
  دلیل الخادم
  
  ٢الفصل 

  ١٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    لنتعلم كیف خیمة االجتماع تحتوي على حقائق العھد الجدید وعالقتھا بالمؤمنین الیوم :الھدف

ھُوِر َوُمْنُذ األَْجیَاِل، لِكنَّھُ اآلَن قَْد ٢٦  الَِّذیَن أََراَد هللاُ أَْن ٢٧أُْظِھَر لِقِدِّیِسیِھ، السِّرِّ اْلَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّ
فَھُْم َما ھَُو ِغنَى َمْجِد ھَذا السِّرِّ فِي األَُمِم، الَِّذي ھَُو اْلَمِسیُح فِیُكْم َرَجاُء اْلَمْجدِ    )٢٧- ٢٦:١كولوسي .(یَُعرِّ

وِح ا١٩ لْقُُدِس الَِّذي فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھَيِ◌كلھِ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠   )٢٠-١٩:٦كورنثوس ١.(فََمجِّ

. طئ إنسان تكون أسوأ نتیجة ھي الطالق ـ اإلنفصال بین هللا واإلنسانفي سفر التكوین، نقرأ أنھ عندما یخ
وھو موضوع الكتاب المقدس كلھ، وھذا أیضا سبب وجود . الحل لھذه المشكلة األساسیة ھو المصالحة

  .فقد كانت المكان الذي سكن فیھ هللا، وحیث یذھب الخطاة لیحصلوا على الغفران. الخیمة في البریة
تحرك بنفس نمط العبادة في في السماء، وع على الصلیب، أصبح رئیس كھنتنا األعظم، عندما مات یس

قبل موتھ لم یكن الخاطئ یستطیع أن یقترب من هللا، فقط الكاھن یدخل إلى محضر هللا . الخیمة السماویة
تقدم بثقة لكن عندما مات المسیح على الصلیب جعل من الممكن لنا كلنا أن ن. وبتشفع  من أجل الخطاة

  .إلى محضر هللا
العھد الجدید یقول أن . لیس فقط دخل المسیح المسكن السماوي نیابة عنا، لكن أیضا روحھ یسكن فینا

ھذه معجزة نحیاھا كل یوم، المسیح یحیا فینا، لدینا كل ما نحتاج إلیھ لنحیا . جسدنا ھو ھیكل لروح هللا
  .الحیاة التي یریدنا هللا أن نحیاھا

   

    



  أفضل إجابة راخت
 ." ودعا" عني لسفر الالویین یأو خاطئة ؟ االسم العبري للكتاب  صحیحة  -١
عملي بالنسبة لنا لھ أي تطبیق عن األفكار القدیمة و لیس  سفر؟ سفر الالویین ھو  أو خاطئةصحیحة   -٢

 . الیوم
  . قدس األقداس في خیمة العبادة فيأو خاطئة ؟ وجود هللا حقا  صحیحة  -٣
  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، لم یذكر خالف ذلك ما
  
 ؟" سفر الالویین "  سمي ھذا السفرلماذا   -٤
 . الالویین ھو اسم الشخصیة الرئیسیة -أ

 ." انونالق" الالویین ھو الكلمة العبریة القدیمة ل  -ب
 " . ینتمي لالویین الذین كانوا كھنة"الالویین یعني  -ج
  . ُكتب السفر ان حیث عسكر بني إسرائیل عندماالالویین ھو المك  - د
  
 )اختر كل ما ینطبق(لعبادة ؟ اخیمة لأي مما یلي ھي تطبیقات العھد الجدید  -٥
 . روح هللا یسكن في البشر الذین یؤمنون بیسوع -أ

 . خیمة على شكلبنى مباني الكنیسة نوینبغي دائما أن  -ب
 . ع ھو رئیس الكھنة الحقیقي، و یسوالمسكن ھو ظل األمور السماویة - ج
  . یمكننا أن نذھب بجرأة إلى حضور هللا في أي وقت -د
  
 خطایا ضد الجسد؟الالعھد الجدید عن یقول ماذا  -٦
 .أنھا لیست مھمة ألن الجسم ال یھم -أ

 .لتغلب علیھااھي سھلة  -ب
 . یخلصونألن هللا یسكن في أجسام أولئك الذین  تؤخذ بجدیة -ج
 .أن یخلصواین یخطئون ضد الجسم ال یمكن الناس الذ -د

 
 ؟خیمةمن خالل شرح المعنى الحقیقي لل العھدین یربط بینفي العھد الجدید  سفراي  -٧
 تىم -أ

 الرسل أعمال -ب
 الرسالة إلى العبرانیین -ج
  الرؤیا – د
  
 السماء؟برضي في سفر الالویین األمسكن الما عالقة  -٨
 .في السماءالتي   الحقیقیةاألشیاء  بل ھو ظل -أ

 . في السماء آلخر حتاجنلعبادة لن لھو مكان مؤقت  -ب
 . سیتم بناؤه في السماء - ج
  . بین المسكن و السماء صلةھناك  یوجد ال - د
  
 ؟قداس في السماءقدس األ یدخلیمكن أن  من -٩
 ال احد -أ

 فقط یسوع -ب
 كھنة فقطال - ج
  كل من یؤمن بیسوع - د



 )اختر كل ما ینطبق(هللا؟  محضرعندما نصلي في  صالحةف التالیة أي من المواق  - ١٠
 جرأة -ب                        الخوف -أ

 غطرسة - د              الشعور بالذنب -ج
 الثقة - و                            تقلق -ه
 غضب -ح                     .االمتنان -ز
  یمانإ -ي                         أشك  - ط
  

 )اختر كل ما ینطبق(مع هللا ؟  أثناء خلوتكن تفعل أماذا یجب  .-١١
 . أعترف -أ

 . قبل غفرانھأ - ب
 . نشكره على كلمتھ - ج
 . رزقالنشكره على  -د
 .حتاجھننصلي من اجل ما  - ه
 . لخدمتھ كیفما شاء اكن مستعد -و
 . ع الیھاستم -ز
 . أقول لھ جیدا كیف كنت قد تعرضت -ح
  . قول لھ ما علیھ أن یفعلھأ - ط
  

 ؟التي نقولھا لھاألشیاء  تجاهكیف یشعر هللا  - ١٢
 . الستماععن امشغول جدا  ھو -.أ

 . مشاكلنا تجاهشعر بالملل ی -ب
 .في بعض األحیان یھتم -ج
  . جدا ھو دائما مھتم -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(؟ لمعبد للمؤمنینل التأملیةما ھي التطبیقات   - ١٣
 . طریقا للعودة إلیھ أوجدأن هللا  نایعلم -  الخبر السار –جیل اإلن -أ

 . أجسادنا ھي مسكن روح هللا -ب
 . ، و روحھ علیناهللا معنا، وھو فینا -ج
  . یجب أن نذھب إلى المعبد للصالة إلى هللا -د
  

 عیشتي قدس األقداس، كیف ینبغي أن تغیر الطریقة الت إذا أنت، أن هللا یسكن فیك إذا كنت تؤمن
 مع عائلتك؟ مع األصدقاء والجیران؟ في العمل أو المدرسة؟... كل یوم  بھا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

سألھ كیف یرید ا .جعلك تدرك وجوده في حیاتكیسألھ أن او  ألنھ أفرزك لنفسھ،أشكر هللا 
  . لآلخرین من خاللك الوصول

  
  



  
 
الكھنة  من  یستخدمكیف كان و لماذا سمي بھذا االسم؟؟ ذا كتباملماذا كان سفر الالویین و  عن  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .یةالیوم تكعبادالتي یمكن تطبیقھا على حیاتك و سفرالروحیة العملیة في ھذا  قائقالح ناقش -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خیمة العبادة التي نقرأ عنھا بالتاسع من كتاب العبرانیین تتصل  صحاحاإلفي  الموجودةكیف الحقیقة   -٣

  في الجزء األخیر من سفر الخروج و سفر الالویین؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) خیمة(  ھیكلن أجسادنا ھي ، والتي تقول أ) ٢٠، ١٩:٦كورنثوس  ١(في الرسول بولس  كلماتكیف  -٤

في سفر الالویین حول خیمة العبادة؟  ھانجد التي الحقیقةبهللا، تتصل 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 واحد ھو أكثر أھمیة، أم أنھا لیست مسألةأي في السماء،  التي خیمةللإذا كانت خیمة العبادة مجرد ظل  -٥

و ؟ / أو ولكن كل من / إما  مھمة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعبادة؟ امن خالل خیمة  الذي یعلنھ هللاإنجیل أو  أعظم خبرما ھو  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ سفر الالویین بأكملھ سفرالتطبیق العملي لھذا الوأساس عبادتك یكون  ینبغي أن ذاما -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

    

  الذھاب إلى العمق


