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  2الجزء   -الفداء تاريخ

 .الكفارة معجزة :السابعالفصل 

 ديفيد بالت . د

28 \ 2 \ 2010  

أنا عارف إن فيو ناس كانوا متوقعين إني  . 16الالويين معاك كتابك المقدس، ويا ريت يكون معاك، تعالوا نفتح  لو
فيو ناس بيقولوا ِسفر . أو من أماكن تانية فييا فقرات مش مفيومة شوية 18أو  15أوعظ النياردة من الالويين 

ىو صحيح فيو أحياًنا حاجات تحس . مش مظبوطده كالم الإن بجراءة أقول  أقدروأنا شايف إني . الالويين ممل
فر الالويين عموًما بيخميك دايًما منتبو وانت بتقرا، وأحياًنا تحس إن في حفرة، لكن سِ  لما تقراىا إنك غرزت

عايزين النياردة ف" ىو كان الزم تتكتب في الكتاب المقدس؟"المعمومات المكتوبة زيادة عن المزوم، وتقول لنفسك، 
 . نشوف الحاجات دي مكتوبة ليو

مع بعض المي وصمنا لو في الكام مرة المي فاتوا، شوية عايزين نراجع ، 16قبل ما نتأمل أكتر في الالويين أصحاح 
خميكوا فاكرين إننا بنقرا . وازاي وصمنا لمنقطة المي احنا عندىا النياردة، والمي ىانكمل فييا في الكام مرة الجايين

ن كده عايز كل الكتاب المقدس بالترتيب التاريخي، عشان عايزين نشوف قصة الكتاب المقدس عمى بعضيا، عشا
 . إيو عالقة الَنص المي بندرسو بقصة الفداء ككلشوية أفكركو 

أصحاح في التكوين فييم مقدمة لكل المي جاي  11، بالخميقة، وشفنا إن أول بالمقدمةنا في أول السمسمة دي ابتدي
أصحاح من ِسفر  11أي حاجة لسة ىاتحصل في القصة دي لييا أصميا في أول إن بعد كده في كممة اهلل، و

كان الجزء . ، وبعدين بنشوف القصة عمى ىيئة أجزاء وفصولالمقدمةشفنا األساس ده في البداية، في . التكوين
كون ليو عالقة وسميت الجزء ده كده ألني عايزكو تشوفوا إن اهلل اختار ي. الوعد بالفداء لشعب العيداألوالني عن 

وده المي شفناه، ولسة ىانشوفو كتير، لما اهلل . ه جزء ال يتجزأ من فيم عالقة اهلل بشعبودبشعبو عن طريق العيود، و
 . صور لمعيد 4وشفنا لغاية ما وقفنا . اهلل دخل في عالقة مع شعبو." ، وتكونون لي شعًبااأكون لكم إلوً "قال، 
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 ، بس كل عناصر العيد3و 2و 1مش موجودة حرفًيا في التكوين " عيد"كممة . عيد الخميقةابتدا العيد مع آدم، 
شفنا عالقة اهلل مع شعبو، المي ىم آدم . ، وده المي شفناهاهلل بيتعامل مع شعبو بوعوده لتحقيق خططوموجودة؛ 

لكن حتى في . 3وحوا، وبعدين شفنا لما العالقة دي اتشوىت بسقوط اإلنسان، ودخول الخطية العالم في التكوين 
 . كانت دي أول حاجة شفناىا. وعد الفداء 15: 3وسط كل ده، لقينا في التكوين 

 9في الكتاب، في التكوين " عيد"رة نشوف فييا كممة مودي أول . عيد الحفظ؛ نوحتاني حاجة شفناىا كانت مع 
عمى شعب  أنا ىاحافظ. تاني مش ىادمر األرض بالطريقة دي. مش ىاعمل كده تاني"لما الرب قال بعد الطوفان، 

 . كان فيو عيد بين اهلل ونوح ."لنفسي

كنت في اليند وقتيا، وكانت العظة مسجمة . العيد مع إبراىيم، عيد الوعد، 17و 15و 12وبعدين في التكوين 
إدا اهلل إن شفنا . 17و 15و 12وبتتعرض بالفيديو، وكان ورايا طيور وحاجات جميمة، وقعدنا نتأمل في التكوين 

ىاجيبكو ألرض، وىاتكونوا القناة المي ىاتوصل . ك نسمكراأنا ىاباركك وأب. ه، إسحق ويعقوبوعود إلبراىيم ونسل
 . ر اسم يعقوب إلسرائيل زي ما انتو فاكرينيَّي ودي كانت بداية تكوين شعب إسرائيل، الرب غَ . البركة لكل األرض

ي كنا بندرسو ونتكمم عنو الكام مرة المي لوده ال. عيد الناموسلمخروج لما الرب جو لموسى وشفنا العيد،  جابناوده 
وده كمان ىو المي بنشوفو حتى ىنا في . فاتوا لما الرب جاب شعبو لجبل سيناء، وأعمن ليم مجده، واداىم الناموس

 . ِسفر الالويين، ألن ده حصل عند سفح جبل سيناء

عايزكو تاخدوا بالكو إن دي طريقة تعامل اهلل مع شعبو، وعايزكو تاخوا بالكو كمان إن العيود دي . ودعو 4شفنا 
عيد مع موسى لغى بيو عيده مع  شعملمااهلل . مفيش واحد فييم بيمغي أو ينفي المي قبمو. مبنية عمى بعضيا

بالمناسبة . د الجديدم لما نتكمم عن العووده مو. أكتر لكن العيود مبنية عمى بعض، وىانشوف الكالم ده. إبراىيم
معناه برضو الوعد الجديد، العيد القديم ىو الوعد القديم، والعيد الجديد يعني الوعد ن العيد الجديد خموا بالكو إ

أوعوا تفتكروا إن المسيح جو ولغى المكتوب في العيد لما بنيجي نتكمم عن المسيح في العيد الجديد، . الجديد
بتبني وتتطور لغاية مابنشوفيا بتتحقق في المسيح والخميقة يم دلكن الحاجات المي بنشوفيا في العيد الق. القديم
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الوعد بعيد الفداء ده كان الجزء األول، . ده المي احنا رايحين لو، وعايزين نشوف العيود دي في السياق ده. الجديدة
 . لشعب العيد

ىانشوف العيد الموسوي أكتر، في الجزء . انشوف عيود جديدة لفترةالمرة دي ىانبدأ في نقمة في القصة، ومش ه
األول، ىو الناموس، وده المي بنشوفو في ِسفر الالويين؛ . وىانشوف فيو عاممين. ناموس األرضالتاني المي اسمو 

. الرحمة لألرضوالعامل التاني ىايبقى . ناموس الكينة، وبنشوفو كمان في ِسفر التثنية المي ىايبقى تذكير بالناموس
 مامشيش في، الشعب عموًما إنووعايز أقول لكو . ىانشوف شعب الرب في رحمتو لألرض المي الرب وعدىم بييا

وىنا بتبان العالقة بين العاممين، ألن طاعة الشعب أو عصيانو لمناموس ىو المي بيحدد . طريق مباشر لألرض
 . شكل الرحمة لألرض

الموضوع بيبدأ من الالويين، وعايزين نشوف محور . تفاعل بين الناموس واألرضالعايزين في الوقت الجاي نشوف 
كممة الكفارة دي كممة الىوتية وعنوان . 16في الالويين المي  يوم الكفارةِسفر الالويين من الناحية الالىوتية وىو 

تصالح معاىم ويدخموا في عالقة ىي دي الطريقة المي بيتحد بييا اهلل مع شعبو، بي. معجزة الكفارةعظة النياردة ىو 
اهلل ساكن بمجده  40شفنا في الخروج . الالويين ىو امتداد لمخروج. معاه، وده المي انتيينا بيو في آخر ِسفر الخروج

 ممكن؟ ازاي شعب خاطي يعيش في محضر اهلل؟ يبقى ده الكالم ازاي : وىنا طمع السؤال. مع شعبو

الزم  ، ألنكده، وىنا عايزكو تالحظوا إن ِسفر الالويين ليو عالقة كبيرة بحياتناوِسفر الالويين بيجاوب عمى السؤال 
وس؟ واإلجابة الموجودة في ِسفر دفس السؤال ده؛ ازاي ممكن تبقى انت الخاطي في عالقة مع اهلل القننفسك سأل ت

 . الالويين لييا عالقة كبيرة بعالقتك بإلو الكون

، وىو طويل شوية، لكن عايزكو تتخيموا التفاصيل المي بنقراىا، وتفكروا 16اح احنا ىانقرا دلوقتي الالويين أصح
عايزكو تشوفوا قد إيو الكممة . تحطوا عمييا دايرة، أو تحطوا تحتيا خط" كفر أو كفارة"مة فييا، وكل مرة تالقوا كل

 . ىامرة تشوف كل" كفر، أو كفارة،"حط خط أو دايرة عمى كممة . دي مسيطرة عمى الفقرة دي

 : 16الالويين أصحاح 



 - 4 - 

َكمٍّْم َىاُروَن َأَخاَك َأْن »: َوَقاَل الرَّيبُّ ِلُموَسى2. َوَكمَّيَم الرَّيبُّ ُموَسى َبْعَد َمْوِت اْبَنْي َىاُروَن ِعْنَدَما اْقَتَرَبا َأَماَم الرَّيبٍّ َوَماَتا1
نٍّي ِفي السَّيَحاِب َأَتَراَءى اَل َيْدُخَل ُكلَّي َوْقٍت ِإَلى اْلُقْدِس َداِخَل اْلِحَجاِب َأَماَم اْلِغَطاِء الَّيِذي َعَمى التَّياُبوِت ِلَئالَّي َيُموَت، ألَ 

َيْمَبُس َقِميَص َكتَّياٍن 4. ِبَثْوِر اْبِن َبَقٍر ِلَذِبيَحِة َخِطيَّيٍة، َوَكْبٍش ِلُمْحَرَقةٍ : وُن ِإَلى اْلُقْدسِ ِبيَذا َيْدُخُل َىارُ 3. َعَمى اْلِغَطاءِ 
َفَيْرَحُض . ِثَياٌب ُمَقدَّيَسةٌ ِإنَّيَيا . انٍ ُمَقدَّيًسا، َوَتُكوُن َسَراِويُل َكتَّياٍن َعَمى َجَسِدِه، َوَيَتَنطَّيُق ِبِمْنَطَقِة َكتَّياٍن، َوَيَتَعمَّيُم ِبِعَماَمِة َكتَّي 

َوُيَقرٍُّب 6. َوِمْن َجَماَعِة َبِني ِإْسَراِئيَل َيْأُخُذ َتْيَسْيِن ِمَن اْلَمْعِز ِلَذِبيَحِة َخِطيَّيٍة، َوَكْبًشا َواِحًدا ِلُمْحَرَقةٍ 5. َجَسَدُه ِبَماٍء َوَيْمَبُسَيا
َوَيْأُخُذ التَّيْيَسْيِن َوُيوِقُفُيَما َأَماَم الرَّيبٍّ َلَدى َباِب َخْيَمِة 7. ُر َعْن َنْفِسِو َوَعْن َبْيِتوِ َىاُروُن َثْوَر اْلَخِطيَّيِة الَّيِذي َلُو، َوُيَكفٍّ 

الَّيِذي َخَرَجْت  َوُيَقرٍُّب َىاُروُن التَّيْيَس 9. ُقْرَعًة ِلمرَّيبٍّ َوُقْرَعًة ِلَعَزاِزيلَ : َوُيْمِقي َىاُروُن َعَمى التَّيْيَسْيِن ُقْرَعَتْينِ 8. االْجِتَماعِ 
، 10. َعَمْيِو اْلُقْرَعُة ِلمرَّيبٍّ َوَيْعَمُمُو َذِبيَحَة َخِطيَّيةٍ  َوَأمَّيا التَّيْيُس الَّيِذي َخَرَجْت َعَمْيِو اْلُقْرَعُة ِلَعَزاِزيَل َفُيوَقُف َحيًّا َأَماَم الرَّيبٍّ

 .ةِ ِلُيَكفٍَّر َعْنُو ِلُيْرِسَمُو ِإَلى َعَزاِزيَل ِإَلى اْلَبرٍّيَّي 

َوَيْأُخُذ ِمْلَء 12ِة الَّيِذي َلُو، َوُيَقدٍُّم َىاُروُن َثْوَر اْلَخِطيَّيِة الَّيِذي َلُو َوُيَكفٍُّر َعْن َنْفِسِو َوَعْن َبْيِتِو، َوَيْذَبُح َثْوَر اْلَخِطيَّي »11
، َوِمْلَء َراَحَتْيوِ  َبُخوًرا َعِطًرا َدِقيًقا، َوَيْدُخُل ِبِيَما ِإَلى َداِخِل اْلِحَجاب  اْلَمْجَمَرِة َجْمَر َناٍر َعِن اْلَمْذَبِح ِمْن َأَماِم الرَّيبٍّ

، َفُتَغشٍّي َسَحاَبُة اْلَبُخوِر اْلِغَطاَء الَّيِذي َعَمى الشَّيَياَدِة 13 ثُمَّي َيْأُخُذ ِمْن 14. َفاَل َيُموتُ َوَيْجَعُل اْلَبُخوَر َعَمى النَّياِر َأَماَم الرَّيبٍّ
 .َوُقدَّياَم اْلِغَطاِء َيْنِضُح َسْبَع َمرَّياٍت ِمَن الدَّيِم ِبِإْصَبِعوِ . ِضُح ِبِإْصَبِعِو َعَمى َوْجِو اْلِغَطاِء ِإَلى الشَّيْرقِ َدِم الثَّيْوِر َوَينْ 

َيْنِضُحُو : َكَما َفَعَل ِبَدِم الثَّيْورِ  َوَيْفَعُل ِبَدِموِ . ثُمَّي َيْذَبُح َتْيَس اْلَخِطيَّيِة الَّيِذي ِلمشَّيْعِب، َوَيْدُخُل ِبَدِمِو ِإَلى َداِخِل اْلِحَجابِ »15
َوىَكَذا . َفُيَكفٍُّر َعِن اْلُقْدِس ِمْن َنَجاَساِت َبِني ِإْسَراِئيَل َوِمْن َسيٍَّئاِتِيْم َمَع ُكلٍّ َخَطاَياُىمْ 16َعَمى اْلِغَطاِء َوُقدَّياَم اْلِغَطاِء، 

َواَل َيُكْن ِإْنَساٌن ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِمْن ُدُخوِلِو ِلمتَّيْكِفيِر ِفي 17. ُىْم ِفي َوَسِط َنَجاَساِتِيمْ َيْفَعُل ِلَخْيَمِة االْجِتَماِع اْلَقاِئَمِة َبْينَ 
الَّيِذي َأَماَم الرَّيبٍّ  ثُمَّي َيْخُرُج ِإَلى اْلَمْذَبحِ 18. اْلُقْدِس ِإَلى ُخُروِجِو، َفُيَكفٍُّر َعْن َنْفِسِو َوَعْن َبْيِتِو َوَعْن ُكلٍّ َجَماَعِة ِإْسَراِئيلَ 

َوَيْنِضُح َعَمْيِو ِمَن الدَّيِم ِبِإْصَبِعِو 19. َيْأُخُذ ِمْن َدِم الثَّيْوِر َوِمْن َدِم التَّيْيِس َوَيْجَعُل َعَمى ُقُروِن اْلَمْذَبِح ُمْسَتِديًرا. َوُيَكفٍُّر َعْنوُ 
 .َبِني ِإْسَراِئيلَ  َسْبَع َمرَّياٍت، َوُيَطيٍُّرُه َوُيَقدٍُّسُو ِمْن َنَجاَساتِ 

َوَيَضُع َىاُروُن َيَدْيِو 21. َوَمَتى َفَرَغ ِمَن التَّيْكِفيِر َعِن اْلُقْدِس َوَعْن َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَعِن اْلَمْذَبِح، ُيَقدٍُّم التَّيْيَس اْلَحيَّي »20
اَياُىْم، َوَيْجَعُمَيا َعَمى َرْأِس َعَمى َرْأِس التَّيْيِس اْلَحيٍّ َوُيِقرُّ َعَمْيِو ِبُكلٍّ ُذُنوِب َبِني ِإْسَراِئيَل، َوُكلٍّ َسيٍَّئاِتِيْم َمَع ُكلٍّ َخطَ 
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يَّيِة، ِلَيْحِمَل التَّيْيُس َعَمْيِو ُكلَّي ُذُنوِبِيْم ِإَلى َأْرٍض ُمْقِفَرٍة، َفُيْطِمُق التَّيْيَس ِفي 22 التَّيْيِس، َوُيْرِسُمُو ِبَيِد َمْن ُياَلِقيِو ِإَلى اْلَبرٍّ
يَّيةِ  . َضُعَيا ُىَناكَ ْلُقْدِس َويَ ثُمَّي َيْدُخُل َىاُروُن ِإَلى َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَيْخَمُع ِثَياَب اْلَكتَّياِن الَّيِتي َلِبَسَيا ِعْنَد ُدُخوِلِو ِإَلى ا23. اْلَبرٍّ

لشَّيْعِب، َوُيَكفٍُّر َعْن َنْفِسِو َوَيْرَحُض َجَسَدُه ِبَماٍء ِفي َمَكاٍن ُمَقدَّيٍس، ثُمَّي َيْمَبُس ِثَياَبُو َوَيْخُرُج َوَيْعَمُل ُمْحَرَقَتُو َوُمْحَرَقَة ا24
َوالَّيِذي َأْطَمَق التَّيْيَس ِإَلى َعَزاِزيَل َيْغِسُل ِثَياَبُو َوَيْرَحُض 26. حِ َوَشْحُم َذِبيَحِة اْلَخِطيَّيِة ُيوِقُدُه َعَمى اْلَمْذبَ 25. َوَعِن الشَّيْعبِ 

َوَثْوُر اْلَخِطيَّيِة َوَتْيُس اْلَخِطيَّيِة المَّيَذاِن ُأِتَي ِبَدِمِيَما ِلمتَّيْكِفيِر ِفي اْلُقْدِس 27. َجَسَدُه ِبَماٍء، َوَبْعَد ذِلَك َيْدُخُل ِإَلى اْلَمَحمَّيةِ 
َوالَّيِذي ُيْحِرُقُيَما َيْغِسُل ِثَياَبُو َوَيْرَحُض 28. ُىَما ِإَلى َخاِرِج اْلَمَحمَّيِة، َوُيْحِرُقوَن ِبالنَّياِر ِجْمَدْيِيَما َوَلْحَمُيَما َوَفْرَثُيَماُيْخِرجُ 

 .َجَسَدُه ِبَماٍء، َوَبْعَد ذِلَك َيْدُخُل ِإَلى اْلَمَحمَّيةِ 

: يَّيًة، َأنَّيُكْم ِفي الشَّيْيِر السَّيابِع ِفي َعاِشِر الشَّيْيِر ُتَذلٍُّموَن ُنُفوَسُكْم، َوُكلَّي َعَمل اَل َتْعَمُمونَ َوَيُكوُن َلُكْم َفِريَضًة َدْىرِ »29
اَياُكْم َأَماَم الرَّيبٍّ ِمْن َجِميِع َخطَ . أَلنَّيُو ِفي ىَذا اْلَيْوِم ُيَكفٍُّر َعْنُكْم ِلَتْطِييِرُكمْ 30. اْلَوَطِنيُّ َواْلَغِريُب النَّياِزُل ِفي َوَسِطُكمْ 

َوُيَكفٍُّر اْلَكاِىُن الَّيِذي َيْمَسُحُو، َوالَّيِذي َيْمأُل َيَدُه 32. َسْبُت ُعْطَمٍة ُىَو َلُكْم، َوُتَذلٍُّموَن ُنُفوَسُكْم َفِريَضًة َدْىِريَّيةً 31. َتْطُيُرونَ 
َوَعْن َخْيَمِة االْجِتَماِع . َوُيَكفٍُّر َعْن َمْقِدِس اْلُقْدسِ 33الثٍَّياَب اْلُمَقدَّيَسَة،  َيْمَبُس ِثَياَب اْلَكتَّياِن،. ِلْمَكَياَنِة ِعَوًضا َعْن َأِبيوِ 

اِئيَل ِمْن َوَتُكوُن ىِذِه َلُكْم َفِريَضًة َدْىِريَّيًة ِلمتَّيْكِفيِر َعْن َبِني ِإْسرَ 34. َوَعِن اْلَكَيَنِة َوُكلٍّ َشْعِب اْلَجَماَعِة ُيَكفٍّرُ . َواْلَمْذَبِح ُيَكفٍّرُ 
 " .َفَفَعَل َكَما َأَمَر الرَّيبُّ ُموَسى. «َجِميِع َخَطاَياُىْم َمرَّيًة ِفي السَّيَنةِ 

يو أىمية المي حصل ده؟  أنا حقايق  4، ، وفي كل ِسفر الالويين16في أصحاح  عايزين نشوفإيو المي حصل؟ وا 
 . حقايق في غاية األىمية 4شايف إن األصحاح ده، وكل الِسفر عايز يزرعيا في قموبنا وعقولنا، 

الموضوع مالي . مرة 90فر الالويين، تعبيرات القداسة موجودة في سِ . ييوه قدوس. اهلل قدوسالحقيقة األولى، 
تو، حقيقة إنو كامل النقاء، وكامل االنفصال، الِسفر، قداسة اهلل، ازاي إن شعب اهلل المفروض يكونوا انعكاس لقداس

بنشوف الكالم ده من األول من . ىو صالح لألبد، قدوس لألبد، صاحب الكرامة لألبد. ومتفرد بالتمام عن اآلخرين
ليو؟ . من أول ما الكتاب بيحكي لنا إن أوالد ىارون قدموا نار غريبة أمام اهلل وماتوا 16ِسفر الالويين أصحاح 

دي قصة والد ىارون ناداب . بسرعة 10ارجعوا لالويين . ألنيم ماعامموش اهلل بصفتو اهلل القدوس، عشان كده ماتوا
اسمعوا المي حصل، . موح بيياوازاي دخموا قدس األقداس وقدموا نار مش مس 1: 10وأبييو المي في الالويين 
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َبا َأَماَم : َوَأَخَذ اْبَنا َىاُرونَ " الرَّيبٍّ َناًرا َناَداُب َوَأِبيُيو، ُكلٌّ ِمْنُيَما ِمْجَمَرَتُو َوَجَعاَل ِفيِيَما َناًرا َوَوَضَعا َعَمْيَيا َبُخوًرا، َوَقرَّي
ىَذا َما َتَكمَّيَم ِبِو »: َفَقاَل ُموَسى ِلَياُرونَ . ِد الرَّيبٍّ َوَأَكَمْتُيَما، َفَماَتا َأَماَم الرَّيبٍّ َفَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعنْ . َغِريَبًة َلْم َيْأُمْرُىَما ِبَيا

دُ : الرَّيبُّ َقاِئالً   " .َفَصَمَت َىاُرونُ . «ِفي اْلَقِريِبيَن ِمنٍّي َأَتَقدَّيُس، َوَأَماَم َجِميِع الشَّيْعِب َأَتَمجَّي

وس، فقداستو بتعمل فينا خوف صحي يخمينا نحس ألنو قد. ماينفعش نستيين بالرب. وسفيو نتايج لحقيقة إن اهلل قد
بتدخل محضر القدوس، ومش بتدخل باستيانة أو  كلما تيجي محضر الرب، مكتوب في الالويين إن. رىبةواحترام ب

ماندخمش عايزين ناخد بالنا ىنا، أنا مش عايزكو تقولوا إحنا جايين محضر الرب يبقى المفروض . استخفاف
. احنا النياردة مش بندخل قدس األقداس زي ماكانوا بيعمموا في العيد القديم. ببساطة، مش ده المقصود محضره

لي جواىم محضر اهلل القدوس مش المؤمنين ال. ، إلن محضر اهلل ساكن جوانا يا أخوةقبل كده قمنا الكالم ده 
دي حقيقة المفروض تمالنا . الحقيقة دي مفروض تخمينا في خوف. بيتعامموا مع محضره باستخفاف أو استيانة

 .بنا تجاىيالالمخافة، فمانستيونش بييا أو نقسي قب

يقول ليارون ازاي إن الرب قال لموسى  16بنشوف في الالويين . الزم ننسحق أمام اهلل. مانقدرش نستيون باهلل
. لما الرب بيمخص يوم الكفارة كمو 29تعالوا نروح آلخر األصحاح في عدد . يدخل محضر الرب، ووصف لو ازاي

بصوا الرب بيقول إيو؟ " ،َوَيُكوُن َلُكْم َفِريَضًة َدْىِريَّيًة، َأنَّيُكْم ِفي الشَّيْيِر السَّيابِع ِفي َعاِشِر الشَّيْيرِ "اسمعوا بيقول إيو، 
." َسْبُت ُعْطَمٍة ُىَو َلُكْم، َوُتَذلٍُّموَن ُنُفوَسُكمْ "، 31ونفس الكالم مكتوب في عدد  ".ُتَذلٍُّموَن ُنُفوَسُكمْ " ".ُتَذلٍُّموَن ُنُفوَسُكمْ "

وىي نفس الكممة الموجودة في بداية ِسفر الخروج لما كان . الكممة معناىا الحرفي تقمعوا نفسكو أو تتواضعوا
والحقيقة ىي إن قداسة اهلل بتخميك تتواضع أمام اهلل، . ب اهلل كان تحت المذلة في أرض مصربيوصف ازاي شع

بنشوف عزرا . وده المي بنشوفو في عبادة العيد القديم في أماكن تانية. وتنكسر قدامو، وتعترف بحقيقة إن اهلل عظيم
نا خجالن وحاسس بالخزي لدرجة إني مش قادر أ. انت عظيم جًدا"وىو عمى وشو، وفارد إيديو قدام اهلل، وبيقول لو، 

 ." انا ماستحقش اكون في محضرك! ويٌل لي" لما قال،  6ده المي شفناه في إشعياء أصحاح ." أبص ناحيتك

وأعتقد إن اهلل عايز يقول لنا حاجة ىنا، سواء في حياتنا الشخصية، أو لما نتجمع عشان نعبد الرب مع بعض، 
يمة زي المي منتجمع عشان نعبد الرب، بيبقى عندنا مساحة كبيرة لالحتفال وبنرنم ترانيم جبألننا في عصرنا ده لما 
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لالنكسار  كمان مجاللكن في نفس الوقت، فيو . رنمناىا النياردة وبنصقف فييا ونرقص، ونغني، وكل ده جميل
والزم المفيوم ده . رناوالتواضع والبكاء عمى الخطية في محضر اهلل القدوس، وده شيء مش موجود كتير في عص

 . يرجع لنا تاني، ألن في الحقيقة، لو مفيش مكان في عبادتنا لالنكسار والتذلل، يبقى مفيش مكان لمحضر اهلل

 . أمامو ننسحقوالزم . نستيين بيو ماينفعش. اهلل قدوس

بين لنا الحقيقة دي تىارون بأوالد قصة . الخطية مميتة. الخطية مميتةالحقيقة التانية، ألن اهلل قدوس، عشان كده، 
ما تبص عمى ِسفر الالويين ل. مرة واحدة بس دخموا فييا محضر الرب بطريقة ممنوعة، اتضربوا وماتوا. بوضوح

لما نبص عمى طريقة ترتيب . ِسفر الالويين بيبين لنا كده. عندنا ميل قوي لمخطيةككل، ىاتالقي أول حاجة فيو إن 
وكأن عندنا . وصف لمذبايح ،حاحأصفي كل من األول، ، كان عندنا 16ية أصحاح ِسفر الالويين نالقي إنو لغا

، بنالقي الرب بيدييم الناموس، الناموس 27لغاية  12تقويم سنوي، أو جدول ذبايح، وبعد كده، من أصحاح 
إداىم مجموعة من فيو حاجة الزم تمفت انتباىنا، ىي إن الرب قبل ما يقدم ليم الناموس، . األخالقي المي يتبعوه

عندنا ميل لمخطية، لعصيان ناموس اهلل، احنا . ده شيء مفروغ منو. ، ىايكسروا الناموسعالذبايح، ألنيم في الواق
الخطايا المقصودة  فكرةعشان كده فيو ضرورة إن أكتر من ُنص الِسفر يبقى مميان ذبايح، وسفر الالويين بيبين لنا 

احنا اتولدنا بطبيعة . الخطية موجودة في كياننا تحصل مننا مرة وخالص؛مش حاجة بالخطية . والغير مقصودة
 مش حاسس إنك بتكره الحقيقة دي؟ . احنا ميالين لمخطية. كمنا كده. بتتمرد عمى اهلل ، بتبعد عن ناموسو

عقوبة إن  ، ومش بس كده، لكن ِسفر الالويين بيقول لنا بوضوحعندنا ميل قوي لمخطيةِسفر الالويين بيبين لنا إن 
مش بس قصة أوالد ىارون، لكن إيو رأيكو في الزنا؟ إيو . وده مبدأ موجود كتير في ِسفر الالويين. الخطية قاسية

لما . أجرة كذا، وعقاب كذا، وعقاب كذا ىو الموت الموت الموت: وده بيجيبنا لقائمة طويمة. عقوبة الزنا؟ الموت
اتكمم عمى الرب وجدف عمى . نعمل معاه إيو؟ نرجمو. لى اسم الرب، ىانالقي راجل مرة جدف ع24نروح الالويين 

ضوع والم. الموضوع ما يستاىمش كل دهممكن لما نقرا الكالم ده نقول . الرب قال نرجمو. اسمو، يبقى الزم نرجمو
واحدة بصة . رات لوط بصت ورا، راحت ماتت في الحالمِ . الالويين بس، ده في العيد القديم كمو رده مش في ِسف

ىانوصل لِسفر العدد بعد كام حمقة، وىانشوف راجل جمع حطب في السبت، . را، بقت عامود ممح، في لحظةلوَ 
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نقل تابوت العيد بطريقة قدام في العيد القديم لما بنشوف شعب الرب بي. اترجم عشان كان بيجمع حطب. فرجموه
 . لمسو ماتكان ىايقع، فراح واحد مد إيده عشان يسنده، وأول ما  مش صح،

حنانيا  لما، 5عمال في أ. أل، في العيد الجديد كمان." بس دي قصص غريبة بتاعت العيد القديم"ممكن تقول لي، 
إيو رأيكو في منيج التبشير ده؟ إيو رأيكو لو ابتدا . ماتوامة المي جايين يقدموىا لمكنيسة، ختمسوا من التقداوسفيرة 

واحد اترجم عشان كان ! ابتدينا نمم العطا، حد ىاييجي تاني؟ ممكن تقول، بس دي قسوة زايدةالناس يموتوا واحنا 
احنا شايفين إن دي قسوة ألننا بنُبص عمى الخطية من وجية نظر !" وواحد كذب، مات في لحظتيا! بيمم حطب

صيت أمر حد إداىولك، لو ع! إن لو حد قال عميَّي حاجة شريرة، مايكونش عقابو الموت بنعتبرإنسانية، احنا 
قسوة . العمل نفسو متوقفة عمىوىنا الزم نفيم إن قسوة الخطية مش ! الموضوع مايستحقش الموت عمى الغمطة دي

لو كانت خطيتك ضد صخرة، ماكنتش . فكروا في الكالم ده. الشخص المي أخطأنا في حقومتوقفة عمى الخطية 
بال اهلل، تبقى مذنب لألبد، مذنب ضد لو كانت خطيتك . مذنبلو كانت خطيتك ضد إنسان، ماتبقاش . تبقى مذنب

 . بال حدودبعدم احترام اهلل، ألن ليو الكرامة  حدود

ِبَخِطيَّيٍة َواِحَدٍة َصاَر "، 5مكتوب في رومية . 3خطية واحدة في التكوين . ىي دي القصة المي بنشوفيا من البداية
كل الشر المي في العالم؛ األخالقي . خطية واحدة ىي المي ابتدت كل حاجة." ِلمدَّيْيُنوَنةِ اْلُحْكُم ِإَلى َجِميِع النَّياِس 

الحروب  الثمرة، وبسبب كبرياءىم وعصيانيم جتأكموا من . والطبيعي، وكل شيء في العالم، راجع لخطية واحدة
ده من خطية واحدة، وأنا وانت العالمية، واليولوكوست، والزالزل وتسونامي، واإلرىاب واألمراض والسرطان، كل 

موت ال نيائي، ألنك أخطيت في حق موت أبدي، . أجرة الخطية إيو؟ موت. ارتكبنا اآلالف منيا، والالويين واضح
 . اهلل الال نيائي في القداسة

 وكأفراد موجودين في المكان النياردة إن تكون من ثمارباصمي إننا كعائمة إيمان . الخطية مميتة. الرب قدوس
قرايتنا في الالويين ومن تواجدنا النياردة إن أنا وانت نخرج من المكان النياردة بنكره الخطية أكتر من ما دخمنا 

 . وندرك قسوة الخطية أكتر من ما دخمنا
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إدراَك  إنَّي "، وقال فيو، ليس كما يُفتََرض أن يكونكتب كتاب اسمو  Cornelius Plantingaكورنيميوس بالتينجا 
. الخطيةَ  يكرىونَ  كان المؤمنونَ . لنا، كانت أموًرا كظِ بالخطيةِ  المؤلمَ  واالعترافَ  لمعصيانِ  العميقَ  اإلدراكَ ، الخطيةِ 

كان . كان بعٌض من آباِئنا األوائل يتألمون من خطاياىم. حزنون عميياوي. كانوا ييربون منيا. كانوا يخافون منيا
ليا سنواٌت التي  كانت المرأةُ . الربِ  ليتقدَم عمى مائدةِ  يذىبَ  كاِنو أنْ إن كان بإم أعصاَبو يتساَءلُ  الذي يفقدُ  الرجلُ 

. بدأ يخبو ىذا الظلَ  لكنَّي . ُد خالَصيادتو كانت ىذه الخطيةُ  إنْ  تساَءلُ تاألكثر،  والذكاءِ  الجاذبيةِ  تحسُد أخَتيا ذاتَ 
كان ىناك وقٌت، كان فيو ىذا . توحي باستيزاٍء داخمي وبنغمةٍ  ُتقاُل بابتسامةٍ " لقد أثمَت،"لقد أصبحت اآلن عبارُة 

ساعدنا . ساعدنا يا رب نفيم الطبيعة المميتة ألصغر خطية بتواجينا أو تغرينا." اهلل االتياُم قادًرا عمى إسقاِط رجالِ 
 . يا رب نكرىيا، ونشوف إن خطية واحدة تستحق الغضب األبدي

، وعايزين نشوف ازاي اإلنسان الخاطي يقدر يعيش والخطية مميتة، قدوس اهلللو كان . وده يجيبنا لمحقيقة التالتة
تعالوا نروح سوا بسرعة لالويين . الذبيحة ضرورة. الذبيحة ضرورة: مع اهلل القدوس، نالقي الحقيقة التالتة منطقية

ألنيا مفتاح . لو مش عامل خط تحت اآلية دي في كتابك، يا ريت تحط تحتييا خط. 11وعدد  17أصحاح 
ش الدم ىنا، رُ "لما تقرا ِسفر الالويين، بيجي لك سؤال، ىو ليو الدم موجود في كل حتة في الِسفر؟ . الموضوع كمو
الدَّيِم، َفَأَنا َأْعَطْيُتُكْم  في"إيو؟ " َي ِفيأَلنَّي َنْفَس اْلَجَسِد هِ "مكتوب، . ىايفيمنا ليو 11: 17الالويين ." ارمي الدم ىنا

لما بتقدم الذبيحة، لما الدم . يبقى الدم يمثل الحياة" .ِإيَّياُه َعَمى اْلَمْذَبِح ِلمتَّيْكِفيِر َعْن ُنُفوِسُكْم، أَلنَّي الدَّيَم ُيَكفٍُّر َعِن النَّيْفسِ 
وتستحق الموت، واهلل قدوس، يبقى  يتةكانت الخطية مم المي بنشوفو ىنا ىو إنو لو. بيتسفك، فده بيمثل إيو؟ الموت

عشان قداستو وعدلو يسودوا، يبقى رد الفعل عمى الخطية الزم يكون الموت، عشان كده كل مرة بنشوف الدم في 
الموت حصل، ودي صورة عن الشخص المي بيختبر . ِسفر الالويين بنفيم إن الذبيحة بتقول إن تمن الخطية اتدفع

 . الموت بدل الخاطي

كان ىو ده اليوم . كانوا في العيد القديم بيقدموا ذبيحة سنوية في يوم الكفارة. نا لمحور يوم الكفارة كمووده يجيب
أواًل، كان الكاىن . عنصركان إيو المي بيحصل في اليوم ده؟ كام . المسموح فيو لشعب اهلل إنيم يدخموا محضر اهلل

رين تكوين خيمة االجتماع؟ كانت الدار الخارجية، فاك. كان رئيس الكينة يدخل خيمة االجتماع. يدخل القدس
وبعد ما والد ىارون؛ ناداب وأبييو ماتوا، اتفق شعب . بتفصل قدس األقداسوبعدين القدس، والحجاب، ودي ستارة 
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إسرائيل إن شخص واحد ىو المي يدخل قدس األقداس بالنيابة عن كل الشعب، وكانوا متفقين إنيا تكون مرة في 
 . السنة

ي، وده رمز عن التذلل دبنشوف إن رئيس الكينة البس المالبس الكتان البسيطة، المختمفة عن لبس الكاىن العا كنا
. كان ياخد حمام كويس، ويمبس المالبس المقدسة دي، المي بتعكس قداسة اهلل ويدخل باتضاع. في محضر الرب

عشان لما رئيس الكينة يدخل، التقميد بيقول إنيم في طرف الرداء بتاعو،  أجراسوعرفنا بعد كده إنيم كانوا بيحطوا 
ان طول ما ىو ماشي واألجراس بترن، يبقى كل حاجة كانوا كمان بيبقوا رابطين حبل حوالين رجمو مفرود لبرة، عش

ولو ده حصل، ماحدش ىايفكر يدخل وراه أبًدا، فكانوا يسحبوه . ماشية تمام، لكن لو األجراس وقفت، يبقى أكيد مات
 . حبلمن ال

 سمع رنة األجراس، وعمال تسأل نفسكمتخيمين المشيد؟ تخيل نفسك واقف برة خيمة االجتماع في صمت تام، بت
 . ىايخرج من محضر الرب وال أل، وواقف في احترام وخوف من محضر الرب

 3بتبقى من  ايح ىنابكانت الذ. دم الحمل المي بال عيب: كان الكاىن بيدخل قدس األقداس، ومعاه العنصر التاني
كان التور بيدبح كفارة عن خطايا الكاىن، ألن الكاىن ىو نفسو خاطي، وبعدين . حيوانات، ثور وخروفين
بنالقي الكاىن داخل بدم . ياخد دم التيس المي اتدبح معاهىن الكاو .يموتبيعيش، والتاني بالخروفين، واحد منيم 

ىد فيو ماتنسوش إن تابوت الع. والبخور مالي قدس األقداسالتور عن نفسو، ودم الخروف عن شعب إسرائيل، 
 . ناموس اهلل، وعميو الكروبيم الدىب، وحضور اهلل بيكون فوق ناموسو وبين مالكين الكروبيم

فالكاىن بيدخل ومعاه دم التور ودم التيس، كفارة عن نفسو وعن الشعب، والمفروض يرش الدم عمى الغطا، غطاء 
الكاىن كان يدخل . ماحدش ببيقعد عميو. كرسي الرحمة، بس مش شكمو عمى ىيئة كرسي واسمو كمان. الكفارة

محضر . لكن ليو؟ ركزوا معايا. الغطاكان يدخل يرش الدم عمى كرسي الرحمة، . ويخرج بسرعة عمى قد ما يقدر
شيش مالشعب ما .لما اهلل يبص عمى ناموسو، يالقي شعب إسرائيل كسره. اهلل في قداستو جالس عمى عرش ناموسو

بنشوف ىنا صورة لقداسة اهلل . يا تستحق الموتااهلل يشوف خطايا إسرائيل، وزي ما قمنا إن الخط. عمى الناموس
وعدلو، وكسر الناموس، وغضب اهلل المسكوب عمى المي كسروا الناموس، فكان ييجي الكاىن ويرش الدم عمى 
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شاف خطايا إسرائيل وبدل ما إن اهلل بيقول لمي حاصل ىنا المشيد ا. غطاء الكفارة كصورة بتقول إن الموت حصل
ل الذبيحة كبديل، بنشوف إن الخروف مات بدال بِ بو عمى شعبو، بدل ما يموتوا نتيجة خطاياىم، الرب قِ يصب غض
ىي دي الطريقة المي يكفر بييا . وبالطريقة دي بقى اهلل عادل بالنسبة لمخطية، ورحيم بالنسبة لشعبوشعب اهلل، 

 . لكاىن عن الشعب، ويتصالح الشعب مع اهللا

، ويعترف بخطايا الشعب، كرمز 22-20ولما يخرج، عندنا التيس التاني موجود، فيحط الكاىن إيده عميو، عدد 
وده . النتقال الخطية لمتيس، وبعدين ييجي المي ماسك التيس وياخده لمبرية ويسيبو يمشي من غير ما يرجع تاني

ىو ده . اتشالت خالص ومش ىاترجع تاني. ة، لخطية الشعب المي راحت ومش راجعة تانيرمز لمذنب، لمدينون
 . المي كان بيحصل في يوم الكفارة

كانت الكفارة تتم، وفي األسبوع المي . ىي دي المشكمة الوحيدة. كانت ذبيحة الزم تتكررالعنصر التالت، إن دي 
بعده، أو الشير المي بعده، يعمموا الخطية تاني فالزم السنة المي بعدىا يتعمل يوم الكفارة تاني، والسنة المي بعدىا، 

 . ىا، والمي بعدىا، ويفضل يوم الكفارة يتكرر عمى طولدبعدىا، والمي بعوالمي 

. ار لخطية الشعبه مع إن يوم الكفارة ىو صورة لنعمة اهلل لشعبو، لكن المي حصل ىو إنو بقى تذكبس النتيجة، إن
مرة كل سنة  كان الزم يدخل الكاىن. م الكفارةكل يوم، وكل شير وكل سنة إنيم محتاجين يو بقى حاجة بتفكرىم

، 1: 10تعالوا نروح العبرانيين . جديد، في نيايات العيد ال10تعالوا معايا لمعبرانيين . ويكفر عن خطايا الشعب
كان بيورييم إنيم محتاجين غفران . كان بيفكر الشعب بخطاياىم. ونشوف المي قالو العيد الجديد عن يوم الكفارة

عن يوم الكفارة ونظام الذبايح،  1: 10مكتوب في العبرانيين . دائم ويوم الكفارة ماكانش بيجيب ليم الغفران الدائم
لذَّيَباِئِح ُكلَّي َسَنٍة، الَّيِتي ُيَقدٍُّموَنَيا أَلنَّي النَّياُموَس، ِإْذ َلُو ِظلُّ اْلَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة اَل َنْفُس ُصوَرِة اأَلْشَياِء، اَل َيْقِدُر َأَبًدا ِبَنْفِس ا"

الَّي، َأَفَما َزالَ . َعَمى الدَّيَواِم، َأْن ُيَكمٍَّل الَّيِذيَن َيَتَقدَّيُمونَ  ْت ُتَقدَّيُم؟ ِمْن َأْجِل َأنَّي اْلَخاِدِميَن، َوُىْم ُمَطيَّيُروَن َمرَّيًة، اَل َيُكوُن َلُيْم َواِ 
كانوا دايًما " .أَلنَّيُو اَل ُيْمِكُن َأنَّي َدَم ِثيَراٍن َوُتُيوٍس َيْرَفُع َخَطاَيا4. لِكْن ِفيَيا ُكلَّي َسَنٍة ِذْكُر َخَطاَيا. َأْيًضا َضِميُر َخَطاَيا

 . يوم الكفارة ومحتاجينروا إنيم منفصمين عن اهلل بيفتك
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لحقائق لمي لسة ىاتيجي، المي احنا عارفين إنيا ىاتحصل عمى الخيرات العتيدة، عمى االقديم بيشاور لنا  وىنا العيد
صل في لجديد صورة مجيدة عمى ضوء المي حبنالقي في العيد ا .اهلل مع شعبو، بسبب تدبيرات اهللبسبب عيد 

بدل الذبيحة السنوية المي في يوم الكفارة، العيد الجديد بيقدم لنا صورة لذبيحة دائمة في موت . 16الالويين 
زي ما كانت خيمة االجتماع المي شفناىا المرة المي فاتت صورة لحقيقة . المسيح، وىو ده جوىر رسالة العبرانيين

الالويين ىو صورة لحقيقة لسة جاية لذبيحة دائمة المي في عظيمة لسة ىاتيجي، فيوم الكفارة المي بنشوفو في ِسفر 
َوَأمَّيا اْلَمِسيُح، َوُىَو "اسمعوا، . 11: 9تعالوا نرجع أصحاح واحد في الرسالة لمعبرانيين ونقرا العبرانيين . موت المسيح

اأَلْكَمِل، َغْيِر اْلَمْصُنوِع ِبَيٍد، َأِي الَّيِذي َلْيَس ِمْن ىِذِه اْلَخِميَقِة، َقْد َجاَء َرِئيَس َكَيَنٍة ِلْمَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة، َفِباْلَمْسَكِن اأَلْعَظِم وَ 
أَلنَّيُو ِإْن َكاَن َدُم ِثيَراٍن . اَوَلْيَس ِبَدِم ُتُيوٍس َوُعُجول، َبْل ِبَدِم َنْفِسِو، َدَخَل َمرَّيًة َواِحَدًة ِإَلى اأَلْقَداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِديًّ 

ِسيَن، ُيَقدٍُّس ِإَلى َطَياَرِة اْلَجَسِد، َفَكْم ِباْلَحِريٍّ َيُكوُن َدُم َوُتُيو اْلَمِسيِح، الَّيِذي ِبُروٍح ٍس َوَرَماُد ِعْجَمٍة َمْرُشوٌش َعَمى اْلُمَنجَّي
 " !ُموا اهلَل اْلَحيَّي َأَزِليٍّي َقدَّيَم َنْفَسُوِ هلِل ِباَل َعْيٍب، ُيَطيٍُّر َضَماِئَرُكْم ِمْن َأْعَمال َميٍَّتٍة ِلَتْخدِ 

مفيش رئيس كينة بيدخل قدس أرضي، لكن رئيس كينة دخل القدس . ىي دي الفكرة المي في العيد الجديد
خة من حقيقة أكبر، ت إن خيمة االجتماع ىي رمز، ىي نسقمنا المرة المي فات. ىو ده الفرق الجوىري. السماوي

المسيح وذبيحتو، فيو مادخمش ىيكل، وال خيمة اجتماع مصنوعة لما نيجي نتكمم عن . والحقيقة ىي حقيقة سماوية
َفَكاَن َيْمَزُم َأنَّي َأْمِثَمَة اأَلْشَياِء الَّيِتي ِفي السَّيَماَواِت ُتَطيَّيُر ِبيِذِه، َوَأمَّيا "، 23: 9بصوا في أصحاح . بأيادي البشر

نَّي اْلَمِسيَح َلْم َيْدُخْل ِإَلى َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَيٍد َأْشَباِه اْلَحِقيِقيَّيِة، َبْل ِإَلى ألَ . السَّيَماِويَّياُت َعْيُنَيا، َفِبَذَباِئَح َأْفَضَل ِمْن ىِذهِ 
 " .السَّيَماِء َعْيِنَيا، ِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو اهلِل أَلْجِمَنا

آِخًذا . "المقدس، باتضاعلكن في محضر اهلل الحقيقي المجيد يسوع مادخمش قدس األقداس بتاع خيمة االجتماع، 
ِميبِ . ُصوَرَة َعْبٍد، َصاِئًرا ِفي ِشْبِو النَّياسِ  ْذ ُوِجَد ِفي اْلَيْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُو َوَأَطاَع َحتَّيى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّي " .َواِ 

دم دم تور كفارة عن كان الكاىن الزم يق. دخل القدس السماوي مش بدم خروف بال عيب، لكن بدم إنسان بال عيب
فدخل بالنيابة عنا، مش . ماعممش خطية عشان يحتاج يكفر عنيا. ماكانش فيو خطية. بس يسوع أل. خطاياه ىو

كانوا بيبصوا عمى دم الذبايح دي،  الناس بتوع العيد القديمزي ما بدم حاجة أو حد تاني، لكن بدمو ىو، عشان 
 . ةيتصالحوا مع اهلل بدم الكفاروواثقين فيو، 
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شاف في حياتنا إن ناموسو اتكسر، وأجرة . اهلل بيالقي الخطية في حياتنا. والكالم ده بيحصل معانا احنا كمان
ىو شايف إن فيو خطية في حياتنا، ومع ذلك لما نثق في دم المسيح المرشوش . موت أبدي. الخطية إيو؟ موت

ابنو، وأجرة الخطية اتحطت بالكامل عميو، بدالك وبدالي، بيقبل ذبيحة يصب غضبو عمينا، عمى قموبنا، فبدل ما اهلل 
. دي ذبيحة مستمرة لألبد. ررودي ذبيحة مش محتاجة أبًدا تتك. ودمو ىو المي بيغطينا من الغضب المي نستحقو

ِتْمَك الذَّيَباِئَح َعْيَنَيا، الَّيِتي اَل  َوُكلُّ َكاِىٍن َيُقوُم ُكلَّي َيْوٍم َيْخِدُم َوُيَقدٍُّم ِمَراًرا َكِثيَرةً "، 11: 10مكتوب في العبرانيين 
جمس ." َوَأمَّيا ىَذا َفَبْعَدَما َقدَّيَم َعِن اْلَخَطاَيا َذِبيَحًة َواِحَدًة، َجَمَس ِإَلى اأَلَبِد َعْن َيِميِن اهللِ . َتْسَتِطيُع اْلَبتَّيَة َأْن َتْنِزَع اْلَخِطيَّيةَ 

أَلنَّيُو ِبُقْرَباٍن . ُمْنَتِظًرا َبْعَد ذِلَك َحتَّيى ُتوَضَع َأْعَداُؤُه َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيوِ " ، بمعنى إن الذبيحة كممت خالص،عن يمين اآلب
  ." َواِحٍد َقْد َأْكَمَل ِإَلى اأَلَبِد اْلُمَقدَّيِسينَ 

: 10يين نقراية في العبرا لتعالوا نكم. الذبيحة دي ىاتدوم لألبد، والنتيجة ىي إن الذبيحة دي بتشيل كل الخطية
نَّيَما َحْيُث َتُكوُن َمْغِفَرٌة ِليِذِه اَل َيُكوُن َبْعُد ُقْرَباٌن َعِن اْلَخِطيَّيةِ . «َوَلْن َأْذُكَر َخَطاَياُىْم َوَتَعدٍَّياِتِيْم ِفي َما َبْعدُ "، 17 " .َواِ 

ضيك ضممة ميما كان ما. ه لمبرية، ومش بيرجع تاني يا أخوةاتنقمت لو الخطية، وخدوفاكرين التيس التاني؟ 
عنك زي بعد المشرق عن المغرب، ومش ىاتتحسب عميك تاني،  بتبعد، لما تتحط خطاياك عمى المسيح، ونجس

 . مش ىاتتحسب عميك تاني

مش ." َأْذُكُرَىااَل "." َأَنا َأَنا ُىَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي، َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَىا25"، 25: 43الرب بيقول في إشعياء 
عارف الحاجة . عنك خطيتك ينقللكن بنقول إن الرب في نعمتو قرر . بنقول إن الرب ذاكرتو ضعيفة ومش فاكر

في فسك لو رجعت بيك األيام تاني إنك ماتعممياش؟ الحاجة دي سنين المي نِ  10سنين أو  5المي من سنة أو 
وكمنا مابقيناش مذنبين أمام دمو اترش عمى قموبنا، أنا وانت . ذنب راحال. راحت. ، راحت خالصاهلل القدير عينين

ِإًذا اَل َشْيَء ِمَن الدَّيْيُنوَنِة اآلَن َعَمى الَّيِذيَن ُىْم ِفي . "الذنب راح، وضميرنا ارتاح . اهلل القدوس بسبب دم المسيح
، خطية عميك ِحمل خطايا الماضيعشان كده، يا أخوة، يا أخوات، لما ييجي العدو عايز يحط ." اْلَمِسيِح َيُسوعَ 

انت حر، وذنبك اتشال، وانت . سنة، أوعى تشيميا عمى كتافك 20و من أاألسبوع المي فات، أو السنة المي فاتت، 
 . حد مات عشانكواانت أخدتيا بسبب ذبيحة . أمام اهلل بال عيب، ونقي، وليك مكانة من القداسة
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لما . والذبيحة ضرورية، والخطية مميتة، الرب قدوس. يين بيشاورلنا عميوشوفوا الجمال المي ىنا، والمي ِسفر الالو
احنا . يسوع مستحق: نحط كل الكالم ده مع بعضو، نالقي فيو احتياج لممخمص، وده بيجيبنا لمحقيقة الرابعة

حاجة تاني  تعالوا نشوف. عناعندنا رئيس كينة ىايفضل دايًما ينوب . ىو مركز عبادتنا، وِشبع نفوسنا. محتاجينو
فيو ناس بيتييأليم إننا لما نتكمم ونقول إن يسوع مات عمى الصميب، وقام من . شوفيانلة العبرانيين الزم اسفي ر

انتو واخدين . الكالم ده غمط. بيستمتع بوقتو وبيتفرج عميناالقبر، وصعد لمسما وجمس عن يمين اآلب، إنو قاعد 
ولِئَك َقْد َصاُروا َكَيَنًة َكِثيِريَن من َأجِل َمْنِعِيْم ِباْلَمْوِت َعِن اْلَبَقاِء، َوَأمَّيا ىَذا َوأُ "، 23: 7بالكو؟ مكتوب في العبرانيين 

ُموَن ِبِو ِإَلى َفِمْن َثمَّي َيْقِدُر َأْن ُيَخمٍَّص َأْيًضا ِإَلى التَّيَماِم الَّيِذيَن َيَتَقدَّي . َفِمْن َأْجِل َأنَّيُو َيْبَقى ِإَلى اأَلَبِد، َلُو َكَيُنوٌت اَل َيُزولُ 
 " .ِإْذ ُىَو َحيٌّ ِفي ُكلٍّ ِحيٍن ِلَيْشَفَع ِفيِيمْ "حطوا خط ىنا، " اهلِل،

يعني إيو . فيكحامي عنك، بيشفع وقتي، المسيح قاعد عن يمين اآلب بييا مؤمن، في المحظة المي احنا فييا دل
عندك مخمص في السما مستعد يديمك كل اإلمكانيات الكالم ده؟ معناه إنك األسبوع ده لما ىاتواجو إغراء الخطية، 

لما تواجو األسبوع ده المحنة المي مش متوقعيا، ولما تجي لك أخبار ماكنتش متوقعيا، . المي تيزم بييا الخطية
ومستعد يسكب عميك قوة وتعضيد ىاتحتاجيم وسط األخبار دي، فيك ن عندك مخمص فوق بيشفع إخميك عارف 

والحقيقة إنك لما ىاييجي . دي حقيقة مجيدة. تك عندك رئيس كينة أمام اآلب بيشفع فيكوفي كل لحظة في حيا
خميك . اليوم وتتوفى وتقف قدام اهلل القدوس، خميك عارف، إنك آمنت بيو وبدمو المرشوش عميك وعمى قمبك دلوقتي

 . ده عندك محامي ومفيش سبب لمخوف عارف إنك في اليوم

وده أخ كان بيدرب الرعاة المي . Joseph Stoneقول لي عن جوزيف ستون كنت مع شخص امبارح وكان بي
كان بيدربيم سنين، وكان بيقول إنو كان بيدرب المي رايحين رومانيا المي غالًبا . كانوا أثناء اإلضطياد في رومانيا

لو سألكو، رب في السما، ماتنسوش إنكو لما تستشيدوا من أجل الرب، وتقفوا أمام ال": ىايبقوا ُشيدا، كان بيقول ليم
خميكو عارفين إنكو في اليوم ده ىاتجاوبوا . أوعوا تفكروا ثانية إنكو ىاتدخموا عشان بقيتوا شيدا لكوا السما ليو؟خَّي أدَ 

عيش  "‘.لكن أنا واثق في الدم المي مغطيني. مفيش فيَّي شيء يستاىل‘ىاتقولوا، . بنفس اإلجابة المي كمنا ىانقوليا
ن دخولك محضر اهلل مش عمى أساس أعمالك، لكن عمى أساس . يا مؤمن الحق ده افرح بحقيقة قبولك أمام اهلل، وا 

 . ذبيحة المسيح
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وفي  16الزم نعرف إن المي شفناه في الالويين . مستحيل. ىل معنى كده إني أعيش زي ما أنا عايز؟ أبًدا
ح كمخمص وبعد كده مانقبميوش كرب وسيد، يبقى زيف، وحاجة العبرانيين بيقول لنا إن فكرة إيماننا بالمسي

س كينة بينوب عنا، احنا كمان مدركين إن عندنا َحَمل يليو؟ ألننا لما ندرك إن عندنا رئ. ماتمشيش مع العقل
واحنا عارفين الذبيحة الخطية  والتفكير في .لكو، وبتفرح بيو كل لحظةحياتنا مِ . لكوىايممك عمينا لألبد، وحياتنا مِ 

وده المي بيخمي ِسفر الالويين يستحق . المي اتقدمت عشاننا، أمر مش مقبول، والزم نيرب منيا بقوة الكاىن بتاعنا
 . القراية والدراسة


