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   على حقائق العهد الجديد وعالقتها بالمؤمنين اليوملنتعلم كيف خيمة االجتماع تحتوي الهدف: 

 26
يِسيِه،  هُوِر َوُمْنُذ األَْجيَاِل، لِكنَّهُ اآلَن قَْد أُْظِهَر لِقِدِّ رِّ اْلَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّ السِّ

27
الَِّذيَن أََراَد هللاُ أَْن 

رِّ فِي األَُمِم، ا فَهُْم َما هَُو ِغنَى َمْجِد هَذا السِّ  (27-26:1لَِّذي هَُو اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء اْلَمْجِد.)كولوسي يَُعرِّ
19

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم هَُو هَْيَكٌل لِلرُّ
21

كلِه.)ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم  ِِ ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِهَي  (21-19:6كورنثوس 1بِثََمٍن. فََمجِّ

في سفر التكوين، نقرأ أنه عندما يخطئ إنسان تكون أسوأ نتيجة هي الطالق ـ اإلنفصال بين هللا واإلنسان. 

ب المقدس كله، وهذا أيضا سبب وجود الحل لهذه المشكلة األساسية هو المصالحة. وهو موضوع الكتا

 الخيمة في البرية. فقد كانت المكان الذي سكن فيه هللا، وحيث يذهب الخطاة ليحصلوا على الغفران.

عندما مات يسوع على الصليب، أصبح رئيس كهنتنا األعظم، في السماء، تحرك بنفس نمط العبادة في 

يستطيع أن يقترب من هللا، فقط الكاهن يدخل إلى محضر هللا الخيمة السماوية. قبل موته لم يكن الخاطئ 

وبتشفع هلل من أجل الخطاة. لكن عندما مات المسيح على الصليب جعل من الممكن لنا كلنا أن نتقدم بثقة 

 إلى محضر هللا.

ليس فقط دخل المسيح المسكن السماوي نيابة عنا، لكن أيضا روحه يسكن فينا. العهد الجديد يقول أن 

جسدنا هو هيكل لروح هللا. هذه معجزة نحياها كل يوم، المسيح يحيا فينا، لدينا كل ما نحتاج إليه لنحيا 

 الحياة التي يريدنا هللا أن نحياها.
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 كل يوم ... مع عائلتك؟ مع األصدقاء والجيران؟ في العمل أو المدرسة؟ بها
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

سأله كيف يريد ا .ك تدرك وجوده في حياتكجعليسأله أن او  ألنه أفرزك لنفسه،أشكر هللا 

 . لآلخرين من خاللك الوصول

 

 



 

 

من الكهنة   يستخدموكيف كان  لماذا سمي بهذا االسم؟ذا كتب؟ املماذا كان سفر الالويين و  عن  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ية.اليوم تكالتي يمكن تطبيقها على حياتك وعباد سفرالروحية العملية في هذا  قائقالح ناقش -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

خيمة العبادة التي نقرأ عنها بالتاسع من كتاب العبرانيين تتصل  اإلصحاحفي  الموجودةكيف الحقيقة   -3

 في الجزء األخير من سفر الخروج و سفر الالويين؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

) خيمة(  هيكل( ، والتي تقول أن أجسادنا هي 21، 19:6كورنثوس  1)في رسول بولس ال كلماتكيف  -4

في سفر الالويين حول خيمة العبادة؟  هانجد التي الحقيقةبهللا، تتصل 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 واحد هو أكثر أهمية، أم أنها ليست مسألةأي في السماء،  التي خيمةللإذا كانت خيمة العبادة مجرد ظل  -1

إما / أو ولكن كل من / و ؟  مهمة
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

لعبادة؟ امن خالل خيمة  الذي يعلنه هللاأو إنجيل  أعظم خبرما هو  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بأكمله سفر الالويين؟  سفروالتطبيق العملي لهذا الأساس عبادتك ينبغي أن يكون  ذاما -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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