
 خيمة اإلجتماع
 

 1الفصل 

 11العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   تقديم غرض وأهم الموضوعات في سفر الالويين ليتعلم شعب هللا العبادة.الهدف: 

ْم ِمْثَل َعَمِل أَْرِض ِمْصَر الَّتِي َسَكْنتُْم فِيهَا الَ تَْعَملُوا، َوِمْثَل َعَمِل أَْرِض َكْنَعاَن الَّتِي أَنَا آٍت بِكُ 3 

إِلَْيهَا الَ تَْعَملُوا، َوَحَسَب فََرائِِضِهْم الَ تَْسلُُكوا. 
4

بُّ أَْحَكاِمي تَْعَملُوَن، َوفََرائِِضي تَْحفَظُوَن لِتَْسلُُكوا  فِيهَا. أَنَا الرَّ

إِلهُُكْم. 
1

.)الويين  بُّ  (1-3:13فَتَْحفَظُوَن فََرائِِضي َوأَْحَكاِمي، الَّتِي إَِذا فََعلَهَا اإِلْنَساُن يَْحيَا بِهَا. أَنَا الرَّ

 

يعتبر سفر اللالويين من األسفار صعبة الفهم على كثير من الناس. هو يوضح كيف أن الالويين كانوا 

يخدمون مثل كهنة إسرائيل. ولكي نفهم سفر الالويين علينا أوال أن نفهم الخيمة التي كانت في البرية، 

 رى. خيث كان هؤالء الكهنة مسؤلين عن تقديم الذبائح، والفرابين، والصلوات األخ

تتكون الخيمة من فناء ومسكن، والمسكن ينقسم إلى قسمين يفصل بينهما حجاب سميك. الجزء الخارجي 

 من الخيمة يدعى القدس، أما الجزء الداخلي فقد كان يدعى قدس األقداس، حيث كان هللا يسكن. 

عى إليه الخطاة كان هناك بعض األثاث الهام جدا في خيمة االجتماع: كان هناك مذبح النحاس، حيث يس

طلبا للغفران. أيضا في الفناء يوجد المرحضة، حيث يطهر الكاهن نفسه بدال من الخاطي. عندما يدخل 

الكاهن إلى القدس، يكون الشمعدان على يساره، خبز التقدمة على يمينه، ومذبح البخور أمامه. داخل قدس 

يدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة األقداس يوجد تابوت العهد، الذي يمثل حضور هللا، والكاهن 

 ليقدم ذبيحة عن خطايا الشعب كله. 

يسوع المسيح. األناجيل تخبرنا أن  –كل جزء من خيمة العبادة رمزية جدا وتشير إلى المخلص الموعود 

لحطة موت المسيح على الصليب، انشق حجاب الهيكل بطريقة معجزية من أعلى إلى أسفل، مما يدل 

 حة المسيح جعلت من الممكن لنا أن ندخل إلى محضر هللا. على أن ذبي

 

 
 

  خيمة في البرية
 



 .أفضل إجابة اختر
 م يكن حقيقي.كن حضوره في الواقع للرمزا هلل، و  مجردلعبادة اخيمة  تصحيحة أو خاطئة؟ كان -1

 .مرة واحدة في السنة وهصحيحة أو خاطئة؟ كان تابوت العهد ثمين جدا ومقدس وبني إسرائيل يعبد -2

طهرنا من تالتي يمكن أن  -كلمة هللا  -لنا المسيح  المرحضة تصورصحيحة أو خاطئة؟ الماء في  -3

 . الخطيئة

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

 

 ؟هي الخيمةما   -4

 منزل موسى -أ

 بيت الكهنة -ب

 خيمة العبادة -ج

 مبنى في مصر -د

 

 يلي هو واحد من األهداف الرئيسية لخالصنا؟ أي مما -1

 لهروب من أعدائناا -أ

 لتحقيق االزدهار في مجال األعمال التجارية -ب

 عيش حياة طويلة ومباركةنل -ج

 لعبادة هللا -د

 

أي مما يلي يصف عالقة الروح  . سحابة نهارا وعمود النار ليال فوق المسكن يمثل وجود روح هللاال -6

 (اختر كل ما ينطبق)نا ؟ يالقدس 

 . هو فينا -أ

 .فوقنا هو -ب

 .يشاهدنا من مسافة بعيدة هو -ج

 . هو يسيطر علينا تماما -د

 

 يكون موجودا في وسط المخيم؟أن لماذا كان من المهم للمسكن  -7

 يهلإصول ويكون من السهل الل -أ

 لتذكير الناس أن هللا هو مركز كل ما نقوم به -ب

 القتال حول مكان وضعهلمنع الناس من  -ج

 مسكن منهقرب البسبب أحد غيور  كونال ي حتى -د

 

 (ضع دائرة حول كل ما ينطبق)شخص إلى المسكن؟ أي لماذا يذهب  -3

 لههللا ليغفر  -أ

 موسى رضاءإل -ب

 لعبادة هللا -ج

 هللا حسنات عندلكسب  -د

 

 ؟الذبيحة من الذي يقدم، لغفران الخطيةذهب شخص ما إلى المسكن يعندما  -9

 الخاطىء -أ

 والد الخاطىء - ب

 كاهنال - ج

 موسى -د



 من أجل كل الناس؟ ليقدم ذبيحةيدخل رئيس الكهنة قدس األقداس  متى -11

 كل صباح -أ

 كل ليلة -ب

 مرة واحدة في الشهر - ج

 مرة في السنة -د

 

 األثاث في خيمة العبادة؟ كيف يوضع -11

 في خط مستقيم -أ

 صليب على شكل -ب

 في دائرة - ج

 في الزوايا األربع للخيمة - د

 

 يضحى بها على مذبح النحاس؟التي ماذا تمثل الحيوانات  -12

 حمل هللا الذي أزال خطايا العالم -أ

 وفيات البشر -ب

 نفوس الخطاة -ج

 األصنام الكاذبة -د

 

 عني طقوس التطهير في المرحضة؟تماذا  -13

 أن تكون نظيف كأن هللا يتوقع من -أ

 األكلقبل أن  ميديهوا أأن الناس يجب أن يغسل -ب

 فقط الذين تطهروا من الذنوب يمكن أن يقتربوا من هللا -ج

 الخطيئة لهم غفرأن الكهنة فقط يمكن أن يُ  - د

 

 شمعدان؟المثل يماذا  -14

 محرقاتالنار  -أ

 ى الحياةفقودنا ت التيضوء كلمة هللا  -ب

 المالئكة . ج

 حكمة الكهنة - د

 

 رمز خبز التقدمة؟يماذا إلى  -11

 كيف يلبي هللا احتياجاتنا اليومية -أ

 عيد موسم الحصاد -ب

 ذبيحة خطية - ج

 الطعام واال شيء، كان هناك للكهنة لتناول -د

 

 مثل مذبح البخور؟يما  -16

 دراسة الكتاب المقدس -أ

 العمل الصالح - ب

 قانونال - ج

 صالةال - د

 



 حجاب بين هللا و الناس؟وجود يلماذا كان  -17

 خاطئالرمز إلى الطالق واالنفصال بين هللا القدوس واإلنسان ي -أ

 هللا  شكلرؤية  منالناس ال يتمكن حتى  -ب

 شخص يراه أي عبادة دون أي من المكن رئيس الكهنة تي حتى -ج

 غامضلتذكير الناس بأن هللا  -د

 

 عبر الحجاب عن موضوع العهد القديم؟يكيف  -13

 . لكهنة فقط معرفة أسرار هللاليمكن - أ

 . يكون هللا دائما مختفيا عن الناسسوف  -ب

 . بين هللا واإلنسانية هو السبب في أننا في حاجة الى مخلص نفصالاال -ج

 . جعلهم خارج المعبدهللا يعاقب الخطاة عن طريق  - د

 

 عظيم؟ال تناهو رئيس كهن من -19

 شخص في األسرة أكبر -أ

 كنيسةشخص في ال أكبر -ب

 موسى - ج

 يسوع - د

 

 ما هو معنى خيمة العبادة ) دائرة كل ما ينطبق( ؟ -21

 .هللا والعبادة غفرانلتعليم الناس  -أ

 . ن يسوع المسيحع ةإنها صورة رمزي -ب

 . ليصلي من أجلناطلب كاهنا نلعبادة ولنحن بحاجة للذهاب إلى خيمة  -ج 

 . يجب أن نتعلم كيف نعبد مخلصنامن عبودية الخطيئة،  عندما نخلص – د

 

 

 



 

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم هَُو هَْيَكٌل لِلرُّ

ألَْنفُِسُكْم؟ 
21

ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِهيَكلِه.)ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم بِثََمٍن. فَ   (21، 19:6كو 1َمجِّ

الطريقة  يغير؟ هل هذا كيف تشعر إيذاء ذلك .في قدس األقداس وموجودكمسيحي، أنت اليوم هيكل هللا 

 ؟هللا في جسدك بسبب قداسة وجود ه؟ هل هناك أي شيء في حياتك تحتاج إلى تغييربها صليتالتي 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

فعل ذلك ا، تحتاج أن تعترف بهك أي شيء إذا كان هنا لما قدمه لك.أباك السماوي  شكرأ 

 حياتك بطريقة أعمق.وجوده في  اختبارساعدك على يأطلب منه أن   .اآلن

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ماذا كان هللا يعلم شعبه من خالل خيمة العبادة؟ -1
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

تصور ما فعله هللا ليغفر للخاطئ ويجعل له عالقة مع هللا األثاث  قطعمن  قطعةشرح كيف أن كل ا -2

 القدوس
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هذا السيناريو؟  ر الكاهن فيما دو -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

؟ بين القدس وقدس القداسيمثل قدس األقداس والحجاب السميك الذي يفصل  ماذا -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كبيرفي هيكل سليمان مزق من أعلى إلى أسفل عندما مات يسوع على الصليب الشرح كيف الحجاب ا -1

 وأهمية تلك المعجزة
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 صورة للمسيح األثاث في خيمة العبادة هي قطعمن  قطعةشرح كيف أن كل ا -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

في خيمة العبادة اليوم دون الموجودة األثاث  قطععبادة من خالل الشرح كيف يمكنك االتعبدي،  للتطبيق -7

 .يسوع المسيح كاهننا العظيمكاهن، باستثناء 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق


