
لم يسبق أبدا أن يتجلى الرب عالمات   
االقوياء مثل وعجائب كما هو الحال عندما 

القى بني إسرائيل من العبودية في مصر. سقطت 
بعد الطاعون الطاعون على المملكة فرعون 

حتى انه اضطر الى اطالق سراح االسرى له. ثم 
افترقنا الرب البحر األحمر وقاد شباب األمة إلى 

الحرية ، في حين يغرق أعدائهم السعي وراءها.

بعد دخول البرية ، واهلل فاجأ كثيرين من شعبه 
من خالل قيادة الجنوب لهم في 

االتجاه المعاكس لألرض الميعاد.
الربنعرف هذا من قبل أن يكونوا 

مستعدين لتلقي الميراث ، 
ويجب تنظيمها وعلم أن نثق به. 
ألنهاسافر الى جبل سيناء ، واهلل 

زودت بها كل حاجة ،وعندما 
تتغذى اهلل أصبح جائعا ، لهم 
خبزا من السماء. جلب الرب 

عندما أصبحت عطشى والمياه 
المتدفقة من صخرة.  هاجم فجأة 

من الخلف من قبل وعندماعدو، 
نظرا ألنها انتصار معجزة.

وأخيرا ، فإن إسرائيل يخيم عند 
قاعدة الجبل المقدس. هناك شيء 
ما فعل اهلل انه لم يحدث من قبل 
أو منذ ذلك الحين. وتحدث في 

الجلسة انه من كل أمة ، صاحب 
العهد ، والوصايا العشر. بعد الرب تكلم بصوت 

مسموع ناموسه ، ودعا موسى جبل سيناء لتلقي 
نسخة مكتوبة على الحجر. ولكن اهلل أعطى له 

أيضا شيء آخر. بينما على الجبل مع الرب لمدة 
40 يوما و 40 ليلة ، تلقى موسى تعليمات مفصلة 
لبناء جميل ، محمول لمعبد اهلل. سيكون نموذجا 
صغيرا من مسكنه الفعلية في السماء. وكان هذا 
الهيكل الفريد لتكون بمثابة درس كائن ثالثي 
األبعاد للعالم بأسره من خطة اهلل ليخلصنا من 

الخطيئة.

الخروج 1:24-9:25القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  ماذا فعل اهلل نسأل لبناء موسى ، ولماذ؟
�الخروج 8:25 فََيْصَنُعوَن لِي _______________ َحْيُث _______________ فِيِه  �

َبْيَنُهْم.

 ٢.  ماذا يتوقع اهلل شعبه أن نتعلم من المالذ وخدماتها؟
�مزمور 13:77 َيااللُه، إِنَّ _______________ ِهَي الَْقَداَسُة. �

مالحظة: تم الكشف عن سبيل اهلل ، أو خطة ، للخالص في الحرم الدنيويه . كل 
شيء في الحرم ، أو مرتبطة مع خدماتها ، كان رمزا لشيء ما سيفعل يسوع 
في إنقاذ لنا. ال يمكننا فهمه التام لخطة الخالص حتى نفهم مالذا وخدماتها. 

كانت درسا ضخمة ثالثية األبعاد ، لشرح عملية الخالص.

 ٣.  أين موسى الحصول على المخططات للحرم؟
�الخروج 40:25 َواْحرِْص أَْن َيُكوَن كُلُّ َما تَْصَنُعُه ُمطَاِبقاً _______________ الَِّذي  �

أَظَْهْرتُُه لََك َعلَى _______________.

مالحظة : تم منح المالذ المخططات ، مع المواصفات الكاملة لبنائه ، لموسى من 
اهلل على جبل سيناء )عبرانيين 5:8(. كان هذا ليكون صورة مصغرة للحرم اهلل 

حقيقي في السماء.

المالذ األول ، أو خيمة ، وأنيقة ، وخيمة من نوع هيكل )15 قدم في 45 قدم ، 
على أساس الذراع 18 بوصة(. سكن هناك وجود خارق اهلل وأجريت الخدمات 
الخاصة. وأدلى الجدران من خشب السنط تستقيم المجالس المنصوص عليها 
في مآخذ الفضة والذهب مضافين مع )خروج 15:26-19، 29(. وأدلى السقف 

من أربع طبقات من الكتان ، فرش ، 'الشعر ، وكباش" جلود الماعز المصبوغة 
باللون األحمر ، والجلود البادجر ")اآليات 1، 7، 14(. فقد غرفتين : المكان 

المقدس )15 قدم في 30 قدم( ، وقدس األقداس )15 قدم في 15 قدم(. وكثيرا 
ما يشير إلى الرسم البياني أعاله كما يمكنك مراجعة هذا الدرس.

 ٤.  ما كان األثاث في فناء؟
�الخروج �18:29َوتَْحرُِق كَاِمَل الَْكْبِش َعلَى _______________، فََيُكوُن  �

_______________ لِلرَّبِّ لَِنْيِل رَِضاُه.
�الخروج �18:30»اْصَنْع _______________ نَُحاِسّياً ... َواْمألُْه ِبالَْماِء. �

مالحظة : مذبح المحرقات )خروج 1:27-8( حيث تمت التضحية الحيوانات. 

وكان موجودا في ساحة خارج مدخل الحرم. يمثل هذا المذبح صليب 
المسيح. مثلت الهدي يسوع ، والتضحية القصوى )يوحنا 29:1(. كان حوض 
غسيل كبيرة من النحاس الواقعة بين مدخل المعبد ومذبح المحرقات ؛ -- 
المرحضة )خروج 17:30-21 ؛ 8:38(. هناك يغسل الكهنة أيديهم وأقدامهم 
قبل دخول الحرم أو الذبح. تمثل المياه المعمودية ، والتطهير من الخطيئة ، 

والوالدة الجديدة.

 ٥.  ما كانت ثالثة بنود من األثاث في المكان المقدس؟
� أ.��العدد �7:4َوَيْبُسطُوَن َعلَى _______________ _______________ 

ائُِم َمْوُجوداً  _______________ ثَْوباً ِمْن قَُماٍش أَْزَرَق ... َوَيُكوُن الُْخْبُز الدَّ
َعلَْيِه.

ْبَعَة، فَاْجَعْل نُورََها َيْنَعِكُس إِلَى  ب.��العدد 2:8 َمَتى أََضأَْت ُسُرَج الَْمَناَرِة السَّ �
._______________

ْنِط إلِْحَراِق  ت.��الخروج 1:30 َوتَْصَنُع _______________ ِمْن َخَشِب السَّ �
._______________

مالحظة : طاولة خبز الوجوه )خروج 23:25-30( يمثل السيد المسيح ، هو 
الخبز الحي )يوحنا 51:6(. يمثل سبعة فروع الشمعدان )خروج 40-31:25( 

يسوع ، نور العالم )يوحنا 5:9 ؛ 9:1(. مصابيح الزيت يرمز إلى الروح القدس 
)زكريا 1:4-6 ؛ رؤيا 5:4(.  محراب البخور)خروج 1:30-8( يمثل صلوات 

شعب اهلل )عبرانيين 7:5(.

 ٦.  ما كان مادة خاصة في أقدس مكان؟
َهاَدِة فِي قُْدِس  �الخروج 34:26 َوتََضُع الِْغطَاَء َعلَى _______________ الشَّ �

األَقَْداِس.

مالحظة : الكائن الوحيد في قدس األقداس )خروج 10:25-22( كان تابوت 
الشهادة، والصدر من خشب السنط مضافين مع الذهب. فوق الصدر واثنين 

من المالئكة مصنوعة من الذهب الخالص. كان يسمى غطاء تابوت المقعد 
الرحمة )خروج 17:25-22(، حيث وجود اهلل سكن. هذا المكان يرمز عرش 
اهلل في السماء، والذي يقع بين اثنين بالمثل المالئكة )مزمور 1:8؛ اشعياء 

.)2 ،1:6

 ٧.  ما كان داخل التابوت؛؟
�الخروج 21:25 َوتََضُع الِْغطَاَء فَْوَق التَّاُبوِت الَِّذي تَْحَتِفُظ ِبَداِخلِِه  �

_______________ _______________ الَّتِي أُْعِطيَك.
�التثنية 4:10، 5 فََخطَّ الرَّبُّ َعلَى اللَّْوَحْيِن َما كَاَن قَْد َخطَُّه َساِبقاً،  �

_______________ الَْعَشَر ... ثُمَّ انَْصَرفُْت، َوانَْحَدْرُت ِمَن الَْجَبِل، َوَوَضْعُت 
. اللَّْوَحْيِن _______________ التَّاُبوِت الَِّذي َصَنْعُتُه. َوَها ُهَما ُهَناَك، كََما أََمَر الرَّبُّ

مالحظة : كتب اهلل ميثاقه مع بلده االصبع على جدولين من الحجر ، وكان 
وضعها داخل تابوت. وكان مقر رحمة فوقهم ، األمر الذي يعني أنه ما دام 

شعب اهلل اعترف وتخلى خطاياهم )أمثال 31:82( ، سيتم تمديد رحمة لهم 
عن طريق الدم الذي تم رشها على المقعد رحمة من قبل الكاهن )الويين 
61 : 51 ، 61(. ويمثل هذا الدم يراق دم يسوع لجلب جميع الناس الغفران 

والتطهير )متى 82:62 وعبرانيين 22:90(.

 ٨.  لماذا تحتاج الحيوانات ال بد من التضحية في الخدمات العهد الحرم 
القديم؟

�العبرانيين 22:9 َوالَ ُغْفَراَن إاِلَّ ِبَسْفِك _______________. �

– ٣ –– ٢ –

ل

 الحرم المقدس

املكان املقدس
قدس االقداس

ساحة الدار
املنارة تابوت

الربعهد
مذبح 
املحرقة

٤٥ قدم

قدم
 ١٥

املرحضة

مائدة الخبز محراب البخور

النموذج السماوي



�متى �28:26فَإِنَّ َهَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِلَْعْهِد الَْجِديِد َوالَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل كَثِيِريَن  �
._______________ _______________

مالحظة: كان من الضروري التضحية الحيوانات لمساعدة الناس على فهم أنه 
بدون سفك دم يسوع على الصليب، ال يمكن أن يكون هناك غفران الخطيئة. 

الحقيقة المروعة هي أن عقوبة الخطيئة هي الموت. منذ جميعا قد أخطأنا 
، ينبغي لنا أن يموت ، وكنا جميعا قد توفي ، إال أن يسوع أعطى حياته 

المثالية التي تحتضر في نيابة عنا لدفع ثمن خطايانا. جلبت الخاطىء أضحيته 
الخاصة وعدد كبير مع يده )االويين 4:1، 5(. كانت دامية وصادمة ، يستهوي 

الناس مع الحقيقة الرسمي ان الخطيئة تسبب في موت يسوع. وهكذا ، 
وأعربوا عن تطلعهم إلى الصليب من أجل الخالص ، وبينما نحن ننظر إلى 

الوراء على الصليب لخالص. ال يوجد أي مصدر آخر للخالص.

 ٩.  ماذا حدث عندما تم التضحية الحيوانات عن الخطيئة ، 
والخطيئة؛؟

  الالويين 4:1، �5فََيَضُع _______________ َعلَى َرأِْس الُْمْحَرقَِة، فََيرَْضى الرَّبُّ 
ِبَمْوِت الثَّْوِر َبِديالً َعْن َصاِحِبِه، _______________ َعْن َخطَاَياُه. ثُمَّ َيْذَبُح الُْمَقرُِّب 

. الِْعْجَل أََماَم الرَّبِّ

مالحظة : عندما الخاطىء وضع يديه على رأس الحيوان واعترف خطاياه ، 
ونقل رمزيا من خطايا الخاطئ لهااإلعدام. وهكذا ، أصبح هذا الحيوان بالذنب 

وكان عليها أن تدفع عقوبة  هذه الممثلة التي تحمل يسوع خطايانا.

١٠.  ماذا حدث عندما عرضت الهدي للجماعة بأكملها ، إلى خطيئة؟
ِم _______________ ِمْنُه َسْبَع َمرَّاٍت    الالويين 17:4 ثُمَّ َيْغِمُس إِْصَبَعُه فِي الدَّ

أََماَم الرَّبِّ ِعْنَد _______________.

مالحظة : الكاهن يرش بعض من الدم قبل الحجاب داخل الحرم ، وبالتالي 
نقل رمزية خطية من الشعب إلى الحرم. وعرض السيد المسيح عندما صعد 

الى السماء بعد وفاته ، دمه )كما فعل الكهنة من العمر( إلظهار أن يغفر 
خطايانا عندما اعترف في اسم يسوع" )1 يوحنا 9:1(.

١١.  ما هما المعبدين الرمزيان الذين اوفاهما يسوع بالنسبة لنا؟
�1 كورنثوس 7:5  فَإِنَّ َحَمَل _______________، أَِي الَْمِسيَح، قَْد ُذِبَح. �

�العبرانيين 14:4 فََماَداَم لََنا _______________ _______________ الَْعِظيُم  �
ْك َدائِماً ِباالْعتَِراِف ِبِه. َماَواِت، َوُهَو َيُسوُع اْبُن اللِه، فَلَْنَتَمسَّ الَِّذي اْرتََفَع ُمْجَتازاً السَّ

مالحظة : يسوع بمثابة تضحية من أجل خطايانا كما الكاهن والعالية 
السماوية ، وبالتالي تحقيق أمرين معجزة بالنسبة لنا. األول هو تغيير حياة 

كاملة تسمى والدة جديدة ، مع كل خطايا الماضي غفر )يوحنا 3:3-6 ورومية 
25:3(. والثاني هو قوة الحق في العيش في )تيطس 14:2 ؛ فيلبي 13:2( 

الحاضر والمستقبل. هذين األمرين يجعل الشخص الصالح ، األمر الذي يعني 
وجود عالقة بين وجود حق هذا الشخص واهلل. ال توجد وسيلة لإلنسان أن 
يصبح صالحا يعمل بها )جهوده الخاصة( ، ألنه يأتي من البر النعمة التي 

يمكن أن العرض الوحيد يسوع )أعمال 12:4(. هذا هو البر باإليمان ، والذي 
هو الشكل الوحيد الحقيقي من الصواب.

١٢.  ماهي الوعود الستة الرائعة التي اعطانا لنا في الكتاب المقدس 
عن البر الذي قدمه لنا يسوع؟

� أ.��سوف يغطي ذنوبنا الماضية وحسبنا برائ من الذنب  )اشعياء 22:44 ؛ 1 يوحنا 

.)9:1
ب.��يسوع الوعود على أن يعيدنا إلى صورة الله )رومية 92:80(. �

ت.��يسوع يعطينا الرغبة والقدرة على فعل مشيئة الله. )فيلبي 31:2(. �
ث.��يسوع يساعدنا على القيام بذلك إال األشياء التي ترضي الله )عبرانيين 02:31 ، 12  �

؛ 1 يوحنا 22:3(..
ج.��يزيل حكم اإلعدام لدينا من خالل منح القروض لالبرار لنا صاحب . الحياة والموت  �

الكفاري )2 كورنثوس 12:5(.
ح.��يسوع تتحمل المسؤولية لمساعدة إلبقائنا المؤمنين حتى يرجع )فيلبي 6:1 ؛  �

يهوذا 42(.

مالحظة : يسوع هو على استعداد لتلبية جميع هذه الوعود المجيدة في حياتك. 
هل أنت مستعد؟ الركوع ونسأله اآلن من السيطرة على حياتك. وقال انه لن 

نخذلكم.

١٣.  ال يوجد اي شخص للعب دور في أن تصبحصالحةالسموات؟
َماَواِت، َبْل َمْن  ! َيْدُخُل َملَُكوَت السَّ ، َياَربُّ �متى �21:7 لَْيَس كُلُّ َمْن َيُقوُل لِي: َياَربُّ �

َماَواِت. _______________ _______________ أَِبي الَِّذي فِي السَّ

مالحظة : نعم ، ودورنا هو أن نحول قلوبنا وسوف الى يسوع ، ويسمح له في 
الحكم. علينا أن نثق به مع سيطرة كاملة على حياتنا. يعتقد كثيرون أن يسوع 

سوف تتخذ جميع الذين يعلنون مجرد اسمه الى السماء ، وبغض النظر عن 
سلوكهم. ولكن هذا االعتقاد ليس صحيحا القاتلة )متى 41:7(.

١٤.  ماذا حدث في يوم التكفير؟
�الالويين �30:16ألَنَُّه فِي َهَذا الَْيْوِم َيْجِري التَّْكِفيُر _______________، فََتطُْهُروَن ِمْن  �

. َجِميِع _______________ أََماَم الرَّبِّ

مالحظة : يوم التكفير كان يوما من الحكم الجليلة التي وقعت في إسرائيل 
مرة واحدة كل سنة )االويين 27:23(. وكان كل خطيئة ، واعترف أن يهجرها 

المجتمع. وقف هؤالء الذين رفضوا كانوا في ذلك اليوم نفسه الى االبد من خارج 
المخيم إلسرائيل )آية 29(. في ذلك اليوم ، تم اختيار اثنين من الماعز. كان 

واحدا الماعز الرب واآلخر كان كبش الفداء ، الذي يمثل الشيطان )الويين 
7:16، 8(. وكان القتيل الماعز الرب وعرضت للخطايا الشعب )آية 9(. لقد 
التقطت دمها في المكان األكثر المقدسة ويرش عليها وقبل عرش الرحمة 

)اآلية 14(. فقط في هذا اليوم حكم خاص لم يدخل رئيس الكهنة قدس 
األقداس. تم قبول رش الدم )الذي يمثل تضحية يسوع( من قبل اهلل ، ونقلوا 

خطايا اعترف للشعب من المالذ لرئيس الكهنة. ثم انه نقل هذه الخطايا 
اعترفوا كبش الفداء ، الذي أدى إلى البرية وتخلت عن )اآليات 16، 20، 22(. 

بهذه الطريقة ، كان رمزيا تطهير الحرم من خطايا الناس ، والتي كانت قد 
نقلت إلى هناك عن طريق الدم مرشوش جميع على مدار العام السابق.

١٥.  اليوم لم تؤذن القديم التكفير تطهير الحرم السماوية؟
ُة لأِلشياِء  بائِِح النَُّسُخ األْرِضيَّ َر ِبَهِذِه الذَّ   العبرانيين 23:9 إذاً كاَن َضُروِرّياً أْن تُطَهَّ

َر ِبَذبائَِح  ماِء، أّما األشياُء _______________ نَفُسها فََينَبِغي أْن تُطَهَّ ِة فِي السَّ الَحِقيِقيَّ
_______________ ِمْن َهِذِه.

مالحظة : نعم! وأشار الخدمات في ذلك اليوم الى النشاف من الخطيئة من قبل 
السيد المسيح ، الكاهن العالية في الحرم السماوية. هو هناك للتوسط من أجل 
شعبه وعلى أهبة االستعداد ليمحو خطايا جميع الذين سوف يمارسون االيمان 
في دمه المسفوك. يوم التكفير القديمة ، مثل يوم الغفران الحديثة إسرائيل ، 

تنبأ التكفير النهائية ليتم لكوكب األرض. التكفير نهائي يؤدي إلى صدور الحكم 

النهائي ، والتي سوف يستقر إلى األبد مسألة الخطيئة في حياة كل فرد. حلقتنا 
القادمة يبين كيف أن اهلل تعيين موعد لبدء الحكم السماوية. مثيرة!

إستجابتك
هل أنت على استعداد لوضع حياتك بالكامل في يد يسوع حتى يتمكن من عمل المعجزات 

الالزمة لجعل لكم الصالحين؟

اإلجابة: _______________ 
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