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  1الكهنة والالويين رمز الكنيسة
IN RELATIO TO GOD  

  من خالل انتسابهم هللا
  

 الكنيسة الكهنة والالويين   

رز  ي إسرائيل و تف ين بن ين من ب ا لالوي
  . ليفيكون الالويون 

  )14: 8عدد (
  

ا أسال لست أسال من أجل             أجلهممن    أن
ذين          ألنهم  اعطيتني العالم بل من أجل ال

و آل ما هو لي فهو لك و ما هو لك     .  لك
  .فهو لي و أنا ممجد فيهم

  )10 ، 9: 17يوحنا (
ا      يش و إن متن رب نع شنا فلل ا إن ع ألنن
رب          فللرب نموت فإن عشنا و إن متنا فلل

  .نحن
  )8: 14رومية (

 هبة من بين بني ليألنهم موهوبون 
إسرائيل بدل آل فاتح رحم بكر آل من 

  .اتخذتهم ليبني إسرائيل قد 
م           )16: 8عدد ( سمعان قد أخبر آيف افتقد اهللا أوًال األم

  . شعبًا على اسمهليأخذ منهم
  )14: 15أعمال الرسل (

  ملك هللا  1

و ها أنى قد أخذت الالويين من بين بني 
 رحم من بني آل بكر فاتحل إسرائيل بد

  .ليإسرائيل فيكون الالويون 
  )12: 3عدد (

سماوات و        أبكارو آنيسة    وبين في ال  مكت
رار            ى أرواح أب ع و إل إلى اهللا ديان الجمي

  .مكملين
  )23: 12عبرانيين (

هكذا قال الرب إن نقضتم عهدي مع 
النهار و عهدي مع الليل حتى ال يكون 

 عهديفإن . نهار و ال ليل في وقتهما
أيضًا مع داود عبدي ينقض فال يكون له 
ابن مالكا على آرسيه و مع الالويين 

  .الكهنة خادمي
  )21 ، 20: 33إرميا (

فلذلك إذ أراد اهللا أن يظهر أآثر آثيرًا 
لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط 

حتى بأمرين عديمي التغير ال . بقسم
يمكن أن اهللا يكذب فيهما تكون لنا تعزية 
قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء 

  .أمامناالموضوع 
  )18 ، 17: 6عبرانيين (

2  
بالعهد 
  والقسم
  

فتعلمون أنى أرسلت إليكم هذه الوصية 
  . مع الوي قال رب الجنودعهديلكون 

  )4: 2مالخى (

ة أفضل          و لك  ى خدم نه اآلن قد حصل عل
د   لعهد أعظم بمقدار ما هو وسيط أيضًا        ق
  .تثبت على مواعيد أفضل

  )6: 8عبرانيين (
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ب    الم يح ان الع الم لك ن الع تم م و آن ل
الم ب             ستم من الع م ل ل خاصته و لكن ألنك

رتكم ا اخت ضكم أن ذلك يبغ الم ل ن الع  م
  .العالم

  )19: 15يوحنا (
 من جميع اختارهالن الرب إلهك قد 

 باسم الرب هو ليخدمأسباطك لكي يقف 
  .و بنوه آل األيام
  )5: 18تثنية (

 و آهنوت فجنس مختارو أما أنتم 
 لكي شعب اقتناءملوآي أمة مقدسة 

 من الظلمة تخبروا بفضائل الذي دعاآم
  .إلى نوره العجيب

  )9: 2بطرس األولى (
 ليس ألحد أن یحملحينئذ قال داود 

تابوت اهللا إال لالويين ألن الرب إنما 
لى اختارهم لحمل تابوت اهللا و لخدمته إ

  .األبد
  )2: 15أخبار األيام األولى (

 إناء ليفقال له الرب اذهب ألن هذا 
 أمام أمم و ملوك و ليحمل اسميمختار 

  .بني إسرائيل
  )15: 9أعمال الرسل (

 اختارآميا بني ال تضلوا اآلن ألن الرب 
 و تخدموه و تكونوا لكي تقفوا أمامه

  .خادمين و موقدين له
  )11: 29أخبار األيام الثانى (

 فيه قبل تأسيس العالم لنكون اختارناآما 
  . في المحبةقدامهقديسين و بال لوم 

  )4: 1أفسس (

و معهم هيمان و يدوثون و باقي 
 الذين ذآرت أسماؤهم المنتخبين

  .ليحمدوا الرب ألن إلى األبد رحمته
  )41: 26أخبار األيام األول (

 الذین أرادهم إلى الجبل و دعا ثم صعد
و أقام اثني عشر ليكونوا . فذهبوا إليه

  .معه و ليرسلهم ليكرزوا
  )14 ، 13: 3مرقس (

 باالختيار  3
  

و معهم هيمًان و يدوثون و باقي 
 ليحمدوا ذآرت أسماؤهمالمنتخبين الذين 

  .الرب ألن إلى األبد رحمته
  )41: 26أخبار األيام األول (

 تسمع صوته لهذا يفتح البواب و الخراف
 و بأسماءفيدعو خرافه الخاصة 

  .يخرجها
  )3: 10يوحنا (

4  

و آلم الرب موسى قائًال قدم سبط الوي   بالمكانة
  . هرون الكاهن و ليخدموهقدامو أوقفهم 

  )6، 5: 3عدد (
 و جميع اخوتك بني الوي معك و فقربك

  .تطلبون أيضا آهنوتًا
  )10: 16عدد (

و لكن اآلن في المسيح يسوع أنتم الذين 
آنتم قبًال بعيدين صرتم قريبين بدم 

  .المسيح
  )13: 2افسس (

 في روح واحد إلى قدومًاألن به لنا آلينا 
  .اآلب

  )18: 2أفسس (
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ASSOCIATION WITH AARON  
  

 الكنيسة الكهنة والالويين   

 أبيكو أيضًا اخوتك سبط الوي سبط 
قربهم معك فيقترنوا بك و يؤازروك و 

  .أنت و بنوك قدام خيمة الشهادة
  )2: 18عدد (

ألن المقدس و المقدسين جميعهم من 
واحد فلهذا السبب ال يستحي أن يدعوهم 

  .أخوة
  )11: 2عبرانيين (

 أبيكو أيضًا اخوتك سبط الوي سبط  باالرتباط  1
 بك و يؤازروك و فيقترنواقربهم معك 

  .أنت و بنوك قدام خيمة الشهادة
  )2: 18عدد (

  .و أما من التصق بالرب فهو روح واحد
  )17: 6آورنثوس األولى (

ألننا أعضاء جسمه من لحمه و من 
  .عظامه

  )30: 5أفسس (
 الالويين هبة لهرون و بنيه من وهبتو 

بين بني إسرائيل ليخدموا خدمة بني 
إسرائيل في خيمة االجتماع و للتكفير 
عن بني إسرائيل لكي ال يكون في بني 
إسرائيل وبأ عند اقتراب بني إسرائيل 

  .إلى القدس
  )19: 8عدد (

أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني 
 و قد أعطيتهم لين العالم آانوا لك و م

  .حفظوا آالمك
  )6: 17يوحنا (

  

فتعطي الالويين لهرون و لبنيه إنهم 
  . هبة من عند بني إسرائيلموهوبون له

  )9: 3عدد(

 أعطيتنيأيها اآلب أريد أن هؤالء الذين 
يكونون معي حيث أآون أنا لينظروا 
مجدي الذي أعطيتني ألنك أحببتني قبل 

  .إنشاء العالم
  ُ(24: 17يوحنا (

  بالموهبة  2

هانذا قد أخذت إخوتكم الالويين من بين 
 للرببني إسرائيل عطية لكم معطين 

  .ليخدموا خدمة خيمة االجتماع
  )6: 18عدد (

  

آنت أحفظهم حين آنت معهم في العالم 
 و لم حفظتهمفي اسمك الذين أعطيتني 

يهلك منهم أحد إال ابن الهالك ليتم 
  .الكتاب

  )12: 17يوحنا (
 سبط الوي و أوقفهم قدام هرون قدم

  .الكاهن و ليخدموه
  )6: 3عدد (

 لنفسه آنيسة مجيدة ال یحضرهالكي 
و ال غضن أو شيء من مثل دنس فيها 

  .ذلك بل تكون مقدسة و بال عيب
  )27: 5أفسس (

بالتقدمة   3
 هللا

 أمام تردیداو يردد هرون الالويين 
الرب من عند بني إسرائيل فيكونون 

  .ليخدموا خدمة الرب
  ُ(11: 8عدد (

حتى أآون خادمًا ليسوع المسيح ألجل 
األمم مباشرًا إلنجيل اهللا آكاهن ليكون 

 األمم مقبوًال مقدسًا بالروح قربان
  .القدس

  )16: 15رومية (
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فتطهر الالويون و غسلوا ثيابهم و 
ب و آفر  أمام الرتردیدارددهم هرون 

  .عنهم هرون لتطهيرهم
  )21: 8عدد (

و القادر أن يحفظكم غير عاثرين و 
  . أمام مجده بال عيب في االبتهاجیوقفكم

  )24: 1يهوذا (

4  

  بالعبادة
و قدم بنو هرون إليه الدم فغمس إصبعه 
في الدم و جعل على قرون المذبح ثم 

ثم ذبح .. صب الدم إلى اسفل المذبح
المحرقة فناوله بنو هرون الدم فرشه 

  .على المذبح مستديرا
  )12 ، 9: 9الويين (

فإذ لنا أيها األخوة ثقة بالدخول إلى 
طريقًا آرسه لنا . األقداس بدم يسوع

و آاهن . حديثًا حيًا بالحجاب أي جسده
لنتقدم بقلب صادق . عظيم على بيت اهللا

في يقين اإليمان مرشوشة قلوبنا من 
ضمير شرير و مغتسلة أجسادنا بماء 

  .نقي
  )22 ـ 19: 10عبرانيين (
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5  

With 
Him in 
Separat

ion  
معه فى 
انفصال 

االنتخا(
  )ب
  
  

 من  معهو قرب إليك هرون أخاك و بنيه
بين بني إسرائيل ليكهن لي هرون ناداب 

  .و ابيهو العازار و ايثامار بني هرون
  )1: 28خروج (

 المسيح عن أرآان معإذًا إن آنتم قد متم 
لماذا آأنكم عائشون في العالم العالم ف

  .تفرض عليكم فرائض
  )20: 2آولوسى (

 المسيح فاطلبوا ما معإن آنتم قد قمتم 
.. فوق حيث المسيح جالس عن يمين اهللا

 المسيح معألآم قد متم و حياتكم مستترة 
متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ . في اهللا

  . في المجدمعهتظهرون أنتم أيضًا 
  )4 ، 3 ،1: 3آولوسى (

  

6  

معه من  و قرب إليك هرون أخاك و بنيه
 هرون ناداب ليبين بني إسرائيل ليكهن 

  .رونو ابيهو العازار و ايثامار بني ه
  )1: 28خروج (

الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي 
فاألعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضًا 

  .عمل أعظم منها ألني ماض إلى أبىو ي
  )12: 14يوحنا (

أنا الكرمة و أنتم األغصان الذي يثبت 
فيَّ و أنا فيه هذا يأتي بثمر آثير ألنكم 

   أن تفعلوا شيئابدوني ال تقدرون

  

With 
Him in 
Service

(unto 
the 

Lord)  
معه فى 

خدمة 
  الرب

  
  

(unto 
Aaron)  

  
فى خدمة 
  هارون

قدم سبط الوي و أوقفهم قدام هرون 
  .ليخدموهالكاهن و 

  )6: 3عدد (

و آانت هناك نساء آثيرات ينظرن من 
بعيد و هن آن قد تبعن يسوع من الجليل 

  .یخدمنه
  )55: 27متى (

ألن اهللا ليس بظالم حتى ينسى عملكم و 
 اسمهنحو تعب المحبة التي أظهرتموها 

  .تخدمونهم القديسين و خدمتمإذ قد 
  )10: 6عبرانيين (

فيجيب الملك و يقول لهم الحق أقول لكم 
بما إنكم فعلتموه بأحد اخوتي هؤالء 

  . فعلتمفبياألصاغر 
  )40: 25متى (
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7  

With 
Him 

brough
t Nigh  

معه 
صاروا 
  قريبن

لهم قرباني أوص بني إسرائيل و قل 
طعامي مع وقائدي رائحة سروري 

  . لي في وقتهتقربوهتحرصون أن 
  )2: 28عدد (

كل و به ألنه الق بذاك الذي من أجله ال
 بأبناء آثيرين إلى المجد آتالكل و هو 

  .أن يكمل رئيس خالصهم باآلالم
  )10: 2عبرانيين (

فإن المسيح أيضًا تألم مرة واحدة من 
أجل الخطايا البار من أجل األثمة لكي 

 إلى اهللا مماتًا في الجسد و لكن یقربنا
  .محيى في الروح

  )18: 3بطرس األولى (

8  

With 
Him 

Clothe
d  

معه 
صارت 

لهم 
مالبس 
  مقدسة

صنع ثيابًا مقدسة لهرون أخيك للمجد و ا
و تلبس هرون أخاك إياها و .. و البهاء

بنيه معه و تمسحهم و تمأل أياديهم و 
  .تقدسهم ليكهنوا لي

  )41، 2: 28خروج (

أيها األحباء اآلن نحن أوالد اهللا و لم 
يظهر بعد ماذا سنكون و لكن نعلم انه إذا 

  . ألننا سنراه آما هومثلهأظهر نكون 
  )2: 3يوحنا األولى (

9  

With 
Him 

Anoint
ed  

معه 
ممسوحي

  ن

 ليكهنوا لي م مسحت آبائهآماو تمسحهم 
و يكون ذلك لتصير لهم مسحتهم آهنوتا 

  .أبديًا في أجيالهم
  )15: 40خروج (

ألن الذي أرسله اهللا يتكلم بكالم اهللا ألنه 
  .ليس بكيل يعطي اهللا الروح

  )34: 3وحنا ي(
و أما أنتم فلكم مسحة من القدوس و 

  .تعلمون آل شيء
  )20: 2يوحنا األولى (

10  

With 
Him 

Sanctif
lled  
معه 

  مقدسين

 خيمة االجتماع و المذبح و أقدسو 
  .هرون و بنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي

  )44: 29خروج (

 أنا ذاتي ليكونوا هم أقدسو ألجلهم 
  . مقدسين في الحقأيضًا

  )17:19يوحنا (

15  

With 
Him 

Consec
rated  

معه 
  مكرسين

  

طقهم بمناطق هرون و بنيه و تشد و تن
لهم قالنس فيكون لهم آهنوت فريضة 

  . يد هرون و أيدي بنيهتمألأبدية و 
  )9: 29خروج (

. فإنه فيه يحل آل ملء الالهوت جسديًا
و أنتم مملوؤون فيه الذي هو رأس آل 

  .رياسة و سلطان
  )10، 9: 2آولوسى (
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11  

With  
Him in 
Obedie

nce   
معه فى 
  طاعة

 آل ما أمر به الرب فعمل هرون و بنوه
  .على يد موسى
  )36: 8الويين (

إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي 
آما إنى أنا قد حفظت وصايا أبى و أثبت 

  .في محبته
  )10: 15يوحنا (

11  

With 
Him in 
Resurr
ection  

معه 
  مقامين

و اسم هرون تكتبه على عصا الوي الن 
و في .. لرأس بيت آبائهم عصا واحدة

الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة و إذا 
 قد أفرخت لبيت الويعصا هرون 

أخرجت فروخًا و أزهرت زهرا و 
  .أنضجت لوزا
  )8 ، 3: 17عدد (

و لكن اآلن قد قام المسيح من األموات و 
  . الراقدينباآورةصار 

  )20: 15آورنثوس األولى (
و اهللا قد اقام الرب و سيقيمنا نحن ايضا 

  .بقوته
  )14: 6آورنثوس األولى (

 أقام يسوع من و إن آان روح الذي
األموات ساآنًا فيكم فالذي أقام المسيح 
من األموات سيحيي أجسادآم المائتة 

  .أيضًا بروحه الساآن فيكم
  )11: 8رومية (

12  

With 
Him 

Lights 
and 

perfect
ion  

  
  

ريمك لرجلك و لالوي قال تميمك و او
الصديق الذي جربته في مسة و 

  .خاصمته عند ماء مريبة
  )8: 33تثنية (

هؤالء فتشوا على آتابة أنسابهم فلم 
و قال لهم . توجد فرذلوا من الكهنوت

الترشاثا أن ال يأآلوا من قدس األقداس 
  .حتى يقوم آاهن لالوريم و التميم

  )63 ، 62: 2عزرا (

ثم آلمهم يسوع أيضًا قائال أنا هو نور 
العالم من يتبعني فال يمشي في الظلمة 

  .بل يكون له نور الحياة
  )12: 8يوحنا (

  .المذخر فيه جميع آنوز الحكمة و العلم
  )3: 2آولوسى (

و لكن أساس اهللا الراسخ قد ثبت إذ له 
هذا الختم يعلم الرب الذين هم له و 
  .ليتجنب اإلثم آل من يسمي اسم المسيح

  )19: 2تيموثاوس الثانية (
و لكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح 
تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان 

  .اسماءآم آتبت في السماوات
  )20: 10لوقا (

  
  

   


