
  خیمة اإلجتماع
  
  ١الفصل 

  ١٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .تقدیم غرض وأھم الموضوعات في سفر الالویین لیتعلم شعب هللا العبادة :الھدف

ْم ِمْثَل َعَمِل أَْرِض ِمْصَر الَّتِي َسَكْنتُْم فِیھَا الَ تَْعَملُوا، َوِمْثَل َعَمِل أَْرضِ َكْنَعاَن الَّتِي أَنَا آٍت بِكُ ٣ 
بُّ . أَْحَكاِمي تَْعَملُوَن، َوفََرائِِضي تَْحفَظُوَن لِتَْسلُُكوا فِیھَا٤. َحَسَب فََرائِِضِھْم الَ تَْسلُُكواإِلَْیھَا الَ تَْعَملُوا، وَ  أَنَا الرَّ

  )٥- ٣:١٨الویین .(أَنَا الرَّبُّ . فَتَْحفَظُوَن فََرائِِضي َوأَْحَكاِمي، الَّتِي إَِذا فََعلَھَا اِإلْنَساُن یَْحیَا بِھَا٥. إِلھُُكمْ 
 

كانوا ن الوییالأن ھو یوضح كیف . یعتبر سفر اللالویین من األسفار صعبة الفھم على كثیر من الناس
ولكي نفھم سفر الالویین علینا أوال أن نفھم الخیمة التي كانت في البریة، . یخدمون مثل كھنة إسرائیل

  . خرىخیث كان ھؤالء الكھنة مسؤلین عن تقدیم الذبائح، والفرابین، والصلوات األ
الجزء الخارجي . ن فناء ومسكن، والمسكن ینقسم إلى قسمین یفصل بینھما حجاب سمیكمالخیمة  تتكون

  . من الخیمة یدعى القدس، أما الجزء الداخلي فقد كان یدعى قدس األقداس، حیث كان هللا یسكن
سعى إلیھ الخطاة كان ھناك مذبح النحاس، حیث ی: االجتماعجدا في خیمة  ثاث الھامھناك بعض األ كان

عندما یدخل . الخاطي بدال من، حیث یطھر الكاھن نفسھ أیضا في الفناء یوجد المرحضة. طلبا للغفران
داخل قدس . الكاھن إلى القدس، یكون الشمعدان على یساره، خبز التقدمة على یمینھ، ومذبح البخور أمامھ

یدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة  األقداس یوجد تابوت العھد، الذي یمثل حضور هللا، والكاھن
  . لیقدم ذبیحة عن خطایا الشعب كلھ

األناجیل تخبرنا أن . یسوع المسیح –كل جزء من خیمة العبادة رمزیة جدا وتشیر إلى المخلص الموعود 
لحطة موت المسیح على الصلیب، انشق حجاب الھیكل بطریقة معجزیة من أعلى إلى أسفل، مما یدل 

  . یحة المسیح جعلت من الممكن لنا أن ندخل إلى محضر هللاعلى أن ذب
  

  
  

   خیمة في البریة
  



  .أفضل إجابة اختر
، و  مجردلعبادة اخیمة  تكان ؟خاطئةصحیحة أو  -١  .م یكن حقیقين حضوره في الواقع لكلرمزا 
 .حدة في السنةمرة وا وهجدا ومقدس وبني إسرائیل یعبد ؟ كان تابوت العھد ثمینخاطئةصحیحة أو  -٢
طھرنا من تالتي یمكن أن  -كلمة هللا  - لنا المسیح  المرحضة تصور؟ الماء في أو خاطئة صحیحة -٣

  . الخطیئة
 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك

  
 ؟ھي الخیمةما   -٤
 منزل موسى -أ

 بیت الكھنة -ب
 خیمة العبادة -ج
 مبنى في مصر -د
  
 ؟واحد من األھداف الرئیسیة لخالصنا ي ھوأي مما یل -٥
 لھروب من أعدائناا -أ

 لتحقیق االزدھار في مجال األعمال التجاریة -ب
 عیش حیاة طویلة ومباركةنل -ج
 لعبادة هللا -د
  
أي مما یلي یصف عالقة الروح  . عمود النار لیال فوق المسكن یمثل وجود روح هللاسحابة نھارا وال -٦

 )ل ما ینطبقاختر ك(نا ؟ یالقدس 
 . ھو فینا -أ

 .فوقنا ھو -ب
 .نا من مسافة بعیدةیشاھد ھو -ج
 . ھو یسیطر علینا تماما -د

 
 یكون موجودا في وسط المخیم؟أن لماذا كان من المھم للمسكن  -٧
 یھلإصول ویكون من السھل الل -أ

 لتذكیر الناس أن هللا ھو مركز كل ما نقوم بھ -ب
 ل مكان وضعھلمنع الناس من القتال حو -ج
 منھ مسكنقرب البسبب أحد غیور  كونال ی حتى -د
  
 )ضع دائرة حول كل ما ینطبق(شخص إلى المسكن؟ أي یذھب لماذا  -٨
 لھهللا لیغفر  -أ

 موسى رضاءإل -ب
 لعبادة هللا -ج
 هللا حسنات عندلكسب  -د
  
 ؟من الذي یقدم الذبیحة، لغفران الخطیةخص ما إلى المسكن ذھب شیعندما  -٩
 الخاطىء -أ

 والد الخاطىء - ب
 كاھنال - ج
  موسى -د



 من أجل كل الناس؟ لیقدم ذبیحةرئیس الكھنة قدس األقداس یدخل  متى - ١٠
 كل صباح -أ

 كل لیلة -ب
 مرة واحدة في الشھر - ج
  مرة في السنة -د

 
 ؟األثاث في خیمة العبادة كیف یوضع - ١١

 في خط مستقیم -أ
 صلیب على شكل -ب
 ةفي دائر - ج
  خیمةفي الزوایا األربع لل - د

 
 یضحى بھا على مذبح النحاس؟التي الحیوانات تمثل ماذا  - ١٢

 حمل هللا الذي أزال خطایا العالم -أ
 وفیات البشر -ب
 نفوس الخطاة -ج
  األصنام الكاذبة -د

 
 ؟طقوس التطھیر في المرحضة عنيتماذا  - ١٣

 أن تكون نظیف كأن هللا یتوقع من -أ
 األكلقبل أن  میدیھوا أیجب أن یغسل أن الناس -ب
 فقط الذین تطھروا من الذنوب یمكن أن یقتربوا من هللا -ج
 الخطیئة لھم غفرأن الكھنة فقط یمكن أن یُ  - د

 
 ؟شمعدانال مثلیماذا  -١٤

 محرقاتالنار  -أ
 ى الحیاةفقودنا ت التيضوء كلمة هللا  -ب
 المالئكة . ج
  الكھنة حكمة - د

 
 ؟خبز التقدمة رمزیماذا إلى  - ١٥

 كیف یلبي هللا احتیاجاتنا الیومیة -أ
 عید موسم الحصاد -ب
 ذبیحة خطیة - ج
  الطعام وا، كان ھناك للكھنة لتناولال شيء -د

 
 ؟مذبح البخور مثلیما  - ١٦

 دراسة الكتاب المقدس -أ
 العمل الصالح - ب
 قانونال - ج
 صالةال – د
  



 الناس؟ حجاب بین هللا ووجود یلماذا كان  - ١٧
 خاطئال نفصال بین هللا القدوس واإلنسانرمز إلى الطالق واالی -أ

 هللا  شكلرؤیة  منالناس ال یتمكن حتى  -ب
 شخص یراه أي عبادة دون أي من المكن رئیس الكھنة تی حتى -ج
  غامضلتذكیر الناس بأن هللا  -د

 
 ؟الحجاب عن موضوع العھد القدیم رعبیكیف  - ١٨

 . ط معرفة أسرار هللالكھنة فقل یمكن- أ
 . یكون هللا دائما مختفیا عن الناسسوف  -ب
 . بین هللا واإلنسانیة ھو السبب في أننا في حاجة الى مخلص نفصالاال -ج
  . جعلھم خارج المعبدهللا یعاقب الخطاة عن طریق  - د

 
 ؟عظیمال تنارئیس كھنھو  من -١٩

 شخص في األسرة أكبر -أ
 كنیسةشخص في ال أكبر -ب
 موسى - ج
  یسوع - د

 
 ؟) دائرة كل ما ینطبق( ھو معنى خیمة العبادة  ما - ٢٠

 .هللا والعبادة غفرانلتعلیم الناس  -أ
  . ن یسوع المسیحع ةإنھا صورة رمزی -ب
 . لیصلي من أجلناطلب كاھنا نلعبادة ولنحن بحاجة للذھاب إلى خیمة  -ج 
 . كیف نعبد مخلصنا یجب أن نتعلم، من عبودیة الخطیئة عندما نخلص – د
 

  
 
 
 



 

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا هللاَ فِي أَْجَسادِ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠ألَْنفُِسُكْم؟    )٢٠، ١٩:٦كو ١.(كلھِ فِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھیَ ُكْم وَ فََمجِّ

الطریقة  غیری؟ ھل ھذا كیف تشعر إیذاء ذلك .في قدس األقداس وموجودالیوم ھیكل هللا أنت كمسیحي، 
 ؟هللا في جسدك بسبب قداسة وجود ه؟ ھل ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییربھا صليتالتي 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 .نفعل ذلك اآلا، تحتاج أن تعترف بھإذا كان ھناك أي شيء  .لما قدمھ لكالسماوي  أباك شكرأ
  .حیاتك بطریقة أعمقوجوده في  اختبارساعدك على یأطلب منھ أن  
  
  
  
  
  
  

    



 
  
  ؟ یعلم شعبھ من خالل خیمة العبادة كان هللا ذاما -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تصور ما فعلھ هللا لیغفر للخاطئ ویجعل لھ عالقة مع هللا األثاث  قطعمن  قطعةشرح كیف أن كل ا -٢

 القدوس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھذا السیناریو؟  ما دور الكاھن في -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ بین القدس وقدس القداسیفصل  الحجاب السمیك الذيیمثل قدس األقداس و ماذا -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ھیكل سلیمان مزق من أعلى إلى أسفل عندما مات یسوع على الصلیب كبیرالالحجاب  شرح كیفا -٥

 وأھمیة تلك المعجزة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 صورة للمسیح األثاث في خیمة العبادة ھي قطعمن  قطعةشرح كیف أن كل ا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في خیمة العبادة الیوم دون الموجودة  األثاث قطععبادة من خالل الشرح كیف یمكنك االتعبدي،  للتطبیق -٧
 .یسوع المسیح كاھننا العظیم، باستثناء اھنك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


