفتوحةل وقلأك ينأض حأر إ والمر إ ..  نه صعب جداإ 

 .د ُيديحه  د صيداإ ثمين إ ك للا اليمين.. ودم إ 
 (القما أيشوي ك مً)



فررري ن، يرررة يررروميل وفررري جلسرررتي 

تحررر  اقررردام صرررليأك اتأمرررً  كليرررً 

شرروككل فأسررجد متررذلوإ اكشررك لررك 

 ..كً اشواكي وجداح تي

ادن .. وكلم  اكشك لك فن شوكة

يررردك اللبيفرررة تسرررحأ،  أدقرررة مرررن 

جسدي لتبع،  فلر  اقردس مكر ن 

 .. فل  داسك

تسرحب األشرواك مررن فقلري ويرردي 

وفكرررردي وجسررررديل ثررررم تكوم،رررر  

وتصررنع من،رر   كليررً فرر د و كليررً 

 .لعنة و كليً دنس
 (القما أيشوي ك مً)
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 خال  اانسان . 1

حَن  اللَمِسيَح يَْسوَع َ داَء إِلَد  •

ََددددددالََِّ لِدددددديَْخ  َ  اللْخطَدددددداةَ   الل

 (15: 1تي1)

َسدددددددَل االبلدددددددَن • اآلَه َُددددددددل حَرل

ََددددالََِّ  ددددا لِ ل : 4يددددو1) .ْمَخ  ص 

14) 

هددَاا هْددَو بِاللَحقِيقَددِة اللَمِسدديْح •

ََالََِّ   (42: 4يو. )ْمَخ  ْ  الل



 أصدبح ظ بموت  حبطل عد  المدوب ه يمة الموب. 2

المؤم ددون يحذقددح ن المددوب  ال 

ألن المسددددديح بموتددددد   يخشدددددون 

 :داس الموب

ألَن  لِددَي اللَحيَدداةَ ِهددَي اللَمِسدديْح •

ْب هْدددَو ِربلدددح   : 1 دددي) .َ اللَمدددول

21) 

ذَِتاء  حَنل حَنلطَ ِدَق َ حَْكدوَن • لَِي اشل

ا  .َمَع اللَمِسيِحظ َذاَك حَ لَضدْل ِ دد  

 (23: 1 ي)



 ه يمة الشيطان. 3

ََدد ْ  ِمددَن اللَوَسددِ  ( المسدديح)َُدددل َر َ

ا ح  ُِظ ْمَسددددددددددم  دددددددددد ِي  إِي دددددددددداهْ بِالص 

َد   يَاَسددددابِ إِذل َ ددددح  ددددالَِطينَ  الح   َ الس 

اظ  (الشدددددياطين) دددددَتَحْهَّل ِ َتدددددار  حَشل

ا بِِتَّل  ِي ِ   (15 – 14: 2كو) .رَا ِح 



 إ الة لَ ة ال اموس. 4

َل َدددددددِة • اَللَمِسددددددديْح ا لذَدددددددَدانَا ِمدددددددنل لَ

َل َددة  ألَ ل ِ َدداظ  ال  دداْموِسظ إِذل َصدداَر لَ

ذْدددوه   َْدددون  ْكدددلُّ َمدددنل »: ألَن ددد ْ َمكل َم ل

 (13: 3غل) .«ْع  َق َع َ  َخَشبَة  



 المصالحة  السالم. 5

ُ  لَْتددَّل َخطَايَدداْهَّل • ََددالَََّ لِ َفلِسددِ ظ َغيلددَح َباِسدد ا الل  هللاَ َكدداَن  ِددي اللَمِسدديِح ْمَصددالِح 
 (19: 5كو2)

ِب ابل ِدِ ظ • دَداء  َُددل ْصدولِحل َا َمدَع هللاِ بَِمدول دْن حَعل ال دِاي نِ ل َدا بِدِ   ..ألَن  ْ إِنل ْك  دا َ نَحل
 (11 – 10: 5ر ) .اآلَن اللْمَصالََحةَ 

د َ  • ديَاِج اللْمذََوس  اظ َ نَقََ  َبدائِ َ الس  َََل االثل َيلِن َ اِبد   ألَن  ْ ْهَو َسالَْم َاظ ال ِاي َ 
 (14: 2حف)



 غفحان الخطايا. 6

دددِد • ََتل حَن  هدددَاا هْدددَو َدِمدددي ال دددِاي لِ ل

دددِل  دددفَْك ِمدددنل حَ ل اللَعِديدددِد ال دددِاي يْسل

فِددددددددَحِة اللَخطَايَددددددددا  .َك ِيددددددددِحيَن لَِمغل

 (28: 26م )



 الذبحيح. 7

ْر  (المسيح) َ بِتَاا• يَذَبَح 

ِمنْ  : 13حع) ْكلُّ َمدنل يْدؤل

39) 

ْر َن اآلَن • دددْن ْمذَبَدددح  َ نَحل

( دم المسدددددديح) بَِدِمدددددد ِ 

 (9: 5ر )



 الذقدي   الذطتيح. 8

َدْم يَْسددوَع اللَمِسدديِح ابل ِددِ  يْطَت ْحنَددا •

 (7: 1يو1) .ِمنل ْكل  َخِطي ة  

ْسددددوَن بِذَقلددددِديَِّ َ َسددددِد • ددددْن ْمقَد  نَحل

ة  َ اِبددددَدة    .يَْسددددوَع اللَمِسدددديِح َمددددح 

 (10: 10عُ)



 ذح ل دا السديد المسديح لقد 

بالفداء الطحيق إلد  الحيداة 

 : األبدية  الميحا  األبدي

ََدالَََّ » ُ  هللاْ الل ألَن  ْ هَكَاا حََبد

َبذ   بََاَل ابل َ ْ اللَوِبيَدظ لَِكيل 

ِمْن بِدِ ظ  الَ يَتل َِك ْكدلُّ َمدنل يْدؤل

بَددددددلل تَْكددددددوْن لَدددددد ْ اللَحيَدددددداةْ 

 (16: 3يو)« األَبَِدي ةْ 

 ر اء م كوب هللا  الحياة األبدية. 9
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 الفداء  الخال   ي طقوس الك يسة( 12)



 عالمة الص يُ. 1

 

تَْ م ددا الك يسددة رشددَّ عالمددة الصدد يُ 

كددل  ُدد  ع ددد األكددل  الصددالة  الَمددل 

 الخطددح  الشددكحظ  رسدددم  ع دد  كدددل 

 :ش    ي ذلك

 .إع ا  ل ص يُ  إيمان بقوت ِ  •

 –الذ  يث )اعذحاف بحقائق اايمان •

 (الذعسد –الفداء 

  موت  ع ااعذحاف بفداء المسيح •

 



 :حكمل
 

 : ي رشَّ الص يُ اايمان بـ

 ال الو  .............. عقيدة•

 الفداء ........... عقيدة•

 إكحام الص يُ  اايمان بقوت ِ  .......................................... عقيدة•



 األ بية. 2

تَْ م ا الك يسة كيدُ نذداكح كدل بدين مدا تممد  المسديح مدن  دداء 

 : خال  ل ا

 الصوف الحد 

 أ كد المح كم  + قي مة الدب يسوع من األموا  

 الث لثة الجلد +مح كمة الدب يسوع 

 الس دسة ُفلق المسيح فل  الصليب

 الت سعة اسلم المسيح الدوح

 (الح دية فشد)المدوب   نزاً جسد المسيح من فل  الصليب

 (الث نية فشد)النوم  في القأد دفن المسيح

 (ادم   3)نصك الليً  تذك د المجئ الث ني+ كم  ص دع المسيح في جثسيم ني 



 ؟ صح حم خطأ
 

  ) ..... ( صالة باكح تاكار   د الحه يسوع•

  ) ..... ( صالة ال وم تاكار د ن السيد المسيح  ي القبح•

  ) ..... ( صالة السادسة تاكار ص ُ الحه يسوع•



 اابص مودية  الذسبحة. 3

أل دل تعسدده  نْسبح المسيح  عح كل يدومتَْ م ا الك يسة كيُ •
 التوسددداب ( الذما يدددد) خالصددد  ل دددا  دددي الاكصدددولو ياب 

 (.لوالدة اال ) الذااكياب ( تحاتيل) اابصالياب ( تسابيح)

: نذأمددل حبدددا  الَتددد القددديَّ بددالمَ   الح بددي العديددد يتددا •
 َبددور البحددح األبمددح رمدد  ل خددال ظ  الشددحه مددن الصددخحة 

ظ  ه يمة الم وك األشحار إشارة لت يمدة الشدياطين (المسيح)
 .  م وك الشح  ذلك بالص يُ



 صوم يومي األربَاء  العمَة. 4

مددددن خاللتمددددا نذدددداكح مددددؤامحة 

يتدددوذا مدددع كت دددة اليتدددود يدددوم 

األربَدداءظ  إتمددام الصدد ُ يدددوم 

 .العمَة



بتددا نْددد ن مددع المسدديح ل قددوم •
 مَ   ي ِ دة الحياة

 بتدددا ندددد ن طبيَذ دددا القديمدددة •
 نمدددوب مدددع المسددديح إيمانيدددا  
 باط يددددددا   نْقددددددحر حن نمددددددوب 

 .عن شتواب الَالَّ( داخ يا  )

بتدددددا يكذمدددددل إيمان دددددا بمدددددوب •
المسدددددددديح  ُيامذدددددددد  ع دددددددد  
المسدددذوى السدددحي  الح بدددي 
 األخدددح ي  اايمددداني  الددداي 

 .ي َك   ي بيات ا اليومية
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 حسبوع اآلالم. 6

 يددد  نسددديح خ دددُ المسددديح خطدددوة بخطدددوة باأللحدددان  القدددحاءاب 

اانعي ية  ال بواب  الصدوم الذقدوي الذخشدَي بذد  نذشدب  بمدوب 

 .  الحه  نشذحك  ي آالم  المحيية



 سح اا خارسذيا. 7

حن نذدداكح مددوب الددحه اسددذ م  الك يسددة مددن الددحه  مددن رسدد   •

 ُيامذدد  كحددد  بددي دائددَّ ماثددل حمددام عيون ددا سددحائحيا  مددن خددالل 

بذددد  ندددحاه حمام دددا باايمدددان  القدددداس االتدددي  سدددح اا خارسدددذيا

هوذا كدائن مَ دا ع د  هداه »:  الَيان مَا  كما تقول صالة القسمة

 «عمانوئيل إلت ا( المابح)المائدة 

ظ مدد ال  تغطيددة كددل  َددل  ددي القددداس لدد  رمدد  خددا  بأبدددا  الفددداء•

المددابح باابح سددفارين تحمدد  لوضددع بعددح ع دد  ُبددح المخ دد ظ 

 ال فا ة الم   ة تْشديح إلد  الخدذَّ الح مدانيظ  العال دل تْشديح إلد  

ال ل لة الذي بدث  ع د القيامةظ  تقسيَّ العسد الطاهح يْشيح إلد  

 (.آالم الْمخ  



 : صل

 اابح سفارين•

 العال ل•

 الخذَّ

 الحعح ع   القبح

  ل لة القيامة

 آالم الْمخ  

 صالة القسمة•

 ال فا ة الم   ة•



 يوم األبد. 8

الحه مدن تعديدد الخ يقدة (  حح)هاا هو اليوم الاي  ي  اسذحاح •
 .  محة حخحى

يوم الحابة األ ل الاي هو السب  لَّ يسذمح ألن الخطية ح سدب •
 تو الحابدة الدائمدة الداي  يد  تدَّ تعديدد الخ يقةظ حما يوم األبد 

 .اانسان  ُيامذ  من ضَفات   موت 

هو يوم ال صح  الححية  المعدد  الفدحح  البتعدة بقيامدة الدحه •
   يد  نذح د  تحقيدق ُدوة القيامدة  دي بيات دامن بين األمدوابظ 

بذ  نصحح مسدارها ع د  خطد  السديد المسديح  نؤكدد ُيامذد  
 .  ي ا



 ُانون اايمان. 9

 ..يشحح الذعسد  الفداء  القيامة  الدهح اآلتي•

ندددحدده ب يمدددان   تدددحا  بذددد  نسدددذحق حن ن دددال مدددن األسدددحار •

 .الْمقدسة الذي تَمل ُوتتا  ي المؤم ين



 عيد القيامة. 10

بكدددل مدددا  يددد  مدددن حلحدددان الفدددحح  الذت يدددل 

 الذسددددابيح  تم ي يددددة القيامددددة  القددددحاءاب 

المقدسة  االبذفاالب الح بيدة الذدي تسدذمح 

خمسددون يومدددا  بدددد ن صدددوم  ال ميطانيددداب 

 .  كذَبيح عميق عن اامذ ان  بتعة القيامة



 المحا ع

 (األنبا موس  األسقُ الَام)الذعسد  الفداء  القيامة •

 (البابا ش ودة ال الث)كيُ تَّ  داء البشح؟ •

 (ْمطحانية العي ة)مبادئ الَقائد المسيحية حصالذتا   َاليذتا •

 (الق  بيشوي ب مي)إيمان ا المسيحي صادل  حكيد •

 (إميل ماهح إسحق. د)محابل الخال   سَادة الم كوب األبدي لوبحار •

 (القم  بيشوي كامل)الص يُ •

 (الق  م س  يوب ا)يسوع المص وه •

 (الق  بيشوي صدُي)العمَة الَظيمة •

 (األنبا بيشوي)المسيح ْمشذت  األ يال •

 (هاني مي ا ميخائيل. د)الَدالة االتية •

 (األنبا ياكوبوس)رؤية ك سية آبائية : المسيحيةالص يُ  ي •

 (إريك سا ر) العديدانذصار المص وهظ نظحة عامة لذاري  الخال   ي الَتد •

 (البابا ش ودة ال الث)آدم  بواء •

 


