
  معنى الذبیحة
  
  ٣الفصل 

  ١٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

    لنفھم معنى الذبیحة في سفر الالویین وكیف تنطبق علینا الیوم: الھدف

الً َعْن َخطَایَا نَْفِسِھ ثُمَّ َعْن  الَِّذي لَْیَس لَھُ اْضِطَراٌر ُكلَّ یَْوٍم ِمثُْل ُرَؤَساِء اْلَكھَنَِة أَنْ ٢٧ َم َذبَائَِح أَوَّ یُقَدِّ
ةً َواِحَدةً، إِْذ قَدََّم نَْفَسھُ  ْعِب، ألَنَّھُ فََعَل ھَذا َمرَّ  )٢٧:٧عبرانیین .(َخطَایَا الشَّ

 
ام الكھنة بالضبط ما یجب القی تخبر ٧- ١ صحاحاتاإل .، إلى عدة أقسامالكاھنینقسم سفر الالویین، دلیل 

، ١٠-٨ صحاحاتاإلفي  .لذبائحمعنى ھذه اعن ، ولكنھا تعطي أیضا نظرة ثاقبة الذبیحة قدیمأثناء تبھ 
والمعاییر  الكھنة كونیأن  كیف ینبغيشرح تالتعلیمات في ھذا القسم . الكھنة أنفسھم -م االتركیز على الخد

 تمت ھابالنسبة لنا ألنمھمة الفصول  جمیلة في ھذهالھناك العدید من الحقائق  .التي یجب أن یحتفظوا بھا
 .المسیحفي یسوع 

خیمة العبادة والكھنة  .شعب هللا" تقدیس" شرحت، حیث ٢٢-١١ صحاحاتاإلفي  سفر الالویین نجدهقلب 
شعب مقدس یجب أن یكون هللا للعالم أجمع أن شعب هللا المختار  كانوا یظھرون رسالة یخدمون فیھاالذین 

  .مختارین لیكونوا مختلفینھو أن ھؤالء الناس كانوا القادمة كیز في ھذه الفصول الترو. قدوسألن هللا 
 

توثیقھا  قد تمھناك العدید من األیام المقدسة في الدین الیھودي، و  ."ةالخدم" شرح ت ٢٥- ٢٣اإلصحاحات 
في ھذه األیام وألن الكھنة كانوا ملزمین بالخدمة والوعظ .الخمسة األولى من الكتاب المقدس سفارفي األ

الى ھذا القسم من سفر الالویین،  تصلعندما  . المقدسة كانوا یحتاجون إلى تعلیمات ودلیل للقیام بذلك
: ثم اسأل نفسك ھذا السؤال  یتذكرون ھذه األیام المقدسة؟أراد هللا أن الكھنة  ذامال: اسأل نفسك ھذا السؤال

  ؟ ھذه األمور یتذكرون  الكھنة أن لماذا أراد هللا
 

یشوع سفر و ،تثنیةسفر الوسفر الالویین، ". استسالم "ا میمكن وصف آخر فصلین من سفر الالویین بأنھ
فشعب هللا یجب أن یكون مختلفا عن . بموعظة لشعي هللا لطاعة ناموس هللا ولیكونوا شعبا مقدساینتھوا 

  . الشعوب من حولھ

 



  .أفضل إجابة اختر
 موحى بھامثیرة لالھتمام و وشروط الذبائحیجدون سالسل النسب معظم الناس  خاطئة؟صحیحة أو  -١

  .مثل بقیة الكتاب المقدس
  .معنى في أیامنا ھذهھ في البریة ولكن ال یوجد ل ؟ كان سفر الالویین مفیدأو خاطئةصحیحة  -٢
  .وھذا یعني أننا ال نفعل أي شيء خاطئ" مقدسون"هللا یریدنا أن نتذكر أننا  خاطئة؟صحیحة أو  -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  ؟متى اكتمل الوفاء بالذبائح -٤
  بنو إسرائیل أرض المیعاد عندما دخل -أ

  عندما تم بناء المعبد في القدس -ب
  عندما مات یسوع على الصلیب -ج
  .أیا منھا حتى اآلن ىستوفی لم -د

  
  قدس؟معتبر إسرائیل یلماذا  -٥
  هللا شعب اوألنھم كان -أ

  الناموسكل  م تممواألنھ -ب
  ألن هللا أبقاھم بعیدا عن الجمیع -ج
  الكثیر واألنھم درسوا و تعلم -د

  
  ؟لماذا خلق هللا األیام المقدسة -٦
  .ةقلیلأیام  ةعد فقط فيشعبھ ألنھ یرید أن یزور  -أ

  .من أجلھمما قام بھ  واتذكریانھ یرید منھم أن  -ب
  .إلى الراحة وناجحتی مكان یعتقد أنھ -ج
  .أكثر تدینا من غیرھم من الناس  واكونیانھ یرید أن  -د

  
  أن یضع یده على رأس الحیوان؟ لیقدم ذبیحةن الشخص الذي جاء أ من المفروض لماذا -٧
  . الرأس ھي الجزء الوحید الذي سیقدمھ -أ

  .یمثل الروحالحیوان  رأس -ب
  .نالم یخبرالكتاب المقدس . ال أحد یعرف حقا -ج
  .نقل خطیئتھ إلى الحیوان الذي مات مكانھ وأصبح یقوم مقامھالشخص ی ارمزی -د

  
   )اختر كل ما ینطبق( ؟خطایاناعن قول ھذه النبوءة تماذا . ٦:٥٣قراءة اشعیاء ا -٨
  .غتفرتال  أنھا -أ

  خطاة ناكل -ب
  .دفع ما یكفي لذلكن هللا یغفر خطایانا إذا كنا -ج
  .ذبیحةالھ جعلو نا على یسوعضع هللا جمیع خطایاو -د

  
  ذبیحة على آذانھم الیمنى ، والید ، و القدم؟الالكھنة دم  یضعلماذا  -٩
  وحیثما ذھبوا، فعلوهألنھم یستحقون العقاب على ما سمعوه، ما  -أ

  ارشرأونصف صالحین إلثبات أن الناس نصف  -ب
  ن یكون مقدس یجب أن ذھبوی مافعلوه، و أینیسمعوه، ما یلتذكیرھم بأن ما  -ج
   ھو الكاھن حتى یتمكن الجمیع من معرفة من -د

ِملْنَا ُكلُّ َواِحٍد . ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَلْنَا٦
بُّ َوَضَع َعلَْیِھ  إِلَى طَِریقِِھ، َوالرَّ

 )٦:٥٣إشعیاء ( .إِْثَم َجِمیِعنَا



. عندما شفى األبرص ، قام كاھن طقوس التي كانت غارقة طائر في الدم ومن ثم إطالق سراحھم  - ١٠
  لماذا فعل ھذا ؟

  لجذام والموتلألن الدم كان رمزا  -أ
   ئھ بتقدیم ذبیحةشفا ثمن دفعیأن  ألن األبرص كان علیھ -ب
  طیر الطیوریكما  سرعة أقصىببعیدا عن المخیم  لذھابا علیھم لى أن مرضى الجذام كانترمز إ  -ج
  ناموت وقیامة یسوع لتطھیر - جیل لتمثیل اإلن -د

  
  . عظات موسى كانت تشمل - ١١

  علیمالت -أ
  عظة -ب
  نبوءة -ج
  كل ما سبق -د

  
  )ختر كل ما ینطبقا( في ما یختصهللا سفر الالویین یحتوي على إرشادات بشأن  - ١٢

  قواعد حول النظام الغذائي و النظافة -أ
  قواعد حول الجنس والعالقات  -ب
  الكھنةحول خدمة قواعد  -ج
  االستراتیجیة العسكریة -د
  تقنیات الزراعة - ه
  عالج األمراض - و
  إدانة الشعوذة والسحر و الكھانة - ز
  

أن حیاتك  واقولییمكن للناس أن  كیف؟ هللانتمي إلى تأن و - " قدسم"أن تكون  لكماذا یعني  
  ؟هللا مختلفة بسبب عالقتك مع

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

ظھر لك یأطلب منھ أن . أفرزك لتحبھ وتخدمھغفر خطایاك و قد واحدا من شعبھ، ألنك  هللا أشكر
  .ك أن تتمم مشیئتھیریدكیف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
؟ ضع سفر الالویین مباشرة بعد سفر الخروجوعندما لنا هللا  ھاما ھي الرسالة التي منحن -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن  یقدمھ ذبیحة ضع یده على رأس الخروف الذي كانیالخاطىء بأن تعلیمات ال وراء ما الحقیقة -٢

) ٢١:٥كورنثوس  ٢،  ٢٥، ٢٤:  ٢بطرس  ١؛ ٦؛ ٥:٥٣ ءشعیاإي إلنظر ا( خطایاه؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
) ٩-١:  ١٤الویین . (رمز إلى موت وقیامة یسوع المسیحتبرص األمراسم تطھیر  شرح كیفا -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
خاصة؟ الھذه األیام  ترمز ماذاإلى هللا الكثیر من األیام المقدسة؟ وضع لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 تطبیق التعبديالوضع دم الذبیحة على األذن والید و القدم؟ ما ھو بلكھنة لتعلیمات  ت ھناكلماذا كان -٥
ھذا بالنسبة لنا الیوم؟ ل لعمليوا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التعقیم لمنع فھ الیوم عن أھمیة الحجر الصحي وما نعروعالج األمراض بجمیع ھذه التعلیمات  ما عالقة -٦

لدیھ وحي من هللا في ھذه المسائل؟  كان مآالف السنین، أ قفز بالعلمھل موسى . انتشار األمراض المعدیة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، جنبا إلى جنب مع الحظر من الشعوذة لجنسي والممارسات الجنسیة األخرىالشذوذ ا إدانةھل  -  ٧

والسحر، تنطبق على شعب هللا المقدس الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

    

  الذھاب إلى العمق


