
  آالم يسوع المسيح

 دراسة كتابية لكل األسرة

 موت يسوع هو هدف حياته: الدرس الرابع

 ..اقرأ بصوت مسموع

 .اليوم سنكتشف لماذا كان الموت هو هدف حياة يسوع على األرض

هو الهدف من وكحمل هلل، ما .( حمل اهلل)بماذا ُدعي يسوع هنا؟ (.. 92: 1 يوحنا)أواًل، لنفتح الكتاب المقدس مًعا ونقرأ 
 .(جاء ليمحو خطايا العالم كله)مجيء يسوع؟ 

 .(نعم)هل يمثل هذا مشكلة خطيرة؟ .( الجميع)كم عدد البشر الذين أخطأوا؟ (.. 93: 3رومية )لنقرأ أيًضا 

إذا كان شخص مداًنا . هذه أسوأ مشكلة يمكن تخيلها.( الموت)ما هي عقوبة الخطية؟ (.. 93: 6رومية )لنقرأ أيًضا 
 .(الشخص المدان نفسه)لخطية، َمْن ُيفترض أن يموت؟ با

هذا غريب . في العهد القديم، منذ سنوات بعيدة، سمح اهلل لإلنسان بأن يستبدل نفسه بحمل كامل بال عيب ليموت بداًل منه
 بعض الشيء بالنسبة لنا، أليس كذلك؟

 .(ال)تستحق الموت؟  هل تظن أن الحمالن كانت مدانة بخطية ما ضد اهلل؟ هل كانت الحمالن

 .كانت الحمالن البريئة تُذبح بداًل من األشخاص المذنبين سواء كانوا رجااًل أو نساًء أو أطفاالً 

 .لم ُيرد اهلل أن يموت الناس الذين يحبهم؛ لذلك سمح لهم بتقديم دم الحمالن كفدية عن خطيتهم

يها اختبر اهلل أحد رجال اإليمان عندما طلب منه أن بصوت مسموع حتى نعرف القصة التي ف( 11 -1: 99تكوين )لنقرأ 
 .يذبح ابنه الوحيد

لماذا كان . تصف هذه اآليات عيًدا مهًما من أعياد اليهود ُيسمى عيد الفصح(.. 39 -91؛ 13 -1: 19خر )لنقرأ أيًضا 
ب عندما ُقدِّم بإيمان وفًقا للشروط ألن دم الحمل الذي بال عي)ُيستخدم حمل لحماية العبرانيين أو الشعب اليهودي من الموت؟ 

التي أخبرهم بها اهلل، أنقذ حياة أبكار عائالت شعب بني إسرائيل، وَعَبر مالك الموت وقتها عن البيوت التي كان دم الحمل 
 .(مرشوًشا على أعتابها

 ؟"حمل اهلل"هل بدأت تدرك لماذا ُدعي يسوع .. اآلن

اهلل يدرك أن البشر عاجزون عن إيجاد طريقة ." ًئا بطريقة صحيحة، افعله بنفسكإذا أردت أن تفعل شي"األمر يشبه قولنا 
تجعلهم يعيشون حياة بال خطية؛ وبالتالي بداًل من تركنا نستمر في تقديم ذبائح حيوانية بريئة، أرسل اهلل اآلب ابنه إلى عالمنا 

 .بة عنا ليدفع ثمن خطية كل أفراد الجنس البشريوبالفعل مات يسوع كذبيحة نيا. ليعيش حياة كاملة بال خطية، ثم يموت

 ..ناقش اآلتي
 هل يريد اهلل اآلن أن يقّدم الناس ذبائح حيوانية؟ -1

 عن خطايا َمْن قدم يسوع حياته ذبيحة؟ -9

 



 ..اشرح هذه الكلمات
 .بذنوبهم م كان اليهود يقدمون ذبائح حيوانية من الحمالن والحيوانات األخرى الطاهرة كإقرار 07حتى عام : الحمل

 (.99: 2عبرانيين " )بدون سفك دم ال تحصل مغفرة"وفًقا للكتاب المقدس : الدم
 .كل ذبائح اليهود كانت رموًزا للذبيحة العظمى التي قدمها يسوع المسيح بسفك دمه وموته على الصليب: الذبيحة
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 (ُيسمح بالطبع واالستخدام داخل نطاق األسرة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


