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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 21:1 – 22:33 33: 22 – 1: 21 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us080# 576م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا��ُ�َ[  
�ُ�َ���م �ا�������)(  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر  االثَّاِلِث ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االلَّاوِويیِّيینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

 ااَهَذِمْن  االَحادديي وواالِعشريینااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
ُهناكَك أأوْوقاتٌت َكثيیَرةٌة َنْشُعر فيیها، ِبَوْصِفنا َمسيیحيیِّيیَن، أأنَّنا َمْدُعوُّوونَن إإلى االِقيیامِم ِبَتْضِحيیاتٍت 

يَیقيیًنا أأننَّ َتْضِحيیاِتنا َهِذهِه َمْقبوَلة أأوْو ُمِهمَّة ِعْنَد االرَّببِّ؟ في َعظيیَمٍة باْسِم االرَّببِّ. وَوَلِكْن َكيْیَف َنْعَلُم 
دَدوْورَر االَكَهَنِة في االَعْهِد االَقديیِم وَواالدُّررووسَس االَّتي يُیْمِكُننا أأنْن َنَتَعلََّمها ِمْن ِسْفِر  َحْلَقِة االيَیْومم، َسَنرىى

َنَظِر االرَّببِّ.  االلَّاوِويیِّيیَن َعْن ِقيْیَمِة أأْعماِلنا وَوَتْضِحيیاِتنا في  
 

ااْبِتدااًء  االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  ِمْنآآَخَر َقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَحادديي وَواالِعْشريینباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
"�ْ�َ�ْ �����")(�ا����ا��   

َلَقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین. وَوَنْحُن َنْقَرأأ 
َمْجموَعًة ِمَن االشَّرااِئِع االُمْخَتصَِّة بالَكَهَنة. وَوَقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ في َهذاا ااألْصحاحِح 

ال ِسيیَّما وَو(يُیَمثِّل االشَّْعَب أَأمامَم ااِهللا االَعِليِّ  َفُهَو: ْهِد االَقديیِم َكانَن يَیقومُم ِبَوظيیَفٍة ُمْزدَدوَوَجٍةاالَكاِهَن في االَع
في َتْقديیِم االذَّباِئِح ِنيیاَبًة َعْنُهم)، وَويُیَمثِّل ااَهللا أَأمامَم االشَّْعِب (وَوال ِسيیَّما في إإْعالنِن َمشيیَئِتِه وَووَوَصايیاهه 

وَوَنْقَرأأ في االَعْهِد االَجديیِد أأيْیًضا َعْن ، َكاَنْت ُهناكَك ُشرووطٌط يَیْنَبغي أأنْن َتَتوااَفَر في االَكَهَنة. ِلَذِلَكَلُهْم). 
االرَّااعي في (أأوِو يَیْنَبغي أأنْن َتَتوااَفَر في رَرااعي َكنيیَسِة ااِهللا. َفالَكاِهُن في االَعْهِد االَقديیِم وُوجودِد ُشرووطٍط 
ُكْن يَیكونَن ُقْدوَوةًة للشَّْعِب. ِلَذِلَك يَیقولُل ُبوُلُس االرَّسولُل ِلِتْلميیِذهِه تيیموثاوُوسس: ") يَیْنَبغي أأنْن االَعْهِد االَجديیِد

". ُقْدوَوةًة ِلْلُمْؤِمِنيیَن ِفي ااْلَكَالمِم، ِفي االتََّصرُّفِف، ِفي ااْلَمَحبَِّة، ِفي االرُّووحِح، ِفي ااِإليیَمانِن، ِفي االطََّهارَرةِة
كونَن َخادِدمُم االرَّببِّ ُقْدوَوةًة لآلَخريیَن في االَكالمِم َفَقط، َبْل يَیْنَبغي أأنْن وَوُنالِحُظ ُهنا أأنَُّه ال يَیْكفي أأنْن يَی

يَیكونَن ُقْدوَوةًة َلُهْم في االَكالمِم، وَواالتََّصرُّفِف، وَواالَمَحبَِّة، وَواالرُّووحِح، وَوااإليیمانِن، وَواالطَّهارَرةِة، وَوُكلِّ َشيء.  
 

-1: 21وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  4:  
 

: �َ ��َ�َ�َ���ْ �أَ�َ�ٌ  �وَ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: �َ���ْ �ا�ْ�َ��َ�َ�َ �َ�ِ� ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�ُ�ْ �َ��ُ�ْ
: �أُ����ِ �وَ�أَ�ِ����ِ �وَ�ا�ْ�ِ��ِ �وَ�ا�ْ�َ�ِ��ِ  �ِ�ْ�ُ�ْ �ِ�َ��ْ�ٍ �ِ� �٬ِ��ِ�ْ�َ، �إِ�� �َ�ْ�ِ�َ��ِ��ِ �ا�َ�ْ�َ�بِ �إِ�َ��ْ��ِ

. �وَ�أَ�ِ����ِ �وَ�أُ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ�َ�ْ�رَ�اءِ �ا�ْ�َ�ِ ���َ�ِ �إِ�َ��ْ��ِ �ا���ِ� �َ�ْ �َ�ِ�ْ �ِ�َ�ُ�. �َ�ْ�ِ��َ� ��َ�َ�َ���ُ
 . �َ�َ�وْ�جٍ �َ ��َ�َ�َ���ْ �ِ�َ���ھْ�ِ��ِ �ِ�َ�ْ�ِ���ِ��ِ  

 
َغيْیَر َنرىى ُهنا أأنَُّه َلْم يَیُكْن يَیُجوزُز للَكاِهِن في االَعْهِد االَقديیِم أأنْن يَیْشَتِركَك في دَدْفِن أأييِّ إإْنسانن  

أأننَّ االَمْوتَت ُمْرَتِبٌط في َهِذهِه االشَّريیَعِة ُهَو االَمْذُكورريیَن في َهِذهِه ااآليیاتت. وَواالسََّبُب ااألْشخاصِص االسَّْبَعِة 
دَدْفِنِهْم ْشَتِركَك في يَیأأمَّا ااألْشخاصُص االسَّْبَعُة االَّذيیَن يُیْمِكُن للَكاِهِن أأنْن بالَخِطيیَّة. ِلَذِلَك فإنَُّه يُیَعدُّ َنجاَسًة. 

أأمَّا إإذذاا َكاَنْت أأْخُتُه ُمَتَزووَِّجًة َفُهْم: أأمُُّه، وَوأأبوهُه، وَوااْبُنُه، ووااْبَنُتُه، وَوأأخوهُه، وَوأأْخُتُه االَعْذررااُء، وَوزَزوْوَجُتُه. 
َعْن دَدْفِنها. ُهَو االَمسؤوولُل َفإننَّ زَزوْوَجها   

 
:6وو  5َنْقَرأأ في االَعَددَديْین ُثمَّ    

 
�ِ� �رُ�ؤُ�و�٬ْ�ِ��ِ، �وَ�َ ��َ�ْ�ِ�ُ��ا �َ�َ�ا�رِ�ضَ �ِ�َ����ھ٬ْ�ُ، �وَ�َ ��َ�ْ�َ�ُ��ا  �َ ��َ�ْ�َ�ُ��ا �َ�ْ�َ�ً

. �ُ�َ���ِ���َ ��َ�ُ��ُ��نَ �٬ْ�ِ��ِ���ِ، �وَ�َ ��ُ�َ���ُ��نَ �ا�ْ�َ �إ٬ْ�ِ��ِ���ِ،  �ِ�َ�ا�َ�ً �ِ� �أَ�ْ�َ��دِ���ھِ�ْ
�. �َ����ُ�ْ ��ُ�َ���ُ��نَ �وَ�َ��ِ�َ �ا����ب� �َ�َ��مَ �إ٬ْ�ِ��ِ���ِ، �َ��َ�ُ��ُ��نَ �ُ�ْ�ً  

 
َفَقْد َكانَن ِمْن َعادَدةِة االَوَثِنيیِّيیَن أأنْن يَیْفَعلواا أأمورًراا َكَهِذهِه ِحداادًداا َعلى ااألْموااتِت أأوْو ِعْنَدما  

وَوألننَّ االَكاِهَن ُقْدوَوةٌة يَیْقَطعونَن َعْهًداا. ِلَذلَك َفَقْد َنَهى االرَّببُّ َشْعَبُه َعِن االتََّشبُِّه باُألَمِم االَوَثِنيیَّة. 
ُمَقدَّسيیَن َلُه. أأنْن يَیُكوُنواا يُیريیُدُهْم  ااَهللاَكَذِلَك َفإننَّ َلُه أأنْن يَیْفَعَل َهِذهِه ااألشيیاء. ال يَیجوزُز للشَّْعِب،   

 
-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9:  
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�إِ�ْ�َ�أَ�ةً �زَ�ا�ِ��َ�ً �أَ�وْ �ُ�َ���َ�ً �َ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�ا٬، �وَ�َ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�ا �ا�ْ�َ�أَ�ةً �ُ�َ���َ�ً �ِ�ْ �زَ�وْ�ِ��َ�. 

. �ُ�َ���ً� ��َ�ُ��نُ �َ . �َ�َ�ْ�ِ�ُ��ُ �ُ�َ���ً� �َ����ُ ��ُ�َ���بُ �ُ�ْ�َ �إِ���ِ�َ ����ُ �ُ�َ���سٌ �ِ���ِ��ِ
. �وَ�إِ�ذَ�ا �َ�َ���َ�ِ �ا�ْ�َ�ُ �َ����ھِ�ٍ �ِ�����َ� �َ�َ�ْ  �ِ�ْ�َ�كَ �َ��� �ُ���و�سٌ �أَ�َ� �ا����ب� �ُ�َ���ُ�ُ�ْ

. �دَ���َ�ْ �أَ�َ����ھَ�. �ِ������رِ �ُ�ْ�َ�قُ  
 

، يَیِجُب َعَليیِه أأنْن يَیكونَن ُمَدقًِّقا في زَزووااِجِه وَوُمَخصٌَّص ِهللا إإذًذاا، ألننَّ االَكاِهَن ُقْدوَوةٌة للشَّْعِب 
، ووال أأنْن َمْعرووَفًة بالزِّنا بيیَن االشَّْعِبيُیريیُد أأنْن يَیَتَزووََّجها أأيْیًضا. َفال يَیجوزُز أأنْن َتكونَن االَمرأأةُة االَّتي 

وَوَنرىى ُهنا أأنَُّه يَیْنَبغي ألووالدِد َتكونن ُمَدنََّسة بأييِّ ِفْعٍل ِشرِّيیر، وَوال أأنْن َتكونَن َقْد َتَزووََّجْت ِمْن َقْبل. 
ْت دَدنََّسوَوإإنْن زَزَنْت ااْبِنُة االَكاِهِن َفإنَّها ال ُتْرَجُم، َبْل ُتْحَرقُق بالنَّارِر ألنَّها . االَكَهَنِة أأنْن يَیعيیُشواا ِبَطهارَرةة

أأَباها االَكاِهن وَوَجَعَلْتُه ُعْرَضًة الْسِتْهزااِء االشَّْعب.   
 

-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   15:  
 

�وَ�ا�ْ�َ����ھِ�ُ �ا�َ�ْ�َ�ُ �َ��ْ�َ �إِ�ْ�َ�ِ��ِ �ا���ِ�ي �ُ�� �َ�َ� �رَ�أْ�ِ��ِ �دُ���ھْ�ُ �ا�٬ِ�َ�ْ�َ�ْ، �وَ�ُ�ِ�َ�ْ 
�رَ�أ٬ُ��َ�ْ، �وَ�َ ��َ�ُ�� �٬ُ��َ��َ��ِ، �وَ�َ ��َ�ْ�ِ� �إِ�َ� �َ�ْ�ٍ ��َ�ُ�هُ �ِ��َ�ْ�َ�َ �ا�����َ��ب٬َ، �َ ��َ�ْ�ِ�ُ 

�٬ٍ�َ�ْ��َ، �وَ�َ ��َ�َ�َ���ُ �َ�ِ����ِ �أَ�وْ �أ٬ِ����ُ، �وَ�َ ��َ�ْ�ُ�جُ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�ِ�سِ �ِ�َ�� ��ُ�َ���َ �َ�ْ�ِ�سَ 
. ���ھ�َ�ا ��َ . �أَ�َ� �ا����ب� �ْ�ُ�ُ �ا�ْ�َ�أَ�ةً �إ٬ِ��ِ���ِ، �َ�ن� �إِ�ْ�ِ���َ �دُ���ھْ�ِ �َ�ْ�َ�ِ �إِ���ِ��ِ �َ�َ��ْ��ِ

. �أَ��� �ا�َ�رْ�َ�َ�ُ �وَ�ا�ْ�ُ�َ���َ�ُ �وَ�ا�ْ�ُ�َ���َ�ُ �وَ�ا����ا�ِ��َ�ُ �َ�ِ�ْ ���ھ�ُ�َءِ �َ ��٬ُ�ُ�ْ�َ، �َ�ْ  �َ�ْ�رَ�اءَ
. �وَ�َ ��ُ�َ���ُ �زَ�رْ�َ��ُ �َ��ْ�َ �َ�ْ�ِ��ِ �َ��� �أَ�َ� �ا����ب�  ��َ���ِ�ُ �َ�ْ�رَ�اءَ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ�َ�أَ�ةً

. ُ��ُ���َ�ُ�  
 

َفألننَّ االَكاِهَن يَیرِمُز إإلى االسَّيیِِّد االَمسيیح، ال يَیجوزُز َلُه أأنْن يَیَتَزووَّجَج ِسوىى َعْذررااَء (رَرْمًزاا  
ووألننَّ االَكاِهَن ُمَكرَّسٌس للرَّببِّ، َلْم يَیُكْن يَیجوزُز َلُه أأنْن يَیْكِشَف للَكنيیَسِة االَّتي َخَطَبها االَمسيیُح ِلَنْفِسِه). 

. وَوِعْنَدما يُیؤددِّيي االَكاِهُن ِخْدَمَتُه في َبيْیِت ااِهللا، َلْم يَیُكْن يَیجوزُز َلُه أأنْن اَبُهرَرأأَسُه، وَوال أأنْن يَیُشقَّ ِثيی
ِمْن  يَیَتَزووَّجَجوَوكانَن يَیِجُب عليیِه أأنْن وَوال أأنْن يُیْوِقَف ِخْدَمَتُه َحتَّى إإنْن َماتَت أَأبوهُه أأوو أُأمُّه. يَیْخُرجَج ِمْنُه 

َفَال يُیَدنُِّس  َقٍة، وَوَال زَزااِنيَیٍة ُمَدنََّسٍة، َبْل يَیَتَزووَّجُج َعْذرَرااَء ِمْن ِسْبِطِهَعْذرَرااَء، َال ِمْن أَأرْرَمَلٍة، وَوَال ُمَطلَّ
. َنْسَلُه َبيْیَن َشْعِبِه  

 
-16ااألعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   24 :  

 
: �إِ�ذَ�ا �َ��نَ �رَ�ُ�ٌ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ�َ �ِ�  : �َ���ْ ���ھَ��رُ�و�ن �َ��ِ�ً �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً
. �َ�ن� �ُ�� �رَ�ُ� �ِ����ِ �َ��ْ�ٌ �َ  �أَ�ْ��َ��ِ��ِ�ْ �ِ����ِ �َ��ْ�ٌ �َ�َ ��َ�َ�َ���مْ �ِ��ُ�َ���بَ �ُ�ْ�َ �إِ���ِ��ِ

. �َ �رَ�ُ�ٌ �أَ�ْ�َ� �وَ�َ �أَ�ْ�َ�ج٬ُ،  �وَ�َ �أَ�ْ�َ�ُ �وَ�َ �زَ�وَ�ا�ِ�ِ�ي�٬، �وَ�َ �رَ�ُ�ٌ �ِ����ِ ��َ�َ�َ���مْ
�َ�ْ�ُ �رِ�ْ� �أَ�وْ �َ�ْ�ُ ��٬ٍ�َ، �وَ�َ �أَ�ْ�َ�بُ �وَ�َ �أ٬ُ�َ�ْ�َ، �وَ�َ �َ�ْ �ِ� �َ��ْ�ِ��ِ �َ��َ��ض٬ٌ، �وَ�َ 

�أَ�ْ�َ�بُ �وَ�َ �أ٬ُ�َ�ْ�َ، �وَ�َ �َ�ْ�ُ��ضُ �ا�ْ�ُ�َ�. �ُ�� �رَ�ُ� �ِ����ِ �َ��ْ�ٌ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ 
. �ِ����ِ �َ��ْ�ٌ �َ ��َ�َ�َ���مْ �ِ��ُ�َ���بَ �ُ�ْ�َ ���ھَ��رُ�و�نَ �ا�ْ�َ ����ھِ�ِ �َ ��َ�َ�َ���مْ �ِ��ُ�َ���بَ �وَ�َ��ِ�َ �ا����ب�
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. ��ِ�ْ �إِ�َ� �ا�ْ�ِ�َ��بِ �َ  . �ُ�ْ�َ �إِ���ِ��ِ �ِ�ْ �ُ�ْ�سِ �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ �وَ�ِ�َ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ ��َ�ْ�ُ�ُ �إِ���ِ��ِ
�ِ����ِ �٬�ً�ْ��َ، �ِ�َ�� ��ُ�َ���َ �٬�ِ�ِ�ْ�َ، �َ��� �أَ�َ�  ��٬�ِ�ْ�َ، �وَ�إِ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ ��َ�ْ�َ�ِ�ب٬ُ، �َ�ن�

 . .�ا����ب� �ُ�َ���ُ��ُ�ْ �َ�َ���َ �ُ��َ� ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �وَ�ُ�� �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ  
 

 وَوَقِدَفكما أأنَُّه َكاَنْت ُهناكَك ُشرووطٌط للذَّبيیَحِة، كاَنْت ُهناكَك ُشرووطٌط ِلُمَقدِّمم االذَّبيیَحِة أأيْیًضا.  
يَیْرِمُز إإلى  ألنَُّه ِمْن أأييِّ َعيْیٍب ِمَن االُعيیوبِب االَمْذكورَرةِة ُهنااالَكاِهن أأنْن يَیْخلو ااْشَتَرَطِت االشَّريیَعُة 

–رَرئيیِس َكَهَنِتنا االَعظيیم  االَمسيیح. يَیسوعَع    
 

َفَنْقَرأأ وَوااآلنْن، َنأتي َصديیقي االمستِمع إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعشريین ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  
-1ْعداادد في ااأل 9:  

 
: �َ���ْ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �أَ�نْ ��َ�َ�َ���ْ�ا  : ��َ�ْ�َ�ِ�ُ��ا �أ�وْ �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً (�أ�يْ

�أَ�ْ�َ�ا�سَ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ا���ِ� ��ُ�َ���ُ��َ��َ� �ِ� �وَ�َ ��ُ�َ���ُ��ا �ا�ْ�ِ� ��ُ�َ���ُ�و�ا) 
: �ِ� �أَ�ْ��َ��ِ�ُ�ْ �ُ�� �إِ�ْ�َ��نٍ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ �َ�ْ�ِ�ُ�ُ  ْ�ُ��َ� ْ�ُ� . . �أَ�َ� �ا����ب� �ا�ْ�ُ���و�سَ

�ب�٬، �وَ�َ�َ��َ�ُ��ُ �٬ِ��ْ��َ�َ، �ا�ْ�َ�َ�بَ �إِ�َ� �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ �ا���ِ� ��ُ�َ���ُ��َ� �َ�ُ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ِ���
 . �� �إِ�ْ�َ��نٍ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ���ھُ�َ �ُ�ُ�ْ�َ�ُ �ِ�ْ�َ �ا����ْ�ُ �ِ�ْ �أَ�َ��ِ�. �أَ�َ� �ا����ب�

. �وَ�َ�ْ �َ�� �َ��ْ�ً�  �أَ�ْ�َ�صُ �أَ�وْ �ذُ�و �٬�ْ��َ، �َ ��َ�ْ�ُ�ْ �ِ�َ �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ �َ��� ��َ�ْ��ُ�َ
�َ�َ�ثَ �ِ�ْ��ُ �ا�ْ�ِ�َ��عُ �زَ�رْ�ع٬ٍ، �أَ�وْ �إِ�ْ�َ��نٌ �َ�� �دَ�ِ���ً� �َ�ِ�ً� �٬ٍ�ْ��َ�ِ، �أَ�وْ �إِ�ْ�َ��نٌ 

��َ�َ�َ���ُ �٬ِ��ِ، �أَ�وْ �إِ�ْ�َ��ً� ��َ�َ�َ���ُ �ِ��ِ �ِ�َ�َ��َ�ٍ �٬ِ����ِ، �َ����ِ�ي ��َ�َ�� �ذ�ِ�َ ��َ�ُ��نُ 
 . �َ�َ�َ� �َ�ِ�ً� �إِ�َ� �ا�ْ�َ�َ�ء٬ِ، �وَ�َ ��َ�ْ�ُ�ْ �ِ�َ �ا�َ�ْ�َ�ا�س٬ِ، �َ�ْ ��َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�َ�هُ �ِ�َ�ءٍ

. �ِ��ْ�َ�ً �أَ�وْ  �َ�َ�َ�ِ �ا����ْ�ُ ��َ�ُ��نُ �َ����ھِ�ً�ا٬، �ُ�� ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�َ �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ �َ����َ� �َ�َ��ُ��ُ
. �َ��َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ��ِ�ِ�ي �ِ�َ�ْ �َ ��َ�ْ�ِ�ُ��ا  �َ�ِ���َ�ً �َ ��َ�ْ�ُ�ْ �َ��َ�َ�َ���َ �ِ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب�

. �َ�ْ�ِ��َ� �َ�ِ����ً ��َ�ُ��ُ��نَ �ِ��َ� �َ����ُ�ْ ��ُ�َ���ُ��َ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب� �ُ�َ���ُ��ُ�ْ  
 

 .ِهْمذَذباِئِحَتْقِدماتِت َبني إإْسراائيیَل وَو ُتشيیُر إإلى َنِصيیِب االَكَهَنِة ِمْنُهنا إإننَّ االَكِلَمَة "أأْقدااسس"  
كانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْحَتِرُمواا َفَقْد وَوَقْد َنهى االرَّببُّ االَكَهَنَة َعْن أَأْكِل َنصيیِبِهْم َهذاا دُدوْونَن ااْسِتْعداادٍد. 

–وَوااتِّضاعٍع  أأْقدااسَس ااِهللا وَوأأنْن يَیأُكلوها ِبَمخاَفٍة ُهنا االَكهَنَة االرَّببُّ يُیَحذِّرُر َطعاِمِهم. وَو وَوَليْیَس ِمْثَل َبِقيیَِّة 
َمْذكورَرةة. أأمَّا َمْن ٍب ِمَن ااألْسبابِب االِمَن ااألْكِل ِمَن ااألْقدااسِس إإنْن َكانَن في أَأَحِدِهْم َنجاَسٌة ألييِّ َسَب

وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه ال يَیأُكُل وَوَنجاَسُتُه َعَليْیِه َفإنَُّه يُیْقَطُع ِمَن االَكَهنوتت وَويُیْحَرمُم ِمَن االِخْدَمِة أَأمامَم ااِهللا. 
قُِّقواا في َتْطبيیِق َميْیَتًة أأوْو َفريیَسًة. وَوكانَن يَیِجُب َعلى االَكَهَنِة أأنْن يُیَديَیُجوزُز للشَّْعِب وَواالَكَهَنِة أأنْن يَیأُكلواا 

. أأمَّا َمْن يَیْسَتهيیُن ِبها َفإنَُّه يُیعاَقُب بالَمْوتِت ألنَُّه ااْحَتَقَر َشريیَعَة ااِهللا. َشريیَعِة ااِهللا في االِعبادَدةة  
 

-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   16:  
 

��َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ُ�ْ�ً�. ��ِ�ْ �إِ�ذَ�ا �وَ�ُ�� �أَ�ْ�َ�ِ�� �َ ��َ�ْ�ُ�ُ �ُ�ْ�ً�. �َ�ِ���ُ �َ����ھِ�ٍ �وَ�أَ�ِ���ُ�هُ �َ 
. ���ھُ�َ�  �ا�ْ�َ�َ�ى �َ����ھِ�ٌ �أَ�َ�ً�ا �ِ�َ�اءَ �٬ٍ���ِ، �َ��ُ�َ ��َ�ْ�ُ�ُ �٬ُ��ْ�ِ، �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ��دُ �ِ� �َ��ْ�ِ��ِ

. �وَ�إِ�ذَ�ا �َ��رَ�تِ �ا�ْ�َ�ُ �َ����ھِ�ٍ �ِ�َ�ُ� �أَ�ْ�َ�ِ�� �َ �َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ �رَ�ِ���َ�ِ  ��َ�ْ�ُ�َ�نِ �ِ�ْ �َ�َ��ِ��ِ
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. �وَ �أَ��� �ا�ْ�َ�ُ �َ����ھِ�ٍ �َ�ْ �َ��رَ�تْ �أَ�رْ�َ�َ�ً �أَ�وْ �٬ً�َ���َ�ُ، �وَ�َ�ْ ��َ�ُ�ْ �َ��َ� �٬ٌ�ْ�َ، �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ
�وَ�رَ�َ�َ�ْ �إِ�َ� �َ��ْ�ِ �أَ�ِ����َ� �َ�َ� �ِ� �ِ�َ����ھ٬�َ، �َ�َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ �َ�َ��مِ �أَ�ِ����َ�. ��ِ�� �ُ�� 

. �وَ�إِ�ذَ�ا �أَ�َ�َ �إِ�ْ�َ��نٌ �ُ�ْ �ً� �َ��ْ�ً�ا٬، ��َ�ِ���ُ �َ�َ��ْ��ِ �ُ�ْ�َ��ُ �وَ��َ�ْ�َ�ُ �أَ�ْ�َ�ِ�� �َ ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ��ُ
. �َ�َ ��ُ�َ���ُ��نَ �أَ�ْ�َ�ا�سَ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ا���ِ� ��َ�ْ�َ�ُ��َ��َ� �ِ����ب�٬،  �ا�ْ�ُ�ْ�سَ �ِ�ْ�َ����ھِ�ِ

. . �َ��� �أَ�َ� �ا����ب� �ُ�َ���ُ��ُ�ْ �َ��ُ�َ���ُ��َ��ُ�ْ �ذَ�ْ�َ �إِ�ْ�ٍ �ِ�َ�ْ�ِ��ِ�ْ �أَ�ْ�َ�ا�َ��ُ�ْ  
 

ِمْن َنصيیِب االَكَهَنِة ِمْن االذَّباِئِح  وااإإذًذاا، كانَن يُیْسَمُح للَكاِهِن وَوزَزوْوَجِتِه وَوأأبناِئِه َفَقْط أأنْن يَیأُكل 
أأمَّا ااألجاِنُب وَواالنَُّزالُء وَواالَعاِملونَن ِعْنَد االَكَهَنِة َفال يَیُجوزُز َلُهْم أأنْن يَیأُكلواا وَواالتَّْقِدماتِت االُمَقدََّمة للرَّببِّ. 

–َفَقْد َكانَن ااألْكُل ِمْن َهِذهِه ااألْطِعَمِة ااْمتيیازًزاا ُمْعطى للكاِهِن وَوَعاِئَلِتِه ِمْنها.  إإَشارَرةًة إإلى َبَرَكِة ااِهللا  
ااَهللا َسَمَح ألْشخاصٍص آآَخريیَن (َغيْیَر َعاِئَلِة َنْقَرأأ في َهِذهِه ااألْعداادِد أأننَّ وَووَواالُخدَّاامم.  االُمْعطاةِة للَكَهَنِة

اا ِبِفضٍَّة، أَأوْو وُوِلَد ِفي َبيْیِتِه َعْبٌد، َفِإننَّ ذَذِلَك ااْشَتَرىى االَكاِهُن َعْبًد. َفإذذاا ِمَن ااألْقدااسِس االكاِهِن) أأنْن يَیأُكلواا
َن االَعْبَد يَیأُكُل ِمْن َطَعامِم االَكاِهِن. وَوإِإذَذاا َتَزووََّجِت ااْبَنُة االَكاِهِن ِمْن َغيْیِر َكاِهٍن، َفِإنََّها َال َتأُكُل ِم

َقدََّسِة. أَأمَّا إِإذَذاا أَأْصَبَحْت أَأرْرَمَلًة، أَأوْو ُمَطلََّقًة ِمْن َغيْیِر َعاِئٍل ِمْن َنْسِلَها، وَورَرَجَعْت إِإَلى االتَّْقِدَماتِت االُم
َبيْیِت أَأِبيیَها َكَما ِفي أَأيیَّامِم ِصَباَها، َفِإنََّها َتأُكُل ِمْن َطَعامِم أَأِبيیَها. إِإنََّما االَغِريیُب َال يَیأُكُل ِمْنُه.  

 
-17أأ، يیا أأِحبَّائي، في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَر :َغيْیِر االَمْقبوَلِة ِعْنَد االرَّببِّاالَمْقبوَلِة وَوَعِن االذَّباِئِح  25  

 
: �َ���ْ ���ھَ��رُ�و�نَ �وَ�َ�ِ����ِ �وَ�َ�ِ��� �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ُ�ْ  �وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �َ��ِ�ً

: �ُ�� �إِ�ْ�َ��نٍ �ِ�ْ �َ��ْ�ِ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ِ �َ �ا�ْ�ُ�َ�َ�ءِ �ِ� �إِ�ْ�َ�ا�٬َ���ِ، �َ���بَ �ُ�ْ�َ��َ��ُ �َ��ُ�ْ
�ا���ِ�  (أأيْي َتْقِدماِتِهِم ااالْختيیارريیَِّة)�ِ�ْ �َ�ِ���ِ �ُ�ُ�و�رِ���ھِ�ْ �وَ�َ�ِ���ِ �َ�َ�ا�ِ�ِ��ِ�ِ 

��ُ�َ���ُ��َ��َ� �ِ����ب� �٬ً�َ�َ�ْ�ُ، �َ�ِ����َ� �َ�ْ�ُ�ْ ��َ�ُ��نُ �ذَ�َ�ً�ا �َ�ِ���ً� �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �أَ�وِ 
. �ا�ْ�َ . �ُ�� �َ� �َ��نَ �ِ����ِ �َ��ْ�ٌ �َ �ُ�َ���ُ��هُ �َ����ُ �َ ��َ�ُ��نُ �ِ����َ� �َ�ْ�ُ�ْ �َ�ِ �أَ�وِ �ا�ْ�َ�ْ�ِ

�وَ�إِ�ذَ�ا �َ���بَ �إِ�ْ�َ��نٌ �ذَ�ِ���َ�َ �َ�َ�َ�ٍ �ِ����ب� �وَ�َ�ءً �ِ�َ�ْ�ر٬ٍ، �أَ�وْ �َ��ِ�َ�ً �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �أَ�وِ 
�. �ُ�� �َ��ْ�ٍ �َ ��َ�ُ��نُ �ِ����َ�. �ا�َ�ْ�َ� �ا�َ�ْ�َ��م٬ِ، �َ�ُ��نُ �َ�ِ���َ�ً �ِ����َ

�وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ��رُ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ�و�حُ �وَ�ا�ْ�َ�ِ���ُ �وَ�ا�َ�ْ�َ�بُ �وَ�ا�٬ُ�َ�ْ�َ، ���ھ�ِ�هِ �َ �ُ�َ���ُ����ھَ� �ِ����ب�٬، 
. �وَ�أَ��� �ا����ْ�رُ �أَ�وِ �ا�����ةُ �ا����وَ�ا �ِ�ِ�ي� �وَ�َ �َ�ْ�َ�ُ��ا �ِ�ْ��َ� �وَ�ُ��دً�ا �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ����ب�

. �وَ�َ�ْ�ُ��ضَ �ا�ْ�ِ�ْ��َ�ِ  �أَ�وِ �ا�ْ�ُ�ُ�مُ �َ�َ��ِ�َ�ً �٬ُ��ُ�َ�ْ�َ، �وَ��ِ�ْ �ِ�َ�ْ�رٍ �َ ��ُ�ْ�َ� �ِ��ِ
. �وَ�ِ� �أَ�رْ�ِ�ُ�ْ �َ �َ�ْ�َ�ُ����ھَ�. �وَ�ِ�ْ ��َ�ِ  �وَ�َ�ْ�ُ��َ��َ� �وَ�َ�ْ�ُ��َ��َ� �َ �ُ�َ���ُ��ا �ِ����ب�

�ْ �ِ�ْ �َ�ِ���ِ ���ھ�ِ�ه٬ِ، �َ�ن� �ِ����َ� �َ�َ��دَ���ھَ�. �ِ����َ� �ا�ْ�ِ �ا�ْ�َ�ِ���ِ �َ �ُ�َ���ُ��ا �ُ�ْ�َ �إِ���ِ�ُ
. ْ�ُ�ْ�َ� �َ��ِ� �َ�ْ�ُ�� َ� ٌ�ْ��َ�  

 
االُقْربانُن كونَن يَیَكاَنْت ُهناكَك ذَذباِئُح َمْقبوَلًة وَوأُأخرىى َغيْیَر َمْقبوَلٍة ِعْنَد االرَّببِّ. َفِلَكْي إإذًذاا،  

(أأيْي  ِمَن ااْلَبَقِر أَأوِو ااْلَغَنِم أَأوِو ااْلَمْعِز . ثاِلًثا:َصِحيیًحا . ثاِنيًیا،ذَذَكًراا : أأووًَّلا،يَیكونَن، َكانَن يَیْنَبغي أأنْن اَمْقبوًل
إإذذاا َكانَن فيیِه َعيْیٌب َفال يَیجوزُز َتْقديیُمُه. . أأمَّا ِمَن االَحيَیوااناتِت االطَّاِهَرةِة االَّتي َنصَّْت َعَليْیها االشَّريیَعة)  

 
ال يَیجوزُز َلنا أأنْن ُنَقدِّمَم ِهللا َشيْیًئا فيیِه َعيْیٌب أأوْو َنْقٌص، أأوْو َشيْیًئا  وَوَنَتَعلَُّم ِمْن ذَذِلَك، يیا أأِحبَّائي، أأنَُّه 

 َجَرتْت في َحيیاةِة دَدااوُودد. َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر أأْخبارِر ااأليیَّامِم ااألووَّللال ِقيْیَمَة َلُه. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبحادِدَثٍة 
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ا ِللرَّببِّ، ِبْعِني َمْوِقَع ااْلَبيْیَدرِر َألْبِنَي ِفيیِه َمْذَبًح": وَوقالَل َلُه أأرْرَنانَنَشْخٍص ااْسُمُه َجاَء إِإَلى أأننَّ دَدااوُودَد 
ُخْذهُه َلَك، وَوْليَیْصَنْع ". َفَقالَل أأرْرَنانُن ِلَدااوُودَد: "وَوأَأدْدَفَع َلَك ِفضًَّة َثَمنًا َلُه، َفَتُكفَّ االضَّْرَبُة َعِن االشَّْعِب

أَأَنا أأَقدِّمُم ااْلَبَقَر ِلَتُكونَن ُمْحَرَقاتٍت، وَواالنََّواارِرجَج ِلْلَوُقودِد، وَوااْلِحْنَطَة ِلَتُكونَن  َسيیِِّديي ااْلَمِلُك َما يَیْحُلو َلُه. وَوَها
َال! َبْل أَأْشَتِريي ذَذِلَك ِبِفضٍَّة، إِإذْذ َال يُیْمِكُن ". َفَقالَل ااْلَمِلُك: "ُقْرَبانَن االتَّْقِدَمِة. إِإنَِّني أَأَتَبرَّعُع ِبَها َجِميیِعَها

ا ِلَمْوِقِع ااْلَبيْیَدرِر ِستَّ ِمَئِة َشاِقٍل . وَودَدَفَع دَدااوُودُد ُألرْرَنانَن َثَمًن"اَلَك َفُأَقدِّمَم ِللرَّببِّ ُمْحَرَقًة َمجَّاِنيیًَّةأَأنْن آآُخَذ َم
اْسَتَجابَب ا ِللرَّببِّ أَأْصَعَد َعَليْیِه ُمْحَرَقاتٍت وَوذَذَباِئَح َسَالمٍم، وَودَدَعا االرَّببَّ َفِمَن االذََّهِب. وَوَبَنى ُهَناكَك َمْذَبًح

َتْقِدَمًة  ُنَقدِّمَم ِهللا نَُّه ال يَیجوزُز َلنا أأنْنوَوَهذاا يُیَعلُِّمنا أأ ."َلُه ِبِإْنَزاالِل َنارٍر ِمَن االسََّماِء َعَلى َمْذَبِح االُمْحَرَقِة
َلْم ُتَكلِّْفَنا َشيْیًئا.   

 
ُمزاارِرًعا َعادَد يَیْوًما إإلى َبيْیِتِه َفِرًحا وَوقالَل ِلَزوْوَجِتِه إإننَّ االَبَقَرةَة وَوَلَدتْت ُهناكَك ِقصَّة َتقولُل إإننَّ  

وَوَتْقديیِم َثَمِنِه (ِعْنَدما يَیحيیُن االَوْقُت االُمناِسُب) االِعْجَليْیِن َهَذيْیِن أأَحِد َبيْیِع ِعْجَليْیِن وَوإإنَُّه َعازِزمٌم َعلى 
َسألتُه: أأييُّ َشجََّعْتُه زَزوْوَجُتُه َعلى َقراارِرهِه وَووَوَقْد . ْجَليْیِن وَويَیْرعاُهماكانَن االُمزاارِرعُع يَیْهَتمُّ بالِع .للرَّببِّ

َفِكالُهما َسيَیكونُن َجيیًِّداا. وَوَبْعَد ِبْضَعِة ُشهورٍر، ِعْجٍل َسيَیكونُن للرَّببِّ؟ َفقالَل َلها: ال يَیُهمُّ يیا َعزيیَزتي. 
االِعْجَل االَّذيي َكانَن ألتُه زَزوْوَجُتُه َما ااألْمر، قالَل َلها إإننَّ َعادَد االُمزاارِرعُع إإلى َبيْیِتِه َمْهموًما. وَوِعْنَدما َس

يَیْعَتِزمُم أأنْن يُیَقدَِّمُه للرَّببِّ َقْد َماتت!   
 

وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبِقصَِّة ااألرْرَمَلِة أأننَّ ااَهللا ال يُیريیُد ِمنَّا َعطايیا ِمْن َهذاا االنَّْوعِع. االَحقيیَقُة ِهَي وَو
وَوَجَلَس يَیُسوعُع ُتَجاهَه َمْرُقس: "إإْنجيیل ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر ِمْن قرأُأ في َفَنْحُن َنوَواالِفْلَسيْین. 

 ااْلِخَزااَنِة، وَوَنَظَر َكيْیَف يُیْلِقي ااْلَجْمُع ُنَحاًسا ِفي ااْلِخَزااَنِة. وَوَكانَن أَأْغِنيَیاُء َكِثيیُروونَن يُیْلُقونَن َكِثيیًراا.
ااْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإننَّ « َفْلَسيْیِن، ِقيیَمُتُهَما رُرْبٌع. َفَدَعا َتَالِميیَذهُه وَوَقالَل َلُهُم:َفَجاَءتْت أَأرْرَمَلٌة َفِقيیَرةٌة وَوأَأْلَقْت 

َجِميیِع االَِّذيیَن أَأْلَقْواا ِفي ااْلِخَزااَنِة، َألننَّ ااْلَجِميیَع ِمْن َفْضَلِتِهْم  هِذهِه ااَألرْرَمَلَة ااْلَفِقيیَرةَة َقْد أَأْلَقْت أَأْكَثَر ِمْن
". »ِعْنَدَها، ُكلَّ َمِعيیَشِتَها أَأمَّا هِذهِه َفِمْن إِإْعَواازِزَها أَأْلَقْت ُكلَّ َماأَأْلَقْواا. وَو  

 
وَوباْخِتصارٍر َشديیٍد، َفإنَُّه ا، يیا أأْصدقائي، َنْوعَع االَعطاِء االَّذيي يَیَتَوقَُّعُه ااُهللا ِمنَّا. نوَوَهذاا يُیريی
  وَوَغيْیِر االَقيیَِّمة. االَقيیَِّمِة يَیْعِرفُف ُكلَّ َشْيٍء َعْن َعطايیانايَیْنُظُر إإلى ُقلوِبنا وَو

 
:وَوأأخيیًراا، َنْقَرأُأ في ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعشريین ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  

 
. �وَ�َ �ُ�َ���ُ��نَ �ا�ْ�ِ� �ا�ْ�ُ���و�س٬َ،  �َ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �وَ�َ���َ��يَ �وَ�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ�. �أَ�َ� �ا����ب�

. �أَ�َ� �ا����ب� �ُ�َ���ُ�ُ�ُ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�َ�ُ�ْ �ِ�ْ �َ�َ�َ�َ���سُ �ِ� �وَ�َ�ِ �َ�ِ�  �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ
. �أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ �ِ��َ�ُ��نَ �َ�ُ�ْ �إِ���ً�. �أَ�َ� �ا����ب�  

 
وَوَقْد رَرأأيْینا ِمراارًراا وَوَتْكراارًراا أأهميیََّة ِحْفِظ وَوصايیا ااِهللا وَواالَعَمِل ِبها. وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا  

َنْحَفَظ وَوصايیاهُه وَوَنْعَمَل ِبها. آآميین! َجميیًعا ِنْعَمًة ِلَكْي  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  
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إإننَّ إإَلَهنا االَكاِمَل يَیْسَتْخِدمُم أأناًسا َغيْیَر َكاِمليیَن ِليَیكوُنواا َشْعَبُه أأوْو َكنيیَسَتُه في االَعاَلِم االيیومم. 
َليْیَس ا ِعْنَدما َنصيیُر ِمَع االرَّببِّ في االسَّماء. ِلَذِلَك، وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َعَمِليیََّة َتْقديیِسنا َلْن َتْكَتِمَل إإلَّ

االَكنيیَسِة، أأوْو في االُمؤِمنيیَن ِمْن َحْوِلنا، أأوْو  َتْقصيیًراا في وْوأأَنْقًصا أأوْو أأنْن َنرىى َضْعًفا ِمَن االَعجيیِب 
َحتَّى في أأْنُفِسنا. َفالَكمالُل ِهللا وَوْحَدهُه!  

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االلَّاوِويیِّيینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َك  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
َفالرَّببُّ ُتْعطي االرَّببَّ دَدااِئًما أأْفَضَل َما َلَديْیَك. َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن 

 ِرمَم ااَهللااإلَلُه يَیْسَتِحقُّ أأنْن ُنَقدِّمَم َلُه َباُكْورَرةَة وَوْقِتنا وَوُقوَِّتنا وَوَطاَقِتنا. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن ُتْك
َمسيیح. آآميین!وعَع االيَیُسَفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم ااإلْكراامَم االَّذيي يَیليیُق ِبِه، وَوأأنْن ُتَمجَِّدهُه في ُكلِّ َما َتْفَعل.   


