رموز الثالوث في العهد القديم
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اوال في الخلق في
سفر التكوين 1
 1 :1في البدء خلق هللا السموات و االرض
 2 :1و كانت االرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح هللا يرف على وجه المياه
 3 :1و قال هللا ليكن نور فكان نور
االب المتكلم واالبن الخالق والروح المحيي

ثانيا بعد الطوفان رمز االب في السماء واالبن في رمز القوس والروح القدس في رمز السحاب
وهو ميثاق بين هللا بثالوثه واالنسان
سفر التكوين 9
 8 :9و كلم هللا نوحا و بنيه معه قائال
 9 :9و ها انا مقيم ميثاقي معكم و مع نسلكم من بعدكم
 11 :9و مع كل ذوات االنفس الحية التي معكم الطيور و البهائم و كل وحوش االرض التي معكم
من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان االرض

 11 :9اقيم ميثاقي معكم فال ينقرض كل ذي جسد ايضا بمياه الطوفان و ال يكون ايضا طوفان
ليخرب االرض
 12 :9و قال هللا هذه عالمة الميثاق الذي انا واضعه بيني و بينكم و بين كل ذوات االنفس الحية
التي معكم الى اجيال الدهر
 13 :9وضعت قوسي في السحاب فتكون عالمة ميثاق بيني و بين االرض
 11 :9فيكون متى انشر سحابا على االرض و تظهر القوس في السحاب
 11 :9اني اذكر ميثاقي الذي بيني و بينكم و بين كل نفس حية في كل جسد فال تكون ايضا المياه
طوفانا لتهلك كل ذي جسد
 11 :9فمتى كانت القوس في السحاب ابصرها الذكر ميثاقا ابديا بين هللا و بين كل نفس حية في
كل جسد على االرض
فاالب المتكلم بصوت من السماء لنوح
االبن وهو رمز قوس قزح وهو عالمة عهد الذي يحمي االنسان بالفداء من غضب هللا ومن العد
االلهي
الروح القدس الذي هو في رمز السحاب المنتشر الذي يظلل ويمطر ويثمر

ثالثا المتكلم وعمود النار وعمود السحاب في خروج شعب اسرائيل
سفر الخروج 21 :13
يقَ ،ولَ ْيالً فِي َع ُمو ِد نَار
سي ُر أَ َما َم ُه ْم نَ َها ًرا فِي َع ُمو ِد َ
َو َكانَ ال َّر ُّب يَ ِ
س َحاب لِيَ ْه ِديَ ُه ْم فِي الطَّ ِر ِ
ضي َء لَ ُه ْم .لِ َك ْي يَ ْمشُوا نَ َها ًرا َولَ ْيالً.
لِيُ ِ
اوال في هذا العدد يظهر عمل المسيح الذي ينير لمن ال يعرف في الليل وبعد ان يعرف ويدرك النور
يبدا الروح القدس يظلل ويقود في النور

وايضا يتكرر االمر بظهور رمز للثالوث اوضح
سفر الخروج 11
س َرائِي َل أَنْ يَ ْر َحلُوا.
َص ُر ُخ إِلَ َّي؟ قُ ْل لِبَنِي إِ ْ
سىَ « :ما لَكَ ت ْ
 11فَقَا َل ال َّر ُّب لِ ُمو َ
س ِط ا ْلبَ ْح ِر َعلَى
َصاكَ َو ُم َّد يَدَكَ َعلَى ا ْلبَ ْح ِر َو ُ
شقَّهُ ،فَيَد ُْخ َل بَنُو إِ ْ
َ 11و ْ
س َرائِي َل فِي َو َ
ارفَ ْع أَ ْنتَ ع َ
س ِة.
ا ْليَابِ َ
ش ِه ،بِ َم ْر َكبَاتِ ِه
َ 11وهَا أَنَا أُ َ
وب ا ْل ِم ْ
ش ِّد ُد قُلُ َ
ص ِريِّينَ َحتَّى يَد ُْخلُوا َو َرا َءهُ ْم ،فَأَتَ َم َّج ُد بِفِ ْرع َْونَ َو ُك ِّل َج ْي ِ
سانِ ِه.
َوفُ ْر َ
سانِ ِه».
 18فَيَ ْع ِرفُ ا ْل ِم ْ
ص ِريُّونَ أَنِّي أَنَا ال َّر ُّب ِحينَ أَتَ َم َّج ُد بِفِ ْرع َْونَ َو َم ْر َكبَاتِ ِه َوفُ ْر َ
ب ِمنْ أَ َما ِم ِه ْم
س َك ِر إِ ْ
سائِ ُر أَ َما َم َع ْ
ار َو َرا َء ُه ْمَ ،وا ْنتَقَ َل َع ُمو ُد ال َّ
 19فَا ْنتَقَ َل َمالَ ُك هللاِ ال َّ
س َ
س َرائِي َل َو َ
س َحا ِ
َو َوقَفَ َو َرا َء ُه ْم.
ضا َء اللَّ ْي َل .فَلَ ْم يَ ْقتَ ِر ْب
س َك ِر إِ ْ
ص ِريِّينَ َو َع ْ
س َك ِر ا ْل ِم ْ
 21فَد ََخ َل بَيْنَ َع ْ
ار ال َّ
س َح ُ
اب َوالظَّالَ ُم َوأَ َ
ص َ
س َرائِي َلَ ،و َ
ه َذا إِلَى َذاكَ ُك َّل اللَّ ْي ِل.
ش ِديدَة ُك َّل اللَّ ْي ِلَ ،و َج َع َل ا ْلبَ ْح َر
سى يَ َدهُ َعلَى ا ْلبَ ْح ِر ،فَأ َ ْج َرى ال َّر ُّب ا ْلبَ ْح َر بِ ِريح ش َْرقِيَّة َ
َ 21و َم َّد ُمو َ
ق ا ْل َما ُء.
ش َّ
سةً َوا ْن َ
يَابِ َ
سا ِر ِه ْم.
 22فَد ََخ َل بَنُو إِ ْ
س ِةَ ،وا ْل َما ُء ُ
سو ٌر لَ ُه ْم عَنْ يَ ِمينِ ِه ْم َو َعنْ يَ َ
س ِط ا ْلبَ ْح ِر َعلَى ا ْليَابِ َ
س َرائِي َل فِي َو َ
س ِط ا ْلبَ ْح ِر.
َ 23وتَبِ َع ُه ُم ا ْل ِم ْ
سانِ ِه إِلَى َو َ
ص ِريُّونَ َود ََخلُوا َو َرا َء ُه ْمَ .ج ِمي ُع َخ ْي ِل فِ ْرع َْونَ َو َم ْر َكبَاتِ ِه َوفُ ْر َ
ب،
س َك ِر ا ْل ِم ْ
ب أَش َْرفَ َعلَى َع ْ
ص ِريِّينَ فِي َع ُمو ِد النَّا ِر َوال َّ
ح أَنَّ ال َّر َّ
يع ُّ
س َحا ِ
الص ْب ِ
َ 21و َكانَ فِي َه ِز ِ
ص ِريِّينَ ،
س َك َر ا ْل ِم ْ
َوأَ ْزع ََج َع ْ
اوال يوجد هللا الذي يكلم موسي ويشق الماء ويزعج مركبات المصريين وهو رمز لالب الذي يقرر
ويصدر احكام وايضا بعدله يعاقب
ثانيا يوجد عمود النار الذي هو نور العالم
إنجيل يوحنا 12 :8
شي فِي ال ُّ
ظ ْل َم ِة بَ ْل يَ ُكونُ لَهُ
ثُ َّم َكلَّ َم ُه ْم يَ ُ
سو ُع أَ ْي ً
ضا قَائِالً« :أَنَا ُه َو نُو ُر ا ْل َعالَ ِم َ .منْ يَ ْتبَ ْعنِي فَالَ يَ ْم ِ
نُو ُر ا ْل َحيَا ِة».
وهو يقود ويخلص وينير

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 11 :1
يح ،الَّ ِذي أَ ْبطَ َل ا ْل َم ْوتَ َوأَنَا َر ا ْل َحيَاةَ َوا ْل ُخلُو َد
صنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
ت اآلنَ بِظُ ُهو ِر ُم َخلِّ ِ
َوإِنَّ َما أُ ْظ ِه َر ِ
س ِ
اإل ْن ِجي ِل.
بِ َو ِ
اسطَ ِة ِ
وهو مالك يهوة الذي يقود
ثالثا يوجد عمود السحاب الذي يشير للروح القدس ففي العهد القديم كان الرب "يهوه" يستعلن
ضا ،11 :21
بمجده في السحاب ،فيقول" :ها أنا آت إليك في ظالم السحاب" (خر ،9 :19انظر أي ً
 .)1 :31وقد مأل مجده المكان في السحاب ،حيث التفتوا "فإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب"
ضا  ،38 :11عد .)31 :11ويقول النبي" :التحفت بالسحاب حتى ال تنفذ
(خر ،11 :11انظر أي ً
الصالة" (مراثي )11 :3و"كان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب مأل بيت الرب" (1مل:8
.)11

رابعا في خيمة االجتماع
في داخل السور ثالث اشياء المذبح النحاسي والمرحضة والمسكن نفسه
اول من يدخل الي خيمة االجتماع يري امامه في الفناء قبل القدس مذبح المحرقة
سفر الخروج 21
 1 :21و تصنع المذبح من خشب السنط طوله خمس اذرع و عرضه خمس اذرع مربعا يكون
المذبح و ارتفاعه ثالث اذرع
 2 :21و تصنع قرونه على زواياه االربع منه تكون قرونه و تغشيه بنحاس
 3 :21و تصنع قدوره لرفع رماده و رفوشه و مراكنه و مناشله و مجامره جميع انيته تصنعها من
نحاس
 1 :21و تصنع له شباكة صنعة الشبكة من نحاس و تصنع على الشبكة اربع حلقات من نحاس
على اربعة اطرافه

 1 :21و تجعلها تحت حاجب المذبح من اسفل و تكون الشبكة الى نصف المذبح
 1 :21و تصنع عصوين للمذبح عصوين من خشب السنط و تغشيهما بنحاس
 1 :21و تدخل عصواه في الحلقات فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل
وبالطبع هذا يرمز للمسيح من اوجة كثيرة
من خشب السنط
هو خشب ناشف قوي .ال يسوس فهو بذلك يرمز لجسد المسيح من حيث:
 .1أنه ال يفسد "لن تدع تقيك يرى فسادًا" (مز.)11:11
 .2الخشب من ثمار األرض والمسيح إتخذ له جسدًا من األرض.
 .3هو خشب أي نبت :والمسيح نبت قدامه كفرخ (أش )2:13ويخرج قضيب من جزع يسى
(أش )1:11وينبت غصن من أصوله.
والسنط استخدم هنا بينما استخدم سليمان األرز ،ألن السنط ينمو في الصحراء (1مل)..11:1،31
وراجع (أش .)21، 19:11إ ًذا هللا قادر أن يحول الصحراء إلى جنة .والصحراء الخربة كانت هي
ضا يذكر بالبذر الذي يدفن ثم يظهر
العالم قبل المسيح الذي نبت فيه كغصن سنط والشجر أي ً
كشجرة.
خشب مغشى بالنحاس
هذا إشارة ألن طبيعة المسيح واحدة من طبيعتين ،ناسوتية (خشب) والهوتية (نحاس) وهما بال
اختالط وال امتزاج وال تغيير .يظهر هنا جانب الدينونة والعدل والقضاء ال المجد ( الذهب الحقا ).
مغطي بالنحاس وهو يشير للصالبة (أي +12:1رؤ )11:1فالمسيح رجاله نحاسيتان بهما يطأ
أعداؤه .وبهما ندك كل أشواك هذه الحياة وكل خطية .واستعمال النحاس في مذبح النحاس يشير
إلدانة الخطية في جسده
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8

س ِد
ألَنَّهُ َما َكانَ النَّا ُم ُ
ش ْب ِه َج َ
س ِد ،فَاهللُ إِ ْذ أَ ْر َ
ض ِعيفًا بِا ْل َج َ
َاجزًا َع ْنهُ ،فِي َما َكانَ َ
س َل ا ْبنَهُ فِي ِ
وس ع ِ
س ِد،
ا ْل َخ ِطيَّ ِةَ ،وألَ ْج ِل ا ْل َخ ِطيَّ ِة ،دَانَ ا ْل َخ ِطيَّةَ فِي ا ْل َج َ

ولنالحظ في مذبح المحرقة النحاسي اشتعال النار عليه دائ ًما رمزًا للدينونة اإللهية فهذه النار نزلت
من السماء وإلهنا نار آكلة .وحينما ننظر للمذبح النحاسي والنار مشتعلة عليه هذا يذكرنا بأن
أساس عرش هللا هو البر والقضاء .هنا على هذا المذبح نجد الرحمة والعدل.
وأبعاد المذبح  3×1×1ذراع.
 :1×1فالذبيحة مقدمة بنعمة هللا لتقديس حواسنا وطاقاتنا لكي نتهيأ للدخول للمقدسات الخفية.
ورقم  1يشير للذبائح وعددها والذبائح تشير للمسيح .وألن الطول مساوي للعرض فهذا يشير
لصفات هللا المتساوية الرحمة والحب من ناحية ومن ناحية أخرى للبر والعدل والقداسة
(مز .)11:81ولقد تقابل الرحمة والعدل علي الصليب .وما فشلنا فيه من تقديس كل طاقاتنا
وحواسنا وكان سقوطنا الذي إستوجب عقاب هللا بسبب عدله وبره وعدم احتماله لترك الخطية
بدون عقاب ،جاء المسيح برحمته ومحبته وحمل هذا عنا واحتمل هو دينونة هللا ( )1×1واستوفى
ضا كان يقدم في اليوم الخامس (فكان تحت الحفظ من
كل قضاء عدله .والحظ أن خروف الفصح أي ً
اليوم العاشر حتى اليوم الرابع عشر) .وكلمة تحت الحفظ ليتأكد مقدم الذبيحة أنها بال عيب إذن
فهذا إعالن عن بر المسيح وأنه يموت عنى فهو بال عيب ولذلك فهو يتحمل مسئوليتي.
االرتفاع  3ذراع :كل الذبائح كانت تقدم وتحرق ً
بدال عن الخاطئ .ولكن المسيح بعد أن مات على
الصليب قام بعد  3أيام .هو مات ال ليظل ميتا لكنه مات لكي يقوم ويعطينا حياته نحيا بها لالبد .وهذا
معنى االرتفاع أنه وعد بالقيامة لكل من مات بسبب الخطية كما قام المسيح في اليوم الثالث.
والشبكة في وسط المذبح وغالبًا في داخله وهي تعبر عن عمل المسيح .لماذا؟ ألن المسيح لم
يتحمل نار العدل اإللهي بطريقة سطحية أو خارجية بل هو احتمل كل االضطهاد العنيف وحقد
الشيطان الذي أثار الكل ضده فجعله يحتمل أال ًما تفوق الوصف .لقد اشتعلت النيران داخل المسيح
سا ليحتمل النار ،أي البد
وهذه النيران ال يعرفها سواه .لذلك كان البد للمذبح أن يكون نحا ً
للمصلوب أن يكون إل ًها ثابتًا قويًا ليحتمل ما حدث له هو القدوس البار .فالمسيح تعرض لهذه النار

كالشبكة تتعرض لنار مشتعلة من أسفل ونار مشتعلة من أعلى .فمن أعلى نجد الحطب المشتعل
ً
مشتعال وهذه الشبكة تتحمل نا ًرا من أعلى ونا ًرا من أسفل ،هكذا كان
ومن أسفل نجد الدهن والشحم
المسيح على الصليب فمن أعلى نار الدينونة اإللهية ومن أسفل هزء وسخرية الشعب الذي أحبه
وهو اآلن معلق من أجله وتخلى تالميذه وأحباؤه عنه وتآمر الجميع ضده.
والمذبح ارتفاعه  3اذرع إذن الشبكة ارتفاعها ½ 1أي نفس ارتفاع كرسي الرحمة والمائدة فالفداء
على الصليب ومراحم هللا والشركة معه كلها على نفس المستوى.

وثانيا المرحضة النحاسية
سفر الخروج 31
 11 :31و كلم الرب موسى قائال
 18 :31و تصنع مرحضة من نحاس و قاعدتها من نحاس لالغتسال و تجعلها بين خيمة االجتماع
و المذبح و تجعل فيها ماء
 19 :31فيغسل هرون و بنوه ايديهم و ارجلهم منها
 21 :31عند دخولهم الى خيمة االجتماع يغسلون بماء لئال يموتوا او عند اقترابهم الى المذبح
للخدمة ليوقدوا وقودا للرب
 21 :31يغسلون ايدهم و ارجلهم لئال يموتوا و يكون لهم فريضة ابدية له و لنسله في اجيالهم
هي إناء نحاسي مستدير كان الكهنة يغسلون فيه أياديهم وأرجلهم قبل الدخول للخيمة وقبل
تقديمهم ذبائح على مذبح المحرقة وهي من نحاس وتشير إذن لدينونة الخطية والنجاسة .وليس
بها خشب سنط إذن هي ال تشير للمسيح بل للروح القدس الذي يبكت على خطية (يو.)8:11
وهي يشير للروح القدس العامل في المعمودية التي هي موت مع المسيح وقيامة .وبدون استعمال
المرحضة لم يكن الكاهن يقدر أن يدخل للخيمة ،وهكذا بدون المعمودية ال دخول للسماء (يو.)1:3

وهي تأتي مباشرة بعد المذبح أي الصليب فالمعمودية عملها مبني على الصليب فهي موت مع
المسيح وقيامة.
المرحضة ليس لها أبعاد:
فاهلل قادر أن يغفر الخطايا مهما كان نوعها .وألنها تمثل الروح القدس والروح لم يتجسد فال نجد
لها أبعاد.
والماء وهو رمز للروح القدس يو 39-38 :1

واالب في رؤية القدس ( رؤ  ) 22 :21يو 2 :11
فالنور والماء والمسكن هو االبن والروح واالب
واالمر الجميل ان المرحضة ليس لها عصوين ولكن للمذبح النحاسي له عصوين وهو اشارة
للصليب

خامسا رموز داخل القدس
ثالث اشياء مائدة الوجوه والمنارة ومذبح البخور
اوال المائدة وهي رمز للمسيح
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صفٌ .
َصنَ ُع َمائِ َدةً ِمنْ َخ َ
ارتِفَا ُع َها ِذ َرا ٌع َونِ ْ
ض َها ِذ َراعٌَ ،و ْ
َ « 23وت ْ
ب ال َّ
َانَ ،وع َْر ُ
ش ِ
س ْن ِط طُولُ َها ِذ َراع ِ
َصنَ ُع لَ َها إِ ْكلِيالً ِمنْ َذهَب َح َوالَ ْي َها.
َ 21وتُ َغشِّي َها بِ َذهَب نَقِ ٍّيَ ،وت ْ
اجبِ َها إِ ْكلِيالً ِمنْ َذهَب َح َوالَ ْي َها.
ش ْبر َح َوالَ ْي َهاَ ،وت ْ
َ 21وت ْ
اجبًا َعلَى ِ
َصنَ ُع لِ َح ِ
َصنَ ُع لَ َها َح ِ
ت َعلَى ال َّز َوايَا األَ ْربَ ِع الَّتِي لِقَ َوائِ ِم َها األَ ْربَ ِع.
َ 21وت ْ
َصنَ ُع لَ َها أَ ْربَ َع َحلَقَات ِمنْ َذهَبَ ،وت َْج َع ُل ا ْل َحلَقَا ِ
ص َو ْي ِن لِ َح ْم ِل ا ْل َمائِ َد ِة.
ب تَ ُكونُ ا ْل َحلَقَاتُ بُيُوتًا لِ َع َ
اج ِ
ِ 21ع ْن َد ا ْل َح ِ

.ُ فَت ُْح َم ُل بِ ِه َما ا ْل َمائِ َدة،س ْن ِط َوتُ َغشِّي ِه َما بِ َذهَب
َ ص َو ْي ِن ِمنْ َخ
ْ  َوت28
َّ ب ال
َ َصنَ ُع ا ْل َع
ِ ش
.َصنَ ُع َها
ْ  ِمنْ َذهَب نَقِ ٍّي ت.ب بِ َها
ْ ُساتِ َها َو َجا َماتِ َها الَّتِي ي
ْ  َوت29
ُ س َك
ُ ص َحافَ َها َو
َ ْص ُحونَ َها َو َكأ
ِ َصنَ ُع
. َوت َْج َع ُل َعلَى ا ْل َمائِ َد ِة ُخ ْب َز ا ْل ُو ُجو ِه أَ َما ِمي دَائِ ًما31
كلمة مائدة هنا
H7979
ׁשלחן
shulchan
shool-khawn'
From H7971; a table (as spread out); by implication a meal: - table.
خي يمد وينتشر للخارج ومائدة
والعجيب ان الكلمة اتت من الكلمة العبرية
H7971
ׁשלח
shalach
shaw-lakh'
A primitive root; to send away, for, or out (in a great variety of
applications): - X any wise, appoint, bring (on the way), cast (away,
out), conduct, X earnestly, forsake, give (up), grow long, lay, leave, let
depart (down, go, loose), push away, put (away, forth, in, out), reach
forth, send (away, forth, out), set, shoot (forth, out), sow, spread,
stretch forth (out).

بمعني يرسل ويخصص ويعين ....
سفر المزامير 1 :23
سي َريَّا.
ت َُرتِّ ُ
ي َ .م َ
ب قُدَّا ِمي َمائِ َدةً ت َُجاهَ ُم َ
سيَ .كأْ ِ
س ْحتَ بِال ُّده ِْن َر ْأ ِ
ضايِقِ َّ

فهذه المائدة لفظيا هي رمز لالبن المرسل من االب ليكون خبز العالم
هي من خشب مغشى بذهب إ ًذا هي تشير للمسيح المتجسد ،الذي قدم نفسه بصفته خبز الحياة من
يأكله يحيا (يو .)1والحظ الطقس .أن الكهنة يضعون الخبز ساخنًا على المائدة يوم السبت ويبقى
أسبوعًا ويأتي الكهنة بخبز ساخن جديد يوم السبت التالي ليضعوه على المائدة ويأكلوا الخبز الذي
كان موضوعًا ..فمن هو هذا الخبز الذي يوضع على المائدة الذي يقدمه الكهنة ثم يأكلونه إال
المسيح.
األبعاد .3 :2 :1 = 3/2 × 1 × 2 = 1½ × 1 × 2
رقم  1هو كل العالم ورقم  2يشير للتجسد ورقم  3يشير لإلعالن اإللهي .فشركة جسد المسيح أي
التناول هي لكل إنسان وهي تعطي لمن يتناول إعالن إلهي به نعرف هللا .فالتناول يعطي حياة.
والحياة هي معرفة "وهذه هي الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحي ويسوع المسيح الذي
أرسلته .وفي السماء ،من يغلب ويصل للسماء سيأكل من شجرة الحياة ومن المن وهذا يعني أن
في السماء هللا سيعطينا أن نعرفه ومعرفته هي ستكون لنا حياة ،فالمعرفة هي اتحاد مع المسيح.
(في" )9:3،11وأوجد فيه ..ألعرفه"
اما خبز الوجوه نفسه
كلمة وجوه
H6440
ּפנים ּ /פנה
panıym / paneh

BDB Definition:
1) face
1a) face, faces
1b) presence, person
1c) face (of seraphim or cherubim)
1d) face (of animals)
1e) face, surface (of ground)
1f) as adverb of loc/temp
1f1) before and behind, toward, in front of, forward, formerly,
from beforetime, before
1g) with preposition
1g1) in front of, before, to the front of, in the presence of, in the
face of, at the face or front of, from the presence of, from
before, from before the face of
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H6437
Same Word by TWOT Number: 1782a
فهي تعني وجه ووجوه وظهور وفي المقدمة
وهي اتت من كلمة
H6437
ּפנה
panah
paw-naw'

A primitive root; to turn; by implication to face, that is, appear, look,
etc.: - appear, at [even-] tide, behold, cast out, come on, X corner,
dawning, empty, go away, lie, look, mark, pass away, prepare, regard,
(have) respect (to), (re-) turn (aside, away, back, face, self), X right
[early].
وتعني ظهور
فهي تعني خبز الوجه الظاهر
واعتقد هذا كافي جدا لتاكيد ان االبن وهو خبز الحياة هو صورة هللا الغير منظور ( كو ) 11 :1
والمسيح علمنا ان نقول
إنجيل متى 11 :1
ْطنَا ا ْليَ ْو َم.
ُخ ْبزَ نَا َكفَافَنَا أَع ِ
وخبزنا الحقيقي هو المسيح
انجيل يوحنا 1
سانُ َوالَ يَ ُموتَ .
 11ه َذا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز النَّا ِز ُل ِمنَ ال َّ
اإل ْن َ
س َما ِء ،لِ َك ْي يَأْ ُك َل ِم ْنهُ ِ
س َما ِء .إِنْ أَ َك َل أَ َح ٌد ِمنْ ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِدَ .وا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي
 11أَنَا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْل َح ُّي الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س ِدي الَّ ِذي أَ ْب ِذلُهُ ِمنْ أَ ْج ِل َحيَا ِة ا ْل َعالَ ِم».
ْطي ه َُو َج َ
أَنَا أُع ِ
فيجب علينا ان نطلب كل يوم ان يحل المسيح فينا النه هو الخبز الحقيقي
وكان يقدم بال انقطاع فهذا عهد دائم بين هللا والشعب (الحظ نفس الشيء فنحن نعطى هلل وهللا هو
الذي أعطانا لنعطيه) .ويسمى الخبز المقدس ،ألن الذي يأكله هم الكهنة المقدسين للعمل ويأكلونه
في الخيمة يوم السبت (يوم الراحة) فهو ال يشير للشبع الجسدي بل لشبع روحي يليق بحياة
القداسة .وهو يؤكل يوم الراحة لذلك يشير أو يخص الراحة األبدية (رؤ)1:2،11:2

ورقم  12يشير لألسباط وللتالميذ أي لشعبه أو للكنيسة .إ ًذا هذا الخبز هو جسده الذي يعطيه للكهنة
ليأكلوه .وعمو ًما فالمائدة تشير للشركة .فهنا نجد أن للمؤمنين شركة مع هللا في لذته وشبعه بابنه
الوحيد (1يو .)3:1فاهلل ال يريد فقط أن يقيم وسط شعبه بل أن يجعل بيته وليمة .وحيث أنه يقدم
جديدًا دائ ًما فهذا يشير أنه دائما لنا جديد في المسيح .وأما اللبان فهو إشارة لرائحة المسيح الذكية.
طقس الدقيق( :ال )9-1:21يصنع يوم السبت حيث ال يجوز أي عمل .لذلك هو يشير للخبز
السماوي الذي ليس من هذا العالم أي المسيح نفسه.
تقديمه ساخنًا :إشارة لقلبه الملتهب حبًا إلشباعنا.
كان الخبز يوضع في صفين :رقم  2يشير للشهادة فهذا الخبز شهادة بمحبة هللا .وراجع
(1كو )11، 11:11فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد ألننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد.
إ ًذا نحن في المسيح خبز واحد.
والسكيب يشير لسكب حياته ودمه على الصليب فكان موضع سرور وفرح اآلب.

اما الشيئ الثاني في القدس وهو المنارة وهي اشارة واضحة القنوم الروح القدس
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ساتُ َها
ارةً ِمنْ َذهَب نَقِ ٍّيَ .ع َم َل ا ْل ِخ َراطَ ِة ت ْ
َ « 31وت ْ
ساقُ َها .تَ ُكونُ َكأْ َ
ارةُ ،قَا ِع َدتُ َها َو َ
ُصنَ ُع ا ْل َمنَ َ
َصنَ ُع َمنَ َ
َوع َُج ُرهَا َوأَ ْزهَا ُرهَا ِم ْن َها.
ارةَ ،و ِمنْ َجانِبِ َها الثَّانِي ثَالَ ُ
اح ِد ثَالَ ُ
ث
ث ُ
ستُّ ُ
ب َمنَ َ
ش َع ِ
ش َعب َخا ِر َجةٌ ِمنْ َجانِبَ ْي َهاِ .منْ َجانِبِ َها ا ْل َو ِ
َ 32و ِ
ارة.
ُ
ب َمنَ َ
ش َع ِ
ش ْعبَ ِة الثَّانِيَ ِة ثَالَ ُ
اح َد ِة ثَالَ ُ
سات لَ ْو ِزيَّة
سات لَ ْو ِزيَّة بِ ُع ْج َرة َو َزهْرَ ،وفِي ال ُّ
 33فِي ال ُّ
ث َكأْ َ
ث َكأْ َ
ش ْعبَ ِة ا ْل َو ِ
ار ِة.
ستِّ ال ُّ
بِ ُع ْج َرة َو َزهْرَ ،وه َك َذا إِلَى ال ِّ
ب ا ْل َخا ِر َج ِة ِمنَ ا ْل َمنَ َ
ش َع ِ
سات لَ ْو ِزيَّة بِ ُع َج ِرهَا َوأَ ْزهَا ِرهَا.
ار ِة أَ ْربَ ُع َكأْ َ
َ 31وفِي ا ْل َمنَ َ
ش ْعبَتَ ْي ِن ِم ْن َها ع ُْج َرةٌ إِلَى
ش ْعبَتَ ْي ِن ِم ْن َها ع ُْج َرةٌَ ،وت َْحتَ ال ُّ
ش ْعبَتَ ْي ِن ِم ْن َها ع ُْج َرةٌَ ،وت َْحتَ ال ُّ
َ 31وت َْحتَ ال ُّ
ار ِة.
ستِّ ال ُّ
ال ِّ
ب ا ْل َخا ِر َج ِة ِمنَ ا ْل َمنَ َ
ش َع ِ

اح َدةٌ ِمنْ َذهَب نَقِ ٍّي.
 31تَ ُكونُ ع َُج ُرهَا َو ُ
ش َعبُ َها ِم ْن َهاَ .ج ِمي ُع َها ِخ َراطَةٌ َو ِ
ُضي َء إِلَى ُمقَابِلِ َها.
س ْب َعةً ،فَت ْ
َ 31وت ْ
ُص َع ُد ُ
َصنَ ُع ُ
س ُر َج َها َ
س ُر ُج َها لِت ِ
ض َها ِمنْ َذهَب نَقِ ٍّي.
َ 38و َمالَقِطُ َها َو َمنَافِ ُ
يع ه ِذ ِه األَ َوانِي.
ِ 39منْ َو ْزنَ ِة َذهَب نَقِ ٍّي ت ْ
ُصنَ ُع َم َع َج ِم ِ
اصنَ ْع َها َعلَى ِمثَالِ َها الَّ ِذي أُ ْظ ِه َر لَكَ فِي ا ْل َجبَ ِل.
َ 11وا ْنظُ ْر فَ ْ
فهي منارة وتشير لالستنارة بعمل الروح القدس وهي سبعة للكمال
وهو ما قاله الكتاب
سفر إشعياء 2 :11
وح ا ْل َم ْع ِرفَ ِة َو َم َخافَ ِة
وح ال َّر ِّ
ُور ِة َوا ْلقُ َّو ِةُ ،ر ُ
وح ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلفَ ْه ِمُ ،ر ُ
بُ ،ر ُ
َويَ ُح ُّل َعلَ ْي ِه ُر ُ
وح ا ْل َمش َ
ب.
ال َّر ِّ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :1
يح نَار ُمتَّقِ َدةٌِ ،ه َي
ش يَ ْخ ُر ُج بُ ُرو ٌ
ق َو ُرعُو ٌد َوأَ ْ
س ْب َعةُ َم َ
ش َ
ص َواتٌ َ .وأَ َما َم ا ْل َع ْر ِ
َو ِمنَ ا ْل َع ْر ِ
صابِ ِ
اح هللاِ.
َ
س ْب َعةُ أَ ْر َو ِ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :1
وح،
س ِط ال ُّ
وخ َخ ُروفٌ قَائِ ٌم َكأَنَّهُ َم ْذبُ ٌ
ت األَ ْربَ َع ِة َوفِي َو َ
َو َرأَ ْيتُ فَإ ِ َذا فِي َو َ
ش َوا ْل َحيَ َوانَا ِ
س ِط ا ْل َع ْر ِ
شي ُ ِ
ض.
اح هللاِ ا ْل ُم ْر َ
س ْب ُع أَ ْعيُنِ ،ه َي َ
س ْب َعةُ قُ ُرون َو َ
لَهُ َ
سلَةُ إِلَى ُك ِّل األَ ْر ِ
س ْب َعةُ أَ ْر َو ِ

المنارة هي المصدر الوحيد لإلضاءة داخل القدس .وحيث أنها من ذهب خالص فهي ال تشير
للمسيح بل للروح القدس .فهنا ال يوجد خشب سنط .إ ًذا ال إشارة للتجسد ففي المائدة رأينا الشركة
في جسد المسيح وفي المنارة نجد الروح القدس يعطي استنارة
وبها كاسات وعجز واالزهار

ورقم  3هو رقم األقنوم الثالث فهو الذي يعطي الحياة اآلن لكل من مات بالخطية.
ألن المنارة تشير للروح القدس والروح القدس لم يتجسد فال تعطى أبعاد للمنارة هكذا للمرحضة
وهكذا للغطاء،

اما الرمز الثالث وهو مذبح البخور
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َصنَ ُعهُ.
َصنَ ُع َم ْذبَ ًحا ِإليقَا ِد ا ْلبَ ُخو ِرِ .منْ َخ َ
س ْن ِط ت ْ
َ « 1وت ْ
ب ال َّ
ش ِ
َانِ .م ْنهُ تَ ُكونُ قُ ُرونُهُ.
ضهُ ِذ َراعٌُ .م َربَّ ًعا يَ ُكونُ َ .و ْ
 2طُولُهُ ِذ َرا ٌع َوع َْر ُ
ارتِفَا ُعهُ ِذ َراع ِ
َصنَ ُع لَهُ إِ ْكلِيالً ِمنْ َذهَب َح َوالَ ْي ِه.
س ْط َحهُ َو ِحيطَانَهُ َح َوالَ ْي ِه َوقُ ُرونَهَُ .وت ْ
َ 3وتُ َغشِّي ِه بِ َذهَب نَقِ ٍّيَ :
َصنَ ُع ُه َما ،لِتَ ُكونَا بَ ْيتَ ْي ِن
َصنَ ُع لَهُ َح ْلقَتَ ْي ِن ِمنْ َذهَب ت َْحتَ إِ ْكلِيلِ ِه َعلَى َجانِبَ ْي ِهَ .علَى ا ْل َجانِبَ ْي ِن ت ْ
َ 1وت ْ
ص َو ْي ِن لِ َح ْملِ ِه بِ ِه َما.
لِ َع َ
س ْن ِط َوتُ َغشِّي ِه َما بِ َذهَب.
ص َو ْي ِن ِمنْ َخ َ
َ 1وت ْ
ب ال َّ
َصنَ ُع ا ْل َع َ
ش ِ
ش َها َد ِة َح ْي ُ
ث أَ ْجتَ ِم ُع بِكَ.
ش َها َد ِة .قُدَّا َم ا ْل ِغطَا ِء الَّ ِذي َعلَى ال َّ
ت ال َّ
ب الَّ ِذي أَ َما َم تَابُو ِ
َ 1وت َْج َعلُهُ قُدَّا َم ا ْل ِح َجا ِ
س ُر َج يُوقِ ُدهُ.
صبَاحِ ،حينَ يُ ْ
صلِ ُح ال ُّ
 1فَيُوقِ ُد َعلَ ْي ِه هَا ُرونُ بَ ُخو ًرا ع َِط ًرا ُك َّل َ
ب فِي أَ ْجيَالِ ُك ْم.
َ 8و ِحينَ يُ ْ
شيَّ ِة يُوقِ ُدهُ .بَ ُخو ًرا دَائِ ًما أَ َما َم ال َّر ِّ
ص ِع ُد هَا ُرونُ ال ُّ
س ُر َج فِي ا ْل َع ِ
س ِكيبًا.
ُص ِعدُوا َعلَ ْي ِه بَ ُخو ًرا َغ ِريبًا َوالَ ُم ْح َرقَةً أَ ْو تَ ْق ِد َمةًَ ،والَ تَ ْ
 9الَ ت ْ
س ُكبُوا َعلَ ْي ِه َ
وهو يشير الي المسيح بعد الصعود وهو في حضن االب
فجاء الحديث عن مذبح البخور بعد الحديث عن مذبح المحرقة حيث أدينت الخطية وتحولت إلى
رماد حينئذ نقدر خالل المسيح الكاهن األعظم أن ندخل إلى المقدسات
في مذبح النحاس نجد المسيح مواج ًها نيران عدل هللا وغضبه وعند مذبح الذهب نراه يشبع قلب
هللا برائحة الرضا .هو عند مذبح المحرقة يطفئ نار غضب هللا أما عند مذبح البخور يوقد نار
الحب.
فهو رمز للمسيح مع االب

قدس االقداس وتابوت عهد الرب
اوال محتويات التابوت
لوحي الشريعة وهو رمز لالب والعدالة االلهية
قسط المن وهو رمز للمسيح الخبز النازل من السماء
انجيل يوحنا 1
َصنَ ُع لِنَ َرى َونُ ْؤ ِمنَ بِكَ؟ َما َذا تَ ْع َم ُل؟
 31فَقَالُوا لَهُ« :فَأَيَّةَ آيَة ت ْ
س َما ِء لِيَأْ ُكلُوا».
ُوب :أَنَّهُ أَ ْعطَا ُه ْم ُخ ْبزًا ِمنَ ال َّ
 31آبَا ُؤنَا أَ َكلُوا ا ْل َمنَّ فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِةَ ،ك َما ه َُو َم ْكت ٌ
س َما ِء ،بَ ْل أَبِي يُ ْع ِطي ُك ُم
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
سى أَ ْعطَا ُك ُم ا ْل ُخ ْبزَ ِمنَ ال َّ
 32فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
س ُمو َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْي َ
س َما ِء،
ا ْل ُخ ْبزَ ا ْل َحقِيقِ َّي ِمنَ ال َّ
ب َحيَاةً لِ ْل َعالَ ِم».
 33ألَنَّ ُخ ْبزَ هللاِ ه َُو النَّا ِز ُل ِمنَ ال َّ
س َما ِء ا ْل َوا ِه ُ
ْطنَا فِي ُك ِّل ِحين ه َذا ا ْل ُخ ْبزَ ».
 31فَقَالُوا لَهُ« :يَا َ
سيِّدُ ،أَع ِ
ش أَبَدًا.
سوعُ« :أَنَا ه َُو ُخ ْب ُز ا ْل َحيَا ِةَ .منْ يُ ْقبِ ْل إِلَ َّي فَالَ يَ ُجوعَُ ،و َمنْ يُ ْؤ ِمنْ بِي فَالَ يَ ْعطَ ُ
 31فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ستُ ْم ت ُْؤ ِمنُونَ .
َ 31ول ِكنِّي قُ ْلتُ لَ ُك ْم :إِنَّ ُك ْم قَ ْد َرأَ ْيتُ ُمونِيَ ،ولَ ْ
ي يُ ْقبِ ُلَ ،و َمنْ يُ ْقبِ ْل إِلَ َّي الَ أُ ْخ ِر ْجهُ َخا ِر ًجا.
ُ 31ك ُّل َما يُ ْع ِطينِي
ُ
اآلب فَإِلَ َّ
سلَنِي.
 38ألَنِّي قَ ْد نَزَ ْلتُ ِمنَ ال َّ
شيئَةَ الَّ ِذي أَ ْر َ
س َما ِء ،لَ ْي َ
شيئَتِي ،بَ ْل َم ِ
س ألَ ْع َم َل َم ِ
سلَنِي :أَنَّ ُك َّل َما أَ ْع َ
ش ْيئًا ،بَ ْل أُقِي ُمهُ فِي ا ْليَ ْو ِم
طانِي الَ أُ ْتلِفُ ِم ْنهُ َ
ب الَّ ِذي أَ ْر َ
شيئَةُ اآل ِ
َ 39وه ِذ ِه َم ِ
األَ ِخي ِر.
سلَنِي :أَنَّ ُك َّل َمنْ يَ َرى االبْنَ َويُ ْؤ ِمنُ بِ ِه تَ ُكونُ لَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا
شيئَةُ الَّ ِذي أَ ْر َ
 11ألَنَّ ه ِذ ِه ِه َي َم ِ
أُقِي ُمهُ فِي ا ْليَ ْو ِم األَ ِخي ِر».
س َما ِء».
 11فَ َكانَ ا ْليَ ُهو ُد يَتَ َذ َّم ُرونَ َعلَ ْي ِه ألَنَّهُ قَا َل« :أَنَا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
سفَ  ،الَّ ِذي نَ ْحنُ عَا ِرفُونَ بِأَبِي ِه َوأُ ِّم ِه؟ فَ َكيْفَ يَقُو ُل ه َذا :إِنِّي
سو َع بْنَ يُو ُ
س ه َذا ه َُو يَ ُ
َ 12وقَالُوا« :أَلَ ْي َ
س َما ِء؟»
نَزَ ْلتُ ِمنَ ال َّ
سو ُع َوقَا َل لَ ُه ْم« :الَ تَتَ َذ َّم ُروا فِي َما بَ ْينَ ُك ْم.
اب يَ ُ
 13فَأ َ َج َ

سلَنِيَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ا ْليَ ْو ِم األَ ِخي ِر.
ي إِنْ لَ ْم يَ ْجتَ ِذ ْبهُ ُ
اآلب الَّ ِذي أَ ْر َ
 11الَ يَ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَنْ يُ ْقبِ َل إِلَ َّ
ب َوتَ َعلَّ َم يُ ْقبِ ُل إِلَ َّي.
 11إِنَّهُ َم ْكت ٌ
ُوب فِي األَ ْنبِيَا ِءَ :ويَ ُكونُ ا ْل َج ِمي ُع ُمتَ َعلِّ ِمينَ ِمنَ هللاِ .فَ ُك ُّل َمنْ َ
س ِم َع ِمنَ اآل ِ
اآلب.
اآلب إِالَّ الَّ ِذي ِمنَ هللاِ .ه َذا قَ ْد َرأَى
س أَنَّ أَ َحدًا َرأَى
َ
َ
 11لَ ْي َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌ.
ق ا ْل َح َّ
 11اَ ْل َح َّ
 18أَنَا ه َُو ُخ ْب ُز ا ْل َحيَا ِة.
 19آبَا ُؤ ُك ْم أَ َكلُوا ا ْل َمنَّ فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِة َو َماتُوا.
سانُ َوالَ يَ ُموتَ .
 11ه َذا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز النَّا ِز ُل ِمنَ ال َّ
اإل ْن َ
س َما ِء ،لِ َك ْي يَأْ ُك َل ِم ْنهُ ِ
س َما ِء .إِنْ أَ َك َل أَ َح ٌد ِمنْ ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِدَ .وا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي
 11أَنَا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْل َح ُّي الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س ِدي الَّ ِذي أَ ْب ِذلُهُ ِمنْ أَ ْج ِل َحيَا ِة ا ْل َعالَ ِم».
ْطي ه َُو َج َ
أَنَا أُع ِ
س َدهُ لِنَأْ ُك َل؟»
ص َم ا ْليَ ُهو ُد بَ ْع ُ
ضا قَائِلِينَ َ « :كيْفَ يَ ْق ِد ُر ه َذا أَنْ يُ ْع ِطيَنَا َج َ
ض ُه ْم بَ ْع ً
 12فَ َخا َ
س
ق ا ْل َح َّ
سوعُ« :ا ْل َح َّ
 13فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
ان َوتَش َْربُوا َد َمهُ ،فَلَ ْي َ
اإل ْن َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنْ لَ ْم تَأْ ُكلُوا َج َ
س ِ
س َد ا ْب ِن ِ
لَ ُك ْم َحيَاةٌ فِي ُك ْم.
ب َد ِمي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ا ْليَ ْو ِم األَ ِخي ِر،
س ِدي َويَ ْ
ش َر ُ
َ 11منْ يَأْ ُك ُل َج َ
ب َحقٌ.
س ِدي َمأْ َك ٌل َح ٌ
ق َو َد ِمي َمش َْر ٌ
 11ألَنَّ َج َ
ش َر ْب َد ِمي يَ ْثبُتْ فِ َّي َوأَنَا فِي ِه.
س ِدي َويَ ْ
َ 11منْ يَأْ ُك ْل َج َ
ب ،فَ َمنْ يَأْ ُك ْلنِي فَ ُه َو يَ ْحيَا بِي.
سلَنِي
ُ
َ 11ك َما أَ ْر َ
اآلب ا ْل َح ُّيَ ،وأَنَا َح ٌّي بِاآل ِ
 18ه َذا ه َُو ا ْل ُخ ْب ُز الَّ ِذي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س َك َما أَ َك َل آبَا ُؤ ُك ُم ا ْل َمنَّ َو َماتُواَ .منْ يَأْ ُك ْل ه َذا ا ْل ُخ ْبزَ فَإِنَّهُ
س َما ِء .لَ ْي َ
يَ ْحيَا إِلَى األَبَ ِد».
فهو المن الحقيقي
اما عصا هرون التي افرخت بعد موتها النها فرع قطع من شجرة فهو ميت وهي افرخت رمز لعمل
الروح القدس الذي اخر من الميت حياة في بداية الخليقة
سفر التكوين 2 :1
وح هللاِ يَ ِرفُّ َعلَى َو ْج ِه ا ْل ِميَا ِه.
ض َخ ِربَةً َو َخالِيَةًَ ،و َعلَى َو ْج ِه ا ْل َغ ْم ِر ظُ ْل َمةٌَ ،و ُر ُ
ت األَ ْر ُ
َو َكانَ ِ
وايضا نحن االموات بالذنوب والخطايا نلنا حياة بالماء والروح

ملحوظه تعلمتها من اخ رائع
المن وهو رمز للمسيح هو ايضا عربون طعم لكنعان بمعني
سفر الخروج 8 :3
اس َعة ،إِلَى
ص ِريِّينَ َ ،وأُ ْ
فَنَزَ ْلتُ ألُ ْنقِ َذ ُه ْم ِمنْ أَ ْي ِدي ا ْل ِم ْ
ض إِلَى أَ ْرض َجيِّدَة َو َو ِ
ص ِع َد ُه ْم ِمنْ تِ ْلكَ األَ ْر ِ
سالً،
أَ ْرض تَفِ ُ
يض لَبَنًا َو َع َ
وطعم المن هو
سفر الخروج 31 :11
سل.
س َرائِي َل ا ْ
َو َدعَا بَ ْيتُ إِ ْ
س َمهُ « َمنًا»َ .وه َُو َكبِ ْز ِر ا ْل ُك ْزبَ َر ِة ،أَ ْبيَ ُ
ضَ ،وطَ ْع ُمهُ َك ِرقَاق بِ َع َ
فلهذا كان المن الذي في البرية هو عربون لخير كنعان فايضا المسيح المن الحقيقي هو عربون
لكنعان السماوية
امر اخر جسد المسيح هو مقسم علي مكانين
االول هو خبز الوجوه والثاني هو في قسط المن داخل تابوت العهد وهو رمز لجسد المسيح في
التناول فهو جسد المسيح وايضا المسيح بجسده في حضن االب .فما تاكل منه هو جزء من جسد
المسيح الذي في حضن االب رغم اننا ال نري قسط المن داخل تابوت العهد ولكن نري خبز الوجوه
فقط
إنجيل يوحنا 18 :1
َهللاُ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ُّ
ب ُه َو َخبَّ َر.
ط .اَالبْنُ ا ْل َو ِحي ُد الَّ ِذي ه َُو فِي ِح ْ
ض ِن اآل ِ

ايضا التابوت نفسه
سفر الخروج 21
صنَ ُعونَ تَابُوتًا ِمنْ َخ َ
صفٌ َ ،و ْ
ضهُ ِذ َرا ٌع َونِ ْ
َان َونِ ْ
« 11فَيَ ْ
ب ال َّ
ارتِفَا ُعهُ
صفٌ َ ،وع َْر ُ
ش ِ
س ْن ِط ،طُولُهُ ِذ َراع ِ
صفٌ .
ِذ َرا ٌع َونِ ْ

َصنَ ُع َعلَ ْي ِه إِ ْكلِيالً ِمنْ َذهَب َح َوالَ ْي ِه.
َاخل َو ِمنْ َخا ِرج تُ َغشِّي ِهَ ،وت ْ
َ 11وتُ َغشِّي ِه بِ َذهَب نَقِ ٍّيِ .منْ د ِ
َان،
َ 12وتَ ْ
سبِ ُك لَهُ أَ ْربَ َع َحلَقَات ِمنْ َذهَبَ ،وت َْج َعلُ َها َعلَى قَ َوائِ ِم ِه األَ ْربَ ِعَ .علَى َجانِبِ ِه ا ْل َو ِ
اح ِد َح ْلقَت ِ
َان.
َو َعلَى َجانِبِ ِه الثَّانِي َح ْلقَت ِ
س ْن ِط َوتُ َغشِّي ِه َما بِ َذهَب.
ص َو ْي ِن ِمنْ َخ َ
َ 13وت ْ
ب ال َّ
َصنَ ُع َع َ
ش ِ
ت لِيُ ْح َم َل التَّابُوتُ بِ ِه َما.
َ 11وتُد ِْخ ُل ا ْل َع َ
ت َعلَى َجانِبَ ِي التَّابُو ِ
ص َو ْي ِن فِي ا ْل َحلَقَا ِ
َان ِم ْن َها.
 11تَ ْبقَى ا ْل َع َ
ت التَّابُو ِ
ان فِي َحلَقَا ِ
ت .الَ تُ ْنزَ ع ِ
ص َو ِ
ْطيكَ .
ت ال َّ
َ 11وت َ
ش َها َدةَ الَّتِي أُع ِ
َض ُع فِي التَّابُو ِ
صفٌ ،
ضهُ ِذ َرا ٌع َونِ ْ
َان َونِ ْ
َ « 11وت ْ
صفٌ َ ،وع َْر ُ
َصنَ ُع ِغطَا ًء ِمنْ َذهَب نَقِ ٍّي طُولُهُ ِذ َراع ِ
َصنَ ُعهُ َما َعلَى طَ َرفَ ِي ا ْل ِغطَا ِء.
ص ْن َعةَ ِخ َراطَة ت ْ
َ 18وت ْ
َصنَ ُع َك ُروبَ ْي ِن ِمنْ َذهَبَ .
ف ِمنْ ُهنَاَ ،و َك ُروبًا َ
ف ِمنْ ُهنَاكَ ِ .منَ ا ْل ِغطَا ِء
 19فَ ْ
آخ َر َعلَى الطَّ َر ِ
احدًا َع َلى الطَّ َر ِ
اصنَ ْع َك ُروبًا َو ِ
َصنَ ُعونَ ا ْل َك ُروبَ ْي ِن َعلَى َ
ط َرفَ ْي ِه.
ت ْ
اسطَ ْي ِن أَ ْجنِ َحتَ ُه َما إِلَى فَ ْوقُُ ،مظَلِّلَ ْي ِن بِأ َ ْجنِ َحتِ ِه َما َعلَى ا ْل ِغطَا ِءَ ،و َو ْج َهاهُ َما ُك ُّل
ان بَ ِ
َ 21ويَ ُكونُ ا ْل َك ُروبَ ِ
اآلخ ِر .نَ ْح َو ا ْل ِغ َ
احد إِلَى َ
طا ِء يَ ُكونُ َو ْج َها ا ْل َك ُروبَ ْي ِن.
َو ِ
ْطيكَ .
َض ُع ال َّ
تت َ
ش َها َدةَ الَّتِي أُع ِ
ت ِمنْ فَ ْوقَُ ،وفِي التَّابُو ِ
َ 21وت َْج َع ُل ا ْل ِغطَا َء َعلَى التَّابُو ِ
َ 22وأَنَا أَ ْجتَ ِم ُع بِكَ ُهنَاكَ َوأَتَ َكلَّ ُم َم َعكَِ ،منْ َعلَى ا ْل ِغ َ
ت
طا ِء ِمنْ بَ ْي ِن ا ْل َك ُروبَ ْي ِن اللَّ َذ ْي ِن َعلَى تَابُو ِ
س َرائِي َل.
ال َّ
وصيكَ بِ ِه إِلَى بَنِي إِ ْ
ش َها َد ِة ،بِ ُك ِّل َما أُ ِ
يسمى بالعبرية "عارون" وهي تعني صندوق وهو أشبه بصندوق خشب سنط مغشى بصفائح
ذهبية خالصة من داخل ومن خارج يحيط برأسه إكليل ذهب وفوقه غطاء (الكافورت) والكلمة
مشتقة من كافار التي تعنى يغطى ومنها يُ َّكفِّر
اوال جسم التابوت من خشب مغشي بالذهب فالذهب يمثل الالهوت والخشب يمثل الناسوت "وكان
الكلمة هللا والكلمة صار جسدًا" (يو )1هذا هو الذهب والخشب فهو رمز للمسيح.
وداخل التابوت يمثل العدل االلهي االب وهو مخفي غير منظور
ويكتمل الصندوق بالغطاء الذي هو ايضا رمز للمسيح
ولنالحظ أن الغطاء ليس هو مجرد غطاء عادي لصندوق لكنه يشير ألكثر من هذا فنحن نجد في
(1أي )11:28أن بيت هللا يسمى بيت الغطاء وكأنه يريد أن يقول أنه أهم قطعة في البيت لماذا؟

هناك قاعدة عامة أن الخشب يشير لناسوت أي جسد المسيح والذهب يشير إلى الهوت المسيح في
مجده والنحاس يشير لالهوت المسيح في عدله ودينونته للخطية فحينما نجد التابوت أو المائدة أو
مذبح البخور مصنوع من خشب سنط ال يسوس فهذا يشير لجسد المسيح .والخشب مغشى بالذهب،
إ ًذا هذا الخشب المغشى بذهب يشير لإلله المتأنس ذو الطبيعة الواحدة التي من طبيعيتين وواضح
أن هذه الصورة تشرح بقدر ما نفهم أن الطبيعيتين ظال بال اختالط وال امتزاج وال تغيير ونفس
الكالم ينطبق على مذبح المحرقة فهو خشب مغشى بنحاس .كل هذا يرمز للمسيح المتجسد.
أما لو ذكر الذهب لوحده فهو ال يشير للمسيح المتجسد بل يشير هلل بالهوته .وهذا ينطبق هنا على
ضا ذهب خالص وللمرحضة فهي نحاس
غطاء التابوت فهو ذهب خالص ويشير للمنارة فهي أي ً
بدون خشب .أما المنارة والمرحضة فهي تشير للروح القدس وعمله في جسد المسيح أي الكنيسة.
أما الغطاء يشير هلل في مجده وعلى عرشه.
المنظر الذي نراه هنا متطابق تقريبًا مع حزقيال ( .)1فمجد هللا حال بين الكاروبيم هنا كما كان
عرش هللا فوق الكاروبيم في حزقيال .والحظ أن الكاروبيم كان قطعة واحدة مع الغطاء ،هي عرش
هللا حيث يظهر مجد الشكيناه وشكيناه كلمة عبرية تعني بهاء الرب ،هكذا ترجمت كلمة شكيناه في
(خر .)31:11،31وهذه الكلمة تعنى في أصلها سكينة أو هدوء واطمئنان ،إشارة لما كان يشعر به
من يرى مجد هللا الحال بين الكاروبين.
وكان رئيس الكهنة يوم الكفارة يرش دم تيس الخطية على الغطاء .والحظ أن الكاروبيم وجوههم
إلى الغطاء أي إلى الدم ،دم الكفارة فكأنهما ينظران برأسيهما ليروا الدم فال ينفذوا الضربات ضد
البشر .هنا إنما هم يراقبون بفرح فاعلية دم الذبيحة في تسكين غضب هللا وعودة الصلح بين
السماء واألرض .وراجع قول المسيح (يو )11:1من اآلن ترون السموات مفتوحة ومالئكة هللا
يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان .ولذلك حينما قام مترجمو الترجمة السبعينية بترجمة كلمة
غطاء وهو كافورت لم يستعملوا كلمة غطاء عادية فهي ال تؤدي المعنى بل أسموه كرسي الرحمة.
ألن كلمة غطاء ال تعني غطاء عادي بل الدم الذي يغطي الخاطئ فيرحمه هللا برحمته ،من هنا كانت
الترجمة كرسي الرحمة .وألن هذا هو أهم خبر لنا كبشر أن هللا رحمنا سمى البيت كله بيت الغطاء
أو مكان كرسي الرحمة.

والحظ أن الغطاء مقاسه هو مقاس التابوت تما ًما .وإذا كان التابوت يمثل المسيح المتجسد ،فهذا
يعني أن المسيح وفى تما ًما مطاليب العدالة اإللهية .ومن يؤمن ويعتمد ويظل ثابتا في المسيح هو
من يستفيد من الدم ويخلص.هذا ما يعنيه نظرة الكاروبين على الغطاء في فرح ألجل الخالص
(1بط + 12:1رؤ )11-8:1فالسماء التي تفرح بخاطئ واحد يتوب نجدها هنا في فرح بسبب
الخالص .الكاروبين هنا أمام عرش هللا (كرسي هللا) شهود على مراحمه تجاه البشر.
اما رمز الروح القدس فكان في السحاب الذي يحيط بالتابوت اثناء ظهور مجد هللا في الخيمة وفي
قدس االقداس

وايضا الخيمة ككل هي الفناء والقدس وقدس االقداس
الفناء الذي تقدم فيه الذبيحة رمز القنوم االبن المذبوح الجل خطايانا وهو منظور لكل احد
القدس رمز لعمل الروح القدس الذي تقدم به الصلوات وهو غير منظور اال لمن يتقدس فقط
وقدس االلقداس الي االب الذي بواسطة فداء االبن وشفاعات الروح القدس ندخل الي الحضرة
االلهية ونجتمع مع االب باالبن والروح القدس وهو غير منظور اال بعد الفداء وشق حجاب الهيكل

ايضا رمز الثالث اعياد
اوال عيد الفطير وهو اول يوم فيه الفصح ويرمز لفصحنا واقنوم االبن
عيد الحصاد وعمل الروح القدس في المؤمنين
وعيد الجمع الذي نصل اليه في نهاية السنه وهو رمز االب

وغيرها الكثير من الرموز ولكن اكتفي بهذا القدر االن

والمجد هلل دائما

