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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 25:1 – 26:13 13: 26 – 1: 25 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us082# 578م: 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   
 

ِمْن  وواالِعشريین االخاِمِسااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
للَّْحَظِة، َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه ااااللَّاوِويیِّيینِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس ااَهَذ

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  
 

وَوَقْد كاَنْت َسَنُة االيُیوبيیِل َسَنَة َعْن َسَنٍة ُمِهمٍَّة ُتْعَرفُف ِبَسنِة االيُیوبيیل. اوِويیِّيیَن ِسْفِر االلَّْقَرأأ في َن
االَحْلَقِة أأننَّ َسَنَة االيُیوبيیِل َكاَنْت َتْرِمُز إإلى االِفدااِء االَّذيي َلنا ِبيَیسوعَع َتْحريیٍر َشاِمٍل. وَوَسَنرىى في َهِذهِه 

أأيْیًضا َعْن َبَركاتِت االطَّاَعِة االَّتي وَوَعَد ااُهللا ِبها َشْعَبُه. االيیومَم َنْقَرأأ َساالَمسيیح. وَو  
 

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

 
-1: 25َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین   7:  

 
: �َ�َ� ��َ�َ�ِ �ِ���َ�ءَ �َ��ِ�ً�وَ�َ���َ �ا����ب� �ُ��َ� �ِ�  : �َ���ْ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �وَ�ُ�ْ �َ���ْ

 َ���ِ�ِ� ��ِ� . �أَ�َ��ْ�ُ�ْ �إِ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ �ا���ِ� �أَ�َ� �أُ�ْ�ِ���ُ�ْ �َ�ْ�ِ�ُ �ا�َ�رْ�ضُ �َ�ْ�ً� �ِ����ب�
�أَ��� �ا����َ�ُ �َ�ْ�رَ�عُ �٬َ�َ�ْ�َ، �وَ�ِ�� �ِ�ِ���َ �َ�ْ�ِ�ُ �َ�ْ�َ�َ �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ���َ��ُ�َ�. �وَ

. �َ �َ�ْ�رَ�عْ �َ�ْ�َ�َ �وَ�َ  �ا�����ِ�َ�ُ �َ�ِ����َ� ��َ�ُ��نُ �ِ�َ�رْ�ضِ �َ�ْ�ُ �٬ٍ�َ�ْ�ُ، �َ�ْ�ً� �ِ����ب�
 . . �زِ�ر����َ �َ�ِ���ِ�كَ �َ �٬ْ�ُ�ْ�َ، �وَ�ِ�َ�َ �َ�ْ�ِ�َ �ا�ْ�ُ�ْ�ِ�لِ �َ �َ�ْ�ِ�ْ َ�َ�ْ�َ� ْ�ِ�ْ�َ�

. �وَ��َ �ُ��نُ �َ�ْ�ُ �ا�َ�رْ�ضِ �َ�ُ�ْ �َ�َ��ً�. �َ�َ �وَ�ِ�َ�ْ�ِ�كَ �َ�َ�َ �ُ�ْ�َ�ٍ �َ�ُ��نُ �ِ�َ�رْ�ضِ
�وَ�َ�َ�ِ�َ �وَ�َ�ِ���ِ�كَ �وَ�ِ�ُ�ْ�َ�ْ�ِ�ِ�َ �ا�����زِ�ِ���َ �ِ�ْ�َ�ك٬َ، �وَ�ِ�َ��َ��ِ�ِ�َ �وَ�ِ�ْ�َ��َ�َ�ا�نِ �ا���ِ�ي 

�ِ� �أَ�رْ�ِ�َ �َ�ُ��نُ �ُ�� �َ���ِ��َ� �َ�َ��ً�.  
 

َكانَن . َفَقْد (أأوِو االسََّنِة االسَّْبِتيیَّة) االسَّاِبَعِة ِبَشريیَعِة االسََّنِة ُتْعَرفُف َهِذهِه االشَّريیَعة، يیا أأِحبَّائي، 
وَوكاَنْت ِستَّ َسَنوااتٍت وَوأأنْن يُیريیُحوها في االسََّنِة االسَّاِبَعة. ااألرْرضَض يَیْزرَرُعواا يَیْنَبغي ِلَبني إإسراائيیَل أأنْن 

َتْحتاجُج َكْنعانَن رْرضَض أأُهناكَك ِحْكَمٌة إإَلِهيیٌَّة ِمْن َهِذهِه االسََّنِة االسَّْبِتيیَِّة لألرْرضض. َفَقْد كانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ 
ْن ُقْدرَرَتها على ااإلنتاجج. ِماالتُّْرَبُة َعناِصَرها االُمَغذِّيَیَة وَوِستِّ ِسنيین ِلَكْي َتْسَتعيیَد إإلى االرَّااَحِة ُكلَّ 

ُفَقرااِء وَواالُغَرباِء إإذْذ كانَن يَیِحقُّ َلُهْم أأنْن ِجَهٍة أُأخرىى، َكاَنِت ااألرْرضُض ُتْتَركُك في االسََّنِة االسَّاِبَعِة لل
االُبذوورِر على ااألرْرضِض ِمَن وَوْحَدها أأوْو َنتيیَجَة ُسقوطِط َنَتَجْت االَّتي  ااألرْرضِضِمْن َغلَِّة َمجَّاًنا يَیأُكلواا 

لِعبادَدةِة وَوِقرااَءةِة ااألْسفارِر يَیْسَتِغلُّونَن االسََّنَة االسَّْبِتيیََّة ِلَبُنو إإْسراائيیَل َك، َكانَن . َكَذِلاالَحصادِد االسَّاِبق
وَويَیُسدَّ  االُمَقدََّسِة. وَوأأخيیًراا، كاَنِت االسََّنُة االسَّْبِتيیَُّة دَدرْرًسا للشَّْعِب في ااإليیمانِن بأننَّ ااَهللا َقادِدرٌر أأنْن يُیْشِبَعُهْم

يُیَعوُِّضُهْم َعْن َمْحُصولِل االسََّنِة في االسََّنِة االسَّادِدَسِة َمْحُصوًلا ُمَضاَعًفا يَیَهُبُهْم َفَقْد كانَن اِتِهْم. َحاَج
االسَّاِبَعة.   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   :َعْن َما يُیْعَرفُف ِبَسَنِة االيُیْوبيیل 17  

 
. �َ�َ�ُ��نُ �َ�َ �أَ�����مُ  . �َ�ْ�َ �ِ�ِ���َ �َ�ْ�َ �َ���ا�تٍ �وَ�َ�ُ�� �َ�َ �َ�ْ�َ�َ �ُ�ُ��تِ �ِ�ِ���َ

. �ُ�� �ُ�َ���ُ �ُ��قَ �ا�ْ��ُ�َ��فِ �ِ�  �ا����ْ�َ�ِ �ا����ُ��تِ �ا����َ�ِ����ِ �ِ�ْ�ً� �وَ�أَ�رْ�َ�ِ���َ �َ�َ�ً
. �ِ� ��َ�ْ�مِ  �ا�ْ�َ����رَ�ةِ �ُ�َ���ُ�و�نَ �ا�ْ�ُ��قَ �ِ� �ا�����ْ�ِ �ا������ِ �ِ� �َ��ِ�ِ �ا�����ْ�ِ

. �وَ�ُ�َ���ُ��نَ �ا����َ�َ �ا�٬َ���ِ�ْ�َ�ْ، �وَ�ُ�َ��دُ�و�نَ �ِ��ْ�ِ�ْ�ِ �ِ� �ا�َ�رْ�ضِ  �َ�ِ���ِ �أَ�رْ�ِ�ُ�ْ
�ِ�َ�ِ���ِ �ُ����ِ��َ�. �َ�ُ��نُ �َ�ُ�ْ ��٬ً���ِ��ُ، �وَ�َ�ْ�ِ�ُ��نَ �ُ�� �إِ�َ� �٬ِ��ِ�ْ�ُ، �وَ�َ�ُ��دُ�و�نَ �ُ�� 

. �َ �َ�ْ�رَ�ُ��ا �وَ�َ �َ�ْ�ُ�ُ�و�ا �إِ�َ� �َ�ِ���َ�ِ . ��ُ��ِ���ً �َ�ُ��نُ �َ�ُ�ُ �ا����َ�ُ �ا�ْ�َ�ْ�ُ��نَ ِ��
 َ�ِ� . . �ُ�َ���َ�ً �َ�ُ��نُ �َ�ُ�ْ . �إِ����َ� ��ُ��ِ���ٌ �زِ�ر����٬�َ��َ، �وَ�َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا �َ�ْ�َ��َ� �ا�ْ�ُ�ْ�ِ�لَ

. �َ�َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ���َ��َ�. �ِ� �َ�َ�ِ �ا�ْ��ُ��ِ���ِ ���ھ�ِ�هِ �َ�ْ �ِ�ُ��نَ �ُ�� �إِ�َ� �ُ�ْ�ِ��ِ
 . �ِ�ْ�َ �َ��ِ�َ�َ �٬�ً���ِ�َ، �أَ�وِ �ا�ْ�َ�َ��ْ�َ �ِ�ْ ��َ�ِ �٬َ�ِ�ِ��َ، �َ�َ ��َ�ْ�ِ�ْ �أَ�َ�ُ�ُ�ْ �أَ�َ��هُ

�َ�َ�َ �َ�َ�دِ �ا����ِ���َ �َ�ْ�َ �ا�ْ��ُ��ِ���ِ �َ�ْ�َ�ِ�ي �ِ�ْ �٬َ�ِ�ِ��َ، �وَ�َ�َ�َ �ِ�ِ� �ا�ْ�َ���ِ 
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ْ�َ� �َ�َ� . �رِ �َ�ْ�َ�ةِ �ا����ِ���َ �ُ�َ���ُ �٬ُ��َ�َ�َ، �وَ�َ�َ� �َ�ْ�رِ �ِ���ِ �ا����ِ���َ �ُ�َ���ُ ��َ�ِ���ُ�َ
 . . �َ�َ ��َ�ْ�ِ�ْ �أَ�َ�ُ�ُ�ْ �٬ُ��َ�ِ��َ، �َ�ِ �ا�ْ�َ �إِ���َ�َ �٬ُ��َ�َ�َ، �َ����ُ �َ�َ�دَ �ا�ْ�َ���تِ ��َ�ِ���ُ�َ

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

وَواالسََّنَة االسَّاِبَعَة. وَوَقْد  االيَیْومَم االسَّاِبَعأأنْن يُیَقدُِّسواا  أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ أَأَمَر َشْعَبُهَلَقْد رَرأأيْینا، يیا  
االَّتي بالَبَرَكِة إإنْن َفَعُلواا ذَذِلَك. وَوُهَو يَیأُمُرُهْم ُهنا أأيْیًضا أأنْن يُیَقدُِّسواا االسََّنَة االَخْمسيیَن االرَّببُّ وَوَعَدُهْم 

". َفَقْد َكاُنواا يَیْنُفخونَن في االُبوقِق في ُبْوققااليُیْوبيیل. وواالَكِلَمة "يُیْوبيیل" َتْعني أأْصًلا "ُتْعَرفُف ِبَسَنِة 
– االيَیْومِم االَعاِشِر ِمَن االشَّْهِر االسَّاِبِع ُمْعِلنيیَن َبْدَء االسََّنِة االَخْمسيین َسَنِة االيُیوبيیل. وَوكاَنْت َسَنُة االيُیوبيیل  

. ثاِنيًیا، إإْعفاُء االَعبيیِدَتْحريیُر  : أأووًَّلا،األنَُّه يَیِتمُّ فيیه ْتقاالِعِبَسَنِة أأيْیًضا ُتْعَرفُف  َي، وَوِهَتْبَدأأ بيَیْومِم االَكفَّارَرةِة
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كاَنْت َسَنُة اِبها، ْصَحااألررااضي االَمْرُهوَنُة إإلى أَأ إإعادَدةُةَثاِلًثا، االَمديینيیَن ِمْن دُديیوِنِهْم، 

االيُیوبيیِل ِهَي َسَنُة االتَّحريیِر االشَّاِمل.   
 

وَوَعالوَوةٌة على إإررااَحِة ااألرْرضِض، َكانَن يَیْنَبغي إإررااَحُة االنَّاسِس ِمْن أأْشغاِلِهْم َسَنًة َكاِمَلًة. ووَقْد  
. ِمْن أأْصحاِبها ااألرْرضِضااْسِتْئجارِر التِت ِبأنْن ال يَیْظِلَم أَأَحٌد أَأخاهُه في ُمعاَمأَأوْوَصى االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل   

 
-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   22:  

 
�َ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �َ�َ�ا�ِ�ِ� �وَ�َ�ْ�َ�ُ��نَ �أَ�ْ�َ��ِ� �وَ�َ�ْ�َ�ُ��َ��َ� �ِ�َ�ْ�ُ�ُ��ا �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ 

. �وَ�ُ�ْ�ِ� �ا�َ�رْ�ضُ �َ�َ�َ���ھَ� �َ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ �٬ِ�َ����ِ، �وَ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ  . �آ�ِ�ِ���َ �َ�َ��ْ��َ� �آ�ِ�ِ���َ
: �َ��ذَ�ا �َ�ْ�ُ�ُ �ِ� �ا����َ�ِ �ا�����ِ�َ�ِ �إِ�نْ �َ�ْ �َ�ْ�رَ�عْ �وَ�َ�ْ �َ�ْ�َ�ْ �َ���َ�َ�؟  �وَ�إِ�ذَ�ا �ُ�ْ�ُ�ْ
 . �َ�ِ��� �آ�ُ�ُ �ِ�َ�َ�َ�ِ� �َ�ُ�ْ �ِ� �ا����َ�ِ �ا�����د٬ِ�َ�ِ، �َ�َ�ْ�َ�ُ �َ���ً �ِ�َ�َ�ثِ �ِ�ِ���َ

. �َ�َ�ْ�رَ�ُ��نَ �ا����َ�َ �ا��� ��ِ�َ�َ �وَ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ِ�َ �ا�ْ�َ���ِ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ِ �إِ�َ� �ا����َ�ِ �ا�����ِ�َ�ِ
�إِ�َ� �أَ�نْ �َ�ْ�ِ�َ �َ���ُ��َ� �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ�ِ���ً�.  

 
يَیِعُد االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل ُهنا بأنَُّهْم إإنْن َعِمُلواا ِبَفرااِئِضِه وَوأأْحكاِمِه َفإنَُّهْم َسيَیْسُكنونَن في  

َفَقْد ذَذَكْرنا وَوُهَو يَیِعُدُهْم أأيْیًضا أأننَّ ااألرْرضَض َسُتْعطي َثَمَرها َفيَیأُكلونَن ِمْنها للشَِّبِع. آآِمنيین. ااألرْرضِض 
َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االرَّببَّ َكانَن يُیْعطيیِهْم في االسََّنِة االسَّْبِتيیَِّة َمْحُصوًلا ُمضاَعًفا. أأمَّا في َسَنِة االيُیوبيیل 

االَّتي َتْسِبُقها. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، االسََّنِة ِتْلَك االسََّنِة وَوال َحتَّى في رْرضَض في َفكاُنواا ال يَیْزرَرعونَن ااأل
في االسََّنَتيْیِن االتَّاِسَعِة وَوااألرْرَبعيین وَواالَخْمسيین. ِلَذِلَك َفَقْد وَوَعَدُهْم  َكاَنِت ااألرْرضُض ُتْتَركُك ِبال زِزررااَعٍة

ِلَكْي يَیأُكلواا ِمْن َهِذهِه االَمحاصيیِل َثالَثَة أأْضعافٍف اِمَنِة وَوااألرْرَبعيیَن االثََّسيُیْعطيیِهْم في االسََّنِة االرَّببُّ أأنَُّه 
  .َثالثَث ِسنيین وَواالثِّمارِر

 
وَوَلِكْن َهْل َعِمَل َبنو إإْسراائيیَل ِبَوَصايیا االرَّببِّ َبْعَد أأنْن دَدَخُلواا أأرْرضَض َكْنعانن؟ ال يیا َصديیقي!  

وَوَبْعَد َنْحِو أأرْرَبِعِمَئٍة وَوَلْم يُیِريْیُحواا ااألرْرضَض َكما أَأوْوَصاُهُم االرَّببُّ. ِحْكَمِتِهم االَبَشِريیَِّة َفَقِد ااتََّكُلواا َعلى 
للباِبليیِّيیَن أأنْن ااُهللا َسَمَح ، َكْنَعانَن وَوزَزرَرُعوها دُدوْونَن أأنْن يُیريیُحوها وَوِتْسعيیَن َسَنًة َعاُشوها في أأرْرضِض

َفْتَرةِة  ِهَي االسََّنوااتُت االَّتي كانَن يَیْنَبغي أأنْن َتْرتاحَح ااألرْرضُض فيیها َطواالَلوَو ،َسْبعيیَن َسَنًةيَیْسُبواا َشْعَبُه 
. إإقاَمِتِهْم فيیها  
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-23ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  28:  

 
�وَ�ا�َ�رْ�ضُ �َ �ُ�َ��عُ �٬ً���َ، �َ�ن� �ِ�َ �ا�َ�رْ�ض٬َ، �وَ�أَ�ْ�ُ�ْ �ُ�َ�َ�ءُ �وَ�ُ�َ�َءُ �ِ�ْ�ِ�ي. �َ�ْ 

. �إِ�ذَ�ا �ا�ْ�َ�َ�َ �أَ�ُ��كَ �َ�َ��عَ �ِ�ْ �ِ� �ُ�� �أَ�رْ�ضِ  �ُ�ْ�ِ�ُ�ْ �َ�ْ�َ�ُ��نَ �ِ�َ��ً� �ِ�َ�رْ�ضِ
. �وَ�َ�ْ �َ�ْ ��َ�ُ�ْ �َ��ُ �و٬��ِ�َ، �َ�ِ�نْ  �٬ِ��ِ�ْ�ُ، ��َ�ْ�ِ� �وَ�ِ�����ُ �ا�َ�ْ�َ�بُ �إِ�َ��ْ��ِ �وَ��َ�ُ�� �َ�ِ���َ �أَ�ِ����ِ

��٬ِ��ِ�ْ، �وَ��َ�ُ�د� �ا�ْ�َ��ِ�َ �ِ�ِ�ْ�َ��نِ �َ��َ�ْ ��َ�ُ�هُ �وَ�وَ�َ�َ �ِ�ْ�َ�ا�رَ �٬ِ��ِ��َ�ِ، ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ِ� �َ
. �وَ�إِ�نْ �َ�ْ �َ�َ�ْ ��َ�ُ�هُ �ِ�َ���َ�ً �ِ��َ�ُ�د� �٬ُ��َ، ��َ�ُ��نُ  �ا���ِ�ي �َ��عَ �٬ُ��َ، �َ��َ�ْ�ِ�ُ �إِ�َ� �ُ�ْ�ِ��ِ

�َ�ِ���ُ��ُ �ِ� ��َ�ِ �َ��رِ����ِ �إِ�َ� �َ�َ�ِ �ا�٬ِ���ِ��ُ��ْ، �ُ�� ��َ�ْ�ُ�جُ �ِ� �ا�ْ��ُ��ِ���ِ �َ��َ�ْ�ِ�ُ �إِ�َ� 
ْ�ُ�. ِ��ِ�  

 
ِبِعبارَرةٍة ِعْنَدهُه. وَوُنَزالُء يَیقولُل االرَّببُّ ِلَشْعِبِه إإننَّ ااألرْرضَض ال ُتباعُع َبتًَّة ألنَّها َلُه، وَوُهْم ُغَرباُء  

وَوَنْقَرأأ ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، َعْن َمْوُضوعٍع ُمِهمٍّ أأخرىى، َفإنَُّه يَیقولُل َلُهْم: "أَأْنُتْم ُضيیوفٌف ِعْنديي". 
َفاُهللا ُهَو االَّذيي وَوززَّعَع ااألرْرضَض َعلى أأْسباطِط َبني إإْسراائيیَل ااالْثَنْي َعَشَر. . َعميیَقة رُرووِحيیٌَّة تٌتَتْطبيیقاَلُه 

يَیْحَتِفَظ ِبَنصيیِبِه في وَوَقْد َمَنَع ااُهللا االشَّْعَب ِمْن َبيْیِع ااألرْرضِض. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ ِسْبٍط أأنْن 
ِقِه ال باألرْرضِض، َبْل َبالَحيیاةِة ااألبديیَِّة االَّتي وَوَهَبها ااُهللا َلُه. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، ااألرْرضِض َكَعالَمٍة َعلى َتَعلُّ

. وَوَلِكْن َمَع ااهللايُیْظِهُر َعَدمَم ااْهِتماِمِه باإلقاَمِة ، َفإننَّ َمْن يَیبيیُع أأرْرَضُه ِهَي للربّبااألرْرضَض َحيْیُث إإننَّ 
َفَقط. ُمدَّةًة ُمَعيیََّنًة ِلَماِلَك ااألرْرضِض أأنْن يُیؤجَِّر أأرْرَضُه ِلَشْخٍص آآَخَر َكانَن يُیْسَمُح   

 
ُثمَّ َتوااَفَر َلَديْیِه ُمدَّةًة ُمَعيیََّنًة،  أأرْرِضِهَتأجيیِر وَوإإذذاا ااْفَتَقَر أَأَحٌد ِمْن َبني إإْسراائيیَل وَوااْضُطرَّ إإلى 

 أأنْن يَیُفكَّ ااألرْرضَض َحاًلا وَويُیعيیَدها ِلَصاِحِبها.ِمْنُه َرها ااْسَتأَجِلَمِن اادِدها، َكانَن يَیْنَبغي دداالَمالُل الْسِتْر
. ُفكََّها ِعَوًضا َعْنُهوَوإإذذاا َلْم يَیَتَمكَّْن َصاِحُب ااألرْرضِض ِمْن فكاكِك أأرْرِضِه، يُیْمِكُن ألْقَربِب أأْقِرباِئِه أأنْن يَی

للشَّْخِص االذَّيي يَیأتي َبْعَدهُه كَّها َلُه، َكانَن وَوكانَن َهذاا االَقريیُب يُیَسمَّى "وَوِليیا". وَوإإنْن رَرَفَض االَوِليُّ أأنْن يَیُف
في االَقرااَبِة أأنْن يَیُفكَّ ااألرْرضَض َلُه. وَوإإنْن َلْم يَیَتَمكَّْن أأَحٌد ِمَن ااألْقِرباِء أأنْن يَیُفكَّ ااألرْرضَض، َكاَنْت ُتَرددُّ 

سيیِح االَّذيي دَدَفَع االدَّيْیَن َعنَّا وَوَنِجُد ُهنا رَرْمًزاا َجميیًلا ليیسوعَع االَمفي َسَنِة االيُیوبيیل. َمجَّاًنا ِلَصاِحِبها 
ميیرااَثنا ااألبدييَّ َبْعَد أأنْن دَدَفَع أأْجَرةَة االَخِطيیَِّة َعنَّا ِمْن ِخاللِل َمْوِتِه ألْجِلنا على االصَّليیب.وَورَرددَّ َلنا   

 
إإذْذ َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح  في ِسْفِر االرُّؤؤيیاَكَتَبُه االرَُّسولُل يُیوَحنَّا وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما 

-1وَوااألْعداادد  االَخاِمِس وَورَرأَأيْیُت َعَلى يَیِميیِن ااْلَجاِلِس َعَلى ااْلَعْرشِش ِسْفًراا َمْكُتوًبا ِمْن دَدااِخل : "10
 َتِحقٌَّمْن ُهَو ُمْس« وَوِمْن وَورَرااٍء، َمْخُتوًما ِبَسْبَعِة ُخُتومٍم. وَورَرأَأيْیُت َمَالًكا َقِويیا يُیَنادِديي ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم:

َفَلْم يَیْسَتِطْع أَأَحٌد ِفي االسََّماِء وَوَال َعَلى ااَألرْرضِض وَوَال َتْحَت ااَألرْرضِض » أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیُفكَّ ُخُتوَمُه؟
َتِحقا أَأنْن يَیْفَتَح أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. َفِصْرتُت أَأَنا أَأْبِكي َكِثيیًراا، َألنَُّه َلْم يُیوَجْد أَأَحٌد ُمْس

َال َتْبِك. ُهَوذَذاا َقْد َغَلَب ااَألَسُد « االسِّْفَر وَويَیْقَرأَأهُه وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. َفَقالَل ِلي وَوااِحٌد ِمَن االشُّيُیوخِخ:
وَورَرأَأيْیُت َفِإذَذاا ِفي وَوَسِط  ».االَِّذيي ِمْن ِسْبِط يَیُهوذَذاا، أَأْصُل دَدااوُودَد، ِليَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیُفكَّ ُخُتوَمُه االسَّْبَعَة

ااْلَعْرشِش وَوااْلَحيَیَوااَناتِت ااَألرْرَبَعِة وَوِفي وَوَسِط االشُّيُیوخِخ َخُرووفٌف َقاِئٌم َكَأنَُّه َمْذُبوحٌح، َلُه َسْبَعُة ُقُروونٍن 
االسِّْفَر ِمْن يَیِميیِن  وَوَسْبُع أَأْعيُیٍن، ِهَي َسْبَعُة أَأرْروَوااحِح ااِهللا ااْلُمْرَسَلُة إِإَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض. َفَأَتى وَوأَأَخَذ

ًخا ااْلَجاِلِس َعَلى ااْلَعْرشِش. وَوَلمَّا أَأَخَذ االسِّْفَر َخرَّتِت ااَألرْرَبَعُة ااْلَحيَیَوااَناتُت وَوااَألرْرَبَعُة وَوااْلِعْشُروونَن َشيْی
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َصَلَوااتُت أَأَمامَم ااْلَخرووفِف، وَوَلُهْم ُكلِّ وَوااِحٍد ِقيیَثارَرااتٌت وَوَجاَماتٌت ِمْن ذَذَهٍب َمْمُلوَّةٌة َبُخورًراا ِهَي 
أَأْنَت أَأنْن َتْأُخَذ االسِّْفَر وَوَتْفَتَح ُخُتوَمُه،  ُمْسَتِحقٌّ« ااْلِقدِّيیِسيیَن. وَوُهْم يَیَتَرنَُّمونَن َتْرِنيیَمًة َجِديیَدةًة َقاِئِليیَن:

َتَنا ِإللِهَنا ُمُلوًكا َألنََّك ذُذِبْحَت وَوااْشَتَريْیَتَنا ِهللا ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب وَوأأمٍَّة، وَوَجَعْل
  . "»وَوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى ااَألرْرضِض

 
وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، َسَبَب َتَجسُِّد ااِهللا في َشْخِص يَیسوعَع االَمسيیح. َفَقْد َجاَء االَمسيیُح إإلى  

وَويَیْفديینا. َفاإلْنسانُن َعاِجٌز َعْن َتْخليیِص َنْفِسِه ِبَنْفِسِه. ِلَذِلَك َفَقْد َجاَء  ااألرْرضِض ِلَكْي يَیكونَن وَوِليیا َلنا
وَويُیْعطيینا َحيیاةًة أأبديیًَّة َمَعُه.  ،وَويُیَخلَِّصنا ،يَیسوعُع ِلَكْي يَیْفديینا  

 
وَويُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمسَتِمع، أأنْن َتْقَرأَأ َما َتَبقَّى ِمَن ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالِعْشريیَن ِمْن 
ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن ِلَتْعِرفَف االَمزيیَد َعِن االتَّْشريیعاتِت االَّتي أأْعَطاها االرَّببُّ ِلَشْعِبِه في االَعْهِد االَقديیِم 

وَوااْفِتدااِء االَعبيیِد ِمَن االُعبودديیَّة. ُغَرباِء، وَوَتْحريیِم االرِّبا، ُمعاَمَلِة االُفَقرااِء وَواالِبُخُصوصِص   
 

وَوااآلنْن، َنأتي َصديیقي االُمسَتِمع إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعشريین ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن  
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  12 :  

 
�ِ�ْ�َ��ً �َ�ْ�ُ��ً� �أَ�وْ �٬�ً�َ�َ، �وَ�َ �َ�ْ�َ�ُ��ا �َ �َ�ْ�َ�ُ��ا �َ�ُ�ْ �أَ�و٬�ً��َ�ْ، �وَ�َ �ُ�ِ���ُ��ا �َ�ُ�ْ 

 �ِ��ُ�ُ� . . �َ��� �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ْ �ِ� �أَ�رْ�ِ�ُ�ْ �َ�َ�ً�ا �ُ�َ���رً�ا �ِ�َ�ْ�ُ�ُ�و�ا �َ��ُ
. . �أَ�َ� �ا����ب� �إِ�ذَ�ا �َ�َ�ْ�ُ�ْ �ِ� �َ�َ�ا�ِ�ِ� �وَ�َ�ِ�ْ�ُ�ْ  �َ�ْ�َ�ُ��نَ �وَ�َ�ْ�ِ�ِ� �َ��َ��ُ��نَ

�وَ�َ�ِ�ْ�ُ�ْ �٬�َ��ِ، �أُ�ْ�ِ� �َ�َ�َ�ُ�ْ �ِ� �٬ِ��ِ���ِ، �وَ�ُ�ْ�ِ� �ا�َ�رْ�ضُ �٬�َ��َ���َ،  �وَ�َ���َ��يَ
�وَ�ُ�ْ�ِ� �أَ�ْ�َ��رُ �ا�ْ�َ�ْ�ِ �أَ�ْ�َ��رَ���ھ٬�َ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �دِ�رَ�ا�ُ�ُ�ْ �ِ��ْ�ِ�َ��ف٬ِ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�ِ�َ��فُ 

. �وَ�أَ�ْ�َ�ُ �ِ�����رْ�ع٬ِ، �َ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ُ�ْ�َ�ُ�ْ �ِ����َ�ِ �وَ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ِ� �أَ �رْ�ِ�ُ�ْ �آ�ِ�ِ���َ
. �وَ�أُ�ِ���ُ �ا�ْ�ُ�ُ��شَ �ا����دِ���َ�َ  �َ�َ�ً� �ِ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ�َ�َ��ُ��نَ �وَ�َ��ْ�َ �َ�ْ ��ُ�ْ�ِ�ُ�ُ�ْ
. �وَ�َ�ْ�ُ�دُ�و�نَ �أَ�ْ�َ�اءَ�ُ�ْ �َ��َ�ْ�ُ�ُ��نَ  �ِ�َ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �وَ�َ ��َ�ْ�ُ�ُ �َ��ْ�ٌ �ِ� �أَ�رْ�ِ�ُ�ْ

. ��َ�ْ�ُ�دُ �َ�ْ�َ�ٌ �ِ�ْ�ُ�ْ �٬ً�َ�ِ، �وَ�ِ�َ�ٌ �ِ�ْ�ُ�ْ ��َ�ْ�ُ�دُ�و�نَ �رَ�ْ�َ�ة٬ً،  �أَ�َ��َ�ُ�ْ �ِ������ْ�ِ
. �وَ�أَ�ْ�َ�ِ�ُ �إِ�َ��ْ�ُ�ْ �وَ�أُ�ْ�ِ�ُ�ُ�ْ �وَ�أُ�َ���ُ�ُ�ْ �وَ�أَ�ِ�  �وَ��َ�ْ�ُ�ُ �أَ�ْ�َ�ا�ؤُ�ُ�ْ �أَ�َ��َ�ُ�ْ �ِ������ْ�ِ

�َ�ِ���َ �ِ�ْ �وَ�ْ��ِ �ِ���َ��ِ� �٬ْ�ُ�َ�َ، �َ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ �ا�ْ�َ�ِ���َ �ا�٬َ���َ�ُ�ْ، �وَ�ُ�ْ�ِ�ُ��نَ �ا�ْ
. �وَ�أَ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�َ�ِ� �ِ� �و٬ْ�ُ�ِ�َ�َ، �وَ�َ �َ�ْ�ذُ�ُ�ُ�ْ �َ�ْ�ِ�. �وَ�أَ�ِ���ُ �َ��ْ�َ�ُ�ْ  �ا�ْ�َ�ِ���ِ

�وَ�أَ�ُ��نُ �َ�ُ�ْ �إِ���ً� �وَ�أَ�ْ�ُ�ْ �َ�ُ��ُ��نَ �ِ� �َ�ْ�ً�.   
 

فالرَّببُّ يَیقولُل ُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ وَوَصايیا االرَّببِّ َقْد َتأتي ِبصيیَغِة أأووااِمَر أأوْو َنوااهي.  
َال َتْصَنُعواا َلُكْم أَأوْوَثاًنا، وَوَال ُتِقيیُمواا َلُكْم ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا أَأوْو َنَصًبا، وَوَال َتْجَعُلواا ِفي ": ِلَشْعِبِه ُهنا

". اا ُمَصوَّرًراا ِلَتْسُجُدوواا َلُه. َألنِّي أَأَنا االرَّببُّ إِإلُهُكْم. ُسُبوِتي َتْحَفُظونَن وَوَمْقِدِسي َتَهاُبونَنأَأرْرِضُكْم َحَجًر  
 

إِإذَذاا َسَلْكُتْم ِفي َفَرااِئِضي َمْشُرووطٌط بالطَّاَعِة: "وَوَنِجُد ُهنا أأيْیًضا أأننَّ االَوْعَد بالَبَرَكِة وَواالِحْفِظ 
ِمْلُتْم ِبَها، أأْعِطي َمَطَرُكْم ِفي ِحيیِنِه، وَوُتْعِطي ااَألرْرضُض َغلََّتَها، وَوُتْعِطي وَوَحِفْظُتْم وَوَصايَیايَي وَوَع

وَوَتْسُكُنونَن ِفي أَأرْرِضُكْم آآِمِنيیَن. وَوأَأْجَعُل َسَالًما ِفي ااَألرْرضِض، َفَتَناُمونَن ... أَأْشَجارُر ااْلَحْقِل أَأْثَمارَرَها، 
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. ... ُحوشَش االرَّدِديیَئَة ِمَن ااَألرْرضِض، وَوَال يَیْعُبُر َسيْیٌف ِفي أَأرْرِضُكْموَوَليْیَس َمْن يُیْزِعُجُكْم. وَوأأِبيیُد ااْلُو
ْخِرُجونَن ااْلَعِتيیَق وَوأَأْلَتِفُت إِإَليْیُكْم وَوأأْثِمُرُكْم وَوأأَكثُِّرُكْم وَوأَأِفي ِميیَثاِقي َمَعُكْم، َفَتْأُكُلونَن ااْلَعِتيیَق ااْلُمَعتََّق، وَوُت

ُل َمْسَكِني ِفي وَوَسِطُكْم، وَوَال َتْرذُذُلُكْم َنْفِسي. وَوأَأِسيیُر َبيْیَنُكْم وَوأَأُكونُن َلُكْم إِإلًها ِمْن وَوْجِه ااْلَجِديیِد. وَوأَأْجَع
".أَأْنُتْم َتُكوُنونَن ِلي َشْعًباوَو  

 
وَوَلِكنَُّه يَیَضُع ُشرووًطا وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ االرَّببَّ يُیريیُد دَدااِئًما أأنْن يُیبارِركَك َشْعَبُه.  

وَوَتْطُردُدوونَن أَأْعَدااَءُكْم َفيَیْسُقُطونَن أَأَماَمُكْم وَوُهَو يَیقولُل ِلَشْعِبِه: ". اتتَعلى َهِذهِه االَبَرَك للُحصولِل
ِبالسَّيْیِف. يَیْطُردُد َخْمَسٌة ِمْنُكْم ِمَئًة، وَوِمَئٌة ِمْنُكْم يَیْطُردُدوونَن رَرْبَوةًة، وَويَیْسُقُط أَأْعَدااؤُؤُكْم أَأَماَمُكْم 

ِمْن َشْعِب ااِهللا َهَزمَم ضئيیًلا أأننَّ َعَددًداا ُتريینا  يَیْحويي ِقَصًصا َعديیَدةًة االُمَقدَّسُس وَواالِكتابُب ."ِبالسَّيْیِف
ااألْصحاحِح َفَمَثًلا، َنْقَرأأ في َكبيیًراا. ِلماذذاا؟ ألننَّ االرَّببَّ وَوَعَدُهْم ِبَذِلَك إإنْن َسَلُكواا في وَوَصايیاهه. َجيْیًشا 

إِإننَّ ااْلَقْومَم االَِّذيیَن َمَعَك «لَل ِلَرُجٍل َتِقيٍّ يُیْدعى ِجْدُعونن: "االرَّببَّ َقاِسْفِر االُقضاةِة أأننَّ االسَّاِبِع ِمْن 
ُقوََّتَنا أَأْنَقَذْتَنا. َكِثيیُروونَن َعَليَّ ِلَطْردِد االِمْديَیاِنيیِّيیَن ِبيَیِدِهْم، ِلَئالَّ يَیَتَباَهى َعَليَّ ااِإلْسَرااِئيیِليیُّونَن َقاِئِليیَن: إِإننَّ 

ا ِمْن َجَبِل ْومِم َقاِئًال: ُكلُّ َمْن ُهَو َخاِئٌف وَوُمْرَتِعٌد َفْليَیْرِجْع ُمْنَصِرًفوَوااآلنَن َنادِد ِفي َمَساِمِع ااْلَق
َلْم «وَوَقالَل االرَّببُّ ِلِجْدُعونَن:  ا وَوَبِقَي َعَشَرةُة آآالفٍف.َفَرَجَع ِمَن ااْلَقْومِم ااْثَنانِن وَوِعْشُروونَن أَأْلًف». ِجْلَعادَد

ااْنِزلْل ِبِهْم إِإَلى ااْلَماِء َفُأَغْرِبَلُهْم َلَك. َفيَیْذَهَب َمَعَك َمْن أَأْخَتارُرهُه َلَك اا. يَیَزلْل َعَددُد ااْلُمَحارِرِبيیَن َكِبيیًر
االِمْديیاِنيیِّيیَن ِبَثالثِث ِمَئِة  آآالفِف وَوأأخيیًراا، َخلََّص االرَّببُّ َشْعَبُه ِمْن. "»وَوَتْصِرفُف َعْنَك َمْن أَأرْرُفُضُه

  .رَرُجٍل َفَقط
 

أأننَّ االرَّببَّ وَوَعَد َبني إإْسراائيیَل إإنَُّه َسيُیْثِمُرُهْم وَويُیَكثُِّرُهْم. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل  
ُكرووَمُهْم. وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم . وَوَقْد وَوَعَدُهْم أأيْیًضا أأنْن يُیبارِركَك ُحقوَلُهْم وَوَنْسًلا َكثيیًراايیهْم َسيُیْعِط

وَوأَأْجَعُل َمْسَكِني َهُه! وَوما أأْجَمَلُه ِمْن وَوْعٍد أأنْن يَیقولَل االرَّببُّ ِلَشْعِبِه: "ألييِّ َشْعٍب أأنْن يَیكونَن االرَّببُّ إإَل
أأمَّا  "!أَأْنُتْم َتُكوُنونَن ِلي َشْعًباِفي وَوَسِطُكْم، وَوَال َتْرذُذُلُكْم َنْفِسي. وَوأَأِسيیُر َبيْیَنُكْم وَوأَأُكونُن َلُكْم إِإلًها وَو

أأنْن يَیْسُلَك االشَّْعُب في وَوَصايیاهه. للُحصولِل َعلى َهِذهِه االَبَركاتِت االَكثيیَرةِة َفُهَو االشَّْرطُط االَوحيیُد   
 

االَبَركاتِت االَماددِّيیَِّة، َفإننَّ يَیسوعَع َعلََّم َقاِئًلا: يَیْرَغبونَن في االُحُصولِل َعلى َمَع أأننَّ االنَّاسَس َجميیًعا  
اذَذاا َنْشَربُب؟ أَأوْو َماذَذاا َنْلَبُس؟ َفِإننَّ هِذهِه ُكلََّها َتْطُلُبَها ااُألَمُم. َألننَّ َال َتْهَتمُّواا َقاِئِليیَن: َماذَذاا َنْأُكُل؟ أَأوْو َم"

هُه، وَوهِذهِه ُكلَُّها أَأَباُكُم االسََّماوِوييَّ يَیْعَلُم أَأنَُّكْم َتْحَتاُجونَن إِإَلى هِذهِه ُكلَِّها. لِكِن ااْطُلُبواا أَأووًَّال َمَلُكوتَت ااِهللا وَوِبرَّ
ْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنْسَعى وَوررااَء ُكلِّ َما ُهَو َماددِّيّي وَوأأنْن َنْنَسى ااَهللا االَّذيي ُهَو َمْصَدرُر وَوَك ."ُتَزاادُد َلُكْم

ُكلِّ َعِطيیٍَّة وَوِهَبٍة وَوَبَرَكٍة في َحيیاِتنا.   
 

: 13: 26 االالوويیيینوَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر    
 

�أَ�رْ�ضِ �ِ�ْ�َ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ�ُ�ْ �َ��ُ�ْ �َ�ِ���ً�ا٬، �أَ�َ� �ا����ب� �إِ���ُ�ُ�ُ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�َ�ُ�ْ �ِ�ْ 
�وَ�َ���َ �ُ��ُ��دَ �ِ���ِ�ُ�ْ �وَ�َ����َ�ُ�ْ �ِ��َ��ً�.  

 
وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا َتْحَت ُعبودديیٍَّة َقاِسيَیٍة ِجداا في  

االرَّببُّ يُیريیُد أأنْن يُیَخلَِّصَك، يیا  وَوما زَزاالَلُهْم وَوَحرَّرَرُهْم. أأرْرضِض ِمْصَر. وَوَكانَن ااُهللا ُهَو االَّذيي َخلََّص
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َتَعاَلْواا إِإَليَّ يَیا َجِميیَع ااْلُمْتَعِبيیَن وَواالثَِّقيیِلــي ااَألْحَمالِل، وَوأَأَنا أأرِريیُحُكْم. َقالَل يَیسوعع: "ِلَذِلَك، َصديیقي! 
دِديیٌع وَوُمَتَوااِضُع ااْلَقْلِب، َفَتِجُدوواا رَرااَحًة ِلُنُفوِسُكْم. َألننَّ اِاْحِمُلواا ِنيیِريي َعَليْیُكْم وَوَتَعلَُّمواا ِمنِّي، َألنِّي وَو

آآميین! ".يي َهيیٌِّن وَوِحْمِلــي َخِفيیٌفِنيیِر  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

وَوُكلُّ َما يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْفَعَلُه ُهَو أأنْن َنْسُلَك في َطريیِق . ُهناكَك َبَركاتٌت َكثيیَرةٌة ِجداا َتْنَتِظُرنا
وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعُبُد ااَهللا ألْجِل َعطايیاهه، َفإننَّ ااَهللا يَیِعُدنا بالَبَرَكِة وَواالَخيْیِر إإنْن َسَلْكنا في وَوَصايیاهه. االرَّببِّ.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعَهذاا االيَیومم"، ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن االلَّاوِويیِّيین ِسْفِرِمْن  ااألخيیِرللُجْزِء دِدررااَسَتُه (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) 
وَوفاِئَدةة.َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
. وَوَصالُتنا ألْجِلَك َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ ِبُكلِّ َبَرَكة

 وَوَليْیَتَك َتكونُن َثاِبًتا في االرَّجاِءَفَرَحُه، وَوَسالَمُه، وَوُقوََّته. وَو ،وَوِنْعَمَتُه ،َمَحبََّتُه َتْخَتِبَرأأيْیًضا ِهَي أأنْن 
وعَع االَمسيیح. آآميین!يَیُسَفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم . االيَیْومَم وَوُكلَّ يَیْومماالَحيِّ   

 


