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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 14:23 – 15:27 27: 15 – 23 :14االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us053# 549م: 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

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

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

 
َلَقْد رَرأأيْینا َكيْیَف َخلََّص االرَّببُّ َشْعَبُه ِمَن االُعبودِديیَِّة في أأرْرضِض ِمْصَر. وَوَقِد ااْبَتَدأَأ َبنو إإْسراائيیَل 

- رِرْحَلًة َفريیَدةًة ِمْن َنْوِعها وَوَلِكنَّ االشَّيَء االَّذيي َلْم يَیُكْن َبنو إإْسراائيیَل  .ُمفاجآتتَمليیَئًة بالُمغاَمرااتِت وَواال 
. وَوفي َحْلَقِة االَعِليُِّجْزًءاا ِمْن ُخطٍَّة أأْكَبر وَوأأْعَظْم في ِفْكِر ااِهللا يَیْعَلموَنُه ُهَو أأننَّ ِتْلَك االرِّْحَلَة َكاَنْت 

، َبْل االُمحيیَطِة ِبنااالصَّْعَبِة االظُّرووفِف االتَّْركيیِز على االيَیْومَم، َسَنِجُد دُدررووًسا َقيیَِّمًة ُتَشجُِّعنا على َعَدمِم 
.ُتوااِجُهنا أأنْن ُنَركَِّز على إإَلِهنا االَحيِّ االَّذيي ُهَو أأْعَظُم ِمْن أأييِّ ُظرووفٍف َصْعَبٍة  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- االثَّاِلِث وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  َعَشر االرَّااِبعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
إلْهالِكِهْم. وَوِعْنَدما وَوررااَء َبني إإْسراائيیَل ااْنَطَلَق ِفْرَعْونَن االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ في ُكنَّا َقْد َقَرأأنا 

ِمْنُه. وَوِعْنَدما أَأدْدرَركَك َبُنو إإْسراائيیَل َلْن يَیْنُجواا َقْد وَوَقُعواا في َفخٍّ َعِلَم أأنَُّهْم في ذَذِلَك االَمكانِن َظنَّ أأنَُّهْم 
َهْل َألنَُّه "وَسى: َقْد َخَرُجواا َعَليْیِهْم، رَرااُحواا يَیْصُرخونَن إإلى االرَّببِّ وَويَیقولونَن ِلُمأأننَّ ِفْرَعْونَن وَوَجيْیَشُه 

َليْیَسْت ُقُبورٌر ِفي ِمْصَر أَأَخْذَتَنا ِلَنُموتَت ِفي االَبرِّيیَِّة؟ َماذَذاا َصَنْعَت ِبَنا َحتَّى أَأْخَرْجَتَنا ِمْن ِمْصَر؟ 
يیَن؟ َألنَُّه َخيْیٌر أَأَليْیَس هَذاا ُهَو االَكَالمُم االَِّذيي َكلَّْمَناكَك ِبِه ِفي ِمْصَر َقاِئِليیَن: ُكفَّ َعنَّا َفَنْخِدمَم االِمْصِريیِّ

". َلَنا أَأنْن َنْخِدمَم االِمْصِريیِّيیَن ِمْن أَأنْن َنُموتَت ِفي االَبرِّيیَِّة  
 

َال " :يَیقولُل َلُهْم، َفإنَُّه َكانَن يَیْعَلُم أأننَّ االرَّببَّ َقْد أَأَعدَّ َخالًصا َعظيیًما للشَّْعِبُمْوسى ألننَّ وَو
االَِّذيي يَیْصَنُعُه َلُكُم ااْليَیْومَم. َفِإنَُّه َكَما رَرأَأيْیُتُم ااْلِمْصِريیِّيیَن ااْليَیْومَم،  َتَخاُفواا. ِقُفواا وَوااْنُظُروواا َخَالصَص االرَّببِّ

  ."َال َتُعودُدوونَن َتَروْوَنُهْم أَأيْیًضا إِإَلى ااَألَبِد. االرَّببُّ يُیَقاِتُل َعْنُكْم وَوأَأْنُتْم َتْصُمُتونَن
 

! َما االَّذيي يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْفَعَلُه في ذَذِلَك االَمْوِقِفيَیْعَلُم ُمْوَسى يَیُكْن وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َلْم 
َما َلَك َتْصُرخُخ إِإَليَّ؟ ُقْل ِلَبِني إِإْسَرااِئيیَل أَأنْن "َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: ِلَذِلَك َفَقِد ااْلَتَجَأ إإلى االرَّببِّ. حيینئٍذ، 

ْحِر وَوُشقَُّه، َفيَیْدُخَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِفي وَوَسِط ااْلَبْحِر يَیْرَحُلواا. وَواارْرَفْع أَأْنَت َعَصاكَك وَوُمدَّ يَیَدكَك َعَلى ااْلَب
ُكلِّ َعَلى ااْليَیاِبَسِة. وَوَها أَأَنا أأَشدِّدُد ُقُلوبَب ااْلِمْصِريیِّيیَن َحتَّى يَیْدُخُلواا وَورَرااَءُهْم، َفَأَتَمجَُّد ِبِفْرَعْونَن وَو

ْصِريیُّونَن أَأنِّي أَأَنا االرَّببُّ ِحيیَن أَأَتَمجَُّد ِبِفْرَعْونَن وَوَمْرَكَباِتِه َجيْیِشِه، ِبَمْرَكَباِتِه وَوُفْرَساِنِه. َفيَیْعِرفُف ااْلِم
وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ وَوْقًتا للَعَمل. وَوللصَّالةِة ًتا ُهناكَك وَوْقوَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ . "وَوُفْرَساِنِه

وَوْقَت االَعَمِل َقِد ااْبَتَدأَأ ااآلنن.   
 

وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا أأننَّ َعمودَد َسحابٍب َكانَن يُیْرِشُد َبني إإْسراائيیَل َنهارًراا، وَوأأننَّ َعمودَد َنارٍر َكانَن  
 .إِإْسَرااِئيیَل إإلى االُمَؤخََّرةِة َخْلَفُهْمَبني ااْنَتَقَل َمَالكُك ااِهللا االَِّذيي َكانَن يَیَتَقدَّمُم أأمَّا ااآلنْن َفَقِد يُیْرِشُدُهْم َليْیًلا. 

َبني وَوَجيْیِش ِفْرَعْونَن َبيْیَن  ااْنَتَقَل َعُمودُد االسََّحابِب ِمْن أَأَماِمِهْم وَووَوَقَف وَورَرااَءُهْم َفَدَخَلوَوَكَذِلَك 
ا على االِمْصِريیِّيیَن، وَوِضيَیاًء على َبِني إِإْسَرااِئيیَل، َفَلْم ا َقاِتًموَوَصارَر َعُمودُد االسََّحابِب َظالًمإإْسراائيیل. 

أأرْرَسَل االرَّببُّ َطواالَل على االَبْحِر، وَوَبْعَد أأنْن َمدَّ ُمْوَسى يَیَدهُه  .ااآلَخِر َطَواالَل االلَّيْیِليَیْقَتِربْب أَأَحُدُهَما ِمَن 
وَودَدَخَل  رَرددَّتِت االَبْحَر إِإَلى االَورَرااِء، وَوَحوََّلْتُه إِإَلى يَیاِبَسٍة. وَوَهَكَذاا ااْنَشقَّ االَبْحُرِتْلَك االلَّيْیَلِة رِريْیًحا َشْرِقيیًَّة 

َعْن يَیميیِنِهْم َعظيیَميْیِن ْت َكُسْورَريْیِن َفكاَناالِميیاهُه وَوَسِط االَبْحِر على االيَیاِبَسِة. أأمَّا  َبنو إإسراائيیَل في
وَوَعْن يَیسارِرِهْم.   

 
-23: 14وَوااآلنْن َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االُخرووجج   31:  

 
�ِْ�َ�ْ��َن �َوَ�ْ�َ��َ���ِِ� �َو�َ�َِ��ُ�ُ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َن �َو�َدَ��ُ��ا �َو�َر�اَء���ُھْ�. َ�ِ���ُ� َ��ْ�ِ� 

�ب� �أَْ�َ��َف َ��َ�  ْ�ِ� �أ�َن� �ا��� �َو�ُْ�َ����ِِ� �إِ�َ� �َوَ�ِ� �اْ��َْ�ِ�. �َوَ���َن �ِ� ���َھِ���ِ� �ا���
َ���ِب٬، �َو�أ�َْزَ�َ� َ�ْ�َ�َ� �ا٬�َ������ِ�ْ�ِ�ْ،  َ�ْ�َ�ِ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �ِ� َ�ُ���ِد �ا�����ِر �َو�ا���

��َْ�ُ��ُب ِ�ْ� «��� َ���ُ����َھ� �ِ�َْ��ٍَ�. �َ�َ��َل �اْ�ِ�ْ�ِ������َن: �َوَ��ََ� �ََ�َ� َ�ْ�َ��َ���ِِ�ْ� �َ 
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�ب� ��ُ�َ��ُِ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� َ�ْ��ُ��ْ  �ب� �ُِ��َ��:  ».�إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، ��َن� �ا��� ُ��� «�َ�َ��َل �ا���
��ََ��َك َ��َ� �اْ��َْ�ِ� ��ِ�َْ��َ� �اْ�َ��ُء َ��َ� �ا٬�َ������ِ�ْ�ِ�ْ، َ��َ� َ�ْ�َ��َ���ِِ�ْ� 

ْ�ِ� ». �ُْ�َ����ِِ��ْ �وَ  �ََ��� ُ��َ�� ��ََ��هُ َ��َ� �اْ��َْ�ِ� �ََ�َ�َ� �اْ��َْ�ُ� ِ�ْ�َ� �إِْ��َ��ِل �ا���
�ب� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�  �ا�٬�ِ�َِ، �َو�اْ�ِ�ْ�ِ������َن ���َھ��ِر�ُ��َن �إِ�َ� �ِ�َ���ِِ�. �ََ��ََ� �ا��� �إِ�َ� َ����ِِ� �ا���

� َ�ْ�َ��َ��ِت �َو�ُْ�َ���َن َ�ِ���ِ� َ��ْ�ِ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ��َْ�ِ�. �ََ�َ�َ� �اْ�َ��ُء �َوَ��� 
 �ُ�َ� � �ِْ�َ�ْ��َن �ا��ِ��ي �َدَ�َ� �َو�َر�اَء���ُھْ� �ِ� �اْ��َْ�ِ�. �َْ� ��َْ�َ� ِ�ْ��ُ�ْ� �َو�َ �َو�اِ�ٌ�. �َو�أَ��
�إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ََ�َ�ْ��ا َ��َ� �اْ���َ��َِ�ِ� �ِ� �َوَ�ِ� �ا٬�ِ�َْ��ْ، �َو�اْ�َ��ُء ُ���ٌر ��َُ�ْ� َ�ْ� 

�ب� �ِ� �ذ�َِ� �اْ���َْ��ِم �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� ��َِ�  ��ََ���ِر���ِھْ�. ��َِ�����ِِ�ْ� �َوَ��ْ  �ََ���َ� �ا���
�اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َو�َ�ََ� �إِْ�َ��ا��ِ�ُ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �أَْ�َ��ا�ً� َ��َ� َ���ِطِ� �اْ��َْ�ِ�. �َو�َر�أ�َى 

�ب� �٬�َ������ِ�ْ�ِ�ْ�ِ، �َ �ِ �إِْ�َ��ا��ِ�ُ� �ا�ْ  �ب� ْ�َ� �اْ�َ�ِ���َ� �ا��ِ��ي َ��ََ���ُ �ا��� ْ�ُ� �ا��� َ���َف �ا���
�ب� �َو�َِ�ْ�ِ��ِه ُ��َ��. �َو�آَ��ُ��ا �ِ����  

 
ااْبَتَدأَأ االرَّببُّ ااآلنَن في ِبناِء إإيیمانِن َبني إإْسراائيیَل ِمْن ِخاللِل االَعَمِل فيیِهْم ِلَكْي يُیِعدَُّهْم ألرْرضِض  

لِّ َشْخٍص ِمنَّا وَوإإْعطاِئِه ُنْصَرةًة في َلدىى ااِهللا ُخطًَّة َعظيیَمًة ِلُمبارَرَكِة ُكاالَمْوِعد. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ 
ِلَكْي يُیَدررَِّبنا أأنْن يُیجيیَزنا في االَبرِّيیَِّة (أأيي في ُظرووفٍف َعصيیَبٍة)  ُهللاا َقْد يَیشاُء االَمسيیِح يَیسوعع. وَوَلِكْن

دْدنا أأنْن َنْحُصَل على وَويُیَعلَِّمنا أأنْن َنِثَق ِبِه في ُكلِّ َشْيٍء. َفال ِغْنى َعْن َهِذهِه االدُّررووسِس االَقيیَِّمِة إإنْن أأرَر
إإذْذ  3: 1ِسْفِر يَیشوعع وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َقاَلُه االرَّببُّ ِليَیشوعَع في االُوُعودِد االَّتي َقَطَعها ااُهللا االَحيُّ َلنا. 

َوْعِد َهذاا االَتْصديیَق ". وَوال َشكَّ أأننَّ ُكلَّ َمْوِضٍع َتُدووُسُه ُبُطونُن أَأْقَدااِمُكْم َلُكْم أَأْعَطيْیُتُهَنْقَرأُأ: "
إإيیماًنا َقِويیا.بانِن يَیَتَطلَّ ناَكاوَواالُحصولَل َعَليْیِه   

 
وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیْزُخُر، يیا أأِحبَّائي، ِبُوعودِد االرَّببِّ االثَّميیَنة. وَوِلَكْي َنْحُصَل على َهِذهِه  

 َنْقُطَفإإلى ااألمامِم وَوأأنْن َقدَّمَم االُوعودِد، يَیِجُب عليینا أأنْن ُنطاِلَب ِبها بإيیمانٍن. وَوأأْحيیاًنا، يَیِجُب عليینا أأنْن َنَت
في ااإليیمانِن وَوااالتِّكالِل َكثيیَرةًة ِجداا َما وَوَعَدنا ااُهللا ِبِه ألنَُّه َلنا. وَوال َشكَّ أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا ُتَعلُِّمنا دُدررووًسا 

على ااِهللا االَحيِّ.   
 

وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َخاُفواا االرَّببَّ وَوآآَمُنواا ِبِه َبْعَد أأنْن رَرأَأوْواا َما َفَعَلُه ِبَجيْیِش ِفْرَعْونن.  
 وَواالَخْوفُف ال يَیِردُد ُهنا بالَمْعنى االسَّْلِبيِّ. َبْل ُهَو يُیشيیُر إإلى َتْوقيیِر االرَّببِّ وَوإإْجالِلِه. وَوَقِد ااْبَتَدأَأ إإيیمانُن

ئيیَل يَیْنُمو َتْدرريیجيیا ِمْن ِتْلَك االلَّْحَظِة َفَصاِعًداا. َبني إإْسراا  
 

وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َفَنْقَرأأ  
-1في ااألْعداادد  8:  

 
�ب� �َو�َ��ُ��ا:  �ب� «ِ����َ�ٍِ� �َر��َ� ُ��َ�� �َو�َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ���ھِ��ِه �ا���ْ���ِ�َ��َ �ِ��� �أ�َُر��ُ� �ِ���

�ِ� �َو�َِ���ِ��ي٬،  �ب� �ُ�� �َ�ِ����ُ �َْ� �ََ���َ�. �اْ��ََ��َس �َو�َر�اِ���َ�ُ �طََ�َ��ُ�َ�� �ِ� �اْ��َْ�ِ�. �ا���
�ب� �َرُ�ُ� �َو�َْ� َ���َر َ��َِ��. ���ھَ��ا �إِ��ِ�� �َ�َُ���  ُ��ه٬ُ، �إِ���ُ �أَ�ِ� �َ��َُر��ُ���ُ. �ا���

�ب� �اْ�ُ���ُ. َ�ْ�َ��َ��ُت �ِْ�َ�ْ��َن �َوَ��ْ�ُ���ُ �أَْ��َ����ُھَ�� �ِ� �ا٬�ِ�َْ��ْ، �ََ�ِ��َق  �اْ�َ�ْ��ِب. �ا���
�أَْ�َ�ُ� ُ��ُ��ِد�ِه �اْ�َ�ْ�َ���ِ��ِ� �ِ� �َْ�ِ� ُ���َف٬، �َُ������ِ�ُ� �ا���َ�ُ�. �َْ� ���َھ�َ�ُ��ا �ِ� 
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. �ا�َْ�َ�� �ةٌ �ِ�ْ��ُْ��َر�ِة. ��َِ����َُ� ��َ� �َر�ب� �َُ���ُ� �اْ�َ�ُ��و� �ِق َ�َ�َ�ٍ�. ��َِ����َُ� ��َ� �َر�ب� ُ�ْ��َ��
٬، �َو�ِِ���ِ�  �َو�َِ�ْ�َ��ِة َ��ََ��َِ� ��َْ�ِ��ُم ُ��َ��ِوِ���َ�. �ُْ�ِ�ُ� َ�َ��ََ� ��َ�َ�ُْ���ُُ�ْ� َ��ْ��َ��

َ��ِت �ا���َ�ُ� �ِ� �َْ�ِ� �أَْ��َِ� �ََ��اَ�َ�ِ� �اْ�ِ���َ��هُ. �اْ��ََ��َِ� �اْ�َ��َ  ��ِر�َي َ�َ��ا��ِ�ٍَ�. �ََ���
�اْ��َْ�ِ�.   

 
إإذًذاا، َنْحُن ُهنا أأَمامَم َتْسبيیَحٍة (أأوْو َتْرنيیَمٍة) َتَرنََّم ِبها ُمْوَسى وَوَبُنو إإْسراائيیَل َبْعَد أأنْن رَرأَأوْواا  

وَوَقْد أَأشادُدوواا فيیها ِبَنْصِر ااِهللا وَوَحَمدووهُه َعَليْیِه. َخالصَص االرَّببِّ.   
 

ِبِريیِح أَأْنِفَك َتَرااَكَمِت االِميَیاهُه. ااْنَتَصَبِت االَمَجارِريَي َكَرااِبيَیٍة. َتَجمََّدتِت االلَُّجُج ِفي وَوَنْقَرأُأ ُهنا: " 
  !َعْن ُقوَّةِة االرَّببِّ وَوُقْدرَرِتِهرَرااِئَعٍة ". وَويیا َلها ِمْن ُصْورَرةٍة َمجازِزيیٍَّة َقْلِب االَبْحِر

 
-9في ااألْعداادد َفَنْقَرأأ َتْرنيیَمِة ُمْوَسى  وَوُنتاِبُع، يیا أأِحبَّائي، ِقرااَءةَة 15:  

 
�ُد َ��ْ��ِ�.  ُ� َ���ِ�َ��ً. �َْ��َ�ُِ� ِ�ْ��ُ�ْ� �َْ�ِ��. �أَُ��� : �أ٬�َُ��َْ، �أ�ُْد�ِر�ُك٬، �أُ�َ�� �َ��َل �اْ�َ�ُ��و�
َ���ِص �ِ� ِ���َ��ٍه  �ُْ���ِ��ِ�ْ� ��َِ��ي. �َ�َْ�َ� �ِِ���ِ�َ� �ََ�������ُھُ� �اْ��َْ�ُ�. َ��ُ���ا َ�����

؟ �َ  �ا �ِ� �اْ��ََ��ا٬�ِ�َ، َ�ُ���ً� َ��ِ�َ��ٍة. َ�ْ� ِ�ْ��َُ� ��َْ�َ� �ا���َِ�ِ� ��َ� �َر�ب� ً�َّ��ْ�ُ �َُ��ْ�ِ �ْ
�٬�ِ�ِ����َ����ِ، َ���ًِ�� َ�َ���َِ�؟ �َُ��� ��َِ����ََ� �َ�َْ��َ�ُِ��ُ�ُ� �ا��َْر�ُض. �ُْ�ِ�ُ� �َِ��ْأ�َ�َِ� 
ُ���ُب  �َِ� �إِ�َ� َ�ْ�َ�ِ� �ُْ�ِ�َ�. ��َْ�َ�ُ� �ا��� ْ�َ� �ا��ِ��ي �ََ��ْ���َ�ُ. ��َْ�ِ����ِ� �ِ�ُ�� �ا���

��َن �ِ�ِْ�ِ���َ�. ِ����َ�ٍِ� ��َْ�َ����ِھُ� �أَُ�َ��اُء �أ�َُد�و�َم. ��َ�َ  ْ�َ��ةُ ُ��� ْ��َِ�ُ��و�َن. �َ�ُْ�ُ� �ا���
��ِن َ�ْ�َ���َن.  ْ��َ�ُ. ��َُ��و�ُب َ�ِ���ُ� ُ��� �أَْ�ِ���َ�ُء ُ���آ�َب �َ�ُْ�ُ����ُھُ� �ا���  

 
ااآلنَن ُتِعدُّنا لالنتصاررااتِت وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأْصدقائي، أأننَّ ااآلالمَم وَواالتَّجارِربَب االَّتي َنْخَتِبُرها  

َعَمِل االُمستقبليیَِّة. وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه ااُهللا االَقديیُر في َحيیاةِة ُكلِّ وَوااِحٍد ِمْن أأووالدِدهِه. َفُهَو يُیِعدُّنا ِلَذِلَك اال
بوُلَس اَلِة رِرَس ني ِمْناالُمْسَتْقَبِليِّ االَّذيي يُیريیُدنا أأنْن َنقومَم ِبِه. ِلَذِلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّا

َألنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقيیَن ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع َألْعَمالل َصاِلَحٍة، َقْد إإلى أأْهِل أأَفُسس: "االرَُّسولِل 
يُیِعدُّكَك وَويُیَهيیُِّئَك  ِبَمْعًنى آآَخَر، َفإننَّ َلدىى ااِهللا ُخطًَّة ِلَحيیاِتَك. وَوُهَو ".َسَبَق ااُهللا َفَأَعدََّها ِلَكْي َنْسُلَك ِفيیَها

ِلَهِذهِه االُخطَِّة ِمْن ِخاللِل االَعَمِل في َحيیاِتَك. وَوَلِكْن َما االَغايَیُة ِمْن ذَذِلَك ُكلِِّه؟ أأنْن َتْعَمَل ااألْعمالَل 
يیَُّر ِلَتِصيیَر االصَّاِلَحَة االتي َسَبَق ااُهللا َفأَعدَّها ِلَكْي َتْسُلَك فيیها. وَوِمْن ِخاللِل ُسلوِكَك َمَعُه، َفإنََّك َسَتَتَغ

ُمشاِبًها ِليَیُسوعَع االَمسيیح.   
 

. ىِلُموَس َرَخَنشيیًداا آآ(في ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالثَّالثيین) وَوِعْنَد دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االتَّْثِنيَیة، َسَنِجُد  
االَبرِّيیَِّة. َفُهَو االَّذيي َقادَدُهْم، وَوُهَو يَیْذُكُر في َهذاا االنَّشيیِد َكيْیَف أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه ااْعَتنى ِبَشْعِبِه في 

ارَرهُه. وَوأأرْرَشَدُهْم، وَوَسارَر أأَماَمُهْم، وَوَحماُهْم َكما يَیْحمي االنَّْسُر ِصَغ  
 

-16: 15وَوُنتاِبُع، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِقرااَءةَة َما َجاَء في َتْرنيیَمِة ُمْوسى في ِسْفِر االُخرووجج  
18:  
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ْ�ُ�. �َِ��ََ�ِ� �ِذ�َر�اِ�َ� ��َْ�ُ��ُ��َن َ��ْ�َ�َ�ِ� َ���� ��َْ��َُ� �َ�َُ� َ���َْ��ِ�ِ� �اْ��َ��ْ��َ�ُ �َو�ا ���
ْ�ُ� �ا��ِ��ي �اْ��َ��َْ���َ�ُ. �َِ��ُء ��ِِ�ْ� �َو�َْ�ِ�ُ��ُ�ْ� �ِ�  . َ���� ��َْ��َُ� �ا��� َ�ْ��َُ� ��َ� �َر�ب�

�ا��ِ��ي ���َھ����َْ���ُ َ��َِ� ِ���َ��ا�٬�َِ، �اْ�َ�َ���ِن �ا��ِ��ي َ��َْ���َ�ُ ��َ� �َر�ب� �َِ�َ��َِ� �اْ�َ�ْ�ِ��ِس 
���ْھِ� �َو�ا�َ�َ�ِ  �ب� ��َْ��ُِ� �إِ�َ� �ا��� . �ا��� ». ��ََ��ا�َك ��َ� �َر�ب�  

 
بأننَّ  ااوَوَنِجُد في َهِذهِه ااألْعداادِد إإْقراارًراا ِبُقْدرَرةِة االرَّببِّ، وَوَمْجِدهِه، وَوَجالِلِه. وَوَنِجُد أأيْیًضا َتأكيیًد 

االرَّببَّ َسيَیْمِلُك إإلى أأَبِد ااآلِبديین.   
 

-19أأ في ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَر 21:  
 

�ب� َ���َْ��ِ�ْ�  �َ��ِن� َ��ْ�َ� �ِْ�َ�ْ��َن �َدَ��َْ� �َِ�ْ�َ��َ���ِِ� �َو�ُْ�َ����ِِ� �إِ�َ� �ا٬�ِ�َْ��ْ، �َو�َر�د� �ا���
� �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ََ�َ�ْ��ا َ��َ� �اْ���َ��َِ�ِ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ��َْ�ِ�.  َ��َء �اْ��َْ�ِ�. �َو�أَ��

�ف� ��ِ�َِ����َھ�٬، �َوَ�َ�َ�ْ� َ�ِ���ُ� �ا���َ��ِء �َ�ََ�َ��ْت َ�ْ���َُ�  �ا�����ِ���ُ �أُْ�ُ� ���َھ��ُر�و�َن �ا���
�ب� �َ�ِ����ُ �َْ� �ََ���َ�. «�َو�َر�اَء���َھ� �ُِ��ُ��ٍف �َو�َرْ�ٍ�. �َو�أََ���َْ��ُ�ْ� َ�ْ���َُ�:  �َر��ُ���ا �ِ���

».�اْ��ََ��َس �َو�َر�اِ���َ�ُ �طََ�َ��ُ�َ�� �ِ� �اْ��َْ��ِ   
 

قي االُمستِمع، أأننَّ َمْريَیَم (أأْخَت ُمْوَسى) أَأَخَذتِت االدُّففَّ ِبيَیِدها وَوَقادَدتْت َجميیَع وَوَنْقَرأأ ُهنا، َصديی 
االنِّساِء في االتََّرنُِّم للرَّببِّ. وَوَهذاا يُیريینا أأنَُّه ال َبأسَس في إإْظهارِر َمشاِعِر االَفَرحِح وَواالَبْهَجِة في أأوْوقاتٍت 

َر دَدااِئًما أأنْن َنقومَم ِبُكلِّ َشْيٍء ِبِليیاَقٍة. َفُهناكَك َفْرقٌق َكبيیٌر َبيْیَن االتَّعبيیِر َكَهِذهِه. وَوَلِكْن يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكَّ
َحماَسِتِهْم وَويُیَعبِّروونَن َفُهناكَك أأْشخاصٌص يُیباِلغونَن في وَوااالْنِجراافِف في ذَذِلك.  ،َعِن االَمشاِعِراالرَّززيیِن 

وَوَلِكنَّنا َنرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى وَوَبني إإْسراائيیَل َجميیًعا ِبَطريیَقٍة َخاِليیٍة ِمَن االلِّيیاَقة. َعِن ااْبِتهاِجِهْم 
ااْشَتَركواا في االتََّرنُِّم للرَّببِّ وَوَتْقديیِم االَحْمِد وَواالتَّْسبيیِح َلُه.   

 
وَوااآلنْن ُنتاِبُع، يیا أأِحبَّائي َما َحَدثَث َبْعَد َنجاةِة َبني إإْسراائيیَل ِمْن يَیِد ِفْرَعْونَن وَوَجيْیِشِه َفَنْقَرأأ في  

: 23وو  22: 15ِسْفِر االُخرووجج   
 

���ِ� ُ���ٍر.  �ُ�� �ا�ْر�ََ�َ� ُ��َ�� �ِ�ِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �َْ�ِ� ُ���َف �َوَ�َ�ُ���ا �إِ�َ� �َ��
�ة٬َ، �َو�َْ�  �ََ���ُر�و�ا �َ�َ�َ�َ  ���ِ� �َو�َْ� ��َِ�ُ��و�ا َ��ًء. �ََ��ُء�و�ا �إِ�َ� َ���ر� �أ�َ����ٍم �ِ� �اْ��َ��

. �ِ��َِ� �ُدِ�َ� �اْ�ُ��َ��  �ةَ �َ����ُ ُ��� �ةَ «��َْ�ِ��ُر�و�ا �أ�َْن ��َْ�َ��ُ��ا َ��ًء ِ�ْ� َ���ر� ». َ���ر�  
 

(أأيِي االَبْحِر ااألْحَمِر)، ااتََّجُهواا  ِمْن َبْحِر ُسْوفف إإذًذاا، َبْعَد أأنِن اارْرَتَحَل ُمْوَسى ِبَبني إإْسراائيیَل 
َنْحَو َصْحرااِء ُشْورر. وَوَبْعَد َمسيیَرةِة َثالَثِة أأيیَّامٍم في االصَّْحرااِء، َلْم يَیِجُدوواا َماًء. وَوِعْنَدما وَوَصُلواا إإلى 

يَیْقِدرروواا أأنْن يَیْشَرُبواا ِمْنُه ألنَُّه َكانَن ُمراا.  وَوَجُدوواا َماًء، وَوَلِكنَُّهْم َلْم "َماررَّةة"  
 

:24ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

 :�َ�ِ��ِ��َ� ��َ��ُ �َ��َ �ُ�ْ َ� �ا��� » َ���َذ�ا �َْ�َ��ُب؟«�َ�ََ���  
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وَوُنالِحُظ ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، االَفْرقَق االشَّاِسَع َبيْیَن َما َفَعَلُه َبُنو إإْسراائيیَل َبْعَد َنجاِتِهْم ِمْن  

ُهنا. َفَقْد َنَجْواا ِمْن َجيْیِش ِفْرَعْونَن َقْبَل َثالَثِة أأيیَّامٍم َفَقط. وَوكاُنواا وَوْقَتها  يَیِد ِفْرَعْونِن، وَوَبيْیَن َتَذمُِّرِهْم
ْواا يُیِرنِّمونَن وَويُیَهلِّلونِن وَويَیْحَتِفلونَن ِبَنجاِتِهْم. وَوكاُنواا يَیْشُكروونَن االرَّببَّ االَقديیَر. وَوَلِكنَُّهْم ُسْرعانَن َما َنَس

روونَن َعلى ُمْوَسى َقاِئليین: "َماذذاا َنْشَربُب؟"ذَذِلَك ُكلَُّه وَوررااُحواا يَیَتَذمَّ  
 

:25ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�ب� َ�َ�َ��ةً �َ�ََ�َ��َ�� �ِ� �اْ�َ��ِء �ََ���َر �اْ�َ��ُء  . �َ��ََر�ا�هُ �ا��� �ب� �ََ�َ��َخ �إِ�َ� �ا���
َ�ْ��ً�. ���ُھ�َ��َك �َوَ�َ� ��َ�ُ �َِ���َ��ً �َو٬��ً�ْ�ُ، �َو���ُھ�َ��َك �اْ��ََ���َ�ُ.   

 
ِلَبني إإْسراائيیَل. وَوِمَن االَوااِضِح أأنَُّهْم َفِشلواا فيیِه َفَشًلا ذَذرريیًعا. وَوَلِكنَّ  ااَما َحَدثَث ااْختبارًرَكانَن  

 االرَّببَّ َكانَن يُیَعلُِّمُهم دُدررووًسا في ااالتِّكالِل َعَليْیِه. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا َقادِدرٌر أأنْن يُیَحوِّلَل االتَّجارِربَب االُمرَّةَة
ُحْلَوةة. َفُهناكَك أأمورٌر َكثيیَرةٌة في َحيیاِتنا َقْد َتكونُن َصْعَبًة ِجداا، َبْل وَوُمرَّةًة  في َحيیاِتنا إإلى َبَرَكاتٍت

أأيْیًضا. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ إإَلَهنا االَحيَّ َقادِدرٌر أأنْن يُیَحوِّلَل ُكلَّ َمراارَرةٍة في َحيیاِتنا إإلى َشْيء ُحْلٍو.   
 

لى ااِهللا َبْحًثا َعْن َحلٍّ ِلُمْشِكَلِة االَماِء االُمرِّ. وَوَهذاا يُیَعلُِّمنا دَدرْرًسا وَوَنِجُد ُهنا أأننَّ ُمْوَسى ااْلَتَجَأ إإ 
ُمِهما. َفِعْنَدما َتكونُن ُهناكَك َمراارَرةٌة في َحيیاِتنا، َفإننَّ أَأْفَضَل َسبيیِل للتََّغلُِّب َعلى َهِذهِه االَمراارَرةِة ُهَو أأنْن 

َشَجَرةًة َفَطَرَحَها ِفي الةِة وَواالتََّضرُّعِع. وَوَقْد أَأرَرىى ااُهللا ُمْوَسى َنْلَتِجَئ إإلى ااِهللا االَحيِّ ِمْن ِخاللِل االصَّ
. وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه َصليیُب االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح في َحيیاِتنا. َفُهَو يُیَغيیُِّر االَماِء َفَصارَر االَماُء َعْذًبا

ُكلَّ َشْيٍء في َحيیاِتنا وَويَیْجَعُل االُمرَّ ُحْلًواا.   
 

وَوَنِجُد في االَعَددِد . ُهناكك َفِريیَضًة وَوُحْكًما، ووااْمَتَحَنُهللشَّْعِب وَوَضَع وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ  
االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن َتْوضيیًحا ِلَذِلَك إإذْذ َنْقَرأأ:   

 
) �َ�َ��لَ  �ب� �ب� �إ٬�َ�ِ��ِ، �َو�َْ��َُ� �ا�ْ : «(�أ�ِي: �ا��� َ��� �ِ� �إ�ِْن ُ�ْ�َ� �َْ�َ�ُ� �َِ�ْ��ِت �ا���

 � ٬�ِ��َْ���ْ��َ، �َو�َْ�َ�� �إِ�َ� �َوَ����َ��هُ �َو�َْ��َ�ُ َ�ِ���َ� �ََ��ا�٬�ِ��ِِ، �ََ�َ�ً�� َ�� ِ���
�ب� َ����ِ��َ  ».�َوَ�ْ���ُ�ُ َ��َ� �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �َ �أََ�ُ� َ���َْ�َ�. �َ�ِ��� �أَ�َ� �ا���  

 
وَوَشِرَكٍة َعميیَقٍة َمَعُه. وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم: "إإنْن إإذًذاا، َفَقْد َكانَن ااُهللا يُیِعدُّ االشَّْعَب ِلَعالَقٍة وَوطيیَدةٍة  

َسِمْعُتْم َصْوتي، وَوَصَنْعُتُم االَحقَّ في َعيْیَنيَّ، وَوأأْصَغيْیُتْم إإلى وَوَصايیايَي، وَوَحِفْظُتْم َجميیَع َفرااِئضي، 
ا االرَّببُّ َشافيیُكْم!" وَويیا َلُه ِمْن َفإنَّي َسُأْبِعُد َعْنُكُم ااألْمرااضَض االَّتي ااْبَتَليْیُت ِبها االِمْصِريیِّيیَن. َفإنِّي أأن

وَوْعٍد رَرااِئٍع وَوُمَشجٍِّع!  
 

وَوأأمَّا االِعبارَرةُة "أأَنا االرَّببُّ َشافيیَك" َفُتؤكُِّد َلنا أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه ُهَو َشاِفيْیَنا. َفَطاَعُتنا  
يیَِّة، وَواالنَّْفِسيیَِّة، وَواالرُّووِحيیَّة. لإلررشاددااتِت ااإلَلِهيیَِّة ُتْفِضي إإلى ِشفاِئنا َعلى َجميیِع ااألْصِعَدةِة: االَجَسِد  
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:27: 15وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   
 

�ُ�� َ��ُء�و�ا �إِ�َ� �إ�ِ���ِ�َ� �َو���ُھ�َ��َك �اْ��َ�َ� َ�ْ�َ��ةَ َ��ْ�َ� َ��ٍء �َوَ�ْ�ُ���َن �َْ��َ�ً. �َ�ََ��ُ��ا 
���ُھ�َ��َك ِ�ْ�َ� �اْ�َ��ِء.  

 
االصَّْعِب وَواالَماِء االُمرِّ، َجاَء َبنو إإسراائيیَل إإلى َمكانٍن يُیْدعى "إإيیليیم". إإذًذاا َبْعَد ذَذِلَك ااالْمِتحانِن  

َكاَنْت َمَحطَُّة ِمَن االَوااِضِح أأننَّ ِتْلَك وَوَقْد وَوَجُدوواا ُهناكَك ااْثَنَتْي َعْشَرةَة َعيْیَن َماٍء وَوَسْبعيیَن َنْخَلة. وَو
واا في َحاَجٍة إإلى االتَّدرريیِب وَواالرَّااَحِة في َمْدرَرَسِة ااِهللا رَرااَحٍة َلُهْم ِمْن أأْجِل إإْنعاشِش ُنفوِسِهْم. َفَقْد َكاُن

إإلى أأنْن يَیِصيْیُروواا َجاِهزيیَن ِلُدخولِل أأرْرضِض َكْنعانن.   
 

وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتْسُلَك في َطريیِق االرَّببِّ دَدااِئًما، وَوأأنْن َتكونَن َمْرِضيیا  
أأَماَمُه ُكلَّ ِحيْیٍن. آآميین!  

 
���][�ا���  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
تاحَح َلنا ُكلَّ يَیْومٍم أأنْن َنْخَتِبَر ااْنِتصارًراا في َحيیاِتنا َكذااكَك ااالْنِتصارِر االَّذيي ااْخَتَبَرهُه يُیَقْد ال 

وَوهارروونُن وَوَبنو إإسراائيیَل على ِفْرَعْونَن وَوَجيْیِشِه. وَوعلى االرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ ُهناكَك  ُمْوسى
وَوفي َضْوِء َما َقَرأأناهُه وَوَتَعلَّْمناهُه ااْنِتصاررااتٍت َكثيیَرةًة في َحيیاِتنا َتْسَتِحقُّ أأنْن َنَتَذكََّرها وَوَنْحَتِفَل ِبها. 

َفَهِذهِه  ِمَن ااالْحِتفالِل باالْنِتَصاررااتِت االَّتي َحقََّقها االرَّببُّ في َحيیاِتنا. االيیومَم، ال يُیْوَجُد َشْيٌء يَیْمَنُعنا
. ااالْنِتصاررااتُت ِهَي َعالماتٌت َبارِرزَزةٌة في رِرْحَلِة إإيیماِننا  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ، وَوأأنْن يَیْحَفَظَك في َمَحبَِّة يَیسوعَع 
االَمسيیِح. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يَیْعَمَل ااُهللا في َقْلِبَك وَوَحيیاِتَك َعَمًلا َعظيیًما في َهذاا 

ُمَتتاِليَیًة في ااألووقاتِت االَّتي يَیْبدوو فيیها أأننَّ االَهزيیَمَة أأْمٌر َمْفرووغٌغ  ْسبوعِع، وَوأأنْن يَیْمَنَحَك ااْنِتصاررااتٍتااأل
، وَوأأْثناَء في َحيیاِتَك أأْثناَء َتْدرريیِبِه وَوَتْعليیِمِه وَوإإْعداادِدهِه َلَك ، يیا َصديیقي، يَیَد ااِهللاَتْخَتِبُر ِمْنُه. وَوَليْیَتَك
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم وَوَليْیَتَك َتكونَن َشاِهًداا أأميیًنا َلُه دَدااِئًما. َك. َعَمِلِه في َحيیاِت  

 


