موسى رمز المسيح
يقيم لك الرب إلهك نبيا ً من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون (التثنية ) 1 : 1
فان موسى قال لآلباء أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به
(أعمال الرسل )22 : 3
الشبه

السيد المسيح

موسى

.

عبده

أرسل موسى عبده و هرون الذي اختاره هووو ا فتوواي الووذي اخترتووه يبيبووي الوووذي
سرت به نفسي أضع رويي عليه فيخبور
(مزمور )22 : 01
األمم بالحق (متى ) 1 : 2

.2

مختار

.3

النبى

هو ا عبدي الذي أعضوده مختواري الوذي
سوورت بووه نفسووي وضووعل رويووي عليووه
فيخرج الحق لألمم (أشعياء ) :22
فلما رأى الناس اآلية التي صنعها يسووع
قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي اآلتي إلوى
العالم
(يوينا ) 2 :2
[بعد معجزة إشباع الخمسة اآلف]

.2

كاهن

.1

ملك

فقال بإهالكهم لوال موسى مختاره وقف
في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن
إتالفهم (مزمور )23 : 02
يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من
اخوتك مثلي له تسمعون .يسب كل ما
طلبل من الرب إلهك في يوريب يوم
االجتماع قائال ال أعود اسمع صوت
الرب الهي و ال أرى هذه النار العظيمة
أيضا ً لئال أموت .قال لي الرب قد
ايسنوا في ما تكلموا .أقيم لهم نبيا من
وسط اخوتهم مثلك و اجعل كالمي في
فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به .و يكون
أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي
يتكلم به باسمي أنا أطالبه( .تث : 1
 1ـ) 1
موسى و هرون بين كهنته و صموئيل
بين الذين يدعون باسمه دعوا الرب و
هو استجاب لهم (مزمور )2 :11
بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة
يعقوب .و كان في يشورون ملكا ً يين
اجتمع رؤساء الشعب أسباط إسرائيل
معا.
(تثنية )1 ، 2 :33

فاخذ الجميع خوف و مجدوا هللا قائلين قد
قام فينا نبي عظيم و افتقد هللا شعبه
(لوقا ) 2 :7
[بعد إقامة ابن أرملة ناين]
و أما هذا فمن اجل انه يبقى إلى األبود لوه
كهنوت ال يزول.
(عبرانيين)22 :7
و قد قبلهم ياسون و هؤالء كلهوم يعملوون
ضد أيكام قيصر قوائلين انوه يوجود ملوك
آخر يسوع.
(أعمال الرسل )7 : 7
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الشبه

موسى

السيد المسيح

.2

قاضى

و يدث في الغد أن موسى جلس ليقضي
للشعب فوقف الشعب عند موسى من
الصباح الى المساء.
(خروج ) 3 : 1

.7

راعى

و أما موسى فكان يرعى غنم يثرون
يميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء
البرية و جاء إلى جبل هللا يوريب.
(خروج ) :3
ثم كر األيام القديمة موسى و شعبه أين
الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه
اين الذي جعل في وسطهم روح قدسه.
(إشعاء ) :23

و أعطاه سلطانا أن يودين أيضوا ً ألنوه ابون
اإلنسان.
(يوينا )27 :1
ألنووه أقووام يوم وا ً هووو فيووه مزمووع أن يوودين
المسووكونة بالعوودل برجوول قوود عينووه مقوودما
للجميع إيمانا ً إ أقامه من األموات.
(أعمال الرسل)3 : 7
انووووا هووووو الراعووووي الصووووال و الراعووووي
الصوال يبووذل نفسووه عون الخووراف… امووا
انووووا فوووواني الراعووووي الصووووال و اعوووورف
خاصتي و خاصتي تعرفني.
(يوينا ) 2 ، : 0

.1

قائد

الذي سير ليمين موسى راع مجده الذي هو ا قد جعلته شوارعا للشوعوب رئيسوا ً و
شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما ً موصيا ً للشعوب.
أبديا ً .الذي سيرهم في اللجج كفرس في (إشعياء )2 :11
البرية فلم يعثروا.
(إشعياء) 3 ، 2 :23
هديل شعبك كالغنم بيد موسى و هرون.
(مزمور )20 :77

.1

وسيط

. 0

شفيع

وكان جميع الشعب إ ا خرج موسى إلى ألنه يوجود إلوه وايود و وسويط وايود بوين
الخيمة يقومون و يقفون كل وايد في هللا و الناس اإلنسان يسوع المسي .
باب خيمته و ينظرون وراء موسى يتى (تيموثاوس األولى )1 :2
يدخل الخيمة .و كان عمود السحاب إ ا
دخل موسى الخيمة ينزل و يقف عند
باب الخيمة و يتكلم الرب مع موسى.
(خروج )1 ،1 :33
فأتى الشعب إلى موسى و قالوا قد من هو الذي يدين المسي هو الوذي موات
أخطانا إ تكلمنا على الرب و عليك بل بالحري قام أيضا ً الذي هو أيضوا ً عون
فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات يمين هللا الذي أيضا ً يشفع فينا.
(رومية )32 :1
فصلى موسى ألجل الشعب.
(عدد )7 :2

2

.

. 2

. 3

الشبه

موسى

السيد المسيح

مخلص

هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك
رئيسا ً و قاضيا ً هذا أرسله هللا رئيسا ً و
فاديا ً بيد المالك الذي ظهر له في العليقة.
(أعمال الرسل )31 :7

حاكم

هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك
رئيسا ً و قاضيا ً هذا أرسله هللا رئيسا ً و
فاديا ً بيد المالك الذي ظهر له في العليقة.
(أعمال الرسل )31 :7

و هكذا سيخلص جميع إسورائيل كموا هوو
مكتوووب سوويخرج موون صووهيون المنقووذ و
يرد الفجور عن يعقوب.
(رومية ) 22 :
و تنتظووروا ابنووه موون السووماء الووذي أقامووه
مووون األمووووات يسووووع الوووذي ينقوووذنا مووون
الغضب األتي.
(تسالونيكى األولى ) 0 :
أموووا أنووول يوووا بيووول لحوووم افراتوووة و أنووول
صغيرة أن تكوني بين ألوف يهو ا فمنوك
يخووورج لوووي الوووذي يكوووون متسووولطا علوووى
إسوورائيل و مخارجووه منووذ القووديم منووذ أيووام
األزل.
(ميخا )2 :1
و بعووودما انصووورفوا إ ا موووالك الووورب قووود
ظهوور ليوسووف فووي يلووم قووائال قووم و خووذ
الصبي و أمه و اهرب إلوى مصور و كون
هناك يتى أقول لك الن هيرودس مزموع
ان يطلوووب الصوووبي ليهلكوووه .فقوووام و اخوووذ
الصبي و أمه ليال و انصرف إلى مصر.
و كان هناك إلى وفاة هيورودس لكوي يوتم
ما قيل من الرب بالنبي القائل مون مصور
دعوووت ابنووي .يينئووذ لمووا رأى هيوورودس
أن المجووووس سوووخروا بوووه غضوووب جووودا ً
فأرسوول و قتوول جميووع الصووبيان الووذين فووي
بيووول لحوووم و فوووي كووول تخومهوووا مووون ابووون
سووونتين فموووا دون بحسوووب الزموووان الوووذي
تحققه من المجوس.
(متى  3 :2ـ ) 2

قتل الطفل ثم أمر فرعون جميع شعبه قائال كل ابن
يولد تطريونه في النهر لكن كل بنل
تستحيونها.
(خروج )22 :
فايتال هذا على جنسنا و أساء إلى آبائنا
يتى جعلوا أطفالهم منبو ين لكي ال
يعيشوا.
(أعمال الرسل) 1 :7

3

الشبه
. 2

. 1

رفض
الملك

. 2

و هب رجل من بيل الوي و أخذ بنل
الوي .فحبلل المرأة و ولدت ابنا ً و لما
رأته انه يسن خبأته ثالثة اشهر.
(خروج )2 ، :2
باإليمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه
ثالثة أشهر ألنهما رأيا الصبي جميالً و
لم يخشيا أمر الملك.
(عبرانيين ) 23 :
و في لك الوقل ولد موسى و كان
جميالً جدا ً فربي هذا ثالثة أشهر في بيل
أبيه.
(أعمال الرسل )20 :7
باإليمان موسى لما كبر أبى أن يدعى
ابن ابنة فرعون .مفضال باأليرى أن
يذل مع شعب هللا على أن يكون له تمتع
وقتي بالخطية.
(عبرانيين )21 ، 22 :

و كوووان الصوووبي ينموووو و يتقووووى بوووالروح
ممتلئا ً يكمة و كانل نعمة هللا عليه.
(لوقا )20 :2
و أمووا يسوووع فكووان يتقوودم فووي الحكمووة و
القامة و النعمة عند هللا و الناس.
(لوقا )12 :2

ياسبا عار المسي غنى اعظم من
خزائن مصر ألنه كان ينظر إلى
المجازاة.
(عبرانيين )22 :
ياسبا عار المسي غنى اعظم من
خزائن مصر ألنه كان ينظر إلى
المجازاة.
(عبرانيين )22 :

. 7

. 1

موسى

السيد المسيح

مصر
الذهاب
إلى أو
الخروج
من

باإليمان ترك مصر غير خائف من
غضب الملك ألنه تشدد كأنه يرى من ال
يرى.
(عبرانيين )27 :
باإليمان اجتازوا في البحر األيمر كما
في اليابسة األمر الذي لما شرع فيه
المصريون غرقوا.
(عبرانيين )21 :

4

ثم أخذه أيضا ً إبليس إلى جبل عال جدا و
أراه جميع ممالك العالم و مجدها .و قال
لوووه أعطيوووك هوووذه جميعهوووا إن خوووررت و
سجدت لي .يينئذ قال له يسوع ا هوب يوا
شيطان ألنه مكتوب للرب إلهوك تسوجد و
إياه ويده تعبد.
(متى  1 :2ـ ) 0
فأنكم تعرفوون نعموة ربنوا يسووع المسوي
انووه موون أجلكووم افتقووور و هووو غنووي لكوووي
تستغنوا انتم بفقره.
(كورنثوس الثانية )1 : 1
نووواظرين إلوووى رئووويس اإليموووان و مكملوووه
يسوع الذي من أجل السورور الموضووع
أمامووه ايتموول الصووليب مسووتهينا بووالخزي
فجلس في يمين عرش هللا.
(عبرانيين )2 : 2
و كان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم
ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر
دعوت ابني.
(متى ) 1 :2

الشبه
. 1

.20

.2
.22

.23

.22

.21

السيد المسيح

موسى

احتمل باإليمان ترك مصر غير خائف من و الووذي أرسوولني هووو معووي و لووم يتركنووي
كأنه يرى غضب الملك ألنه تشدد كأنه يرى من ال اآلب ويدي ألني فوي كول يوين افعول موا
يرضيه.
يرى.
(يوينا )21 :1
(عبرانيين )27 :
عالقته فظن أن اخوته يفهمون أن هللا على يده إلووى خاصووته جوواء و خاصووته لووم تقبلووه .و
أما كول الوذين قبلووه فأعطواهم سولطانا أن
باخوته يعطيهم نجاة و أما هم فلم يفهموا.
يصيروا أوالد هللا أي المؤمنون باسمه.
(أعمال الرسل)21 :7
أو
(يوينا ) ، 0 :
خاصته
من أقامك فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائالً من
قاضيا أقامك رئيسا و قاضيا علينا.
(أعمال الرسل )27 :7
هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك
رئيسا و قاضيا هذا أرسله هللا رئيسا ً و
فاديا ً بيد المالك الذي ظهر له في العليقة.
(أعمال الرسل )31 :7

فقوووال لوووه يوووا إنسوووان مووون أقوووامني عليكموووا
قاضيا أو مقسما.
(لوقا ) 2 : 2
فلوويعلم يقينووا جميووع بيوول إسوورائيل أن هللا
جعل يسوع هذا الوذي صولبتموه انوتم ربوا ً
و مسيحا ً.
(أعمال الرسل )32 :2
و كانل هناك بئر يعقوب فإ كوان يسووع
قد تعب من السفر جلس هكذا علوى البئور
و كان نحو الساعة السادسة.
(يوينا )2 :2
قائال قم و خذ الصبي و أمه و ا هب إلى
ارض إسرائيل ألنه قد مات الذين كانوا
يطلبون نفس الصبي.
(متى )20 :2

عند البئر فسمع فرعون هذا األمر فطلب أن يقتل
موسى فهرب موسى من وجه فرعون و
سكن في ارض مديان و جلس عند البئر.
(خروج ) 1 :2
و قال الرب لموسى في مديان إ هب
موت
الذين ارجع إلى مصر ألنه قد مات جميع القوم
يطلبون الذين كانوا يطلبون نفسك
(الخروج ) 1 : 2
حياة
الصبى
نظر إلى و يدث في تلك األيام لما كبر موسى انه تعووالوا إلووى يووا جميووع المتعبووين و الثقيلووي
أحمالهم خرج إلى اخوته لينظر في أثقالهم فرأى األيمال و انا أريحكم.
رجالً مصريا يضرب رجال عبرانيا من (متى )21 :
اخوته.
(خروج ) :2
فقال لهما ملك مصر لما ا يا موسى و
هرون تبطالن الشعب من أعماله ا هبا
إلى أثقالكما .و قال فرعون هو ا اآلن
شعب األرض كثير و أنتما تريحانهم من
أثقالهم.
(خروج )1 ، 2 :1
5
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.22

.27

.21

.21

.30

.3

موسى
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ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح و
قف أمام فرعون و قل له هكذا يقول
الرب اله العبرانيين أطلق شعبي
ليعبدوني.
(خروج ) 3 :1
فينزل إلى جميع عبيدك هؤالء و
يسجدون لي قائلين اخرج أنل و جميع
الشعب الذين في أثرك و بعد لك اخرج
ثم خرج من لدن فرعون في يمو
الغضب.
(خروج )1 :
[موسى يخبر فرعون عن ضربة
األبكار وما تبعها]
فقال عبيد فرعون له إلي متى يكون هذا
لنا فخا ً أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم
ألم تعلم بعد أن مصر قد خربل.
(خروج )7 : 0
فينزل إلى جميع عبيدك هؤالء و
يسجدون لي قائلين اخرج أنل و جميع
الشعب الذين في أثرك و بعد لك اخرج
ثم خرج من لدن فرعون في يمو
الغضب.
(خروج )1 :
[موسى يخبر فرعون عن ضربة
األبكار وما تبعها]
إن الرب كلمه قائال أنا الرب كلم فرعون
ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به.
(خروج )21 :2

روح السووووويد الووووورب علوووووي الن الووووورب
مسوووووحني ألبشووووور المسووووواكين ارسووووولني
ألعصووووووب منكسووووووري القلووووووب النووووووادي
للمسبيين بالعتق و للمأسورين باإلطالق.
(إشعياء ) :2
لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فوي
السووماء و موون علووى األرض و موون تحوول
األرض.
(فليمون ) 0 :2

و يجوور صوودمة و صووخرة عثوورة الووذين
يعثرون غير طائعين للكلموة األمور الوذي
جعلوا له.
(بطرس األولى )1 :2
فنظوور يولووه إلوويهم بغضووب يزين وا ً علووى
غالظوووة قلووووبهم و قوووال للرجووول مووود يووودك
فمدها فعادت يده صحيحة كاألخرى.
(مرقس )1 :3

ألني لم أتكلوم مون نفسوي لكون اآلب الوذي
أرسلني هو أعطاني وصية موا ا أقوول و
بمووا ا أتكلووم .و أنووا اعلووم أن وصوويته هووي
يياة أبدية فموا أتكلوم أنوا بوه فكموا قوال لوي
اآلب هكذا أتكلم.
(يوينا)10 ، 21 : 2
فقال إني أكون معك و هذه تكون لك و الووذي أرسوولني هووو معووي و لووم يتركنووي
العالمة إني أرسلتك يينما تخرج الشعب اآلب ويدي ألني فوي كول يوين افعول موا
يرضيه.
من مصر تعبدون هللا على هذا الجبل.
(يوينا )21 :1
(خروج) 2 : 3
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موسى

إصبع هللا فقال العرافون لفرعون هذا إصبع هللا و و لكووووون إن كنوووووول بإصوووووبع هللا أخوووووورج
لكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت هللا.
(لوقا )20 :
تكلم الرب.
(خروج ) 1 : 1
و قال موسى هكذا يقول الرب إني نحو ففوووي نصوووف الليووول صوووار صوووراخ هوووو ا
نصف الليل اخرج في وسط مصر… و العريس مقبل فاخرجن للقائه.
يكون صراخ عظيم في كل ارض مصر (متى )2 :21
لم يكن مثله و ال يكون مثله أيضا ً.
(خروج )2 ،2 :
فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب و أفوويع علووى بيوول داود و علووى سووكان
كل بكر في ارض مصر من بكر أورشوووووليم روح النعموووووة و التضووووورعات
فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر فينظوورون إلووى الووذي طعنوووه و ينويووون
األسير الذي في السجن و كل بكر عليه كنائ على وييود لوه و يكونوون فوي
بهيمة .فقام فرعون ليالً هو و كل عبيده موورارة عليووه كموون هووو فووي موورارة علووى
و جميع المصريين و كان صراخ عظيم بكره.
في مصر ألنه لم يكن بيل ليس فيه زكريا 0 : 2
ميل.
(خروج )30 ، 21 : 2
فتهذب موسى بكل يكمة المصريين و و لما كان السبل أبتدأ يعلم في المجمع و
كثيوورون إ سوومعوا بهتوووا قووائلين موون أيوون
كان مقتدرا في األقوال و األعمال.
لهذا هذه و ما هوذه الحكموة التوي أعطيول
(أعمال الرسل )22 :7
له يتى تجري على يديه قوات مثل هذه.
مرقس )2 :2
و لمووا جوواء إلووى وطنووه كووان يعلمهووم فووي
مجمعهم يتى بهتوا و قالوا مون أيون لهوذا
هذه الحكمة و القوات.
(متى )12 : 3
و مد موسى يده على البحر فأجرى فتعجب النواس قوائلين أي إنسوان هوذا فوان
الرب البحر بري شرقية شديدة كل الليل الرياح و البحر جميعا تطيعه.
(متى )27 :1
و جعل البحر يابسة و انشق الماء.
(خروج )2 : 2
عطشوا و عطش هناك الشعب إلى الماء و تذمر و في اليوم األخير العظيم من العيد وقف
الشعب على موسى و قالوا لما ا يسوع و نادى قائال إن عطش أيد فليقبل
أصعدتنا من مصر لتميتنا و أوالدنا و إلى و يشرب.
(يوينا )37 :7
مواشينا بالعطش.
(خروج )3 : 7
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فصرخ موسى إلى الرب قائالً ما ا افعل
بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني.
(خروج )2 : 7

.31

و من هناك إلى بئر و هي البئر ييث
قال الرب لموسى اجمع الشعب فأعطيهم
ماء .يينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد
اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها .بئر
يفرها رؤساء يفرها شرفاء الشعب
بصولجان بعصيهم و من البرية إلى
متانة.
(عدد  2 :2ـ ) 1
فقدم موسى دعواهن أمام الرب.
(عدد )1 :27
[بنات صلفحاد يقفن أمام موسى يقلن:
أبونا مات في البرية و لم يكن في القوم
الذين اجتمعوا على الرب في جماعة
قورح بل بخطيته مات و لم يكن له بنون
لما ا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته
ألنه ليس له ابن اعطنا ملكا بين اخوة
أبينا(.عدد])2 ، 3 :27
ففعل الرب كقول موسى فماتل الضفادع
من البيوت و الدور و الحقول.
(خروج ) 3 :1
فقال الرب لموسى هذا األمر أيضا ً الذي
تكلمل عنه أفعله ألنك وجدت نعمة في
عيني و عرفتك باسمك
(خروج ) 7 :33
و كان إ ا رفع موسى يده أن إسرائيل
يغلب
(خروج ) : 7
فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا
يجرا و وضعاه تحته فجلس عليه و دعم
هرون و يور يديه الوايد من هنا و
اآلخر من هناك فكانل يداه ثابتتين إلى
غروب الشمس.
(خروج ) 2 : 7

فرفعوووووا يجووووارة ليرجموووووه أمووووا يسوووووع
فوواختفى و خوورج موون الهيكوول مجتووازا فووي
وسطهم و مضى هكذا.
(يوينا )11 :1
و لكن من يشرب من المواء الوذي أعطيوه
أنا فلون يعطوش إلوى األبود بول المواء الوذي
أعطيووه يصووير فيووه ينبوووع موواء ينبووع إلووى
يياة أبدية.
(يوينا ) 2 :2

.20

.2
.22

.23
.22

هللا اكمل
القول

8

يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي ال تخطئوا
و إن اخطوووأ أيووود فلنوووا شوووفيع عنووود اآلب
يسوع المسي البار.
(يوينا األولى ) : 2

ليتم القول الذي قاله أن الذين أعطيتني لم
اهلك منهم أيدا ً.
(يوينا )1 : 1
و فيما هو يتكلم إ ا سحابة نيرة ظللتهم و
صوووت موون السووحابة قووائال هووذا هووو ابنووي
الحبيب الذي به سررت له اسمعوا.
(متى )1 : 7
و لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا
بالذي ايبنا.
(رومية )37 :1
ً
فمن ثم يقدر أن يخلص أيضوا إلوى التموام
الذين يتقدمون به إلوى هللا إ هوو يوي فوي
كل يين ليشفع فيهم.
(عبرانيين )21 :7

الشبه

موسى

أنا كنل واقفا ً بين الرب و بينكم في لك كلمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه الذي
الوقل لكي أخبركم بكالم الرب ألنكم جعلووه وارثووا لكوول شوويء الووذي بووه أيض وا ً
خفتم من اجل النار و لم تصعدوا إلى عمل العالمين.
(عبرانيين )2 :
الجبل فقال.
(تثنية ) 1 :1

.21

.22
.27

.21

.21

.10
.1

السيد المسيح

وجه
موسى

و قالوا لموسى تكلم أنل معنا فنسمع و
ال يتكلم معنا هللا لئال نموت.
(خروج) 1 : 20
وقف موسى في باب المحلة و قال من
للرب فإلي فاجتمع إليه جميع بني الوي.
(خروج )22 : 32
و تكلمل مريم و هرون على موسى
بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها ألنه
كان قد اتخذ امرأة كوشية.
(عدد ) : 2
و أما الرجل موسى فكان يليما جدا اكثر
من جميع الناس الذين على وجه
األرض.
(عدد )3 : 2
فما إلى فم و عيانا أتكلم معه ال باأللغاز
و شبه الرب يعاين فلما ا ال تخشيان أن
تتكلما على عبدي موسى.
(عدد )1 : 2
و يسدوا موسى في المحلة و هرون
قدوس الرب.
(مزمور ) 2 : 02
و كان لما نزل موسى من جبل سيناء و
لويا الشهادة في يد موسى عند نزوله
من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد
وجهه صار يلمع في كالمه معه .فنظر
هرون و جميع بني إسرائيل موسى و إ ا
جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه.
(خروج )21،30 :32
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من لويس معوي فهوو علوي و مون ال يجموع
معي فهو يفرق.
(متى )30 : 2
ً
الن اخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به.
(يوينا )1 :7
ايملوا نيري علويكم و تعلمووا منوي ألنوي
وديوووع و متواضوووع القلوووب فتجووودوا رايوووة
لنفوسكم.
(متى )21 :
لكووي يكوورم الجميووع االبوون كمووا يكرمووون
اآلب مووون ال يكووورم االبووون ال يكووورم اآلب
الذي أرسله.
(يوينا )23 :1
ألنووه عوورف أن رؤسوواء الكهنووة كووانوا قوود
أسلموه يسدا ً.
(مرقس ) 0 : 1
و تغيوورت هيئتووه قوودامهم و اضوواء وجهووه
كالشمس و صارت ثيابه بيضاء كالنور.
(متى )2 : 7

الشبه
.12

إبطاء
موسى

.13

االثنى
عشر

.12

السبعين

.11

دم العهد

.12

قد أكمل

.17

السيد المسيح

موسى

و لكن إن قال لوك العبود الوردي فوي قلبوه
سووويدي يبطوووه قدوموووه .فيبتووودي يضووورب
العبيوووود رفقوووواءه و يأكوووول و يشوووورب مووووع
السكارى .يأتي سيد لك العبد في يوم ال
ينتظره و في ساعة ال يعرفها.
(متى  21 :22ـ )10

و لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في
النزول من الجبل اجتمع الشعب على
هرون و قالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير
أمامنا الن هذا موسى الرجل الذي
أصعدنا من ارض مصر ال نعلم ما ا
أصابه.
(خروج ) :32
فحسن الكالم لدي فأخذت منكم اثني ثم صعد إلوى الجبول و دعوا الوذين أرادهوم
عشر رجالً .رجالً وايدا من كل سبط .فووذهبوا إليووه .و أقووام اثنووي عشوور ليكونوووا
معه و ليرسلهم ليكرزوا.
(تثنية )23 :
(مرقس ) 2 ، 3 :3
فقال الرب لموسى اجمع إلى سبعين و بعوود لووك عووين الوورب سووبعين آخوورين
رجال من شيوخ إسرائيل الذين تعلم انهم أيضوا ً و أرسوولهم اثنووين اثنووين أمووام وجهووه
شيوخ الشعب و عرفاؤه و اقبل بهم إلى إلووى كوول مدينووة و موضووع ييووث كووان هووو
هناك مزمعا أن يأتي.
فيقفوا
االجتماع
خيمة
معك…..فخرج موسى و كلم الشعب (لوقا ) : 0
بكالم الرب و جمع سبعين رجال من
شيوخ الشعب و أوقفهم يوالي الخيمة.
(عدد )22 ، 2 :
و أخذ موسى الدم و رش على الشعب و و كووذلك الكووأس أيض وا ً بعوود العشوواء قووائالً
قال هو ا دم العهد الذي قطعه الرب هذه الكأس هي العهود الجديود بودمي الوذي
يسفك عنكم.
معكم على جميع هذه األقوال.
(لوقا )20 :22
(خروج )1 :22
و أقام الدار يول المسكن و المذب و أنوووا مجووودتك علوووى األرض العمووول الوووذي
وضع سجف باب الدار و اكمل موسى أعطيتنووووي ألعمووووول قووووود أكملتوووووه .و اآلن
مجدني أنل أيهوا آالب عنود اتوك بالمجود
العمل.
الذي كان لي عندك قبل كون العالم.
(خروج )33 :20
(يوينا )1 ،2 : 7
و أسخطوه على ماء مريبة يتى تأ ى و هووو مجووروح ألجوول معاصووينا مسووحوق
ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليوه و بحبوره
موسى بسببهم.
شفينا.
(مزمور )32 : 02
(إشعياء )1 :13
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موسى

السيد المسيح

المغفرة
ألجل

فاالن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمل
قائالً .الرب طويل الروح كثير اإليسان
يغفر الذنب و السيئة لكنه ال يبري بل
يجعل نب اآلباء على األبناء إلى الجيل
الثالث و الرابع .اصف عن نب هذا
الشعب كعظمة نعمتك و كما غفرت لهذا
الشعب من مصر إلى ههنا .فقال الرب
قد صفحل يسب قولك
(عدد  7 : 2ـ )20
فقال بإهالكهم لوال موسى مختاره وقف
في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن
إتالفهم.
(مزمور )23 : 02

و كونوووووا لطفوووواء بعضووووكم نحووووو بعووووع
شووووفوقين متسووووامحين كمووووا سووووامحكم هللا
أيضا ً في المسي .
(أفسس )32 :2

.11

لووو لووم أكوون قوود عملوول بيوونهم أعموواالً لووم
يعملهوا أيود غيووري لوم تكوون لهوم خطيوة و
أما اآلن فقد رأوا و أبغضوني أنا و أبى.
(يوينا )22 : 1

.20

.2

.22
.23

.22

استيقظ يا سيف على راعي و على رجل
رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعوي
فتتشتل الغنم و أرد يدي على الصغار.
(زكريا )7 : 3

بركة
الفراق

و لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى
الذي عرفه الرب وجها لوجه .في جميع
اآليات و العجائب التي أرسله الرب
ليعملها في ارض مصر بفرعون و
بجميع عبيده و كل أرضه.
(تثنية ) ، 0 : 32
ففعل موسى بحسب كل ما أمره الرب إن يفظووتم وصوواياي تثبتووون فووي محبتووي
كما أنى أنا قد يفظل وصايا أبى و اثبل
هكذا فعل.
في محبته.
(خروج ) 2 :20
(يوينا ) 0 : 1
يال كونه أمينا للذي أقامه كما كان يال كونه أمينا للذي أقامه كما كان
موسى أيضا ً في كل بيته.
موسى أيضا ً في كل بيته.
(عبرانيين )2 :3
(عبرانيين )2 :3
عرف موسى طرقه و بني إسرائيل الن اآلب يحووب االبوون و يريووه جميووع مووا
هو يعمله و سيريه أعماالً اعظم من هوذه
أفعاله.
لتتعجبوا انتم.
(مزمور )7 : 03
(يوينا )20 :1
و هذه هي البركة التي بارك بها موسى و أخرجهم خارجا إلوى بيول عنيوا و رفوع
يديه و باركهم .و فيما هو يبواركهم انفورد
رجل هللا بني إسرائيل قبل موته.
عنهم و اصعد إلى السماء.
(تثنية ) :33
(لوقا )1 ،10 :22
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ليوكل الرب إله أرواح جميع البشر
رجالً على الجماعة .يخرج أمامهم و
يدخل أمامهم و يخرجهم و يدخلهم لكيال
تكون جماعة الرب كالغنم التي ال راعي
لها.
(عدد ) 7 ، 2 :27

.22

و أما ميخائيل رئيس المالئكة فلما
خاصم إبليس محاجا ً عن جسد موسى لم
يجسر أن يورد يكم افتراء بل قال
لينتهرك الرب.
(يهو ا )1 :
فان خيل فرعون دخلل بمركباته و
فرسانه إلى البحر و رد الرب عليهم ماء
البحر و أما بنو إسرائيل فمشوا على
اليابسة في وسط البحر .فأخذت مريم
النبية أخل هرون الدف بيدها و خرجل
جميع النساء وراءها بدفوف و رقص.
(خروج )20، 1 : 1
يينئذ رنم موسى و بنو إسرائيل هذه
التسبيحة للرب و قالوا أرنم للرب فانه قد
تعظم الفرس و راكبه طريهما في
البحر.
(خروج ) : 1

و أنوووا اطلوووب مووون اآلب فيعطووويكم معزيوووا
آخر ليمكث معكوم إلوى األبود .روح الحوق
الووذي ال يسووتطيع العووالم أن يقبلووه ألنووه ال
يراه و ال يعرفه و أما انتم فتعرفونه ألنوه
ماكووث معكووم و يكووون فوويكم .ال أتوورككم
يتامى إني آتى إليكم.
(يوينا  2 : 2ـ ) 1
فقال لهم بويالطس عنودكم يوراس ا هبووا
و اضبطوه كما تعلمون.
(متى )21 :27

.27

.21
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و رأيل كبحر من زجواج مخوتلط بنوار و
الغالبين على الوويش و صوورته و علوى
سوومته و عوودد اسوومه واقفووين علووى البحوور
الزجاجي معهم قيثارات هللا.
(رؤيا )2 : 1
و هووم يرتلووون ترنيمووة موسووى عبوود هللا و
ترنيمة الخروف قائلين عظيمة و عجيبوة
هي أعمالك أيها الورب اإللوه القوادر علوى
كل شيء عادلة و يق هي طرقك يا ملك
القديسين.
(رؤيا )3 : 1

ما بين موسى والمسيح
التضاد
التضاد
.
.2

.3

السيد المسيح

موسى

أما النعمة و الحق فبيسوع المسي
ألن الناموس بموسى أعطى
صارا.
(يوينا ) 7 :
(يوينا ) 7 :
المجد الباقى
المجد الزائل
ثم إن كانل خدمة الموت المنقوشة الذي جعلنا كفاة ألن نكون خدام عهد
بأيرف في يجارة قد يصلل في مجد جديد ال الحرف بل الروح الن الحرف
يتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى يقتل و لكن الروح يحيي.
(كورنثوس الثانية )2 : 3
وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل.
(كورنثوس الثانية )7 : 3
وجه المسيح أضاء فجروا نحوه
وجه موسى لمع فخاف الشعب
فنظر هرون و جميع بني إسرائيل و للوقل كل الجمع لما رأوه تحيروا و
موسى و إ ا جلد وجهه يلمع فخافوا أن ركضوا و سلموا عليه.
(مرقس ) 1 :1
يقتربوا إليه.
(خروج )30 :32
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التضاد
.2

أول الضربات الماء تحول إلى دم
ففعل هكذا موسى و هرون كما أمر
الرب رفع العصا و ضرب الماء الذي
في النهر أمام عيني فرعون و أمام
عيون عبيده فتحول كل الماء الذي في
النهر دما.
(خروج )20 :7

.1

أول ما سجل عن موسى أنه قتل رجال
فالتفل إلى هنا و هناك و رأي أن ليس
أيد فقتل المصري و طمره في الرمل.
((خروج ) 2 :2

.2

غير قادر أن يخلص
ثم قال الرب لي و إن وقف موسى و
صموئيل أمامي ال تكون نفسي نحو هذا
الشعب أطريهم من أمامي فيخرجوا.
(إرميا ) : 1
موسى كعبد
و موسى كان أمينا في كل بيته كخادم
شهادة للعتيد أن يتكلم به.
(عبرانيين )1 :3

أول المعجزات تحول الماء إلى خمر
و في اليوم الثالث كان عرس في قانا
الجليل و كانل ام يسوع هناك .و دعي
أيضا ً يسوع و تالميذه إلى العرس .و لما
فرغل الخمر قالل أم يسوع له ليس لهم
خمر .قال لها يسوع ما لي و لك يا
امرأة لم تأت ساعتي بعد .قالل أمه
للخدام مهما قال لكم فافعلوه .و كانل
ستة أجران من يجارة موضوعة هناك
يسب تطهير اليهود يسع كل وايد
مطرين أو ثالثة .قال لهم يسوع إمألوا
األجران ماء فمألوها إلى فوق .ثم قال
لهم استقوا اآلن و قدموا إلى رئيس
المتكأ فقدموا .فلما اق رئيس المتكأ
الماء المتحول خمرا و لم يكن يعلم من
أين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا
الماء علموا دعا رئيس المتكأ العريس.
و قال له كل إنسان إنما يضع الخمر
الجيدة أوالً و متى سكروا فحينئذ الدون
أما أنل فقد أبقيل الخمر الجيدة إلى
اآلن( .يوينا  :2ـ ) 0
أول ما سجل عن المسيح فى إنجيل
مرقس أنه شفى رجال
فانتهره يسوع قائال اخرس و اخرج منه.
فصرعه الروح النجس و صاح بصوت
عظيم و خرج منه.
(مرقس )22 ، 21 :
قادر أن يخلص
فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا ً إلى التمام
الذين يتقدمون به إلى هللا إ هو يي في
كل يين ليشفع فيهم.
(عبرانيين )21 :7
المسيح كابن على بيته
و أما المسي فكابن على بيته و بيته نحن
إن تمسكنا بثقة الرجاء و افتخاره ثابتة
إلى النهاية.
(عبرانيين )2 :3

.7
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موسى

الناموس محفوظ فى قلبه
الناموس مكسور فى يديه
و كان عندما اقترب إلى المحلة انه ان افعل مشيئتك يا الهي سررت و
ابصر العجل و الرقص فحمي غضب شريعتك في وسط ايشائي
موسى و طرح اللويين من يديه و (مزمور )1 :20
كسرهما في اسفل الجبل.
(خروج ) 1 : 32
فآخذت اللويين و طريتهما من يدي و
كسرتهما أمام أعينكم.
(تثنية ) 7 :1
خبز يعطى الحياة
خبز يساعد على الحياة
آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو ألن خبز هللا هو النازل من السماء
مكتوب انه أعطاهم خبزا ً من السماء الواهب يياة للعالم.
هذا هو الخبز النازل من السماء لكي
ليأكلوا.
يأكل منه اإلنسان و ال يموت .أنا هو
(يوينا )3 :2
الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل
آباؤكم أكلوا المن في البرية و ماتوا.
أيد من هذا الخبز يحيا إلى األبد و الخبز
(يوينا )21 :2
الذي أنا أعطي هو جسدي الذي ابذله من
اجل يياة العالم.
(يوينا )1 ،10 ،33 :2
شفاء أبرص
صالة من أجل أبرص
فلما ارتفعل السحابة عن الخيمة إ ا و إ ا أبرص قد جاء و سجد له قائالً يا
مريم برصاء كالثلج فالتفل هرون إلي سيد إن أردت تقدر أن تطهرني .فمد
مريم و إ ا هي برصاء…فصرخ موسى يسوع يده و لمسه قائال أريد فاطهر و
للوقل طهر برصه.
إلى الرب قائال اللهم اشفها.
(متى )3 ،2 :1
(عدد ) 3 : 2
آخر فصح
أول فصح
باإليمان صنع الفص و رش الدم لئال و قال لهم شهوة اشتهيل أن آكل هذا
الفص معكم قبل أن أتألم.
يمسهم الذي اهلك األبكار.
(لوقا ) 1 :22
(عبرانيين )21 :

15

موسى

السيد المسيح

التضاد
. 2

كان راضيا أن يحل محل
و اآلن إن غفرت خطيتهم و إال فامحني
من كتابك الذي كتبل.
(خروج)30 :32
و اآلن ا هب اهد الشعب إلى ييث
كلمتك هو ا مالكي يسير أمامك و لكن
في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم.
(خروج )32 :32

. 3

حل محل بالفعل
الذي يمل هو نفسه خطايانا في جسده
على الخشبة لكي نموت عن الخطايا
فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم.
(بطرس األولى )22 :2
لكن أيزاننا يملها و أوجاعنا تحملها و
نحن يسبناه مصابا مضروبا من هللا و
مذلوال .و هو مجروح ألجل معاصينا
مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه
و بحبره شفينا .كلنا كغنم ضللنا ملنا كل
وايد إلى طريقه و الرب وضع عليه إثم
جميعنا.
(إشعياء  2 :13ـ )2
أربعون يوما فى البرية
فبعدما صام أربعين نهارا و أربعين ليلة
جاع أخيرا ً.
(متى )2 :2

أربعون يوما على الجبل
ً
و كان هناك عند الرب أربعين نهارا و
أربعين ليلة لم يأكل خبزا ً و لم يشرب
ماء فكتب على اللويين كلمات العهد
الكلمات العشر.
(خروج )21 :32
خروج كامل
خروج غير كامل
دعني أعبر و أرى األرض الجيدة التي اللذان ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه
في عبر األردن هذا الجبل الجيد و لبنان .الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم
لكن الرب غضب علي بسببكم و لم (لوقا )3 :1
يسمع لي بل قال لي الرب كفاك ال تعد
تكلمني أيضا ً في هذا األمر.
(تثنية  21 :3ـ )27
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