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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 11:1 – 12:13 13: 12 – 1 :11االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us050# 546م: 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  االثَّاني ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  االُخرووججِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

 ااَهَذِمْن  االحادديي َعَشرااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
ِمْن ِخاللِل ِعْنَدَما ُنَفكُِّر، ِبَوْصِفنا َمسيیِحيیِّيیَن، في رِرَساَلِة االَخالصِص، يُیْمِكُننا أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك 

َكيْیَف َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیتَِّكُلواا على ااِهللا في ِغيیابِب  َكِلَمِة ااِهللا االَمْكتوَبة. وَوَلِكْن َتَخيیَّل
. وَوَسْوفَف َنرىى َكيْیَف أأننَّ َطاَعَتُهْم للرَّببِّ أَأْسَفَرتْت َعْن َما يُیْعَرفُف بالِفْصح. َفَقْد َكانَن االَوْحِي االُمَدووَّنِن

َسُتَقدَّمُم الِحًقا َعْن َخطايیا االَعاَلِم ُكلِّه. تيلَّاالِفْصُح َعَمَل إإيیمانٍن يَیْرِمُز إإلى االذَّبيیَحِة ااألخيیَرةِة اا  
 

ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االحادديي َعَشرباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
َحتَّى َهِذهِه االلَّْحَظِة، َكاَنْت َحيیاةُة ُمْوَسى َتسيیُر (َكما يَیْبدوو في االظَّاِهِر) ِمْن َسيیٍِّئ إإلى أأْسَوأأ.  

ل، وَوأأنَّنا يَیْفَشَفَقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأننَّ ُكلَّ َشْيٍء َنقومُم ِبِه وَوَما أأْكَثَر َما َنْخَتِبُر َهذاا االشُّعورَر َنْحُن أأيْیًضا. 
كانَن ُمْوَسى َقْد وَوَقَف أَأمامَم ِفْرَعْونن وَوَطَلَب َعاِجزوونَن َعِن االِقيیامِم بأييِّ َشْيٍء بالطَّريیَقِة االصَّحيیَحة. 

وَوَلِكنَّ ِفْرَعْونَن َقسَّى َقْلَبُه وَورَرَفَض أأنْن ِمْنُه أأنْن يُیْطِلَق َبني إإْسراائيیَل ألننَّ َهذاا ُهَو َما يَیقوُلُه االرَّببُّ. 
ُهْم. وَوَقْد َضَربَب ااُهللا االَعِليُّ ِمْصَر بالَعديیِد ِمَن االضََّرباتِت االشَّديیَدةِة. وَوَبْعَد االضَّْرَبِة االتَّاِسَعِة، يُیْطِلَق

. "ااذْذَهْب َعنِّي. اِاْحَتِرزْز. َال َتَر وَوْجِهي أَأيْیًضا. إِإنََّك يَیْومَم َتَرىى وَوْجِهي َتُموتُت"َقالَل ِفْرَعْونُن ِلُمْوَسى: 
". ِنِعمَّا ُقْلَت. أَأَنا َال أَأُعودُد أَأرَرىى وَوْجَهَك أَأيْیًضا"َفَقالَل ُموَسى:   

 
َفَنْقَرأأ  ِسْفِر االُخرووججَنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن وَوااآلنْن  

في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني ِمْنُه:   
 

�ب� �ُِ��َ��: َ�ْ��َ�ً �َو�اِ�َ��ةً �أ�َْ�ً�� �أَْ��ُِ� َ��َ� �ِْ�َ�ْ��َن �َوَ��َ� « �ُ�� �َ��َل �ا���
ِ�ْ�َ�. �َْ�َ� �ذ�َِ� ��ُْ��ِ�ُُ�ْ� ِ�ْ� ���ُھ�َ�. �َوِ�ْ�َ�َ�� ��ُْ��ِ�ُُ�ْ� ��َْ�ُ��ُدُ�ْ� �طَْ��ًد�ا ِ�ْ� ���ُھ�َ� 

ْ�ِ� �أ�َْن ��َْ��َُ� ُ��� �َرُ�� ِ�ْ� ٬�ِِ���ِ��َ،  �َوُ��� �ِ����َ���ِم. �ََ���ْ� �ِ� َ�َ��ِ�ِ� �ا���
ٍ� �َو�أَْ��َِ��َ �َذ���َھ�ٍ  ». �اْ�َ��أ�ٍَة ِ�ْ� َ��ِ��َ��َِ�� �أَْ��َِ��َ �ِ��  

 
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ ِفْرَعْونَن َلْن يُیْطِلَق َبني إإْسراائيیَل، َبْل إإنَُّه َسيَیْطُردُدُهْم  

َبْعَد االضَّْرَبِة االَعاِشَرةِة وَوااألخيیَرةة. َفَقْد رَرأأيْینا َحتَّى ااآلنَن أأننَّ ااَهللا أَأْنَزلَل َعلى ِمْصَر ِتْسَع  َطْردًداا
. وَوحيیَن يَیْفَعُل ذَذِلَك، َلْن يَیقومَم َضَرباتٍت. وَوَكانَن ااُهللا َعازِزًما على إإْنزاالِل َضْرَبٍة َعاِشَرةٍة أأخيیَرةٍة

اائيیَل، َبْل إإنَُّه َسيَیْطُردُدُهْم َطْردًداا ِمْن ُهناكك. ِفْرَعْونُن بإْطالقِق َسرااحِح َبني إإْسر  
 

ُكلُّ رَرُجٍل ِمْن َجارِرهِه، وَوُكلُّ أأنْن يَیقولَل ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْطُلبواا ى ُمْوَسَعْبَدهُه ااُهللا أَأَمَر وَوَقْد  
َبني إإْسراائيیَل َعْن َسَنوااتِت  َفَقْد أَأرراادَد ااُهللا أأنْن يُیَعوِّضَضااْمَرأَأةٍة ِمْن َجارَرِتَها، آآِنيَیَة ِفضٍَّة وَوذَذَهب. 

في ِمْصر. ِلَذِلَك، َكانَن ُكلُّ َما َقدََّمُه االِمْصِريیُّونَن ِلَبني إإْسراائيیَل ُمَجرَّدَد َتْعويیٍض االُعبودِديیَِّة االطَّويیَلِة 
راائيیَل َنْهًبا إإْس وِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن َما َفَعَلُه َبنَماِليٍّ َعِن ااْسِتْعبادِدِهْم َلُهْم َطواالَل ِتْلَك االسِّنيین. 

دُدوْونَن ُمقاِبل. َلَديْیِهْم للِمْصِريیِّيیَن، َبْل َكانَن َتْعويیًضا َلُهْم َعِن االسََّنوااتِت االَّتي َعِمُلواا فيیها   
 

وَوَنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِلِث:    
 

 �ُ�ُ ْ�ِ� �ِ� ُ���ُ��ِن �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َو�أ�َْ�ً�� �ا��� �ب� �ِْ�َ��ً �ِ��� ُ��َ�� �َو�أَْ��َ� �ا���
.�ِ�ْ �ا �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �ِ� ُ���ُ��ِن َ���ِ�ِ� �ِْ�َ�ْ��َن �َوُ���ُ��ِن �ا��� َ���َن َ�ِ���ً�� ِ�ّ�ً  

 
. وَوَقْد في ذَذِلَك االَوْقِت َتْحديیًداا، َكانَن االِمْصِريیُّونَن َقْد أَأدْدرَرُكواا أأننَّ ُمْوَسى رَرُجٌل َعظيیٌم ِجداا 

أأْثناَء دِدررااَسِتنا لألْصحاحِح االَعاِشِر ا أأَنَقَرَقْد ُكنَّا إإَلِه ُمْوَسى. وَوَبْرَهَنِت االضََّرباتُت االتِّْسُع على َعَظَمِة 
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إِإَلى َمَتى يَیُكونُن هَذاا َلَنا َفخا؟ أَأْطِلِق االرَِّجالَل ِليَیْعُبُدوواا َقاُلواا َلُه (أأيْي ِلِفْرَعْونن): "أأننَّ َعبيیَد ِفْرَعْونَن 
وَوَمَع ذَذِلَك َفَقْد َقسَّى ِفْرَعْونُن َقْلَبُه وَوَلْم يَیْسَمْح " ْصَر َقْد َخِرَبْت؟االرَّببَّ إِإلَهُهْم. أَأَلْم َتْعَلْم َبْعُد أَأننَّ ِم

بإْطالقِق َبني إإْسراائيیل. أأمَّا االِمْصِريیُّونَن أأْنُفُسُهْم َفكاُنواا َمْسروورريیَن ِبُمغادَدرَرةِة َبني إإْسراائيیَل ألنَُّهْم 
َعظيیُم االُقْدرَرةة.راائيیَل َتِعُبواا ِمَن االضََّرباتِت وَوأأدْدرَرُكواا أأننَّ إإَلَه َبني إإْس  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:   

 
: �إِ��� �َْ�َ� �ِْ�ِ� �ا����ْ�ِ� �أَْ�ُ��ُج �ِ� �َوَ�ِ� «�َو�َ��َل ُ��َ��:  �ب� ���ھَ�َ��ا ��َ�ُ��ُل �ا���

 ،٬�َ�ْ�ِ  
 

إإذًذاا، َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َقالَل إإنَُّه َسيَیْخُرجُج َنْحَو ِنْصِف االلَّيْیِل في وَوَسِط ِمْصَر. وَوال َشكَّ أأننَّ  
ِتْلَك االسَّاَعَة َكاَنْت ُمخيیَفًة َحقا.   

 
ْنَتَصِف ِقرااَءةَة في االَعَددِد االَخاِمِس. َفما االَّذيي َسيَیْحُدثُث َبْعَد ُخرووجِج االرَّببِّ في ُموَوُنتاِبُع اال

االلَّيْیِل في وَوَسِط ِمْصَر؟ ِلَنْسَتِمْع َمًعا إإلى َما َسيَیْحُدثث:  
 

��َ�َُ���ُت ُ��� �ِْ�ٍ� �ِ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، ِ�ْ� �ِْ�ِ� �ِْ�َ�ْ��َن �اْ�َ���ِِ� َ��َ� ُ�ْ�ِ�����ِ� 
٬��َ، �َوُ��� �ِْ�ِ� ��َِ���َ�ٍ�.  �إِ�َ� �ِْ�ِ� �اْ�َ���ِر��َِ� �ا���ِ� َ�ْ�َ� �ا���  

 
َلُه ِمْن َحَدثٍث ُمخيیٍف َحقا! َفَقْد َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیميیَت ُكلَّ ِبْكٍر في أأرْرضِض ِمْصَر. وَويیا  

أأَقلِّ االنَّاسِس َشأًنا). وَوكانَن َهذاا االَمْوتُت َسيَیْسريي على َجميیِع االِمْصِريیِّيیَن (ِمْن ِبْكِر ِفْرَعْونَن إإلى ِبْكِر 
على ِبْكِر ُكلِّ َبهيیَمة!وَوَكانَن َهذاا االَمْوتُت َسيَیْسريي أأيْیًضا   

 
:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االسَّادِدسِس وَواالسَّاِبِع  

 
�َو��َُ���ُن ُ�َ��ا�ٌخ َ�ِ���ٌ� �ِ� ُ��� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �َْ� ��َُ�ْ� ِ�ْ���ُ�ُ �َو�َ ��َُ���ُن ِ�ْ���ُ�ُ 

�٬�ْ�ِ��ْ، �َ �إِ�َ� �ا�����ِس �أ�َْ�ً��. �َو�ِ�ْ� َ�ِ���ُ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َ ��َُ���ُ� َ�ْ�ٌ� �َِ����َ�ُ �إِ�َ 
�ب� ��َُ����ُ� ��َْ�َ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �َو�إِْ�َ��ا��ِ�َ�.  �َو�َ �إِ�َ� �اْ���ََ���ِِ�. �َِ�ْ� �َْ��َُ���ا �أ�َن� �ا���  

 
َنرىى ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ االرَّببَّ َنْفَسُه يَیقولُل إإنَُّه يُیَميیُِّز َبيْیَن َشْعِبِه وَوااآلَخريین. وَوُهَو  

يُیْشِرقُق َشْمَسُه َعَلى أأنَُّه َصحيیٌح للنَّاسِس َجميیًعا أأنْن يَیْعَلُمواا َهِذهِه االَحقيیَقَة وَوأأنْن يُیْدرِرُكواا أأْبعادَدها.  يُیريیُد
. وَوَلِكنَّ أأوْوالدَدهُه االُمؤِمنيیَن َلُهْم َمكاَنٌة ااَألْشَراارِر وَواالصَّاِلِحيیَن، وَويُیْمِطُر َعَلى ااَألْبَراارِر وَواالظَّاِلِميیَن
َخاصٌَّة َلَديْیِه وَوَلُهْم ااْمتيیاززااتٌت ال يَیَتَمتَُّع ِبها َغيْیُر االُمؤِمنيین.   

 
َلْم يَیُكْن في َضْوِء ذَذِلَك، يَیقولُل االرَّببُّ ِلُموسى إإنَُّه َسيَیكونُن ُصرااخٌخ في ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر  

َال يُیَسنُِّن َكْلٌب ِلَساَنُه إِإَليْیِهْم، ال إإلى . وَوأأمَّا ِمْن ِجَهِة َبني إإْسراائيیَل َفإنَُّه "ِمْثُلُه أَأيْیًضاِمْثُلُه وَوَال يَیُكونُن 
أأنَُّه على االرَّْغِم ِمَن االصُّرااخِخ وَواالَعويیِل االشَّديیَديْیِن في ". وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو االنَّاسِس وَوال إإلى االَبَهاِئِم
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ِن َبني َبِب َمْوتِت ااألْبكارِر)، َفإنَُّه َسيَیكونُن ُهناكَك ُهدووٌء في أأماِكِن َسَكُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر (ِبَس
إإْسراائيیَل َحتَّى إإننَّ ُنباحَح َكْلٍب َلْن يُیْسَمع. ِلماذذاا؟ ألننَّ االضَّْرَبَة االَعاِشَرةَة َلْن ُتصيیَب َبني إإْسراائيیَل إإنْن 

َفَعلواا َما َسيُیوِصيْیِهم االرَّببُّ ِبِه.   
 

في االَعَددِد االثَّاِمِن:وَوَقْد َتاَبَع ُمْوَسى َحديیَثُه َقاِئًلا    
 

��َ�َْ�ِ��ُل �إِ�َ�� َ�ِ���ُ� َ���ِ�ِ��َك ���ھُ��َِء٬، �َو��َْ�ُ�ُ��و�َن �ِ� �َ��ِ��ِ�َ�: �اْ�ُ��ْج �أَْ�َ� 
ْ�ِ� �ا��ِ���َ� �ِ� �أَ�َِ��َك. �َو�َْ�َ� �ذ�َِ� �أَْ�ُ��جُ  �ُ�� َ�َ��َج ِ�ْ� �َُ��ْن ». �َوَ�ِ���ُ� �ا���

َ�ْ��َن �ِ� ُ�ُ��� �اْ�َ�َ�ِ�.�ِ�ْ   
 

َتْحذيیٌر ِمَن وَوِمَن االَوااِضِح، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ َتْهديیَد ِفْرَعْونَن ااألخيیَر ِلُموَسى رَرااَفَقُه  
 ااِهللا االَعِليِّ بالضَّْرَبِة ااألخيیَرةِة وَوِهَي َمْوتُت ااألْبكارر. وَوَبْعَد أأنْن َقالَل ُمْوَسى َهِذهِه االَكِلماتِت ِلِفْرَعْونَن

َغَضًبا.يَیسَتشيیُط َخَرجَج ِمْن ِعْنِدهِه. وَوكانَن ِفْرَعْونُن   
 

:10وو  9ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

�ب� �ُِ��َ��:  �َ ��َْ�َ�ُ� �َُ�َ�� �ِْ�َ�ْ��ُن �َِ�ْ� �َْ��َُ� َ�َ���ِ�ِ� �ِ� �أ�َْر�ِض «�َو�َ��َل �ا���
���ھِ��ِه �اْ�َ�َ���ِِ� �أََ���َم �ِْ�َ�ْ��َن٬، �َوَ���َن ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن ��َْ�َ���َِن ُ��� ». ِ�ْ��َ 

�ب� �َْ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن٬، �َ�َْ� ��ُْ��ِْ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْرِ��ِ�. �َد �ا��� �َو�ِ�ْ� َ���  
 

وَوَهذاا ُهَو َما َحَدثَث َحقا. إإذًذاا، َكانَن ااُهللا يَیْعَلُم ُمَسبًَّقا أأننَّ ِفْرَعْونَن َلْن يَیْسَمَع ِلُموَسى وَوَهارروونن.  
الرَّْغِم ِمْن ُكلِّ االَعجاِئِب االَّتي َصَنَعها ااُهللا في ِمْصَر، َفإننَّ ِفْرَعْونَن َقسَّى َقْلَبُه وَوَلْم يُیْطِلْق َبني َفب

إإْسراائيیَل ِمْن أأرْرِضِه.   
 

وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في  
دَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:االَعَد  

 
�ب� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �َ��ِ�ً: �وَ  �ْ�ُ� ��َُ���ُن �َُ�ْ� «َ���َ� �ا��� ���ھَ��ا �ا���

 .�َِ� �ُل ُ��ُ���ِر �ا��� �ُ���ِر. ���ُھَ� �َُ�ْ� �أ�َو� �َر�أ�َس �ا���  
 

ِبداايَیَة االتَّقويیِم  االشَّْهُرذَذِلَك وَوَصارَر َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي ِبَشْعِبِه إإلى َعالَقٍة َجديیَدةٍة َمَعُه.  
وَوَهذاا يُیْشِبُه االُمؤِمَن االَمسيیِحيَّ االَّذيي َبَلَغ ِمَن االدِّيینيِّ َلدىى َبني إإْسراائيیَل ِبُمْوِجِب َقْولِل ااِهللا َهذاا. 

َما زَزاالَل يَیْحَتِفُل ِبعيیِد ِميیالدِدهِه االرُّووِحيِّ االثَّاني. َفُهَو يَیْعَلُم أأنَُّه ااْبن االُعْمِر َنْحَو َخْمسيیَن َسَنٍة وَوَلِكنَُّه 
َتَدأأتْت َفَقْط ُمْنُذ أأنْن آآَمَن بالَمسيیِح وَوَقِبَلُه رَربا َخْمسيیَن َسَنة. وَوَلِكنَُّه يَیْحَسُب أأننَّ َحيیاَتُه االَحقيیقيیََّة ااْب

ِلَذِلَك، كانَن االرَّببُّ يَیَتَحدَّثُث ُهنا َعِن االِوالدَدةِة االرُّووِحيیَِّة ِلَبني إإْسراائيیل . َقْبَل َسَنَتيْین وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتِه
– ا ُهَو ااُهللا االَعِليُّ يُیريیُد أأنْن يُیْعِطيَیُهْم ِبداايَیًة أأيْي َعْن َعالَقِتِهِم االَجديیَدةِة ِبِه. َفما َمَضى َقْد َمَضى. وَوَه 

َجديیَدةًة وَوَعالَقًة َجديیَدةًة َمَعُهْم.   
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ُكلِّ َما َفَعَلُه َنْظَرِتِه إإلى َعْن (في رِرَساَلِتِه إإلى أأْهِل فيیلبِّي) وَوَقْد َتَحدَّثَث ُبْوُلُس االرَّسولُل  

َألنََّنا َنْحُن ااْلِخَتانَن، االَِّذيیَن َنْعُبُد ااَهللا ِبالرُّووحِح، ِد االَمسيیِح َفقالل: "وَوَحقََّقُه في َحيیاِتِه َقْبَل إإيیماِنِه بالسَّيیِّ
إِإنْن وَوَنْفَتِخُر ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع، وَوَال َنتَِّكُل َعَلى ااْلَجَسِد. َمَع أَأننَّ ِلي أَأنْن أَأتَِّكَل َعَلى ااْلَجَسِد أَأيْیًضا. 

ى ااْلَجَسِد َفَأَنا ِباَألوْوَلى. ِمْن ِجَهِة ااْلِخَتانِن َمْخُتونٌن ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِمِن، ِمْن َظنَّ وَوااِحٌد آآَخُر أَأنْن يَیتَِّكَل َعَل
 ِجَهِة ِجْنِس إِإْسَرااِئيیَل، ِمْن ِسْبِط ِبْنيَیاِميیَن، ِعْبَرااِنيٌّ ِمَن ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن. ِمْن ِجَهِة االنَّاُموسِس َفرِّيیِسيٌّ. ِمْن

لِكْن َما َكانَن ِلي رِرْبًحا، َفهَذاا  ْلَكِنيیَسِة. ِمْن ِجَهِة ااْلِبرِّ االَِّذيي ِفي االنَّاُموسِس ِبَال َلْومٍم.ااْلَغيْیَرةِة ُمْضَطِهُد اا
َقْد َحِسْبُتُه ِمْن أَأْجِل ااْلَمِسيیِح َخَسارَرةًة. َبْل إِإنِّي أَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَأيْیًضا َخَسارَرةًة ِمْن أَأْجِل َفْضِل 

عَع رَربِّي، االَِّذيي ِمْن أَأْجِلِه َخِسْرتُت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوأَأَنا أَأْحِسُبَها ُنَفايَیًة ِلَكْي أَأرْرَبَح َمْعِرَفِة ااْلَمِسيیِح يَیُسو
".ااْلَمِسيیَح، وَوأأووَجَد ِفيیِه  

 
وَواالَحقيیَقُة، يیا أأِحبَّائي، ِهَي أأننَّ االَحيیاةَة االَحقيیقيّیَة لإلْنسانِن َتْبَدأأ َمَع االَمسيیح. َفِعْنَدما َتْعِرفُف  

وَوَهذاا ُهَو َما قاَلُه االرَّببُّ ِلَبني يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك، َتكونُن َحيیاُتَك االَحقيیقيیَُّة َقِد ااْبَتَدأأتت. 
ْد َحدَّدَد َلُهْم َمْوِعَد ااْبِتدااِء َعالَقِتِهِم االرُّووِحيیَِّة ِبِه ِبَوْصِفِهْم َشْعًبا َلُه. إإْسراائيیَل آآَنذااكك. َفَق  

 
-3ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  :أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى وَوَهارروونن 7  

 
��َ�ُْ�ُ��و�َن ��َُ�ْ�  َ���َ�� ُ��� َ�َ��َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َ��ِ��َْ�ِ�: �ِ� �اْ�َ��ِ�ِ� ِ�ْ� ���ھَ��ا �ا����ْ��ِ 

ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ���ةً �َِ�َ�ِ� ��ُ�ُ��ِت �ا��َ�ِء٬، َ���ةً �ِْ���َْ�ِ�. �َو�إ�ِْن َ���َن �اْ���َْ�ُ� َ�ِ���ً��ا 
َ�ْ� �أ�َْن ��َُ���َن ُ�ْ�ً��ا �َِ���ٍة٬، ��َ�ُْ�ُ� ���ُھَ� �َوَ���ُر�هُ �اْ��َِ���ُ� ِ�ْ� ��َْ���ِِ� �َِ�َ�ِ� َ�َ��ِد 

��ِة. �َُ���ُن �َُ�ْ� َ���ةً �ا����ُ��ِس. ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ��َ� َ�َ�ِ�  �أُْ���ِِ� �َْ�ِ��ُ��َن �ِ���
َ�ِ���َ��ً �َذَ�ً��ا �اْ�َ� ٬�ٍَ��َ، �َ�ُْ�ُ��و��َ�ُ ِ�َ� �اْ�ِ�ْ��َ��ِن �أ�َْو ِ�َ� �اْ�َ�َ��اِ�ِ�. �َو��َُ���ُن 
 ���ُ ُ���َُ��َْ�� ��ُ� .�ِ�ْ� �ا�َِ� َ�َ�َ� ِ�ْ� ���ھَ��ا �ا���  ِ�ْ�َ�ُ�ْ� �َْ�َ� �اْ�ِ�ْ�ِ� �إِ�َ� �اْ���َْ��ِم �ا���

�ِم �َو��َْ�َ��ُ���َ�ُ َ��َ�  ُ�ْ��ُ���ِر َ�َ��َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ� �اْ�َ�ِ����ِ�. �َو��َ�ُْ�ُ��و�َن ِ�َ� �ا���
�اْ��َ��َِ���َْ�ِ� �َو�اْ�َ��َ�َِ� �اْ�ُ�ْ���َ� �ِ� �اْ���ُ�ُ��ِت �ا���ِ� ��َ�ُْ��ُ���َ�ُ ��ِ��َ��.   

 
االقاِئَمَتيْیِن وَواالَعَتَبِة االُعْليیا  االدَّمِم َعلىوَوُنالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنَُّه َكانَن يَیْنَبغي وَوْضُع  

–َفَقْط  ِخْرفانِن ِتْلَك َكاَنْت َتْرِمُز أأيْي دُدوْونَن وَوْضِع االدَّمِم على االَعَتَبِة االسُّْفلى ِلْلبابِب. ِلماذذاا؟ ألننَّ دَدمَم اال 
االرِّساَلِة َذِلَك، َنْقَرأأ في ِلإإلى دَدمِم يَیسوعَع االَمسيیح. وَوال يَیجوزُز أأنْن يُیدااسَس دَدمُم يَیسوعَع االطَّاِهر باألرْرُجل. 

َفَكْم ِعَقاًبا أَأَشرَّ َتُظنُّونَن أَأنَُّه يُیْحَسُب ُمْسَتِحقا َمْن دَدااسَس ااْبَن ااِهللا، وَوَحِسَب دَدمَم ااْلَعْهِد إإلى االِعْبرااِنيیِّيین: "
االقاِئَمَتيْیِن ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي وَوْضُع االدَّمِم على " االَِّذيي ُقدِّسَس ِبِه دَدِنًسا، وَواازْزدَدرَرىى ِبُرووحِح االنِّْعَمِة؟

(دُدوْونَن أأنْن يُیْوَضَع على االَعَتَبِة االسُّْفلى).  وَواالَعَتَبِة االُعْليیا َفَقْط  
 

-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

�ٍة  �َو��َ�ُْ��ُ��َن �ا���ْ�َ� �ِْ�َ� �ا����ْ��َ�َ َ�ْ�ِ���ًّ� �ِ������ِر َ�َ� �َِ���ٍ�. َ��َ� �أَْ�َ���ٍب ُ���
��َ�ُْ��ُ���َ�ُ. �َ �َ�ُْ��ُ��ا ِ�ْ���ُ ��ِ��ً� �أ�َْو �طَ��ِ�ً�� َ�ْ��ُ�ً�� �ِ�ْ�َ��ِء٬، �َْ� َ�ْ�ِ���ًّ� �ِ������ِر. 
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�َ��ِح. �َو�اْ��َ��ِ� ِ�ْ���ُ �إِ�َ�  �َر�ْأَ���ُ َ�َ� �أََ���ِرِ��ِ� �َوَ�ْ���ِِ�. �َو�َ �ُْ��ُ��ا ِ�ْ���ُ �إِ�َ� �ا���
�َ��ِح٬، �ُْ�ِ��ُ���َ�ُ  �ِ������ِر. �َو���ھَ�َ��ا �َ�ُْ��ُ���َ�ُ: �أَْ��َ��ُؤُ�ْ� َ�ْ�ُ��و�َد�ة٬ٌ، �َو�أَْ�ِ���َ�ُُ�ْ�  �ا���

 . �ب� �ِ� �أ�َْر٬�ْ�ُِ��ُ، �َوِ�ِ����ُ�ْ� �ِ� �أ�َْ�ِ���ُ�ْ�. �َو�َ�ُْ��ُ���َ�ُ �َِ�َ��ٍَ�. ���ُھَ� �ِْ�ٌ� �ِ���  
 

َلِة ااْسِتْعداادٍد وَوَتأهُِّب للرَّحيیل. َكانَن يَینَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیأُكلواا االشَّاةَة وَوُهْم في َحاإإذًذاا،  
َفَقْد كانَن االِخْرفانِن أأوِو االَموااِعِز وَوَطريیَقِة إإْعداادِدها وَوأأْكِلها. وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل َعْن ُموااَصفاتِت 

–يَیْنَبغي أأنْن َتكونَن االشَّاةُة َصحيیَحًة  ًة ِمْن أأييِّ َمَرضٍض أأوْو َعيْیٍب، وَوأأنْن يَیكونَن ذَذَكًراا ااْبَن َسَنة. أأيْي َخاِليَی   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني َعَشر:    
 

�َ�ِ��� �أَْ��َ��ُز �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� ���ھِ��ِه �ا����٬�َ��َْ، �َو�أَْ�ِ��ُب ُ��� �ِْ�ٍ� �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� 
. ِ�َ� �ا�����ِس �َو�اْ���ََ���ِِ�. �َو�أَْ��َُ� �أَ�ْ  �ب� َ��ً�� �ُِ��� �آ��َِ�ِ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �أَ�َ� �ا���  

 
يُیْعِلُن االرَّببُّ ُهنا أأننَّ االَقْصَد ِمَن االضََّرباتِت االَّتي أَأْنَزَلها على ِمْصَر ُهَو أأنْن يَیْصَنَع أأْحَكاًما  

َن َحقيیَقَتها للنَّاسِس. َفَقْد كانَن ِتْلَك ااآلِلَهَة وَويُیَبيیِّ ِبُكلِّ آآِلَهِة االِمْصِريیِّيیَن. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، أأنْن يَیديیَن
وَوآآِلَهًة أأخرىى. وَوَقْد دَداانَن االرَّببُّ ُكلَّ االِمْصِريیُّونَن االُقَدماُء يَیْعُبدوونَن االذُّبابَب، وَواالضَّفادِدعَع، وَوَنْهَر االنِّيْیِل، 

ْطَلق. يُیْعِلَن أأنَُّه ُهَو االرَّببُّ وَواالسَّيیُِّد االُمِتْلَك ااآلِلَهِة ِلَكْي يُیَعظَِّم ااْسَمُه وَو  
 

:13: 12وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   
 

�َم �َو�أَْ��ُُ�  �ُم َ��ََ��ً َ��َ� �اْ���ُ�ُ��ِت �ا���ِ� �أَْ��ُْ� ��٬��َ��ِ، �َ��ََر�ى �ا��� �َو��َُ���ُن �َُ�ُ� �ا���
٬�ْ�ُ�ْ�َ، �َ�َ ��َُ���ُن َ���َْ�ُ�ْ� َ�ْ��َ�ٌ �ِْ��َ���َِك ِ���َ� �أَْ�ِ��ُب �أ�َْر�َض ِ�ْ�َ�.  

 
َفإنَُّه يَیْعُبُر َعْنُهم دُدوْونَن كانَن وُوجودُد االدَّمِم على االُبيیوتِت ُهَو لِلِحمايَیة. َفِعْنَدما يَیرىى االرَّببُّ االدَّمَم،  

ال َتْحِمُل َعالمَة االدَّمِم ِعلى أأمَّا فيیما يَیْخَتصُّ بالبيیوتت االَّتي أأنْن يُیميیَت ااألْبكارَر في ذَذِلَك االَبيْیت. 
ِلماذذاا؟ ألننَّ االِحمايَیَة االَوحيیَدةَة وَواالَخالصَص ُعْليیا، َفإننَّ ااألْبكارَر فيیها َسيَیموتونن. االقاِئَمَتيْیِن وَواالَعَتَبِة اال

. َفَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي االَوحيیَد ُهَو ِمْن ِخاللِل االدَّمِم. َفال يُیْوَجُد رَرجاٌء آآَخر، وَوال َطريیَقٌة أأخرىى
م. وَوكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْقَبلوها أأوْو أأنْن يَیْرُفضوها. االطَّريیَقُة االَوحيیَدةُة االتي ااْختارَرها االرَّببُّ ِلَتْخليیِصِه  

 
وولِكنَّ ااألْمُر ِبُرمَِّتِه َفِمَن االنَّاِحيَیِة االَمْنِطِقيیَِّة، َما َعالَقُة وُوجودِد دَدمٍم َعلى االَبابِب ِبَنجاةِة ااْبني؟ 

َلُه. وَوكاَنْت َمسؤووليیَُّة ُكلِّ َشْخٍص ِهَي َكانَن يَیْخَتصُّ باإليیمانن. َفَقْد َقالَل َلُهْم ُموَسى َما َقاَلُه االرَّببُّ 
َكالمَم ااِهللا باإليیمانن. أأنْن يُیطيیَع   

 
يُیْعِلُن ااُهللا أأننَّ االرَّجاَء االَوحيیَد في االَخالصِص ُهَو ِمْن ِخاللِل دَدمِم يَیسوعَع االَمسيیح. َفال وَوااليیومم،  

اادْدُخُلواا ِمَن ااْلَبابب االضَّيیِِّق، َألنَُّه وَوال يُیْوَجد رَرجاٌء آآَخر. وَوَقْد قالَل يَیسوعُع: "ُتْوَجد َطريیَقٌة أأخرىى. 
"وَوااِسٌع ااْلَبابُب وَورَرْحٌب االطَِّريیُق االَِّذيي يُیَؤددِّيي إِإَلى ااْلَهَالكِك، وَوَكِثيیُروونَن ُهُم االَِّذيیَن يَیْدُخُلونَن ِمْنُه!  
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؟ أَأَلَعلَّ ااْلِجْبَلَة َتُقولُل َمْن أَأْنَت أَأيیَُّها ااِإلْنَسانُن االَِّذيي ُتَجاوِوبُب ااَهللاوَوَقْد َقالَل ُبْوُلُس االرَّسولل: " 
  "ِلَماذَذاا َصَنْعَتِني هَكَذاا؟ ِلَجاِبِلَها:

 
إِإنْن ُكنَّا ُنْفَحُص ااْليَیْومَم َعْن إِإْحَسانٍن إِإَلى إِإْنَسانٍن َسِقيیٍم، ِبَماذَذاا ُشِفَي أأيْیًضا: "قالَل ُبْطُرسُس وَو

إِإْسَرااِئيیَل، أَأنَُّه ِباْسِم يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح االنَّاِصِرييِّ، هَذاا، َفْليَیُكْن َمْعُلوًما ِعْنَد َجِميیِعُكْم وَوَجِميیِع َشْعِب 
: االَِّذيي َصَلْبُتُموهُه أَأْنُتُم، االَِّذيي أَأَقاَمُه ااُهللا ِمَن ااَألْمَوااتِت، ِبَذااكَك وَوَقَف هَذاا أَأَماَمُكْم َصِحيیًحا. هَذاا ُهَو

يي َصارَر رَرأْأسَس االزَّااوِويَیِة. وَوَليْیَس ِبَأَحٍد َغيْیِرهِه ااْلَخَالصُص. ااْلَحَجُر االَِّذيي ااْحَتَقْرُتُموهُه أَأيیَُّها ااْلَبنَّاؤُؤوونَن، االَِّذ
."َألنْن َليْیَس ااْسٌم آآَخُر َتْحَت االسََّماِء، َقْد أأْعِطَي َبيْیَن االنَّاسِس، ِبِه يَیْنَبِغي أَأنْن َنْخُلَص  

 
–وِمَن َنِثَق وَوُنِلَذِلَك فإننَّ دَدوْورَرنا ُهوَ َليْیَس أأنْن ُنجادِدلَل أأوْو أأنْن ُنقاوِومَم، َبْل أأنْن  َعاِلميیَن أأننَّ ااَهللا  

َصارَر االَخالصُص ِمْن َنصيیِبَك. أأمَّا إإذذاا َلْم َتْتَبْع َسيَیْفَعُل ُكلَّ َما قالَل إإنَُّه َسيَیْفَعُلُه. َفإنْن َتِبْعَت وَوصايیاهُه، 
وَوصايیاهُه َفإنََّك َسَتكونُن َضالا.   

 
ُنطيیَع وَوصايیاهُه ألننَّ وَوصايیا االرَّببِّ ُتَفرِّحُح االَقْلَب، وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َجميیًعا ِنْعَمًة َحتَّى  

ِحْكَمًة، وَوَتقودُدنا إإلى َمْوِكِب االنَّْصِر في االَمسيیح يَیسوعع. آآميین!وَوُتْعطي   
 
  
 
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

ووبالطَّريیَقِة َنْفِسها َفإننَّ  َسيَیحميیِهم وويُیَنجِّيیِهم.َكانَن االِفْصُح َعالَمًة ِلَبني إإْسراائيیَل بأننَّ ااَهللا 
  يُیْعطيینا َحيیاةًة َجديیَدةًة وَوأأبِديیًَّة.يَیسوعَع االَمسيیَح ُهَو َحَمُل ِفْصِحنا، وَودَدمُه 

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
 

حارَرَبِة ااِهللا، وَوَتَحدِّيیِه، ُهناكَك أأْشخاصٌص َكثيیروونَن يُیِصرُّوونَن َعلى ِعنادِدِهْم ِمْن ِخاللِل ُم
ْسَخُف َعَمٍل يُیْمِكُنَك أأنْن َتقومَم ِبِه. َفَهْل َتَتَوقَُّع َحقا أأنْن ِهللا ُهَو أَأ يیَكوَوُمقاوَوَمِتِه. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َتَحدِّ

أأَبِديیًَّة. ِلَذِلَك إإنْن ُكْنَت  وَويَیِجُب عليیَك أأنْن َتْعَلَم أأننَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يَیْجَتِذَبَك إإليیِه، وَوأأنْن يَیَهَبَك َحيیاةًةزز؟ َتفو
وَويْیٌل ِلَمْن يُیَخاِصُم َتْرُفُض االَخيْیَر االَّذيي يُیَقدُِّمُه َلَك. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل: "ُتقاوِومُم ااَهللا َفإنََّك 
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ُمطيیًعا ِهللا، وَوأأنْن َتْقَبَل االَخالصَص االثَّميیَن االَّذيي َصديیقي، ِهَي أأنْن َتكونَن ". وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َجاِبَلُه
يُیَقدُِّمُه َلَك. باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


