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 مقدمة بسيطة عن السفر:

 ؟؟؟؟ما هي اآلية المحورية لسفر الالويينومتى و أين أعطيت هذه الشرائع لموسى؟وهم الالويين؟هل تعلم: من 

جاء سفر الخروج يعلن ن كان اإلنسان في سفر التكوين سرعان ما فقد عالقته باهلل فخسر سّر حياته، إ

خالص اإلنسان بخروجه من عبودية إبليس، فرعون الحقيقي، لينطلق نحو األبدية، خالل برية هذا العالم. 

وجاء سفر الالويين يعلن التصاق هللا القدوس بشعبه خالل الحياة المقدسة التي ننعم بها خالل السيد المسيح 

" التي بدونها ال نعاين هللا وال نقدر على سفر القداسةر هو "الذبيح والكاهن في نفس الوقت. وكأن هذا السف

اإلتحاد معه، هذه القداسة هي عطية هللا توهب لنا خالل ذبيحة السيد المسيح الفريدة التي قدم لها الذبائح 

لفهم الحيوانية الدموية كطريق رمزي يمهد لها؛ هذه الذبيحة قدمها السيد أيًضا بكونه الكاهن السماوي وقد مهد 

 كهنوته الكهنوت الالوي أيًضا كرمز.

وفي سفر الالويين نتعلم أن النمو في الحياة مع هللا يأتي بالتنفيذ العملي اليومي لشرائعه، وأن ترك هذه الشرائع يؤدي حتماً 
 .إلى الوقوع في مشكالت عظيمة تهدد حياة اإلنسان وسالمه ومستقبله

 

والذي خصه هللا بممارسة الشرائع الكهنوتية حتى أن كهنوت العهد القديم أُْطلَِق  -يعقوب ابن  -والالويون هم أبناء سبط الوي 
 (11:  7عليه اسم الكهنوت الالوي )عب 

 

مرة في هذا السفر  87فقد أراد هللا من شعبه أن يكتفي به ويحيا حياة مقدسة معه وهذا ما نراه في ورود كلمة القداسة حوالي 
 .( هي آية محورية لهذا السفر2:  19: "تكونون قديسين ألني أنا قدوس الرب إلهكم " )الويين  وتعتبر اآلية الرائعة

 

وقد أعطيت هذه الشرائع لموسى بعد حوالي سنة من الفصح األول في الجزء األول من السنة الثانية للتيه في البرية، ويغطي 
ث التاريخية فهو سفر تشريعي في أغلبه وتحدث أحداثه هذا السفر فترة شهر من الزمان ويحتوي على القليل من األحدا

 .قبل الميالد حسب التقليد اليهودي 1490حوالي سنة 

 

وفي سفر الالويين نجد الواجبات التي يطلبها هللا من شعبه ، فكل من ترك العالم والخطية وتحرر من عبودية إبليس ينبغي أن 
أن يضع محبة هللا في كفة ويضع محبة العالم في الكفة األخرى بل ينبغي على  يتبع وصايا هللا وتعاليمه. فال يستطيع اإلنسان

المسيحي أن يعطي القلب بالكامل لسيده الذي افتداه بدمه ، فالطاعة ضرورة لكي ما يحفظ اإلنسان نفسه في إطار الخالص 
 .الذي أعطاه له السيد المسيح بذبيحة نفسه

 .مرين أولهما هو قداسة هللا المطلقة ، وثانيهما هو كيف نقترب من هللا؟وفي هذه الدراسة ينبغي أن نتعرف على أ
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