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 wt_c20_us051# 547م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ِمْن أأْسفارِر  االثَّاني ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

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

 ااَهَذِمْن  َعَشر االثَّانيااألْصحاحح َ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  

 
َفريیَضِة َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة َعِن االَوْقِت االَّذيي ااْبَتَدأَأ فيیِه َبُنو إإْسراائيیَل في ُممارَرَسِة 

 .في وَوْقٍت َساِبٍقَقدََّمُه ْد ِظلٍّ ِلَوْعٍد َكانَن ااُهللا االَعِليُّ َقَفريیَضُة االِفْصِح ُمَجرَّدَد . وَوَقْد َكاَنْت االِفْصح
ِلِقصَِّة االِفْصِح وَوَما َتْرِمُز إإليیه.وَوَسْوفَف َنْعِرفُف االَمزيیَد َعْن َهذاا االَوْعِد ِمْن ِخاللِل دِدررااَسِتنا   

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االرَّااِبع َعَشروَواالَعَددِد  َعَشر االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
َلَقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ااَهللا ااْبَتَدأَأ في ِسْفِر االُخرووجِج ِبَتْعليیِم َبني إإْسراائيیَل َعْن  

ااألْصحاحِح وَوَنْقَرأُأ في االَّذيي ُهَو رَرْمٌز ِلَحَمِل ااِهللا االَّذيي َسيَیْرَفُع َخِطيیََّة االَعاَلِم. َخرووفِف االِفْصِح 
وَوِفيیَما ُهْم يَیأُكُلونَن أَأَخَذ يَیُسوعُع ااْلُخْبَز، وَوَبارَركَك وَوَكسََّر َمتَّى: "إإْنجيیِل االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن ِمْن 

 وَوأَأَخَذ ااْلَكأسَس وَوَشَكَر وَوأَأْعَطاُهْم َقاِئًال:». ُكُلواا. هَذاا ُهَو َجَسِدييُخُذوواا « وَوأَأْعَطى االتََّالِميیَذ وَوَقالَل:
ْغِفَرةِة ااْشَرُبواا ِمْنَها ُكلُُّكْم، َألننَّ هَذاا ُهَو دَدِمي االَِّذيي ِلْلَعْهِد ااْلَجِديیِد االَِّذيي يُیْسَفُك ِمْن أَأْجِل َكِثيیِريیَن ِلَم«

".ااْلَخَطايَیا  
 

ال يُیشيیراانِن إإلى ِمْصَر، َبْل إإلى  ُهدَدَماالِفْصِح وَو َخرووفَفنْن َنْعَلَم أأننَّ يَیِجُب َعليینا أأِلَذِلَك،  
َصليیِب االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. وَوِعْنَدما َنْشَتِركُك، ِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن َمسيیِحيیِّيیَن، في َعشاِء االرَّببِّ 

يَیسوعَع االَمسيیَح َسَفَك دَدَمُه ألْجِلنا وَوَماتَت  في ِمْصَر، َبْل َنَتَذكَُّر أأننََّمْوتَت االِخْرفانِن َفإنَّنا ال َنَتَذكَُّر 
ووبالطَّريیَقِة ذَذااِتها، َكانَن َخرووفُف االِفْصِح ِعْنَد َبني إإْسراائيیَل يَیْرِمُز إإلى يَیسوعع االَمسيیِح َعْن َخطايیانا. 

وتَت َعْن َخطايیا االَبَشِر َجميیًعا. يَیُمِلَكْي االَّذيي َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي   
 

وَوُنتاِبُع ااآلنَن، َصديیقي االُمْسَتِمع، دِدررااَسَتنا ِلما َجاَء في ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشَر ِمْن ِسْفِر 
:15وو  14االُخرووجِج َفَنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
. �ِ� �أَْ���َ��ُِ�ْ� �َُ����ُ��و��َ�ُ  �ب�  �َو��َُ���ُن �َُ�ْ� ���ھَ��ا �اْ���َْ��ُم �َْ�َ���ًر�ا �َ�َُ����ُ��و��َ�ُ ِ���ً��ا �ِ���

�َل �َْ�ِ��ُ��َن �اْ�َ�ِ���َ� ِ�ْ� « �َِ���َ��ً �أَ�َِ�����ً. َ�ْ�َ��َ �أ�َ����ٍم �َ�ُْ��ُ��َن �َِ���ً��ا. �اْ���َْ��َم �ا��َو�
 �َُ��ُْ� �ِ�� �ِل �إِ�َ� �اْ���َْ��ِم �ا��� ��٬�ْ�ُِ��ُ�ُ، �َ��ِن� ُ��� َ�ْ� �أََ�َ� َ�ِ���ً��ا ِ�َ� �اْ���َْ��ِم �ا��َو�

  �ِْ�َ� �ا���ْ�ُ� ِ�ْ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�.
 

فالتََّخمُُّر ُهَو في ااألْصِل َتَحلٌُّل أأوْو وَواالَفطيیُر، يیا أأِحبَّائي، ُهَو ُخْبٌز َخالٍل ِمَن االَخميیَرةة.  
َرةًة َتَعفٌُّن. لَذِلَك َفإننَّ االَخميیَرةَة ُتْسَتْخَدمُم في االِكتابِب االُمَقدَّسِس َكَرْمٍز للَخِطيیَّة. َفإنْن وَوَضْعَت َكمِّيیًَّة َصغيی

ِمْقداارٍر َكبيیٍر ِمَن االَعجيین، َفإنَّها ُتَخمُِّرهُه ُكلُُّه. َكَذِلَك َفإننَّ َخطيیَئًة َصغيیَرةًة َقْد يَیكونُن  ِمَن االَخميیَرةِة في
َلها َتأثيیٌر َهاِئٌل وَوَخطيیٌر. ِبَمْعًنى آآَخَر، إإنْن َسَمْحَت ِلَخميیَرةٍة َصغيیَرةٍة (أأيْي: ِلَخطيیَئٍة َصغيیَرةٍة) أأنْن 

َدمُِّرها ِبأْسِرها. ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیأُكلواا ُخْبًزاا ُتْوَجَد في َحيیاِتَك، َفإنَّها َقْد ُت
ْن َفطيیًراا (أأيْي َغيْیَر ُمْخَتِمٍر) َطواالَل َسْبَعِة أأيیَّامٍم. وَوكانَن يَیْنَبغي َلُهْم ُمْنُذ االيَیْومِم ااألووَّلِل أأنْن يَیَتَخلَُّصواا ِم

أأييِّ َخميیَرةٍة في ُبيیوِتِهْم.   
 

يَیسوعُع: "أأنا ُهَو ُخْبُز االَحيیاةة". ِلذِلَك، َكانَن ُخْبُز االَفطيیِر االَّذيي يَیَتناوَوُلُه َبنو إإسراائيیَل  وَوَقْد َقالَل 
–وَوما أأرْروَوعَع وَوأأْجَمَل أأنْن يَیْهَتديي ااإلنسانُن إإلى ُخْبِز االَحيیاةِة في االِفْصِح يُیشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیح.   

َكثيیريیَن ِمَن لِل ِقرااَءِتنا وَودِدررااَسِتنا للَعْهِد االَجديیِد أأننَّ أأيْي إإلى االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح! وَوَنرىى ِمْن ِخال
 َبابَبَفإننَّ رَرَفُضواا يَیسوعَع ِحيْیَن َجاَء إإليیِهْم ِلَتْخليیِصِهْم ِمْن َخطايیاُهم. وَوِبَسَبِب رَرْفِضِهْم َلُه، االيَیهودِد 

َعلى ِمْصرااَعيْیِه أأَمامَم َجميیِع ااُألَمِم وَواالشُّعوبب. ُفِتَح االَخالصِص   
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-16: 12ااآلنْن ُنتاِبُع، َصديیقي االُمستِمع، ِقرااَءةَة َما َجاَء في ِسْفِر االُخرووجج وَو 20:  

 
 �ٌَ��ْ�َ �ِ�� �ِل َ�ْ��ٌَ� ُ��َ���ٌس٬، �َو�ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��� �َو��َُ���ُن �َُ�ْ� �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��َو�

�٬�ٍ�َْ، �َ��َِ� �َوْ�َ��هُ ��ُْ�َ�ُ� ُ��َ���ٌس. �َ ��ُْ�َ�ُ� ��ِ��ِ�َ�� َ�َ�ٌ� َ�� �إِ�� َ�� �َ�ُْ���ُ�ُ ُ��� 
ِ�ْ�ُ�ْ�. �َو�َْ��َ�ُ��َن �اْ��َِ���َ� �َ��� �ِ� ���ھَ��ا �اْ���َْ��ِم َ��ْ���ِِ� �أَْ�َ�ْ�ُ� �أَْ��َ��َدُ�ْ� ِ�ْ� 
 �ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، �َ�َْ��َ�ُ��َن ���ھَ��ا �اْ���َْ��َم �ِ� �أَْ���َ��ُِ�ْ� �َِ���َ��ً �أَ�َِ�����ً. �ِ� �ا���

�ِل٬، �ِ� �اْ���َ�ْ  �٬�ِ�ْ، َ�َ��ًء٬، �َ�ُْ��ُ��َن �َِ���ً��ا �إِ�َ� �اْ���َْ��ِم �ا��َو� �ا�َ� َ�َ�َ� ِ�َ� �ا��� �ِم �ا���
�ْ�ِ� َ�َ��ًء. َ�ْ�َ��َ �أ�َ����ٍم �َ ��ُ�َ�ْ� َ�ِ���ٌ� �ِ�  �اْ�َ���ِد�ي �َو�اْ�ِ�ْ�ِ���َ� ِ�َ� �ا���

َ��َ�ِ� �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، ��ُ�ُ��ُِ�ْ�. �َ��ِن� ُ��� َ�ْ� �أََ�َ� ُ�ْ��َِ�ً��ا �ُْ��َُ� �ِْ�َ� �ا���ْ�ُ� ِ�ْ� �َ 
�اْ�َ�ِ���ُ� َ�َ� َ�ْ��ُ��ِد �ا��َْر�ِض. �َ �َ�ُْ��ُ��ا َ��ْ��ً� ُ�ْ��َِ�ً��ا. �ِ� َ�ِ���ِ� َ�َ��ِ��ُِ�ْ� 

  ».�َ�ُْ��ُ��َن �َِ���ً��ا
 

أأننَّ االِفْصَح َصارَر ِمْن ِتْلَك االلَّْحَظِة َفصاِعًداا ِعيْیًداا ُمَقدًَّسا َلدىى َبني إإْسراائيیل  وَوَنرىى ُهنا 
االُعبودِديیَّة. وَوَقْد َتَحدَّْثنا َقْبَل َقليیٍل َعْن َمْعنى االُخْبِز االَفطيیِر إإْنقاذَذ االرَّببِّ َلُهْم ِمَن  كَّروونَن ِفيیِهيَیَتَذ

وَواالَخميیَرةة. وَوكانَن َقْصُد االرَّببِّ ُهَو أأنْن يُیَعلَِّمُهُم االَفْرقَق َبيْیَن َحيیاةِة االَقدااَسِة وَواالَخِطيیَّة.  
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  23:  
 

�اْ�َ��ُ��ا �َوُ�ُ��و�ا �َُ�ْ� َ��ًَ�� «�ََ�َ�� ُ��َ�� َ�ِ���َ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َو�َ��َل ��َُ�ُ�: 
�ِم  �َِ�َ�ِ� َ�َ���ِِ�ُ�ْ� �َو�ا�ْذ�َُ���ا �اْ��ِْ�َ�. �َوُ�ُ��و�ا �َ��َ�َ �ُز�و�َ� �َو�اْ�ِ�ُ�����َھ� �ِ� �ا���

��ا �اْ�َ��َ�َ�َ �اْ�ُ�ْ���َ� �وَ  �ِم �ا��ِ��ي �ِ� �ا���ْ�ِ�. �ا��ِ��ي �ِ� �ا���ْ�ِ� �َوُ��� �اْ��َ��َِ���َْ�ِ� �ِ����
�ب� ��َْ��َ��ُز  �َ��ِح٬، �َ��ِن� �ا��� �َو�أَْ��ُْ� �َ ��َْ�ُ��ْج �أََ�ٌ� ِ�ْ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َ��ِب ��َْ���ِِ� َ���� �ا���

�َم َ��َ� �اْ�َ��َ�َِ� �اْ�ُ�ْ���َ� �َو�اْ��َ��َِ���َْ�ِ� ��َ  ْ��ُُ� ��ِ�َْ�ِ��َب �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َِ���َ� ��ََ��ى �ا���
�ب� َ�ِ� �اْ��َ��ِب �َو�َ ��ََ��ُع �اْ�ُ��ْ��َِ� ��َْ�ُ�ُ� ��ُ�ُ��َُ�ْ� ��ِ�َْ�ِ��َب.  �ا���  

 
إإذًذاا َفَقْد أَأوْوَصى ُمْوسى  َبني إإْسراائيیَل ِبأنْن ال يَیْخُرجواا ِمْن ُبيیوِتِهْم َحتَّى االصَّباحِح. وَوُكنَّا َقْد  

َعَلى االَقاِئَمَتيْیِن  اا دَدَمهايَیْجَعُلوي َلُهْم أأنْن يَیْذَبُحواا االِخْرفانَن وَوأأنْن َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأنَُّه َكانَن يَیْنَبغ
وَوكانَن َهذاا االدَّمُم ُهَو االَعالَمُة االَّتي َسَتْحميیِهْم  .االِفْصَح وَواالَعَتَبِة االُعْليَیا ِفي االُبيُیوتِت االَِّتي يَیأُكُلونَن ِفيیَها

. ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصرِمْن االضَّْرَبِة ااألخيیَرةِة االَّتي َسيُیْنِزُلها ااُهللا على   
 

وَوَكانَن َهذاا يَیْعني أأننَّ ُخرووجَج أأييِّ َشْخٍص ِمَن االِعْبرااِنيیِّيیَن ِمْن َبابِب َبيْیِتِه َسيَیْحِرُمُه ِمَن  
ِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّمنا أأننَّ ِحمايَیَتنا االَوحيیَدةَة ِهَي في ذَذااكَك االَّذيي َقالَل َعْن َنْفِسِه إإنَُّه االَبابب االِحمايَیِة. وَواال

– أأيْي يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَقْد َشدَّدَد يَیسوعُع على أأَهِميیَِّة َثباِتنا فيیِه َفقالَل في ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر  
ْرَمُة وَوأَأْنُتُم ااَألْغَصانُن. االَِّذيي يَیْثُبُت ِفيَّ وَوأَأَنا ِفيیِه هَذاا يَیأِتي ِبَثَمٍر َكِثيیٍر، أَأَنا ااْلَكِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا: "

ِن، َألنَُّكْم ِبُدووِني َال َتْقِدرُروونَن أَأنْن َتْفَعُلواا َشيْیًئا. إِإنْن َكانَن أَأَحٌد َال يَیْثُبُت ِفيَّ يُیْطَرحُح َخارِرًجا َكاْلُغْص
". ْطَرُحوَنُه ِفي االنَّارِر، َفيَیْحَتِرقُقَفيَیِجفُّ وَويَیْجَمُعوَنُه وَويَی  
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وَوَصُالتنا ألْجِلَك وعع؟ وَوُسؤاالي َلَك، َصديیقي االُمستِمع، ُهَو: َهْل أأْنَت َثاِبٌت في االَمسيیِح يَیُس

. وَوددااِئَمٍة َمَعُهأأنْن َنكونَن في َشِرَكٍة َعميیَقٍة ِهَي   
 

ْنُتْم َال يَیْخُرجْج أَأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن َبابِب َبيْیِتِه َحتَّى وَوأَأوَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ُمْوسى َقالَل ِلَبني إإْسراائيیل: " 
اِئَمَتيْیِن االصََّباحِح، َفِإننَّ االرَّببَّ يَیْجَتازُز ِليَیْضِربَب ااْلِمْصِريیِّيیَن. َفِحيیَن يَیَرىى االدَّمَم َعَلى ااْلَعَتَبِة ااْلُعْليَیا وَوااْلَق

َمالكِك ُهنا ُهَو ". وَو "االُمْهِلُك" يَیْدُخُل ُبيُیوَتُكْم ِليَیْضِربَب يَیْعُبُر االرَّببُّ َعِن ااْلَبابِب وَوَال يَیَدعُع ااْلُمْهِلَك
  االَمْوتت.

 
ااْسُمُه ِباْلِعْبَرااِنيیَِّة أأننَّ االشَّيْیطانَن يُیْدَعى  11: 9وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
االَهَدفَف ااألووَّلَل وَوَهِذهِه االَكِلَمُة َتْعني: االُمْهِلك. وَوال َشكَّ أأننَّ . "أَأُبولِّيیُّونَن"، وَوَلُه ِباْليُیوَناِنيیَِّة ااْسُم "أَأَبدُّوونَن"
وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا ألنَُّه َلْم يُیْعِط االشَّيْیطانَن االُمْهِلَك ُسْلطاًنا ُمْطَلًقا َعَليْینا، شَّيْیطانِن ُهَو إإْهالكُك االنَّاسِس. لل

نَّصِّ االذيي َقَرأأناهُه َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ االُمْهِلَك ُهَو َمالكُك االَمْوتِت وَوإإلَّا َلُكنَّا َهَلْكنا َجميیًعا! أأمَّا في َهذاا اال
االَّذيي َكانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیْرِسَلُه إلْهالكِك ااألْبكارِر في ِمْصر. وَوَلِكنَّ َمالكَك االَمْوتِت َلْن يُیْهِلَك ااألْبكارَر 

َعَتَبِتِه االُعْليیا. في أأييِّ َبيْیٍت وُوِضَع دَدمُم االُحْمالنِن على َقاِئَمَتيْیِه وَو  
   

-24: 12ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  28:  
 

�َ�َْ��َ�ُ��َن ���ھَ��ا �ا�َْ�َ� �َِ���َ��ً �ََ� �َو��َْو��َِد�َك �إِ�َ� �ا�َ�َِ�. �َو��َُ���ُن ِ���َ� �َْ�ُ��ُ��َن 
�ب� َ�َ�� �٬�َ���ََ، �أَ��ُ�ْ� �َْ��َ�ُ��َن ���ھِ��ِه  �اْ�ِ�ْ�َ��َ. �َو��َُ���ُن �ا��َْر�َض �ا���ِ� ��ُْ�ِ���ُ�ُ� �ا���

ِ���َ� ��َ�ُ��ُل �َُ�ْ� �أ�َْو��َُدُ�ْ�: َ�� ���ھِ��ِه �اْ�ِ�ْ�َ��ُ �َُ�ْ�؟ �أَ��ُ�ْ� �َ�ُ��ُ��َن: ���ِھَ� �َذ��ِ�َ��ُ 
� َ�َ��َب  �ب� �ا��ِ��ي َ��ََ� َ�ْ� ��ُ�ُ��ِت �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ� ِ�ْ�َ� �َ�� ���ِ� �ٍ�ِْ�

ْ�ُ� �َوَ�َ�ُ��و�ا. �َوَ�َ�� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َ ». �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �َوَ���َ� ��ُ�ُ��َ�َ� َ��� �ا���
�ب� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن. ���ھَ�َ��ا �ََ��ُ��ا. �َو�ََ��ُ��ا َ�َ�� �أََ�َ� �ا���  

 
وَوَنرىى ُهنا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ االَغايَیَة االرَّئيیسيیََّة ِلَوليیَمِة االِفْصِح ِتْلَك كاَنْت َتْذكارِريیَّة. َفَقْد أأرراادَد  

يُیَذكَِّر َشْعَبُه ِبأنَُّه ُهَو االَّذيي َخلََّصُهْم ِبِذررااِعِه االَقِويیَِّة ِمَن االُعبودِديیَِّة في أأرْرضِض ِمْصر. االرَّببُّ أأنْن 
وَوكاَنْت َهِذهِه االَوليیَمُة َسَتْجَعُل ااألووالدَد يَیَتساَءلونَن َعْن َسَبِبها. َفاُهللا يَیَضُع في أأذْذهانِن ااألْطفالِل 

ْم أأنْن يَیَتَعلَُّمواا. وَوااُهللا يُیريیُدنا أأنْن ُنَعلَِّم أأبناَءنا َعْنُه، وَوَعْن ُحضورِرهِه ألنَُّه يُیريیُدُه َتساؤؤالتٍت َكثيیَرةًة
في ُقلوبِب أأْبناِئنا، وَوأأنْن ُنَساِعَدُهْم َعلى أأنْن يَیْعِرفوهُه  َتُهوَوَكِلَمِتِه االَحيیَِّة. وَوُهَو يُیريیُدنا أأنْن َنْزرَرعَع َمَحبَّ

وَوِبأنْن  ى ُمْوَسى َبني إإْسراائيیَل ِبأنْن يَیْحَفُظواا َفريیَضَة االِفْصِحَمْعِرَفًة َشْخِصيیَّة. ِلَذِلَك َفَقْد أَأوْوَص
. يُیَحدُِّثواا أأْبناَءُهْم َعْنها  

 
-29ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  32:  

 
�ب� َ�َ��َب ُ��� �ِْ�ٍ� �ِ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، ِ�ْ� �ِْ�ِ�  �ََ�َ��َث �ِ� �ِْ�ِ� �ا����ْ�ِ� �أ�َن� �ا���

٬�ِ�ْ، �َوُ��� �ِْ�ِ� �ِْ�َ�ْ��َن �اْ�َ���ِِ�  َ��َ� ُ�ْ�ِ�����ِ� �إِ�َ� �ِْ�ِ� �ا�َِ���ِ� �ا��ِ��ي �ِ� �ا���



5 
 

��َِ���َ�ٍ�. �َ�َ��َم �ِْ�َ�ْ��ُن ��َْ��ً ���ُھَ� �َوُ��� َ���ِ�ِ��ِه �َوَ�ِ���ُ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َوَ���َن ُ�َ��ا�ٌخ 
َ�� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن َ�ِ���ٌ� �ِ� ٬�َ�ْ�ِ، �َ����ُ �َْ� ��َُ�ْ� ��َْ�ٌ� ��َْ�َ� ��ِ��ِ� َ��ْ�ٌ�. �َ�َ 

�ُ�ُ���ا �اْ�ُ�ُ���ا ِ�ْ� ��َْ�ِ� َ�ْ��ِ� �أَْ��َُ�� �َو�َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ٬��ً���ِ�َ، «��َْ��ً �َو�َ��َل: 
�ب� َ�َ�� �ََ���ْ��ُْ�. ُ�ُ��و�ا َ��ََ�ُ�ْ� �أ�َْ�ً�� �َو�َ�ََ�ُ�ْ� َ�َ�� �ََ���ْ��ُْ�  �َو�ا�ْذ���َھ�ُ��ا �اْ��ُُ��و�ا �ا���

». �أ�َْ�ً�� �َو�ا�ْذ���َھ�ُ��ا. �َو�َ��ِرُ���ِ�  
 

وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ِفْرَعْونَن َكانَن َقْد َساوَومَم ُمْوَسى َكثيیًراا. وَوفي ُكلِّ َمرَّةٍة،  
 َكانَن يَیِجُد ُعْذرًراا ِلَعَدمِم إإْطالقِق االشَّْعِب. وَوَلِكْن َبْعَد االضَّْرَبِة االَعاِشَرةِة وَوااألخيیَرةِة َفإنَُّه يَیْدُعو ُمْوَسى

ُقوُمواا ااْخُرُجواا ِمْن َبيْیِن َشْعِبي أَأْنُتَما وَوَبُنو إِإْسَرااِئيیَل َجِميیًعا، وَوااذْذَهُبواا هارروونَن وَويَیقولُل َلُهْما: "وَو
". ااْعُبُدوواا االرَّببَّ َكَما َتَكلَّْمُتْم. ُخُذوواا َغَنَمُكْم أَأيْیًضا وَوَبَقَرُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم وَوااذْذَهُبواا  

 
وَوَبارِرُكوِني َعجيیَبًة إإذْذ يَیقولُل ِفْرَعْونُن ِلُموَسى وَوهارروونَن وَواالِعْبرااِنيیِّيیَن: "ُثمَّ َنْقَرأُأ ِعبارَرةًة 

 وَوَقْد َنُظنُّ أأنَُّه َقْد َتابَب َبْعَد االضَّْرَبِة االَعاِشَرةِة. وَوَلِكنَُّه، وَويیا لألَسف، َلْم يَیُتْب. َفَقْد َكانَن َقْوُلُه!" أَأيْیًضا
وَوَسْوفَف َنَرىى الِحًقا أأنَُّه َلْم يَیُتْب وَوَلْم يَیَتَغيیَّر. وَوَلِكنَّ َهذاا ال يُیْلغي َحقيیَقَة  َهذاا إإْقراارًراا ُمؤقًَّتا بالَهزيیَمِة.

فإنَُّه  أأننَّ ِفْرَعْونَن أَأدْدرَركَك أأنَُّه يَیَتعاَمُل َمَع إإَلٍه يَیْمِلُك االُقْدرَرةَة االُمْطَلَقَة على أأنْن يَیديیَن وَوأأنْن يُیبارِركك. ِلَذِلَك
وَواالِعْبرااِنيیِّيیَن أأنْن يَیْطُلُبواا االَبَرَكَة ألْجِله. يَیْسألُل ُمْوَسى وَوَهارروونَن   

 
-33ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  37:  

 
ْ�ِ� ��ِ�ُْ��ِ�ُ����ُھْ� َ��ِ��ً ِ�َ� �ا��َْر�ِض٬، �َ���ُ�ْ� �َ��ُ��ا:  �َو�أَ�َ�� �اْ�ِ�ْ�ِ������َن َ��َ� �ا���

ْ�ُ� َ�ِ�����َُ�ْ� �َْ�َ�  ».َ�ِ���ُ��َ� �أَْ�َ��ا�تٌ « �أ�َْن ��٬�َ�َِ��َْ، �َوَ�َ��ِ���ُُ�ْ� �ََ�َ�َ� �ا���
َ�ْ�ُ��و�َر�ةٌ �ِ� ��ِ�َ���ِِ�ْ� َ��َ� �أَْ��َ���ِِ�ْ�. �َو�ََ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َِ�َ�ِ� �َْ��ِل 

ٍ� �َو�أَْ��َِ��َ �َذ���َھٍ� �َو��ِ�َ��ً�. �َو�أَْ��َ�  ُ��َ��. �طَ�َ�ُ��ا ِ�َ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �أَْ��َِ��َ �ِ��
 ِ� �ِ�ْ �ب� �ِْ�َ��ً �ِ��� � ُ���ُ��ِن �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� َ���� �أََ���ُر�و���ُھْ�. �ََ��َ�ُ��ا �ا���

��َت٬، �َْ�َ� ِ���  �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َ��ْر�ََ�َ� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �َرَ�ْ�ِ���َ� �إِ�َ� ُ���
َ���ِل َ�َ��ا �ا��َْو��َِد.  ِ��َِ� �أَْ�ِ� َ���ٍش ِ�َ� �ا���  

 
ونَن ِمَن االِمْصِريیِّيیَن َلْم يَیُكْن َسْلًبا أأوْو َنْهًبا، َبْل َكانَن َتْعويیًضا وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ َما أَأَخَذهُه االِعْبرااِنيیُّ 

َلُهْم َعْن َسَنوااتِت االُعبودديیَِّة االطَّويیَلِة االتي َعِمُلواا فيیها َلدىى االِمْصِريیِّيیَن دُدوْونَن أأْجٍر. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ 
رَرُجٍل. وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعَلُم َعَددَد َجميیِع َبني  تِِّمَئِة أأْلِفَعَددَد َبني إإْسراائيیَل االَّذيیَن اارْرَتَحُلواا َكانَن َنْحَو ِس

إإْسراائيیَل االَّذيیَن َغادَدرُروواا أأرْرضَض ِمْصَر آآَنذااكَك، َفإننَّ االَعَددَد ااإلْجماِليَّ يُیَقدَّرُر ِبَنْحِو َمْليیوَنْي َشْخٍص.   
 

:38ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�ا.  �َوَ�ِ�َ� َ�َ��ُ�ْ� �َ��ِ�ٌ� َ���ِ�ٌ� �أ�َْ�ً�� َ�َ� َ��ٍَ� �َو�٬�ٍَ�َ، َ�َ��ا�ٍش �َو�ا�َِ��ٍة ِ�ّ�ً  
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وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهِذهِه االَجماَعَة االَكثيیَرةَة االتي َصِعَدتْت َمَع َبني إإْسراائيیَل َكاَنْت ِمَن 
وَوَسْوفَف َنرىى الِحًقا أأننَّ َهؤالِء َكاُنواا ُفِسِهْم. االشُّعوبِب االسَّاِميیَِّة ااُألخرىى، وَوَحتَّى ِمَن االِمْصِريیِّيیَن أأْن

وَويُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأنْن َتْقَرأَأ االَمزيیَد َعْن َهذاا ااألْمِر في َسَبًبا في ُحدووثِث َمشاِكَل َكثيیَرةة. 
. ِسْفِر االَعَدددااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن   

 
-39: 12ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  40:  

 
�َوَ��َُ��و�ا �اْ�َ�ِ���َ� �ا��ِ��ي �أَْ�َ�ُ���هُ ِ�ْ� ِ�ْ�َ� ُ�ْ�َ� َ���ٍ� �َِ���ً��ا٬، �إ�ِْذ َ���َن �َْ� 
ُ��و�ا٬، �َ�َْ� ��َْ��َُ���ا  ��َْ��َِ�ْ�. �َ���ُ�ْ� �طُِ��ُد�و�ا ِ�ْ� ِ�ْ�َ� �َو�َْ� ��َْ�ِ��ُر�و�ا �أ�َْن ��َ�َ�َ��

� �إِ�َ�َ��ُ �َ�ِ� �إِْ�َ��ا�ِ  �َْ��ُِ��ِ�ْ� �َز�ا�ًد�ا. ��َ� �ا���ِ� �أَ�َ�ُ�����َھ� �ِ� ِ�ْ�َ� �ََ���َْ� �َو�أَ��
�أ�َْر�ََ� ِ��ٍَ� �َو�َ�َ��ِ�َ� َ��َ�ً.   

 
ااْعَلْم يَیِقيیًنا أَأننَّ َنْسَلَك َسيَیُكونُن َغِريیًبا ِفي وَوكانَن االرَّببُّ َقْد َقالَل إلْبرااهيیَم َقْبَل وَوْقٍت َطويیٍل: " 

َفيُیِذلُّوَنُهْم أَأرْرَبَع ِمَئِة َسَنٍة. ُثمَّ ااُألمَُّة االَِّتي يُیْسَتْعَبُدوونَن َلَها أَأَنا أَأرْرضٍض َليْیَسْت َلُهْم، وَويُیْسَتْعَبُدوونَن َلُهْم. 
".أَأدِديیُنَها، وَوَبْعَد ذذِلَك يَیْخُرُجونَن ِبَأْمَالكٍك َجِزيیَلٍة  

 
:42وو  41ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
٬، �ِ� �ذ�َِ� �اْ���َْ��ِم ٬�ِِ���ْ��َ، �أ�َن� َ�ِ���َ� �َوَ���َن ِ�ْ�َ� ��َِ����َِ� �أ�َْر�َِ� ِ��ٍَ� �َو�َ�َ��ِ�َ� َ��َ�ً 

�ب� ِ�ْ�َ��اِ��ِ� �إ�ِ������ُھْ�  �ب� َ�َ�َ�ْ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. ���ِھَ� ��َْ��َ�ٌ �ُْ��َ�ُ �ِ��� �أَْ��َ��ِد �ا���
. �ُْ��َ�ُ ِ�ْ� َ�ِ���ِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ِ�  �ب� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�. ���ھِ��ِه �ا����ْ��َ�ُ ���ِھَ� �ِ���

���ِِ�ْ�.�أَْ���َ   
 

وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ االيَیْومَم االَّذيي ااْبَتَدأأتْت فيیِه رِرْحَلُة َبني إإْسراائيیَل َسيَیصيیُر يَیْومَم رَرااَحٍة  
(أأيْي َسْبٍت) َلُهْم في ااألرْرضِض االَجديیَدةة.   

 
-43ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  49:  

 
�ب� �ُِ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن:  �ِْ�ِ�: ُ��� �اْ�ِ� َ�ِ���ٍ� �َ ���ھِ��ِه �َِ���َ��ُ �ا�ْ «�َو�َ��َل �ا���

ٍ� �َْ��ِ��ُ�ُ �ُ�� ��َ�ُْ�ُ� ِ�ْ���ُ. �ا���ِ���ُ�  ��َ�ُْ�ُ� ِ�ْ���ُ. �َو�ِ�ْ� ُ��� َ�ْ�ِ� �َرُ�ٍ� ُ�ْ��َ��ٍع �ِ�ِ��
�َو�ا�َِ���ُ� �َ ��َ�ُْ���َِن ِ�ْ���ُ. �ِ� ��َْ�ٍ� �َو�اِ�ٍ� ��ُْ�َ�ُ�. �َ �ُْ�ِ��ْج ِ�َ� �ا���ْ�ِ� ِ�َ� �اْ���َْ�ِ� 

َ���ِر�ٍج٬، �َوَ�ْ�ً�� �َ �َْ�ِ�ُ��و�ا ِ�ْ���ُ. ُ��� َ�َ��َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ��َْ��َُ����َ�ُ. �َو�إ�َِذ�ا  �إِ�َ�
�ُم  ٬، �َْ���ُْ��َْ� ِ�ْ���ُ ُ��� �َذ٬�ٍ�َ، �ُ�� ��َ�َ�َ�� �ب� �ََ��َل ِ�ْ�َ��َك �َِ���ٌ� �َوَ��ََ� �ِْ�ً�� �ِ���

 ُ� � �� �أَْ��ََ� �َ�َ ��َ�ُْ�ُ� ِ�ْ���ُ. �َُ���ُن ��٬���ََ��َْ�ُِ، ��َ�َُ���ُن َ�َ�ْ��ُ��ِد �ا��َْر�ِض. �َو�أَ��
». َ�ِ���َ��ٌ �َو�اِ�َ��ةٌ �َِ�ْ��ُ��ِد �ا��َْر�ِض �َو�ِ���ِ���ِ� �ا�����ِز�ِل ��َْ��َُ��ْ   
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لَكِلماتِت االتَّْحذيیريیَِّة االَّتي َكَتَبها االرَّسولُل بوُلُس فيیما يَیْخَتصُّ باوَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي،  
: في ااألْصحاحِح االحادديي َعَشَر ِمْن رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس إإذْذ َنْقَرأأ ِبَماِئَدةِة االرَّببِّ

وَولِكْن ِليَیْمَتِحِن ااِإلْنَسانُن َنْفَسُه، وَوهَكَذاا يَیأُكُل ِمَن ااْلُخْبِز وَويَیْشَربُب ِمَن ااْلَكأسِس. َألننَّ االَِّذيي يَیأُكُل "
". بُب دَديْیُنوَنًة ِلَنْفِسِه، َغيْیَر ُمَميیٍِّز َجَسَد االرَّببِّوَويَیْشَربُب ِبُدوونِن ااْسِتْحَقاقق يَیأُكُل وَويَیْشَر  

 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ االرَّببَّ أأوْوَصى َبني إإْسراائيیَل ِبأنْن ال يَیْكِسُروواا َعْظًما ِمْن َخرووفِف  

وَوأَأمَّا يَیُسوعُع َفَلمَّا : "االِفْصِح. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء في ااألْصحاحِح االتَّاِسع َعَشر ِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا
". َفَقْد َكانَن ِمْن َعادَدةِة االُجنودِد أأنْن يَیْكِسُروواا َجاُءوواا إِإَليْیِه َلْم يَیْكِسُروواا َساَقيْیِه، َألنَُّهْم رَرأَأوْوهُه َقْد َماتَت

ِلَذِلَك، َكانَن يَیْنَبغي  ِسيْیقانِن االَمْصلوبيیَن ِلَكْي يُیَعجِّلواا في َمْوِتِهْم. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع ُهَو َحَمُل ااِهللا االَكاِمِل.
أأنْن َتْبقى ِعظاُمُه َجميیُعها َسليیَمًة َغيْیَر َمْكسورَرةة.   

 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه َكانَن يَیْنَبغي للُغَرباِء االَّذيیَن يَیْرَغبونَن في َتناوُولِل االِفْصِح أأنْن يُیْخَتنواا أأووًَّلا.    

 
:51وو  50: 12وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   

 
�ب� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن. ���ھَ�َ��ا �ََ��ُ��ا.  �َ�ََ�َ� َ�ِ���ُ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� َ�َ�� �أََ�َ� �ا���

�ب� �أَْ�َ��َج �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�  �َوَ���َن �ِ� �ذ�َِ� �اْ���َْ��ِم َ��ْ���ِِ� �أ�َن� �ا���
�َِ�َ�ِ� �أَْ��َ��ِد���ِھْ�.  

 
ِهَي االَّتي َحرَّرَرتْت َبني إإْسراائيیَل ِمَن االُعبودِديیَِّة وَوأَأْخَرَجْتُهْم ِمْن إإذًذاا، َكاَنْت يَیُد االرَّببِّ االَقديیِر  

أأرْرضِض ِمْصر. وَوما زَزااَلْت يَیُد االرَّببِّ ِهَي االتي ُتَحرِّرُر االَبَشَر ِمْن ُعبودِديیَِّة االَخِطيیَِّة وَوتْخِرُجُهْم إإلى 
رِرحابِب االُحرِّيیَِّة االَحقيیقيیَّة. آآميین!  

 
 

[�ا������]  
�م  �ا�������)(ُ��َ��  

دَدااِئًما. وَويُیْمِكُننا أأنْن  االَّذيي َنْعُبُدهُه! َفَتْوقيیُتُه رَرااِئٌع وَودَدقيیٌقاالَحيِّ ااِهللا وَوِصْدقَق  َما أأْعَظَم أأَماَنَة
َنرىى ذَذِلَك بوضوحٍح َتاممٍّ ِمْن ِخاللِل َتْخليیِصِه َبني إإْسراائيیَل ِمْن يَیِد ِفْرَعْونَن في االَوْقِت االَّذيي َعيیََّنُه 

ُهَو.   
 

االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االُخرووججِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[��������ِ ��َِ��َ]  
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�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
نَن . َبْل إإنَُّهْم يَیْنَتِقلواالَمسيیِح وَويَیْحيَیْونَن فيیِه ال يَیموتوننيیسوعَع إإننَّ ااألْشخاصَص االَّذيیَن يُیؤِمنونَن ب

َألنََّنا َنْعَلُم أَأنَُّه إِإنْن ُنِقَض َبيْیُت يَیِة إإلى َبيْیٍت َجديیٍد رَرااِئٍع. َفَكِلَمُة ااِهللا َتقولل: "ِمَن االَخيْیَمِة االَقديیَمِة االَباِل
ِلذِلَك َفإننَّ ". َخيْیَمِتَنا ااَألرْرِضيُّ، َفَلَنا ِفي االسََّماوَوااتِت ِبَناٌء ِمَن ااِهللا، َبيْیٌت َغيْیُر َمْصُنوعٍع ِبيَیٍد، أَأَبِدييٌّ

ِليَیكونَن َمَع االرَّببِّ ُكلَّ ِحيْین. فيیِه َسيَیْنَتِقُل االَّذيي  ذَذِلَك االيیومِمإإلى ِبَشْوقٍق يَیَتَطلَُّع االُمؤِمَن االَمسيیِحيَّ 
وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن يَیكونَن َلَديْیَك يَیقيیُن االَحيیاةِة ااألبديیَّة. باْسِم رَربِّنا 

نا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!وَوُمَخلِِّص  
 


