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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Leviticus 9:22 – 10:14 14: 10 – 22: 9 االلَّاوِويیِّيینِسْفر 

 wt_c20_us074# 570م: 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   
 

االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االتَّاِسِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
 ،االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه ِمْنَك). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  
 

أأووااِمَر االرَّببِّ ِتْلَك ِلماذذاا أَأَمَر االرَّببُّ َبني إإْسراائيیَل أأنْن يُیَقدُِّمواا ذَذباِئَح َلُه؟ َقْد يَیُظنُّ االَبْعُض أأننَّ 
. وَوَلِكنَّنا َسَنرىى في َحْلَقِة االيَیْومَم أأننَّ َهذاا االظَّنَّ ِتِهلى َطاَعكاَنْت َتْهِدفُف إإلى إإرْرغامِم َبني إإْسراائيیَل َع

َفَقْد كاَنِت االَغايَیُة ِمْن ذَذِلَك ِهَي إإْبعادُد ااألْضوااِء َعْن َبني إإْسراائيیَل، وَوَتْسليیطها على َليْیَس في َمكاِنِه. 
االرَّببِّ َنْفِسِه.   

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االلَّاوِويیِّيینِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االثَّاني وَواالِعشريینوَواالَعَددِد  االتَّاِسِع دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
: 22: 9َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین    

 
�ُ�� �رَ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ ��َ�َ�هُ �َ�ْ�َ �ا����ْ�ِ �وَ�َ��ر٬ْ�ُ��َ�َ، �وَ�ا�ْ�َ�َ�رَ �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ذَ�ِ���َ�ِ 

 . �ا�ْ�َ�ِ����ِ �وَ�ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�ِ �وَ�ذَ�ِ���َ�ِ �ا����َ�َ�ِ  
 

إإذًذاا، َبْعَد أأنِن ااْنَتهى َهارروونُن ِمْن َتْقديیِم ذَذبيیَحِة االَخِطيیَِّة وَواالُمْحَرَقِة وَوذَذبيیَحِة االسَّالَمِة، رَرَفَع يَیَدهُه  
يُیَمثِّلونَن  َكاُنوااَفَقْد  .وَوَهذاا يُیريینا االَعَمَل االُمْزدَدوَوجَج االَّذيي َكانَن يَیقومُم ِبِه ااْلَكَهَنةَنْحَو االشَّْعِب وَوبارَرَكُهْم. 

َفِبَسَبِب ْعَب أأمامَم ااِهللا ألننَّ أأفراادَد االشَّْعِب ال يَیْسَتطيیعونَن االُمثولَل في َحْضَرةِة ااِهللا ُمباَشَرةًة. االشَّ
االَخِطيیَِّة، َلْم يَیُكْن أأييٌّ ِمْن أأْفراادِد االشَّْعِب َقادِدرًراا َعلى االُمثولِل أأمامَم ااِهللا االُقدُّووسس. ِلَذِلَك، إإنْن أأرراادَد أأييُّ 

ذَذِلَك ِمْن ِخاللِل االَكَهَنِة  أأنْن يَیأتي إإلى ااِهللا، كانَن يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْفَعَل َشْخٍص ِمَن َبني إإْسراائيیَل
ُخرووجِج االَكاِهِن وَواالذَّباِئِح. وَوكانَن االَكاِهُن ُهَو االَّذيي يَیْمُثُل أَأمامَم ااِهللا ِنيیاَبًة َعْن ذَذِلَك االشَّْخص. وَوَبْعَد 

َص ِنيیاَبًة َعِن ااِهللا. ِمْن َمْحَضِر ااِهللا َكانَن يُیبارِركُك ذَذِلَك االشَّْخ  
 

:23ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�وَ�دَ�َ�َ �ُ��َ� �وَ���ھَ��رُ�و�نُ �إِ�َ� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��ع٬ِ، �ُ�� �َ�َ�َ� �وَ�َ��رَ�َ� �ا����٬َ�ْ، 
�َ�َ�َ�اءَ�ى �َ�ْ�ُ �ا����ب� �ِ�ُ�� �ا����ْ�ِ   

 
أأنَُّه  6: 9. َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْصحاحح َمْجَد االرَّببِّللشَّْعِب إإنَُّهْم َسيَیَروْونَن َقْد َقالَل كانَن ُموَسى  

وَوها َنْحُن َنقرأأ ُهنا أأننَّ ". هَذاا َما أَأَمَر ِبِه االرَّببُّ. َتْعَمُلوَنُه َفيَیَتَرااَءىى َلُكْم َمْجُد االرَّببَِّقالَل َلُهْم: "
َفَتَرااَءىى َمْجُد االرَّببِّ ِلُكلِّ "ارَرَكا االشَّْعَب، إِإَلى َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع، ُثمَّ َخَرَجا وَوَبُمْوَسى وَوَهارروونَن دَدَخال 

: 24َنْقَرأأ في االَعَددد ". وَوَلِكْن َكيْیَف َترااَءىى َمْجُد االرَّببِّ ِلُكلِّ االشَّْعِب؟ االشَّْعِب  
 

 . �وَ�َ�َ�َ�ْ �َ��رٌ �ِ�ْ �ِ�ْ�ِ �ا����ب� �وَ�أَ�ْ�َ�َ�ْ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�َ �وَ�ا����ْ�َ
.�َ�َ�أَ�ى �َ �ِ���ُ �ا����ْ�ِ �وَ���ھَ�َ�ُ��ا �وَ�َ�َ�ُ��ا �َ�َ� �وُ�ُ����ھِ��ِ�ْ  

 
إإذًذاا، َفَقْد َترااَءىى َمْجُد االرَّببِّ للشَّْعِب ِبُصورَرةٍة أأدْدرَركوها َتماًما َحتَّى إإنَُّهْم َهَتُفواا وَوَسَقُطواا  

شَّْحَم َعلى االَمْذَبِح. وَوال َشكَّ َخَرَجْت َنارٌر ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ وَوأَأْحَرَقِت االُمْحَرَقَة وَواال ثمَعلى وُوجوِهِهم. 
!أَأَحٌد ِمَن االشَّْعب أأنْن يُیْنِكَرهاأأْكَبَر ِمْن االُمْعِجَزةَة كاَنْت أأننَّ ِتْلَك   

 
وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَعاِشِر ِمْن ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن َفَنْقَرأأ في 

:االَعَددِد ااألووَّلل  
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: �َ��دَ�ا�بُ �وَ�أ٬�ُ����ِ�َ، �ُ�� �ِ�ْ��ُ�َ� �ِ�ْ�َ�َ�َ��ُ �وَ�َ�َ�َ �ِ����ِ�َ� �َ��رً�ا  �وَ�أَ�َ�َ �ا�ْ�َ� ���ھَ��رُ�و�نَ
�وَ�وَ�َ�َ� �َ�َ��ْ��َ� �َ�ُ��رً�ا٬، �وَ�َ���َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب� �َ��رً�ا �َ�ِ���َ�ً �َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ْ���ھُ�َ� �ِ��َ�.   

 
ِحيْیَن رَرأأوواا االنَّارَر َتْخُرجُج  ("َنادداابب" وَو "أأبيیهو")وَويَیْبدوو أأننَّ االَحماسَس دَدببَّ في ااْبَنْي َهارروونن  

ا ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ وَوُتْحِرقُق االُمْحَرَقَة وَواالشَّْحَم َعلى االَمْذَبِح. وَويَیْبدوو أأيْیًضا أأنَُّهما َتَحمََّسا َكثيیًراا ِعْنَدم
وُوجوِهِهم. وَوفي َلْحَظٍة َعاِطِفيیٍَّة، أَأَخَذ ُكلٌّ وَورَرأأوواا أأنَُّهْم َقْد َسَقُطواا َعلى االشَّْعِب  َجميیِعَسِمُعواا ُهتافَف 
وَوَجَعال فيیها َنارًراا، وَووَوَضعا َعَليْیها َبُخورًراا، وَوَقرَّبا أأمامَم االرَّببِّ َنارًراا َغريیَبًة َغيْیَر ِتْلَك  ِمْنُهما ِمْجَمَرِتِه

االَّتي أَأَمَرُهما االرَّببُّ ِبَتْقريیِبها.   
 

يُیريیُدنا  ال لُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ يُیريیُدنا أأنْن َنْعُبَدهُه. وَوَلِكنَُّهوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب اا 
ُكلَّ ُمْوَسى وَوهارروونَن وَوَبنيیِه أأْعطى وَوَكانَن ااُهللا َقْد أأنْن َنْعُبَدهُه ِبُشرووِطنا وَوَطريیَقِتنا، َبْل َكما يُیريیُد ُهَو. 

ِبالِعبادَدةِة االلَّاِئَقِة. وَوَهذاا يُیريینا أأنَّنا ال َنْسَتطيیُع أأنْن َنْعُبَد ااَهللا َكما االتَّعليیماتِت االلَّازِزَمِة االَّتي َتْخَتصُّ 
َفإنْن أأرَردْدنا أأنْن َنأتي إإلى ااِهللا، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنشاء، أأوْو أأنْن َنأتي إإليیِه بالطَّريیَقِة االَّتي َنْختارُرها َنْحُن. 

. وَوَلِكنَّ ااْبنا َهارروونَن أَأرراادداا أأنْن يَیأِتيیا إإلى ااِهللا ِبَطريیَقِتِهما َنْلَتِزمَم ِبَتْعليیماِتِه وَوُشرووِطِه وَوَطريیَقِتِه
– االَخاصَِّة ذَذِلَك ِمْن وَوِهَي ِبَطريیَقة َتْخَتِلُف َعْن ِتْلَك االَّتي َبيیََّنها ااُهللا َلُهما. وَوِمَن االَوااِضِح أأنَُّهما َفَعال  

ما أَأرراادداا أأنْن يُیَبيیِّنا للشَّْعِب َمكاَنَتُهما وَوأأَهمِّيیََّتُهما. ِلذِلَك َفْرطِط َحماَسِتِهما. وَوألنَُّهما َكاِهنانِن للرَّببِّ، رُربَّ
أَأَخَذ ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْجَمَرته وَوَجَعال فيیها َنارًراا، وَووَوَضعا َعَليْیها َبُخورًراا، وَوَقرَّبا أأمامَم االرَّببِّ َنارًراا َفَقْد 

. ِبَتْقريیِبهاَغريیَبًة َغيْیَر ِتْلَك االَّتي أَأَمَرُهما االرَّببُّ   
 

:3وو  2وَوِبَسَبِب َما قاَما ِبِه، َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

. �َ�َ��لَ �ُ��َ�  �َ�َ�َ�َ�ْ �َ��رٌ �ِ�ْ �ِ�ْ�ِ �ا����ب� �وَ�أ٬�َ�ُ��ْ�َ�َ�َ، �َ�َ��َ� �أَ�َ��مَ �ا����ب�
 : : �ِ� �ا�ْ�َ�ِ���ِ���َ �ِ��� �أَ�َ«�ِ��َ��رُ�و�نَ �َ���س٬ُ، �وَ�أَ�َ��مَ ���ھ�َ�ا �َ� �َ�َ���َ �ِ��ِ �ا����ب� �َ��ِ�ً

. ». �َ�ِ���ِ �ا����ْ�ِ �أَ�َ�َ���ُ �َ�َ�َ�َ ���ھَ��رُ�و�نُ  
 

َفَقْد كانَن وَويُیْمِكُننا أأنْن َنْسَتْنِتَج ِممَّا َحَدثَث ُهنا أأننَّ َما َفَعَلُه ااْبَنا َهارروونن َكانَن إإهاَنًة ِلَمْجِد ااِهللا.  
ظاتِت. وَويَیْبدوو أأنَُّهما أَأرراادداا أأنْن يَیْجِذبا ااْنِتباهَه االشَّْعِب إإليیِهما ااُهللا يُیْظِهُر َمْجَدهُه للشَّْعِب ُكلِِّه في ِتْلَك االلََّح

ال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا إإنَُّه ِمَن االُمؤِسِف َحقا أأنْن يَیأُخَذ َخادِدمُم ِبَوْصِفِهما َكاِهَنيْیِن ِهللا االَعِليِّ. وَو
َتْعِكُس  ببِّ يَیْنَبغي أأنْن يَیكونَن ِمْرآآةًةُكلُّ ُمؤِمٍن وَوَخادِدمٍم للرَّاالرَّببِّ َمْجًداا وَوَكرااَمًة أأْكَثَر ِمَن ااِهللا َنْفِسِه. َف

أأوْو فيیها  أأمامَم االَعاَلِم. وَوال يُیْمِكُن للِمرآآةِة أأنْن َتْعِكَس ُصْورَرةَة َنْفِسها إإلَّا إإذذاا كاَنْت ُمتَِّسَخًة َمْجَد االَمسيیِح
َنَتَوقَُّع أأنْن َنرىى ااْنِعكاسَس ُصورَرِتنا فيیها. أأمَّا إإذذاا رَرأأيینا االِمرآآةَة . َفِعْنَدما َنْنُظُر إإلى ِمرآآةٍة َفإنَّنا َعيْیب

َنْفَسها، َفإنَّها َتكونُن ُمتَِّسَخًة َعادَدةًة أأوْو فيیها َكْسٌر أأوْو َعيْیٌب.   
 

ا ، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْحيی)ِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن وَوُخدَّاامم للرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح(وَوفيیما يَیْخَتصُّ ِبنا  
َفإننَّ َحيیاةًة َتْعِكُس ُصورَرَتُه وَوَشْخَصُه أَأَمامَم االَعاَلم. أأمَّا إإذذاا َنَجْحنا في َجْذبِب أأْنظارِر االنَّاسِس إإليینا َنْحُن، 

ا َهذاا يَیْعني َشيیًئا وَوااِحًداا وَوُهَو أأنَّنا َلْم َنُقْم ِبما ُهَو َمْطلوبٌب ِمنَّا. وَوَكْم يُیؤِسُفني أأنْن أأقولَل إإننَّ َهذاا ُهَو َم
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ثُث في أأْغَلِب ااألْحيیانِن. َفَبَدًلا ِمْن أأنْن َنْجِذبَب أأْنظارَر االنَّاسِس إإلى االسَّيیِِّد االَمسيیح، َفإنَّنا َنْجِذبُب يَیْحُد
أأْنَظارَرُهْم إإليینا.   

 
وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ االِعبادَدةَة االصَّحيیَحَة وَوااللَّاِئَقَة َتْسَتْدعي ِمنَّا أأنْن َنأتي إإلى ااِهللا  

أَأَحٌد يَیأتي  ليیسأأنا ُهَو االطَّريیُق وَواالَحقُّ وَواالَحيیاةة. "ريیَقِة االَّتي اْاختارَرها ُهَو. َفَقْد َقالَل يَیسوعُع: بالطَّ
إإلى ااآلبِب إإلَّا ِبي!" وَواالَكالمُم وَوااِضٌح ِجداا ُهنا. َفَنْحُن ال َنْسَتطيیُع أأنْن َنأتي إإلى ااِهللا ااآلبِب إإلَّا ِمْن 

أأيیا ُكْنَت َتِقيیا أأوْو وَورِرًعا في َنَظِر َنْفِسَك، ال يُیْمِكُنَك أأنْن َتأتي إإلى ااِهللا ِلَذِلَك، ِخاللِل يَیسوعَع االَمسيیح. 
ااآلبِب بأييِّ َطريیَقٍة َتْختارُرها أأْنَت. َبْل يَیِجُب َعَليْیَك أأنْن َتأتي إإليیِه بالطَّريیَقِة االَّتي َعيیََّنها ُهَو: أأيْي ِمْن 

ِتَك. وَوَقْد رَرأأيْینا االِعقابَب االَّذيي َحلَّ باْبَنْي َهارروونَن ِبَسَبِب رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِخاللِل َقبولِل يَیسوعَع 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا إإنْن َلْم َنأتِت إإلى ااِهللا بالطَّريیَقِة االَّتي ااْختارَرها ُهَو، َفإنَّنا ااْسِتْخفاِفِهما ِبأووااِمِر ااِهللا. 

َلْن َنْحُصَل َعلى االُغْفراانِن االَّذيي َنْحتاجُج إإليیِه.   
 

-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

�َ�َ�َ� �ُ��َ� �ِ���َ��ِ���َ �وَ�أَ�ْ�َ��َ��نَ �ا�ْ�َ�ْ �ُ�����ِ���َ �َ�� ���ھَ��رُ�و�ن٬َ، �وَ�َ��لَ �َ��ُ�َ�: 
�َ�َ�َ���َ� ». �َ�َ���َ� �ا�رْ�َ�َ� �أَ�َ�َ��ْ�ُ�َ� �ِ�ْ �ُ���ا�مِ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ �إِ�َ� �َ��رِ�جِ �ا�ْ�َ�َ���ِ«

��ْ��ِ�َ� �إِ�َ� �َ��رِ�جِ �ا�٬ِ���َ�َ�ْ، �َ�َ� �َ��لَ �ُ��َ�. �وَ�َ��لَ �ُ��َ� �وَ�رَ�َ�َ����ھُ�َ� �ِ� �َ�ِ���َ
 : �َ �َ�ْ�ِ�ُ��ا �رُ�ؤُ�و�َ�ُ�ْ �وَ�َ �َ�ُ����ا �ِ��َ��َ�ُ�ْ «�ِ��َ��رُ�و�نَ �وَ�أَ�ِ�َ��زَ�ا�رَ �وَ�إِ���َ��َ��رَ �ا�ْ�َ��ْ��ِ

. �وَ�أَ��� �إِ�ْ�َ�ُ�ُ�ْ �ُ�� �َ��ْ�ِ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ  �ِ�َ�� �َ�ُ��ُ��ا٬، �وَ��ُ�ْ�َ�َ �َ�َ� �ُ�� �ا�ْ�َ�َ��َ�ِ
. �وَ�ِ�ْ �َ��بِ �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �َ  �َ��َ�ْ�ُ��نَ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ِ���ِ �ا���ِ�ي �أَ�ْ�َ�َ��ُ �ا����ب�

�َ�َ�َ�ُ��ا �َ�َ�َ �َ�َ�مِ ». �َ�ْ�ُ�ُ��ا �ِ�َ�� �َ�ُ��ُ��ا٬، �َ�ن� �دُ���ھْ�َ �َ�ْ�َ�ِ �ا����ب� �َ�َ��ْ�ُ�ْ
: �وَ�َ���َ �ا����ب� ���ھَ� �ُ��َ�. �َ�ْ�ً�ا �وَ�ُ�ْ�ِ�ً�ا �َ �َ�ْ�َ�بْ �أَ�ْ�َ �وَ�َ�ُ��كَ «�رُ�و�نَ �َ��ِ�ً

�َ�َ�َ �ِ�ْ�َ �دُ�ُ��ِ�ُ�ْ �إِ�َ� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �ِ�َ�ْ �َ �َ�ُ��ُ��ا. �َ�ْ�ً� �دَ���ھْ�ِ��%� �ِ� 
����ھ٬ِ�ِ، �وَ�ِ�َ�ْ�ِ���ِ �أَ�ْ��َ��ِ�ُ�ْ �وَ�ِ����ْ��ِ���ِ �َ��ْ�َ �ا�ْ�ُ�َ���سِ �وَ�ا�ْ�ُ�َ���ِ �وَ�َ��ْ�َ �ا����ِ�ِ �وَ�ا���

».�َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �َ�ِ���َ �ا�ْ�َ�َ�ا�ِ�ِ �ا���ِ� �َ���َ��ُ�ُ �ا����ب� �ِ��َ� �ِ��َ�ِ �ُ��َ�  
 

ِبَمْعًنى آآَخَر، َلْم يَیْسَمِح االرَّببُّ ِلَهارروونَن أأنْن يَینوحَح َعلى ااْبَنيْیِه االَميیَِّتيْیِن أَأمامَم االشَّْعِب ألننَّ َما  
َفِهَم االشَّْعُب أأننَّ َهارروونَن َلُربَّما َفَلْو َناحَح َهارروونُن َعلى ااْبَنيْیِه أأمامَم االشَّْعِب انَن َعادِدًلا. َفَعَلُه ااُهللا ِبِهما َك

–يَیْعَتِرضُض َعلى َما َفَعَلُه ااُهللا ِبَوَلَديْیِه  َكَذِلَك َفَقْد أَأوْوَصى االرَّببُّ أأيْي أأننَّ ااَهللا َلْم يَیُكْن َعادِدًلا في َما َفَعل.  
َخْمًراا وَوُمْسِكًراا َال َتْشَربْب أَأْنَت وَوَبُنوكَك َمَعَك ِعْنَد دُدُخوِلُكْم إِإَلى َخيْیَمِة ااالْجِتَماعِع "َهارروونَن قاِئًلا: 
يُیْسَتْخَدمُم ال ُتَحرِّمُم ااْسِتْخداامَم االَخْمِر َكماددَّةة. َفالَخْمُر االَوِصيیََّة وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ". ِلَكْي َال َتُموُتواا

َكَدووااٍء أأوْو َكُمَطهٍِّر للَماِء في َبْعِض ااألماِكِن االَّتي ال يُیْوَجُد فيیها َماٌء َصاِلٌح للشُّْربِب. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ 
بأنْن ال يَیشَرُبواا َخْمًراا أأوْو ُمْسِكًراا ِعْنَد دُدخوِلِهْم إإلى َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع. يُیْوصي َهارروونَن وَوأأووالدَدهُه 

ال يَیْسَتطيیُع االَخْمَر ُتْفِقُد االَكاِهَن ااتِّزااَنُه وَوَعْقَلُه. وَوحيیَن يَیْفِقُد االَكاِهُن ااتِّزااَنُه وَوَعْقَلُه َفإنَُّه  ِلماذذاا؟ ألننَّ
أأنْن يَیِقَف أَأمامَم ااِهللا االُقدُّووسِس وَوال أأنْن يُیَعلَِّم االشَّْعَب.   

 



5 
 

أأووالدِدهِه ُهنا ِبحادِدَثِة َمْوتِت ااْبَنْي وَوُهناكَك ُمَفسِّروونَن يَیْرِبطونَن َتْحريیَم االَخْمِر على َهارروونَن وَو 
َفُربَّما َكانَن االسُّْكُر ُهَو االَّذيي دَدَفَعُهْم إإلى ااالْسِتْخفافِف بأووااِمِر ااِهللا َهارروونن ("نادداابب" وَو "أأبيیهو"). 

سِس وَوااْلُمَحلَِّل وَوِللتَّْميِیيیِز َبيْیَن ااْلُمَقدَّيَیقولُل االرَّببُّ ِلهارروونن: " َفكانَن ِعقاُبُهما االَمْوتت. ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى،
ِد وَوَبيْیَن االنَِّجِس وَواالطَّاِهِر، وَوِلَتْعِليیِم َبِني إِإْسَرااِئيیَل َجِميیَع ااْلَفَرااِئِض االَِّتي َكلََّمُهُم االرَّببُّ ِبَها ِبيَی

َخيْیَمِة  ِمَن االذَّبيیَحِة وَوال يَیجوزُز أأنْن يیأُكَلها ِسوىى االَكَهَنة فيُمَقدََّسٌة َفَقْد كاَنْت ُهناكَك أأْجزااٌء  ".وَسىُم
ااالْجِتماعِع. ووكاَنْت ُهناكَك أأْجزااٌء أأخرىى يَیِحلُّ ألفراادِد عاِئالِتِهْم أأنْن يَیأُكلوها. ِلَذِلَك، كانَن يَیْنَبغي 

االُمَقدَّسِس وَواالُمَحلَِّل، وَوَبيْیَن االنَِّجِس وَواالطَّاِهِر. للكاِهِن أأنْن يَیكونَن َصاِحيًیا وَوقادِدرًراا على االتَّْميیيیِز َبيْیَن   
 

َليْیَس ِلْلُمُلوكِك يَیا َلُموِئيیُل، َليْیَس ِلْلُمُلوكِك أَأنْن يَیْشَرُبواا : "5وو  4: 31وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر ااألْمثالل  
 ".َمَذلَِّةَخْمًراا، وَوَال ِلْلُعَظَماِء ااْلُمْسِكُر. ِلَئالَّ يَیْشَرُبواا وَويَیْنَسْواا ااْلَمْفُرووضَض، وَويُیَغيیُِّروواا ُحجََّة ُكلِّ َبِني ااْل

َتْذَهُب بالَعْقِل وَوُتفِقُد ااإلْنسانَن االُقْدرَرةَة على ااتِّخاذِذ االَقرااررااتِت ا َسَبُب َهذاا االنَّْهِي؟ ألننَّ االُمْسِكَر إإذًذاا، َم
االَوااِعيَیِة االصَّحيیَحة. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يُیريیُدنا أأنْن َنكونَن دَدااِئًما في َحاَلِة َصْحٍو وَوَتْميیيیز.   

 
َمَة االرَّببِّ َتْشَمُل َجميیَع االنَّاسِس دُدوْونَن ااْسِتْثناء. فاُهللا َقادِدرٌر أأنْن ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ ِنْع 

يَیْجَتِذبَب إإليیِه َمْن يَیْشَربونَن االَخْمَر وَواالُمْسِكَر. َفُهَو االطَّبيیُب االشَّافي. وَوُهَو يُیريیُد أأنْن يُیَحرِّرَرنا َجميیًعا 
وَوال َشكَّ أأننَّ َما يَیِصحُّ على َعامَِّة االنَّاسِس يَیِصحُّ  ، وَوأأنْن يُیْعطيینا َحيیاةًة أأْفَضل.ِمْن أأييِّ َعاددااتٍت َسيیَِّئٍة

 أأيْیًضا على االُمؤِمنيیَن وَوُخدَّاامِم االرَّببِّ. َبْل إإنَُّه ُكلَّما زَزاادَد وَوْعُي ااإلْنسانِن زَزاادَدتِت االَمسؤووليیَُّة االُمْلقاةُة
على َعاِتِقه.   

 
َفال ِلَذِلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنكونَن َصاحيیَن وَوِبكاِمِل وَوْعيِینا ِعْنَد ُمثوِلنا في َحْضَرةِة ااِهللا. 

َفاُهللا يُیريیُدنا أأنْن ُنَفكَِّر في يُیْمِكُن إلْنسانٍن وَوااِقٍع َتْحَت َتأثيیِر االَخْمِر أأنْن يُیَعبَِّر َعْن َتْوَبِتِه االَقْلِبيیَِّة. 
ِمْن ِجَهٍة أأخرىى َفإننَّ اها، وَوأأنْن َنْنَدمَم َعلى ِفْعِلها، وَوأأنْن َنتوبَب َعْنها ِبَوْعٍي َكاِمل. االَخطيیَئِة االَّتي َفَعْلن

ااَهللا ال يُیريیُدنا أأنْن َنْعُبَدهُه ِبِشفاِهنا دُدوْونن أأنْن َنعي َما َنقولُل وَوما َنْفَعل.   
 

َتْسَمُح َلُهْم أأنْن يَیْفَعلواا َما ِح وَوُهناكَك ُمؤِمنونَن يَیقولونَن إإننَّ االُحرِّيیََّة االَّتي َلَديْیِهْم في االَمسيی
 وَوُهْم يَیْسَتْشِهدوونَن َعلى ذَذِلَك بالَقْولِل إإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس َقالَل: "ُكلُّ ااألْشيیاِء َتِحلُّ لي". يَیشاءوونن.

ااآليَیِة وَوَنْتُركَك ِنْصَف َنْقَتِبَس َمَع أأننَّ االرَُّسولَل ُبوُلَس َقالَل َهِذهِه االَكِلماتِت، َفإنَُّه ال يَیجوزُز َلنا أأنْن وَو
ااألوولى في رِرساَلِتِه يَیقولُل ُبوُلُس . فالرَّسولُل ألنَّنا َقْد ُنَشوِّهُه َمْعنى ااآليَیِة ُكلِّها االنِّْصَف االثَّاني ِمْنها
 ُكلُّ ااَألْشيَیاِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن َليْیَس ُكلُّ ااَألْشيَیاِء ُتوااِفُق. ُكلُّ ااَألْشيَیاِء: "12: 6إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 

إإذًذاا، َمَع أأنَّنا أَأْحراارٌر في االَمسيیِح يَیسوعَع، َفإننَّ َهذاا ال يَیْعني  َتِحلُّ ِلي، لِكْن َال يَیَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيٌء.
ُه ِلَذِلَك َفإنََّقيْیٍد في َحيیاِتنا. ُكلِّ ِمْن َتْعني أأنَّنا َقْد َتَحرَّرْرنا االَبتََّة أأنْن َنْفعَل االَخِطيیََّة. فالُحريیَُّة االَحقيیقيیَُّة 

ال يَیَتَسلَُّط َعَليْینا َشيٌء.   
 

في َضْوِء ذَذِلَك، يَیِجُب َعلى االُمؤِمِن االَمسيیحيِّ أأنْن يُیَقدِّرَر َهِذهِه االُحرِّيیََّة االثَّميیَنَة االَّتي َلَديْیِه في 
. َغيْیِرهاوَو َل االَمشرووباتِت االُكحوِليیَِّةاالَمسيیِح يَیسوعع. َفإنْن َلْم َنْحَتِرسس، َقْد َنصيیُر َعبيیًداا ألْشيیاٍء ِمْث  
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وَوِعْنَدما َنَتَحدَّثُث َعِن االُحرِّيیَِّة، ِلَنَتَذكَّْر آآدَدمم. َفَقْد َحذَّرَرهُه ااُهللا ِمَن ااألْكِل ِمْن َشَجَرةِة َمْعِرَفِة 
ِمْنها  وَوَمَع أأننَّ آآدَدمَم َكانَن ُحراا في أأنْن يَیأُكَلاالَخيْیِر وَواالشَّرِّ وَوقالَل َلُه إإنَُّه يَیْومَم يَیأُكُل ِمْنها َمْوًتا يَیموتت. 

أأوْو أأنْن ال يَیأُكَل ِمْنها، َفإننَّ ُهناكَك َعوااِقَب وَوخيیَمًة ألييِّ َقراارٍر َخاِطٍئ َقْد َنأُخُذهُه. وَوَهذاا ُهَو َما َحَدثَث 
ُه أَأساَء ااْسِتْخداامَم االُحرِّيیَِّة االَّتي أَأْعطاها ااُهللا َلُه. َفَقْد َمارَرسَس آآدَدمُم االُحرِّيیََّة ِبَطريیَقٍة َجَعَلْتآلدَدمَم ِعْنَدما 

يَیْفِقُدها. وَواالشَّيُء ُنْفُسُه َقْد يَیْحُدثُث َلَك، يیا َصديیقي! َفإنْن َمارَرْسَت ُحرِّيیََّتَك ِبَطريیَقٍة َخاِطَئٍة، َقْد 
دُدوْونَن أأنْن َتْدرريي. للَخِطيیَِّة  َتْجَعُل َنْفَسَك َعْبًداا  

 
َفَماذَذاا إِإذًذاا؟ أأْهِل رُرووميیة: "إإلى رِرساَلِتِه ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن وَوَقْد َقالَل ُبوُلُس االرَّسولُل في 

ُمونَن أَأُنْخِطُئ َألنََّنا َلْسَنا َتْحَت االنَّاُموسِس َبْل َتْحَت االنِّْعَمِة؟ َحاَشا! أَأَلْسُتْم َتْعَلُمونَن أَأننَّ االَِّذيي ُتَقدِّ
يیَِّة ِلْلَمْوتِت أَأوْو ِللطَّاَعِة ِلْلِبرِّ؟ َفُشْكراًا ذَذوَوااِتُكْم َلُه َعِبيیًداا ِللطَّاَعِة، أَأْنُتْم َعِبيیٌد ِللَِّذيي ُتِطيیُعوَنُه: إِإمَّا ِلْلَخِط

ْمُتُموَها. وَوإِإذْذ ِِهللا، أَأنَُّكْم ُكْنُتْم َعِبيیًداا ِلْلَخِطيیَِّة، وَولِكنَُّكْم أَأَطْعُتْم ِمَن ااْلَقْلِب ُصورَرةَة االتَّْعِليیِم االَِّتي َتَسلَّ
َفَأييُّ َثَمٍر َكانَن َلُكْم ِحيیَنِئٍذ ِمَن ااُألُمورِر االَِّتي َتْسَتُحونَن ِبَها ... . أأْعِتْقُتْم ِمَن ااْلَخِطيیَِّة ِصْرُتْم َعِبيیًداا ِلْلِبرِّ

ًدااِ ِهللا، ااآلنَن؟ َألننَّ ِنَهايَیَة ِتْلَك ااُألُمورِر ِهَي ااْلَمْوتُت. وَوأَأمَّا ااآلنَن إِإذْذ أأْعِتْقُتْم ِمَن ااْلَخِطيیَِّة، وَوِصْرُتْم َعِبيی
وَواالنَِّهايَیُة َحيَیاةٌة أَأَبِديیٌَّة. َألننَّ أأْجَرةَة ااْلَخِطيیَِّة ِهَي َمْوتٌت، وَوأَأمَّا ِهَبُة ااِهللا َفِهَي َحيَیاةٌة  َفَلُكْم َثَمُرُكْم ِلْلَقَدااَسِة،

".ِباْلَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربَِّنا أَأَبِديیٌَّة  
 

-12: 10وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيین  14:  
 

:  �وَ�َ��لَ �ُ��َ� �ِ��َ��رُ�و�نَ �وَ�أَ�ِ�َ��زَ�ا�رَ �ُ�ُ�و�ا �ا����ْ�ِ�َ�َ «�وَ�إِ���َ��َ��رَ �ا�ْ�َ��ْ��ِ �ا�ْ�َ��ِ��َ��ْ�ِ
 . �ا�ْ�َ��ِ��َ�َ �ِ�ْ �وَ�َ��ِ�ِ �ا����ب� �وَ�ُ�ُ����ھَ� �َ�ِ���ً�ا �ِ�َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ����َ� �ُ�ْ�سُ �أَ�ْ�َ�ا�سٍ

�ا����ب�٬،  �ُ�ُ����ھَ� �ِ� �َ�َ��نٍ �ُ�َ���سٍ �َ����َ� �َ�ِ���َ�ُ�َ �وَ�َ�ِ���َ�ُ �َ�ِ���َ �ِ�ْ �وَ�َ��ِ�ِ
. �وَ�أَ��� �َ�ْ�رُ �ا����ْ�دِ���ِ �وَ�َ��قُ �ا����ِ���َ�ِ �َ�َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ�َ� �ِ� �َ�َ��نٍ  �َ�ِ���ِ� ���ھ�َ�َ�ا �أُ�ِ�ْ�تُ
�َ����ھِ�ٍ �أَ�ْ�َ �وَ�َ�ُ��كَ �وَ�َ�َ��ُ�َ �٬َ�َ�َ، �َ����ُ�َ� �ُ�ِ�َ �َ�ِ���َ�َ�َ �وَ�َ�ِ���َ�َ �َ�ِ���َ �ِ�ْ 

.�ذَ�َ��ِ�ِ �َ�َ�َ�ِ �َ�ِ� �إِ�ْ�َ�ا َ���ِ�  
 

َفيَیْنِزلُل َعَليْیِهْم ِبَسَبِب ُحْزِنِهْم  َنرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى َخِشَي أأنْن يُیخاِلَف االَكَهَنُة وَوَصايیا االرَّببِّ 
وَوَقْد َفَعَل َهارروونُن وَوااْبناهُه . ِبِدقَّةِبِتْلَك االَوَصايیا . ِلَذِلَك فإنَُّه يُیَشجُِّعُهْم على ااالْلِتزاامِم َغَضُب ااِهللا

وْوَصاُهُم االرَّببُّ ِبِه ِمْن ِخاللِل ُمْوَسى. َما أَأاالَباِقيیانِن   
 

–وَوَليْیَتنا َجميیًعا َنْعَمُل ِبَوَصايیا االرَّببِّ   ال َخْوًفا ِمَن االِعقابِب، َبْل ِبدااِفِع ُحبِّنا ِهللا وَورَرْغَبِتنا  
االَقْلِبيیَِّة في أأنْن ُنطيیَعُه في ُكلِّ َشيء. آآميین!  

  
  
 
 
 
 

[�ا������]  



7 
 

�ا�������)(�ُ�َ���م   
َشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع في  ااْخَتَبْرنا االُحرِّيیََّة االَحقيیقيیََّة نا َقِد، َفإنََّمسيیِحيیِّيیَنِبِصَفِتنا ُمؤِمنيیَن 

َتكونَن َحيیاُتنا ُكلُّها َتْعِكُس ِبِحْكَمٍة ِلَكْي االَمسيیِح. وَوَلِكْن َما أَأْحَوَجنا َجميیًعا إإلى ُممارَرَسِة َهِذهِه االُحرِّيیَِّة 
ااِهللا وَوَقدااَسَتُه أَأمامَم ااآلَخريین. َمْجَد  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
–يیُر إإلى االذَّبيیَحِة االَكاِمَلِة َلَقْد كاَنْت َجميیُع االذَّباِئِح في االَعْهِد االَقديیِم ُتش أأيْي إإلى يَیسوعَع  

َعْن َخطايیانا. َفيَیسوعُع  َحيَیوااِنيیٍَّةاالَمسيیح. وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا ألنَّنا َلْسَنا في َحاَجٍة إإلى َتْقديیِم أأييِّ ذَذباِئَح 
االَمسيیُح َماتَت َعنَّا َمرَّةًة وَوإإلى ااألَبد وَوااْشَترااَنا ِبَدِمه االثَّميین. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن 
 ُتْدرِركَك ِقيْیَمَة دَدمِم يَیسوعَع االَّذيي ُسِفَك ألْجِلَك َعلى االصَّليیِب، وَوأأنْن َتْقَبَلُه رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك.

َفادِديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ ِبُكلِّ َبَرَكٍة االيیومَم وَوُكلَّ يَیْومم. 
. آآميین!االَمسيیحيَیسوعَع   

 


