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        ؼلٍه الٍهود أحٍاًٌا اسن قاٌوى الماهي . َػذ سفر الالوٍَي نتاب وظاَا و أحمام ناى َطلق

لقذ اؼطى هللا هزا السفر ألٌه ناى َرَذ أى َػرف وأى َحفظ جهٍغ الًاس الوظاَا . أوا 

َتًاول وواؼٍغ غٍر وألوفة وثل شرَػة سٍل الذم ، بالًسبة لًا ، فقذ َبذو السفر غرًَبا فهو 

األوراع الجلذَة ، وربائح الذم وهمزا . ولمًه سفر رائغ ألٌه َػتبر الخلفٍة ألؼظن حذث ٌف 

التارَخ وهو " ووت السٍذ الهسٍح " .                                                                                     

رلل ؼًذ قراءتل الرسالة إلى الػبراٌٍٍي ٌف المتاب الهقذس . وى انتشفت وقذ تم  

قراءته لزلل لي تستطٍغ قراءة السفر نله ٌف هزه الذراسة . لمي حٍي تقرأ  هزا السفر تطول

ٌفسل تزنر أى الهراسن و التًظٍهات الهوجودة لٍست هذًفا أو غاَة ٌف باٌق األظحاحات وغ 

حذ راتها ، لمًها تزوق وبذٌئ للخالص الماول الزي ٌف الهسٍح َسوع . ٌف بػغ الذراسات 

التالٍة ستجذ فقرات وقترحة ٌف الرسالة إلى الػبراٌٍٍي لتقرأها ، وهزه الفقرات ستوؼح أى 

ؼذك ؼلى فهن أنهل لزبٍحة الهسٍح الماولة .                       سفر الالوٍَي وًاسب جًذا لٍسا

فهً وردت حتى ٌف وظاَا ( هزه الػبارة تمررت نثًٍرا ٌف السفر ،  2:  99" نوٌوا قذَسٍي " ) ال 

 ؼي الطػام ووؼحة نٍف أى القذاسة تًطبق ؼلى نل حٍاتًا ، حتى ٌف األسٍاء الػادَة .
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( التػلٍهات الهػطاة للشػب بخطوص خهسة أٌواع وي الزبائح  7 - 9تطف ) األظحاحات 

.  واإلثن ) الخطٍة ( ،  والتطهٍر ، والسالوة ،  والقرباى،  ربٍحة الهحرقةوهً :   

األخرى قذًَها ، ) سًذرس اثًٍي وًهها فقط ( . ناٌت هًاك طقوس وهاثلة شائػة ٌف األون 

غٍر أى هًاك والوح فرَذة تهٍس ربائح شػب إسرائٍل . فماى الطابغ الػام َغلب ؼلٍه 

           اآلدوٍة لألون الهجاورة . الطراوة و الوقار بػمس طقوس السحر و الشػورة و الزبائح 

ناٌت نل الزبائح تطف ؼالقة هللا بالشػب . فقذ ؼرفوه ناإلله الواحذ الحقٍقً و القذوس 

 الزي تػاول وػهن بالػذل و الحب . 

كثر الزبائح شٍوًعا فكاٌت  1اقرأ ) أصحاح   ( الزي َتحذث عي ربٍحة الهحرقة . كاٌت هزه أ

 ُتقذم كل َوم على األقل . وارا تالحظ بالًسبة لهزه الزبٍحة ؟ 

 (؟9، 4، 3وا هو دور الشخص ووا هو دور الكاهي؟ وا الزي تن تحقٍقه بواسطة الزبٍحة ) األعذاد 

إلى أي وذى أٌت وذرك أٌه عًذوا تعود العالقة بًٍك وبٍي هللا سٍكوى هللا وسروًرا بزلك ؟   

إى الزبٍحة هً الوسٍلة التً ؼي طرَقها تطبح ؼودة الػالقة بٍي هللا القذوس واإلٌساى  

ا .  ًً  الخاطًء شٍئاً وهم

عي تقذوة أخرى تقذم أقل وي األولى وهً تقذوة التطهٍر أو  ارجع إلى األصحاح الرابع لتقرأ 

كتب أوجه االختالف بٍي ربٍحة الكاهي ) الهقذوة عي الكاهي (  الخطٍة . وفٍها أٌت تفعل رلك ا

  وربٍحة جهاعة إسرائٍل ) الهقذوة عًهن ( و الفرد ) الهقذوة عًه ( .
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إلى أي وذى تًظر بجذَة إلى ٌتائج الخطٍة ، الخاصة بك و الخاصة بالجهاعة ؟    

ئج الخطٍة ٌف اسأل هللا لٍس فقط أى َغفر لل خطاَاك التً ؼرفها ولمي أى َتػاول وغ ٌتا

 حٍاتل . 

ر .   تزنر دائًها أى هللا وشتاق إلى الهطالحة الماولة وغ شػبه الُهطهَّ
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( بتمرَسه هاروى و أبًاءه  29َطف األظحاح الثاوي نٍف ٌفز ووسى تػلٍهات هللا ) خر

( والتً سبق أى  7 - 9الهوظوفة ٌف ) األظحاحات للمهًوت . فماى ؼلٍهن أى َقوووا بالههام 

ا . وناٌوا َقذووى أول ربائحهن بحسب رتبهن والتً سًذرسها ٌف هزا األظحاح .  ًٍ  درسًا جسئ

َحتاج الكاهي إلى تقذَن ربٍحة عي ٌفسه ؟ كٍف تقارى هزا بكهًوت  -ٌف رأَك  -ا لهار 

  ( ؟ 38 - 33:  7الهسٍح ) عب 

ناى المهًة وػًٍٍي لٍقودوا الحٍاة الروحٍة لبًً إسرائٍل . ناى هزا االوتٍاز      

( . وناى َػًٍهن ٌف هزه  91 - 3وحفوًظا أو وخطًطا لهاروى ) أخً ووسى ( ولًسله ) أؼذاد 

  بخٍهة االجتهاع .                                    الهههة الالوَوى الزَي ناى ؼلٍهن وسئولٍة الػًاَة 

( البرنة  22( ٌف ) ع 23( ٌجذ الػجل الماول ٌف وقابل اآلخر الزهبً الوثًً ) خر 2ٌف ) ع

( .  26 - 24:  6ٌجذها ) ؼذ   

كتب كل شًء قٍل عي ا  لرب ٌف هزا األصحاح . كن تكوى األوقات التً تقضٍها ٌف العبادة ا

ترى واعسى أى َكوى السبب ؟ -وع اآلخرَي وفرحة ؟ ولكي حٍي َبذو أى الفرح وفقود   

  كٍف كاى هللا َظهر سروره و قبوله لعبادتهن ؟  

  

  اقض وقًتا اشكر هللا فيه على أىه لوا 

 في المسيح يسوع رئيس كهوة أعظم 

يوجح في كل ما فشل فيه اآلخرون   
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وغ التقذم الػلهً ٌف وجال الطب ، ( قواؼذ الحٍاة الٍووٍة .  95 - 99تغطً ) األظحاحات 

َػهل وي خالل الوسائل الطبٍػٍة للػًاَة بهشانل بًً أى ٌرى أى هللا ناى ٌستطٍغ اآلى 

( نها ٌستطٍغ أى ٌرى نن ناٌت القواؼذ الطحٍة  25:  23ة نها وؼذ ٌف ) خر ٍإسرائٍل الطح

وذهشة . ناى َوم المفارة حذثًا سًوًَا لألوة نلها ، حٍث ناى َسهح للماهي بالذخول إلى 

ا إلى قذس األقذاس . َطف هزا األظحاح الشػائر الخاظ ًً ة التً َجب أى َؤدَها لٍذخل آو

 هًاك . 

كتب الشروط الالزوة للذخول إلى وحضر هللا . ثن قابلها باالوتٍازات التً    وي خالل قراءتك ا

 (  35 - 1:  11،    38 - 11:  9علٍها الهؤوًوى خالل الهسٍح ٌف االقتراب إلى هللا ٌف ) عب  حصل

اول وع الشعور بالزٌب ٌف كل وي سفَرْي ٌف ضوء وا قرأته ٌف األسفار ، كٍف كاى َتن التع  

 الالوٍَي و العبراٌٍٍي ؟ 

طلب الغفراى ٌف عبادتك لله ، كن هو وهن لك أى تتزكر أى لك ضهٍراً وطهًرا ؟ هل التوبة و   

َسك الشخصً ؟ هل تذخل وحضر هللا وأٌت وذرك قذاسته وٌقاءه كها جاٌب أساسً ٌف تكر 

  كاى َفعل الكاهي ؟ 
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الهختلفة . قذ َبذو البػغ وتطلبات غرَبة ( تطف الشرائغ األخالقٍة  21 - 98) األظحاحات 

أى بػػها ناى ووجًها بطفة خاظة ؼذ الههارسات الشرَرة بالًسبة لًا ، لزا َجب أى ٌػرف 

لألون الهجاورة . ولمي وػظهها َقوي داخلًا وا ٌػرفه ؼي قذاسة هللا .                                    

  ( . 02:  91" كوىوا قديسيه أليي أىا الرب إلهكم قدوس " ) ال 

( تػالج شرائغ خاظة للمهًة . لقذ ناٌوا وػرؼٍي لشرائغ ظاروة  22،  29األظحاحات  )

   بسبب تهٍس ورنسهن .

كتب قائهة باألع 33اقرأ ) أصحاح   كتب وصًفا وختصًرا لطبٍعة ( وا ٍاد السبعة الهختلفة . ا

وا هً أوجه االختالف ؟ وهذف كل وًها حسب وا هو واضح ٌف الًص .   

ًّ وًها بذوره لترى كٍف ًَطبق هذفها   هًاك ثالثة وي هزه األعٍاد لها أههٍة خاصة ، تًاول كال

    . الكًٍسة الٍوماألصٌل على 
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( .  8 - 6:  5كو 1ٌظر ) هل َزكر هزا العٍذ بًجاتك ؟ ا

   

كاى ركرى سًوَة لهذ هللا لشعبه بالهؤى و الهبات الهادَة ٌف الحصاد . كٍف تعبر عي شكرك  

 لله بسبب صالحه وإحساٌه ؟ 

             البرَة و القفار .ركرى سًوَة تزكر إسرائٍل أٌه عاش ورة ٌف خٍام عًذوا كاى َجوب  

ا لشعبه . كٍف تتجاوب وع أواٌة هللا وعك ٌف كافة وجاالت  43) ع  اٌظر ًٍ ( لكي هللا كاى أوً

 حٍاتك ؟ 
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وي أَام األؼٍاد إلى الواجبات الهًتظهة األسبوؼٍة لتقذوة االثًً ؼشر  ( 24ًَتقل ) أظحاح 

لتً َجب أى تستهر وػاءة . ناى اهتهام هللا بالػذل واؼًحا دائًها . رغًٍفا و الهًارة ا  

كتب الوصاَا الهعطاة فٍها َخص العذل للفقٍر و العبذ و 35اقرأ ) ال   الغرَب .           ( وا

 وارا َوضح لًا هزا عي هللا ؟ 

كٍف َستطٍع شعبه الٍوم أى َظهر هزه اللهحة وي شخصٍة هللا ؟   

  اقغ وقًتا وتأوالً ٌف رلل . 

كتب قائهة بالبركات الًاجهة عي الطاعة . وا هً االوتٍازات التً  36اقرأ ) أصحاح    ( ثن ا

 تظي اًٌا ٌحصل علٍها ٌف الهسٍح َسوع بسبب طاعتًا ؟ 

  اد ؟ نٍف تًطبق هزه الطاؼة ؼلى جهاؼات وي الًاس وؼلى األفر 

   سًة   49سًة الٍوبٍل هً السًة الخهسوى بػذ نل      

ا أو عاًوا و فردًَا لهارا َعاقب هللا عذم الطاعة ؟ كٍف َهكي أى    ًٍ َكوى هزا العقاب جهاع

( .  13 - 1:  13بها جاء ٌف ) عب أًَضا ؟ وكٍف َهكي أى تُرد ٌفوسًا ؟ قارى هزه األفكار   

اشمر هللا ألٌه َػاولًا نأبًائه حتى لو ناى هزا َػًً التهزَب . ظلِّ لمً َموى لذَل  

 االستػذاد لقبول نل شًء وػطى لل وي هللا . 
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رأًَا أى هللا قذوس وأٌه ال َحتهل الخطٍة .   هًاك بػغ وي خالل قراءتًا لسفر الالوٍَي 

. " القذاسة " القراءات التً تػطً خلفٍة ؼي هزا الهوؼوع وثل   

ٌف قاووس المتاب الهقذس . وا هً الذروس الػهلٍة  " القذاسة "نلهة   اقرأ تحت 

الروحً أو  الهستفادة وي سفر الالوٍَي فٍها َختض بالحٍاة بأنهلها ، ولٍس فقط بالجاٌب

 الذًًَ . 

( فهً تذور حول  95 - 99أًَػا بالًسبة لفمرة القذاسة تستطٍغ أى تذرس ) األظحاحات 

و نٍفٍة التػاول وػها .                         الًتائج البشػة للخطٍة . ؼادة وا َروس البرص للخطٍة 

تستطٍغ أى تذرس التطابق الهوجود بًٍه وبٍي الخطٍة السرَة . نٍف تهًغ  (  95ٌف ) أظحاح 

( قذ تموى ٌقطة البذاَة ٌف  29 - 94:  92( ؟ )  94أظحاح الخطٍة قبول هللا لًا ٌف ؼوء ) 

 اإلجابة . 

وأٌت تفمر ٌف الخطٍة ، ؼغ ٌف رهًل أى سفر الالوٍَي َرنس  ؼلى الخطٍة الجهاؼٍة نها ؼلى 

َة . الخطٍة الفرد  

هل هًاك والوح ٌف وجتهػل تستحق ؼقاب هللا ؟ وا هً الطورة التً َهمي أى َموى ؼلٍها 

 هزا الػقاب الٍوم ؟ 

َهمي أى تًظر إلى سفر الػبراٌٍٍي ٌف الػهذ الجذَذ ؼلى أٌه تفسٍر لسفر الالوٍَي .            

                                               لهارا ال تذرس بًفسل هزا السفر أو ؼلى األقل تقرأه باٌتباه ؟    

  ستموى والحظاتل ٌف رسالة الػبراٌٍٍي ؼوًٌا لل .   

 

 


