
 مقدمة 
  سفر الخروج : 

أنھ یبدأ  یبدأ سفر الخروج بذكر أسماء بنى یعقوب الذین استقروا في مصر عندما طلب یوسف إحضار إخوتھ وأبیھ الیھا, اي                 
.من المكان الذي توقف عنده سفر التكوین وھو مایؤید نظریھ كون الكاتب واحد  

 

في الیھودیة  : یعتبر سفر الخروج اھم اسفار التوراه .. فخروج الیھود من مصركان حجر األساس ومیالد لألمھ أو الكیان الیھودي 
حدث الخروج من مصر وفلق البحر   فأنمع داوود   أو إقامھ الملكیھلي الرغم من أھمیھ كل األحداث الالحقھ كدخول كنعان مع یشوع ع..و

القاب هللا األساسیھ في التراث  " صارت أحدعباره "الذي اخرجنا من ارض مصرعموما حتى ان  مرتكز الحیاه الیھودیھ ظل دومااألحمر

والصدقات في تنظیم العشور أھمیھ ویظھر تأثیر سفر الخروج أیضا في جمیع الصلوات والطقوس الیھودیھ الیومیھ كما أن لة..  العبري

. ایام الصوم الیھودي واألحتفاالت باألعیاد الیھودیھ المختلفھ في تحدید ویعتمد  علیھ أیضا وضریبھ الھیكل  

 

في المسیحیھ  : یوصف سفر الخروج بكونھ "انجیل العھد القدیم" ألنھ علي غرار األنجیل , یعلن بشاره تدخل هللا في حیاه الناس لیحررھم  
5 یاؤر  ح  بالمسیح بوصفھ حمل الفصالرؤیا تشید .. إذ أن  في سفرالرؤیابالعھد الجدید بشكل خاص .. تظھرعالقھ سفرالخروج   

) .. كما ان یسوع اعتمد في بعض نقاشاتھ علي سفر 15علي الوحش في المجئ الثاني سینشدون ھم أیضا نشید موسى (رؤ  والمنتصرون
 موضوعحول  .. وجدالھ مع الصدوقیین 20یتقابل مع خروج  15متى كما في   الوالدینإلي اكرام .. واإلشاره  12كما في متى  الخروج

). 3خروج  ( یتقابل مع) ..  22متى  ( فيقیامھ األموات   

تعرضا وكالھما  یوما ولیلھ 40صاما .. فكالھما  التشابھ یعود ذلك إلي بعض أوجھ "موسى الثانى" دعیي  التقلید المسیحيیسوع في بل ان 
   5:46و یو  1:17 یو في تلك اآلیات رنتین بین یسوع و موسى عن مقا  أن  انجیل یوحنا تكلمكما  )9) و (لوقا 34خروج ( لحادث تجلي

   ). 33:19خروج  (تتقابل مع  .. )9:15رو (المسیحیھ بعض التفسیرات علي ضوء  سالھ إلي رومیھرالوفي 

في الحقیقھ أسبوع   وھ.. كما ان أسبوع البصخھ  الخروج رمأخوذه من سففي فترة الصوم الكبیر  الكثیر من النبوات التي تقرأ قبل القداس
 بالذات الھوس األول سفر الخروج ھو مصدر لتسابیح كثیرهفأن ھذا   ضافھ إلي.. باإلالفصح   دیسمى عیكما كان عید القیامھ قدیما  الفصح

 وبعض مدایح الخاصھ بالعذراء مریم.

 

 

 رحلھ في سفر الخروج
 

 1  سفر الخروج ھو سفر  یتحدث عن مفھوم الخالص وعن ارتباط الخالص بسفك الدم .. وكما كان ذبح الفصح ھو بدایھ طریق الخالص  

9 عب   "  مغفره صلتح" بدون سفك دم ال  العالم خالص لكل سبب  من العبودیھ كذذلك كان موت ربنا یسوع علي الصلیب      

اربعین سنھ حتى وصلوا إلي أرض من جھات متعدده مدة  ومضایقات  كم عاني الشعب في الطریق من صعوبات وحروب ح یشرالسفر   2  

والطریق الصعب وحمل الصلیب كل یومالباب الضیق وال مفر من  لن تخلو من الضیقات المسیحي إلي السماءرحلھ ھكذا .. الموعد       

ویضع اھتم ان یصنع مسكنا للربمن الرب موسى الوصایا  فبعد ما تسلم والعبادهبالخیمھ الوصیھ إرتباط بوضوح في السفر أیضا نرى   3  

الحیاه واألختبار معرفة الروحیھ عن عدم  انفصال العلي ضرورة .. وھذا یؤكد  الممارسات الروحیھ والطقسیھفي مكان  الشریعھ لوحي        

في حیاتنا الیومیھ.بینما النھتم أن نعیش بھا ونختبرھا  بالمعارف الروحیھ النظریھ.. فال معنى أن تمتلئ رؤوسنا  الروحي      

 4  الخروج ھو سفر التخلص من  عبودیھ الخطیھ والشیطان وأیضا عبودیھ الذات .. فعندما تخلى موسى  عن  ثقتھ بذاتھ واعتماده على قوتھ 

. ھكذا الخادم النجح ھو الذى یتحرر من ذاتھ . إلي أرض كنعان استخدمھ الرب لكیما یقود شعبھ  لكیما یخلص إخوتھالشخصیھ      
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...  هللا خدامھ ویھذبھم  یدرب وكیف..  آناة وطول .. تمالواح.. أبوه ..  من خدامھهللا في تعامالتھ مع طریقھ نرى موسى قصھ في    5  

) تھرب من4.. ( نجده یخاف ویھرب بعد قتل المصرى )3..( وقد قتل المصري قاسي الطبع )2(.. ثقیل اللسان) 1(.. كان موسى كیف      

ریقھ غیر مقبولھم هللا بطالل ) حین رفض فرعون طلبھ األو5( ..  أھاجت  علیھ غضب الربوالخدمھ بطریقھ العمل       

ئد و) قا3(.. )  11:3(خر  عیون المصریینعظیما جدا في ) 2..( جمیع الناس صار حلیما أكثر من) 1وماذا وصل إلیھ موسى؟ ..(       

. موسى من قبل وال من بعد ) في النھایھ لم یكن مثل 4.. ( في وسط شعبھقاضى ناجح       

 

للمسیح .. وخروف الفصح  ترمز للتجسد وترمز للعذراء مریم ألن السفر یرمز لقصھ الخالص فھو مملوء بالرموز.. فالعلیقھباإلضافھ   6  

.. ووضع شجره في المیاه لتصبح عذبة  والمن یشیر للمسیح خبز الحیاة.. .. ودم الفصح یرمز لدم المسیح الذي بھ تم الخالصفصحنا        

الصخرة التي خرج..  تشیر للمسیح الذبیحة الحقیقیھ وجمیع الذبائح الدمویھ..  المن  یشیر للعذراء مریموقسط  ..  فھذا یشیر للصلیب      

.. كما كان عبور البحر األحمر رمز للمعمودیة. ) 10:4كو 1( إشارة للمسیح منھا الماء بعد ضربھا كانت       

 

مأثناء حكقبل المیالد  1447حوالي سنة وأقربھا للصحھ أن الخروج تم  فھناك أراء متعددة في ھذا الشأن بالنسبھ لتاریخ الخروج     7  

480أن بیت الرب قد بني في السنة ال) 6:1  مل1( الرأي مع ما جاء في ویتفق ھذا .. في زمن تحتمس الثالث   الثامنة عشرةاألسرة       

ق م  1447سنة  قباللمیالد فیكون الخروج قد تم حوالي  967.. فإن كان قد بدأ سلیمان في بناء الھیكل سنة  لخروج الشعب من مصر      

 

بل   لكل أفراد شعبھ ومع ھذا لم یترك اللة الكھنوت) 19:6(خر "   " وأنتم تكونون لي مملكة كھنة وأمة مقدسة قال الرب لموسى  8  

ألن العمل  أمرة لكان قد أنتھىلجمیع الناس مسموح الكھنوت كان  ولووخدمھ المذبح  اللة  سابلحبالكامل تكریسھا  یتم لمجموعة مختارة     

علیھمیملك لھم ملك  مملكة أن یكونوا یریدھمأن هللا مملكة كھنة كلمة وتفھم ..  إنسانما سوف یھملة كل سرعان  أي إنسانیقوم بھ الذي      

  كھنوت عام  ان ھناكوولكن یجب ان نفھم حق للجمیع.. علي ان الكھنوت ھو فھم كلمة (كھنوت ملوكي)  اساء البعض   ) 2:9 بط 1(وفي    

الیتعارض مع.. ولكن ھذا وھذا یشمل الجمیع وعقولنا كذبیحة امام اللة وتقدیم اجسادنا ذبائح تسبیح وصالة یشمل تقدیم ذبائح روحیة و      

  .للعمل الرعوي والتكریس الكامل  لخدمة المذبح وأسرار الكنیسةفیة ینتخب كھنة كھنوت خاص    

 

 9  الحظ في اآلیة " ویكون عندكم تحت الحفظ إلي الیوم الرابع عشر من ھذا الشھر ثم ( یذبحة )  كل جمھور جماعة إسرائیل في العشیة .. 

     ( خر 12:6 ).. انة یتكلم عن خروف الفصح بالمفرد فیقول ثم یذبحة كأنة خروف واحد. مع أن الیھود كانوا یقدمون أالف الخرفان  و 

    یتكلم عن أن كل جمھور جماعة إسرائیل تقدم ھذا الخروف الواحد. وھذا إشارة لما حدث یوم الصلیبب. فالمسیح كان ھو  خروف فصحنا 

و فریسیین وكتبة وشعب یصرخ أصلبة..أصلبة.. , رؤساء كھنة و كھنة الواحد الذي قدمة كل جماعة إسرائیل     

 

دعاة و إلھیة. فاللة وھو یقوم بھذا بدعوة  الذي یقوم بطقس التكریس موسى ھو  )29:1...(خر  ھذا ما تصنعة لھم لتقدیسھم لیكھنوا ليو 10  

بنیة. وبعد ھارون یقوم الكھنة بتكریس  ثم یقوم موسى بتكریس ھارون و   , كان موسى ھذا الوكیل عن اللة ولكن لم یكرسة إنسان  كرسة      

وھم  نفخ المسیح في وجھ تالمیذة. وھذا ما حدث بالنسبة للكنیسة فقد ثم من موسى لھارون وھكذا . ولكن البدایة من اللة لموسىأحدھم       

آخریین وھكذا حتي یومنا ھذا.وضعوا األیادي علي      
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•  
 

 خیمة األجتماع    : مدخلھا من الشرق وبھا مذبح المحرقة أوال ثم المغسل أو ا لمرحضة النحاسیھ  وبعد ذلك المسكن و

ویفصلھما الحجاب .. داخل القدس من   والثاني ھو قدس األقداسن قسمین األول ھو القدس یتكون م                      

جھة الیمین توجد مائدة التقدمة ومن جھة الیسار توجد المنارة وفي الوسط یوجد مذبح البخور الذھبي                     

أما في داخل قدس األقداس فال یوجد إال تابوت العھد.                     

 

 

 مذبح المحرقة  :  تتم صناعتة من خشب السنط وفي ذلك یكون رمزا للصلیب ویغشى بالنحاس ألن السید المسیح تقبل كل 

مربع وھذا . المذبح رمز الصبر والمثابرةفي ثبات كامل كالنحاس الذي ھو علي الصلیب  دینونة الخطاة                    

دم .. وكان رش  القوة والقدرةتشیر إلي للمذبح أربعة قرون أجمع, كما أن  المسیح كانت للعالم إلي كفارة                     

. القرون داللة علي ذبیحة المسیح الكفاریةذبیحة الخطیة علي                     

النار  . وھو مجوفف وتشتعلوإرتفاع المذبح ثالثة أذرعأذرع المذبح یساوي عرضة وھو خمسة طول                     

عنھا التي عبر  المسیحالتي قاساھا السید اآلالم النفسیة والجسدیة والروحیة  وھذة  إشارة إلي  في داخلھ                     

) 14:34(مر  " نفسي حزینة حتي الموت " لیلة آالمة حینما قال                     
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یضعھا بین المسكن ومذبحنحاس ومن نحاس وقاعدتھا من  )38:8(خر ى الرب مویى بأن یصنع مرحضة  أوص:   المرحضة النحاسیة   

   .كل من یخالفللخدمة وكان الموت  إقترابھم من المذبحوعند  دخولھم للقدسالكھنة منھا عند حتى یغتسل  المحرقة                            

المتكرر, أما األغتسال القدس في المعمودیة من الماء والروح األغتسال الكامل في بدایة الخدمة یشیر إلي الوالدة الثانیة                          

فیشیر للتوبة التي یعتبرھا األباء معمودیة ثانیة. الیومیةفي الخدمة  و األرجلدي یلأل                            

   

 
 مائیدة خبز الوجوة  :  أحد مكونات منطقة القدس في  المسكن علي یمین الداخل للقدس وعلي الیسار توجد المنارة وفي الوسط یوجد 

  وارتفاعھا ذراع ونصف , طولھا ذراعان وعرضھا ذراعكانت من خشب السنط المغشى بالذھب.. مذبح البخور                           

عشر قرصا ویجعلوھم صفین الدقیق إثنيیخبزون .. لیوضع فیھا عصوان لحملھا عند أطرافھاوبھا أربعھ حلقات                              

من ناحیة تجدید العھدوھذایشیر إلي  ل یوم سبت ویرفع الخبز القدیمیقدم الخبز ساخنا .. نقیا لباناوعلي كل صف                               

ألنة مخصص للرب وھذا یعنى أن من   في یوم السبت في موضع مقدس  ال یأكلھ سوى الكھنة .. ھذا الخبزالشعب                              

للة ویحیا حیاة القداسة.  یجب أن یكون مخصصایأكل من ھذا الخبز                               

..  شئ طاھرا وكامال في كلحیث أنھ كان  یشیر للسید المسیح وھذا  یصنع ھذا الخبز من الدقیق النقي                             

وھذا ما انطبق علي الرب یسوع إذ قیل عنھ في أشعیاء " مسحوقبعد أن تطحن وتنخل   الدقیق النقي ھو الحنطة                             

). :553( إش ألجل آثامنا " ..                             

ومألت أقطار األرضالتي أنتشرت  المسیح الذكیةاللبان النقي فوق خبز الوجوة إشارة إلي رائحة یوضع                             
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 مذبح البخور   : كان یصنع من خشب السنط المغشى بالذھب النقي سطحة مربع طول ضلعھ ذراع وعرضھ ذراع وارتفاعھ ذراعان         

  الكاھن یوقد علیة البخورو.ویوضع في وسط القدس أمام الحجاب الذي یفصل قدس األقداس وبھ أربعة قرون في زوایاة                   

  بالمذبح سمي مذبح البخور. محرقةممنوع أن تقدم علیھ و )16:12(ال یأخذ النار من مذبح المحرقھوكان  كل صباح ومساء                  

   واألعترف والصالةیمثل ذبیحة التسبیح ألن البخور  یحھ حیوانیةالیقدم علیة ذببالرغم من أنة                   

احتفال یوم الكفارة العظیم.في  مرة واحدة كل عام  ذبیحة الكفارةمن دم   علي قرون المذبح كان ھارون یضع                     

                   

               

                                                                       
                                            

 المنارة الذھبیة : كانت تصنع من الذھب النقي وتتكون من قاعدة وست أفرع وتحوي سبعة سرج وتحت كل شعبتین متصلتین یوجد 
وتضئ لتنقیة الفتیل وحفظ الرمادومنافض ذھبیة  ومعھا مالقط.. وشعلھا الستة بالكاسات اللوزیةوتتزین المنارة  برعم                           

تضئ بأستمرار صباحا ومساءا وكانت  )27:20(خر النقي السبعھ بزیت الزیتونالسرج                             

السبعھ تشیر إلي المؤمنین والزیت یشیرإلي الروح القدس  تایل والف الذھب النقي ألنھا ترمز للسید المسیحالمنارة من                           

فھو الوقودالروح القدس) ( الفتائیل السبعھ (المؤمنین) ال یمكن أن تستمر في األشتعال بدون الزیت. .العامل في الكنیسة                          

السبعة تشیر ألسرار الكنیسھ. وكما ترمز المنارة للسید المسیح ھكذا السرج السبعة  الذي یغذیھا بإستمرار                            
في   أنھا تسبق كل األشجار, فمن المعروف أن شجرة اللوزبالبراعم والكاسات اللوزیةوتتتزین المنارة وكل فروعھا                           

الراقدین. صار باكورة  ترمز إلي قیامة الرب یسوع من حیث أنة.. فھي اإلزھار واإلثمار                            
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 تابوت العھد : من خشب السنط المغشى بالذھب النقى من الداخل والخارج وأبعادة كما في الصورة ویعلوة إكلیل من ذھب وعلي طرفي  
یجتمع اللة بالشعب ممثال في  الغطاء وفوق .. ومن بین الكاروبیناھما نحو الغطاءووجھ اجنحتھما الغطاء كروبین باسطین                        

الحضور  الحال ھناك كلمة (الشكینة) وھي كلمة عبریة تعني  اإللھیةمجد الحضرة أطلق الشعب علي وقد موسى (فقط)                        

قسط المن و  وكان )5:10أي  2(ال یحتوي إال لوحي الشریعةوقت انتھاء بناء ھیكل سلیمان حتي ابوت .. كان الت ھيلاإل                        

   تم وضع قسط المن وعصا ھارونوفي وقت الحق  )17(عد) و 16أمام التابوت كما جاء في (خرعصا ھارون                       

  )9:4 (عب كما في داخل التابوتالتي أفرخت                        

           والذھب یشیر  وفي ھذا یشیر إلي ناسوت المسیح وھذا الخشب الیسوسمغشي بالذھب  التابوت من خشب السنط                     

  عن تحقیق حفظ لوحي العھد في التابوت یؤكد عجز األنسان..  وبذالك فالتابوت في مجملة یشیر إلي التجسد إلي الھوتھ                     

جدد الطبیعھ  فإن الرب یسوع  خطایاة أما في العھد الجدیدح باستمرار للتكفیر عن لھذا كان یقدم ذبائ مطالب الناموس                       

یحفظ الوصایا بداخلھ.  .. العھدكتابوت ھواألنسان المسیحي البشریھ وأصبح                        

                                                                                          

 
ماع ألجتایمة ختوزیع األسباط حول   
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 سفر الالوی ین

 
  السبعینیة للعھد فقد جاء في الترجمة  إسم (الالویین)  , أما وھي اول كلمة في السفرھو (ودعا)  ري لھذا السفراالسم العب                 

في القرن الثال قبل المیالد. القدیم   

- تطھیر وتقدیس انتھى موسى من طقس وبعد ان  عب من بناء خیمة األجتماع شأن انتھي ال بعدجبل حوریب منطقة في كتبة موسى النبى 
لخدمة الكھنوت. واوالدة ارون ھ  

ھ تقدیمھوطریق بأنواعھا المختلفةالذبائح والتقدمات            1 –  7              اصحاح لسفر : اقسام   

وطقس تكریسھم  شروط رسامة الكھنة         8 –  9                                         

وكیف یتم التطھیر .. ماھو طاھر وماھو نجس شریعة التطھیر         10  – 15                                       

.. محور السفر شریعة الكفارة          16  – 17                                       

األخالقي للشعب السلوك   شرائع التقدیس ..         18  – 21                                       

والتقدمات والنزور والبكور ...ذبائح متنوعةوھي مناسبات لتقدیم  المختلفةاألعیاد         22  – 27                                        

      فوق غطاء تابوت العھدلكن من كما كان یفعل سابقا لیس من فوق جبل سیناء في الكالم مع موسى یبدأ اللة في  ھذا السفرفي 

 

 رحلة في سفر الالویین 

 
أنا قدوسقدیسین ألني تكونون  عةآلیھ الرائا, وتعتبرمرة في ھذا السفر  87قداسھ) وقد تكررت كلمة ( سفر القداسةسفر الالویین ھو    1  

ھي آیة محوریة لھذا السفر.  19:2ال  الرب الھكم ...       

مرة .  21( أنا یھوة إلھكم ) وقد كرر اللة اعالنة  التالقي معھ و  وھو سفر التعرف علي هللا   2  

تحریرة و تخلیصةأوال في السفر األول ثم وبعد خلقة األنسان .. (الوي) .. وعلي إسم األبن الثالث لیعقوب  في التوراة الثالثرھو السف   3  

طبیعیا في السفر الثالث . تأتي مرحلة التقدیس من العبودیة في السفر الثاني        

  من بدایة السفرو وتبدأ أوال.. ثم شریعة التطھیرالذبائح .. ثم الكھنوت .. یسیة .. وھي ثالثة مواضیع رئان السفر یتكلم عن نالحظ    4

مواضیعلوا..  أوال بصالة الصلحنبدأ صلوات القداس اإللھي تماما مثلما  .. بدایة طریق المصالحة مع اللة علي اساس انھا مفتاح   بالذبائح       

الھدف ولمخنلفة والمتنوعة افي طقس التطھیرات یتكلم ثم أخیرا .. كثیرة صیل بشروط وتفا األخري ھي تقدیس الالویین للعمل الكھنوتي       

أن یسلك بجدیة في إن اراد  تجاة نفسة أو مع اآلخرین  أفعالةوكل تصرفاتة في  رللتدقیق المستمخطیرة الاألھمیة ان یفھم األنسان منھا        

طریق القداسة.        

   لدفع الثمن  ونقلھا إلي الذبیحة  من خطایالما أرتكبة كل أحد أن ھناك حل ومخرج دائما یعطي الشعب رجاء وجود ذبیحة    5  

                                                         

ن كا في بدء مسیرةحیاتة مع اللة األنسان الیھودي فقط وذلك ألن والحواس الجسدیة  بالجسد متعلقة جمیعھا  أن طقوس التطھیرات نالحظ   6  

ایام وقد حاول السید المسیح في . وطھارة القلب وقداسة الروح نقاوة الفكرمفھوم لیصل إلي روحیا ولم ینضج بعد  ال یفھم إال الجسدیات      

رفضوا.مفھوم التطھیر ومفھوم السبت لكنھم من جھة بأفكارھم تجسده أن یسمو       

 

                                                                                7  

  



وذبیحة خامسة غیر 2ا إلي ذبیحة الصلیب ترمز جمیعھ دمویةاربعة ذبائح    1 : إلي یمكن تقسیمھاي سفر الالویین فكل انواع الذبائح   7   

س الصلیب ولكن ترمز إلي ناسوت المسیح القدوإلي ذبیحة ال ترمز  ربانھي تقدمة القدمویة       

المسحوق  وھذا یرمز إلي جسد المسیححبوب القمح المسحوقة  الدقیق یأتي من ..   والزیت واللبان كانت من الدقیق النقيتقدمة القربان      

  والزیت یرمز إلي الروح القدسواللبان یرمز إلي رائحة المسیح العطرة  )53:5إشألجل آثامنا   مجروح ألجل معاصینا مسحوق (     

 

كان یدفع نصیب اللة  ولكن أوال وقبل كل شئ كان یدفع ثمن خطایانا.. المسیح علي الصلیب ھي ذبیحة لمجد اللة ذبیحة المحرقة :   8  

  أي شئ یأخذ منھا أي فرد أو أي كاھن وال بأكملھا ھي رائحة سرور للرب فالذبیحة  بمعصیتةبعد أن أھان االنسان اللة من المجد    

في المساء كل یوم إلرضاء الرب. وكان الطقس یقتضي ذبیحة محرقة في الصباح وأخرى   تحترق بالكامل فوق المذبح     

مرة  ألسترداد العالقةفھذة الذبیحة  )59إش أثامكم صارت فاصلة .. ( فصلت االنسان عن اللة ذبیحة السالمة : حیث أن الخطیة   9  

شئ . شكر اللة علي أي ذبیحة یقدھما من یرید وھي أیضا  وھذا ما تممة المسیح علي الصلیب أخرى       

 

التوجد ذبیحة واحدة ممكن سببھا أنة ذبائح الخطیة واإلثم والتقدمات المختلفة من محرقات او سالمة او الذبائح ھذا التعدد والتنوع في  10  

عن إصالح .. وكثرة الذبائح تشیر إلي بشاعة الخطیة ومع ذلك بقیت عاجزة  أبعاد ذبیحة المسیح علي الصلیبمن خاللھا تغطیة جمیع       

حتي تمت ذبیحة الصلیب. حال األنسان أو أستیفاء حق العدل اإللھي           

 

یذبح واحدا منھم ئیس الكھنة تیسین یأخذ رھذا الیوم  , في علي الصلیبالخالص إلي یوم یرمز في كل احداثة  )16ویین ال الكفارة (یوم  11  

ةوھذة ترجم بعیدا إلي البریةوأما التیس الثاني فیقرأ علي رأسة خطایا الشعب ثم یطلقة حرا في السنة كلھا  تكفیراعن خطایا الشعب كلة      

( التیس بل كان البد من حتمیة القیامةكن كافیا للخالص لم یفقط علي الصلیب (التیس األول) فموت المسیح  للمسیحتدبیر الخالصى لل      

آثام  الحي وحامل  والتیس الثاني(المذبوح) لكل من التیس األول یرسم لنا صورة نبویة  قرون سبعةأن نري إشعیاء بعد والعجیب  الثاني)      

ھذا ھو التیس األول المذبوح ... مجروح ألجل معاصینا   53إشعیاء الشعب :        

ھذا ھو التیس الثاني    ...  وضع علیة إثم جمیعنا                                

المذبوح ...  ھذا ھو التیس األولسكب للموت نفسة                                   

... ھذا ھو التیس الثاني وشفع في المذنبین وھو حمل خطایا كثیرین                              

 

 12 الحظ معي كیف تدرج اللة في تغطیة الخطایا .. ھابیل قدم ذبیحة عن نفسة  ثم بعد ذلك كان خروف الفصح في مصر عن كل عائلة ثم 

     ھنا في سفرالالویین في یوم الكفارة العظیم كانت الذبیحة عن  كل الشعب ثم في ملء الزمان قال یوحنا عنة ھوذا حمل  اللة الذي یرفع

     خطیة العالم .

 

..الذبیحة  2..  مقدم الذبیحة 1وھي : عناصر أساسیة واجبة الوجود ثالثة ھناك دائما كانت المختلفة والتقدمات في جمیع أنواع الذبائح   13  

اجتمعت كلھا في شخص السید المسیح في ملء الزمان . ث عناصر الرئیسیة الوھذة الثالكاھن .. 3         
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 اخ تبر معلوماتك 
 

الذي كانت العلیقة مشتعلة بة ؟ ما إسم الجبل   +  

شعب اسرئیل ؟   فرعون لیطلق  الى ى عندما دخل كم كان عمر موس +   

من مدیان إلي أرض مصر ؟  من ذھب مع موسى +   

األصحاح الثاني ؟  المذكورین في بدایة خروجالرجل والمرأة والطفل ھي أسماء ما   +  

الخبز والفطیر ؟ ما ھو الفارق بین   +  

أرني مجدك " ؟  على طلب موسى "ماذا رد الرب   +  

.. لماذا سمیت بھذا االسم ؟ ذبیحة المحرقة    +  

   االجتماع ؟ خیمة نات ومك  ما ھي  +

للمسكن ؟   ما ھي االقسام الرئیسیھ  +   

وما ھو سبب التحریم ؟  من الدم ؟ عقاب كل نفس تأكل شیئا ما   +   

التي تفصل عید الفصح عن عید الفطیر ؟ ماھي المدة الزمنیة   +   

وأكلت أبني ھارون ؟ الرب لماذا خرجت نار من عند   +  

اللتین لھما شریعة واحدة ؟ ماھما الذبیحتین  +   

عید الخمسین ؟ عن  عید الباكورة  كم یوما تفصل   +  

؟ما معنى كلمة " فصح "    +  

یستطیع الشعب أن یأكل منھا ؟ ما ھى الذبیحة التي   +  

عجالتھا ؟ الحربیة بعد إنخالع  تعطل مركباتھم بماذا فسر المصریین     +  

وبیل " ؟ ی  سنةكلمة "بالمقصود  ما   +  

حقول الزرع ؟ بضرورة عدم حصاد زوایا لماذا طلب اللة   +  

في األكل منھا ؟ ؟ ومن لة الحق  دة خبز الوجوة ماذا یضع الكھنة علي مائ+    

ماذا ؟ یقل عمرھا عن ذبائح حیوانیة ال یجوز تقدیم +     

ماذا كانوا یأكلون ؟ , فال یزرعون ستة سنوات وفي السابعة بالزرعة والحصاد أمر الرب  +    

كم سنة تغرب شعب إسرائیل في مصر ؟ +    

؟  من مصر مع موسى خرجوا ما عدد الرجال الذین +    

؟  الذین نجوا من الغرق في البحر كم كان عدد جنود فرعون   +  

؟   الصخرة بعد ضربھالخروج الماء من +  ماھو المعنى الرمزي   
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 مسابقة شھر فبرایر 

 
    سنویا ؟  حتفال بھاالرب الشعب بال طالب  التي رئیسیةلاالمواسم واألعیاد   ما ھي .1

سفر الخروج ؟ كیف تتعرف علیھا في سر المعمودیة وسر الكھنوت وسر التناول .. من أسرار الكنیسة .  2  

   وفداء كل بكر من أبناءكل بكر من ذكور الحیوانات عن طقس ذبح   أعطاه اللة لموسىماھو السبب الذي   .3

شعب إسرئیل ؟       

كنعان ؟ بدال من الذھاب مباشرة إلي أرض یدیر الشعب داخل سیناء  لماذا قرر اللة أن .  4  

بل علي الیھودي األصلي ؟ ال تطلق علي المتھودین  ي" ؟ لماذا "عبران ماھو أصل كلمة .  5  

وھالك جیش فرعون ؟معنى نجاة الیھود  المعمودیة.. فما الخالص من خالل كان عبور البحر یرمز إلي إن .  6  

جعل موسى  یخرجھا.. فما الذي   شعب إسرائیلجمیع أسباط  في وسط المحلة وحولھا كانت خیمة اإلجتماع  .  7  

إلي خارج المحلة ؟       

؟ استغرقتھا كل أحداث سفرالالویین  المدة الزمنیة التي  ما ھي .  8  

اآلتي : ترمز إلي آیات من سفر الخروج  ذكر ا.  9  

حتى صلبة في الیوم الرابع عشر من الیوم العاشر  المسیح بقى في اورشلیم +              المسیح بال عیب +       

وقت الساعة التاسعةعلي الصلیب أسلم المسیح الروح  +          المسفوك عنا ننجو من الموت + بدم المسیح       

علي الصلیب جمیع اآلالم الروحیة والنفسیة والجسدیة  احتمل المسیح  +       

في العالم طوال حیاتھم بعمل ذبیحة األفخاریستیة أمر الكنیسة  + المسیح       

. أذكر آیة من سفر الالویین عن ضرورة دفع العشور 10  

..  ومن لة الحق في األكل منھا ؟  في عمل تقدمة الدقیق ؟ ماھي المحظورات  11  

أكمل اآلتي :  12  

في أرض مصر. موطنا  أعطیت لیعقوب وأوالدة .. ........  1      

. جاع الشعب فأعطاھم اللة المن في ........  3           عبرانیین بالسخرة . مدیناتان بناھما ال....... و .......  2      

عین ماء  12سبعون تخلة و....... ھناك وجدوا   5              بعد ھروبة من مصر. ....... ذھب ألیھا موسى   4      

فحرمة اللة من دخول أرض كنعان .  ضب غھنا ضرب موسى الصخرة ب..........   6      

29خر  3       24خر  2     12خر   1في ھذة المواضع في سفر الخروج :  إلى أي شئ یرمز سفك الدم  13  

   29في خروج بالدم   رجل الیمنىاألذن الیمنى وإبھام الید الیمنى وإبھام الما ھو المغذى من مسح   14

؟   20ھذا المكتوب في الویین كیف تفھم  " ال تعطي من زرعك لمولك "  15  
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:  تلیفون  : األسم   اإلجابات  
21/3/7ھو األحد في الصندوق الخاص بالمكتبة .. آخر موعد من فضلك ضع ورقة األجابة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


