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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 19:1 – 20:7 7: 20 – 1 :19االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us056# 552م: 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  َعَشر االتَّاِسعااألْصحاحح َ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 ،ِمْنَكَنْرجوهُه   
 

ِلَشْعِبِه في  وَواالَوَصايیا االشَّرااِئِعإإْعطاِء في  االرَّببُّااْبَتَدأَأ ىى في َحْلَقِة االيیومِم َكيْیَف َنَرَسْوفَف 
َمْعِزلٍل َعِن االَمسيیِح، َسيَیِحيیُد ِفِب". َال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة أُأْخَرىى أَأَماِمي. وَوكاَنْت أأووَّلُل وَوِصيیٍَّة ِهَي: "االَقديیم

! آآِلَهًة زَزااِئَفة نَناالنَّاسُس َعِن االطَّريیِق وَويَیْعُبدوو  
 

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

 
-1: 19َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   4:  

 
�ْ�ِ� �ا�����ِِ� �َْ�َ� ُ�ُ��و�ِج �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ٬�َ�ْ�ِ، �ِ� �ذ�َِ�  �ِ� �ا���

���ِ� ِ����َ�َء.  ���ِ� �اْ���َْ��ِم َ��ُء�و�ا �إِ�َ� �َ�� �ا�ْر�ََ��ُ��ا ِ�ْ� �َر��ِ�ِ���َ� �َوَ��ُء�و�ا �إِ�َ� �َ��
���ِ�. ���ُھ�َ��َك �ََ��َل �إِْ�َ��ا��ِ�ُ� ُ��َ��َِ� �اْ�َ��َِ�. � ُ��َ��  ِ����َ�َء �َ�ََ��ُ��ا �ِ� �اْ��َ�� �َو�أَ��

�ب� ِ�َ� �اْ�َ��َِ� �َ��ِ�ً:  ��َب٬، ���ھَ�َ��ا �َ�ُ��ُل �ِ��َْ�ِ� ��َْ��ُ «�ََ�ِ�َ� �إِ�َ� �ِ. �َ�َ��َد�ا�هُ �ا���
�َو�ُْ��ُِ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: �أَْ��ُْ� �َر�أ�َْ��ُْ� َ�� َ��َْ�ُ� �ِ�ْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َو�أَ�َ� َ�َ�ْ��ُُ�ْ� َ��َ� 

 . �أَْ��َِ�ِ� �ا���ُ���ِر �َوِ�ْ�ُ� �ُِ�ْ� �إِ�َ��  
 

االَماضي. َفَقْد َخلََّصُهْم يَیقولُل االرَّببُّ ِلَعْبِدهِه ُمْوَسى أأنْن يُیَذكَِّر االشَّْعَب ِبما َفَعَلُه ألْجِلِهْم في  
وَوَحَمَلُهْم على أَأْجِنَحِة االنُّسورِر وَوجاَء ِبِهْم إإليیِه. وَوِلَكْي َنْفَهَم َهِذهِه االصُّورَرةَة االَمجازِزيیََّة،  ِمَن االِمْصِريیِّيیَن

أأنْن يُیَعلَِّمها االطَّيیراانن أأوْو إإنْن أَأرراادَد  االنَّْسَر يَیْحِمُل ِصغارَرهُه على َجناَحيْیِهأأننَّ يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم 
 ،َظُهْموَوَحِف ،االرَّببُّ َمَع َشْعِبِه في االَقديیِم إإذذ إإنَُّه َحَمَلُهْمَصَنَعُه ِمَن ااألْخطارر. وَوَهذاا ُهَو َما يَیْحميیها 

. ااألَبِويیَّةوَوجاَء ِبِهْم إإليیِه ِلَكْي يَیْخَتِبُروواا َمَحبََّتُه   
 

:6وو  5ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

 َ� �ِ�َْ�� �ْ�ِ ً� ���َن �إ�ِْن َ�ِ�ْ��ُْ� �٬�ِ��ْ�َِ، �َوَ��ِْ��ُْ� َ��ْ�ِ��ي �َُ���ُ��َن �ِ� َ����
ُ���ِب. �َ��ِن� �ِ� ُ��� �ا��َْر�ِض. �َو�أَْ��ُْ� �َُ���ُ��َن �ِ� َ�ْ��ََ��َ َ��َ��ٍَ� �َو�أُ���ً  َ�ِ���ِ� �ا���

».�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ��َ ُ��َ��َ��ً. ���ھِ��ِه ���ِھَ� �اْ�َ��َِ���ُت �ا���ِ� �َُ���ُ� ��َِ��   
 

َفاآلنَن َفيَیقولل: " االَحاِضِري، َفإنَُّه يَیَتَحدَّثُث إإليیِهْم َعِن إإذًذاا، َبْعَد أأنْن َكلََّمُهُم االرَّببُّ َعِن االَماِض 
". وَويیا َلُه ِمْن إِإنْن َسِمْعُتْم ِلَصْوِتي، وَوَحِفْظُتْم َعْهِديي َتُكوُنونَن ِلي َخاصًَّة ِمْن َبيْیِن َجِميیِع االشُُّعوبِب

أأنْن يَیْحَفُظواا َشريیَطَة َفَقْد أَأرراادَد االرَّببُّ أأنْن يَیْجَعَل َبني إإْسراائيیَل أُأمًَّة َخاصًَّة َلُه وَوْعٍد رَرااِئٍع وَوَعظيیم! 
َعْهَدهُه.   

 
أأمًَّة َفِإننَّ ِلي ُكلَّ ااَألرْرضِض. وَوأَأْنُتْم َتُكوُنونَن ِلي َمْمَلَكَة َكَهَنٍة وَو"وَوُهَو يَیقولُل َلُهْم أأيْیًضا: 

. في َضْوِء ذَذِلَك، َكانَن االشَّْعب، وَويُیَمثُِّل ااَهللا أأمامَم . وَوكانَن االَكاِهُن يُیَمثُِّل االشَّْعَب أَأمامَم ااِهللا"ُمَقدََّسًة
وَوَسْوفَف َنرىى أأْثناَء أأنْن يُیَمثُِّلواا االرَّببَّ أأَمامَم االَعاَلم.  )ِبَوْصِفِهْم َشْعَب ااِهللا(يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل 

ِتنا للَعْهِد االَقديیِم أأننَّ َبني إإْسراائيیَل أَأْخَفُقواا في َتْمثيیِل ااِهللا أَأَمامَم االشُّعوبِب ااُألخرىى وَوَلْم يُیطيیُعواا دِدررااَس
وَوَصايیا االرَّببِّ.   

 
:8وو  7ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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�اَ��ُ�ْ� ُ��� ���ھِ��ِه �اْ�َ��َِ���ِت �ا���ِ�  ْ�ِ� �َو�َوَ�َ� �ُ�� �ََ��َء ُ��َ�� �َو�َدَ�� ُ���ُ��َخ �ا���
ْ�ِ� َ�ً�� �َو�َ��ُ��ا:  . �َ�ََ���َب َ�ِ���ُ� �ا��� �ب� �ب� «�أ�َْوَ���هُ ��َِ�� �ا��� ُ��� َ�� �ََ���َ� ��ِِ� �ا���

ْ�ِ� �إِ�َ� �ا��� ». �َْ�َ��ُ  . �ََ��د� ُ��َ�� َ���ََم �ا��� �ب�  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُمْوَسى َكانَن َكاِهًنا في َهذاا االَوْقِت ألنَُّه َكانَن يُیَمثُِّل ااَهللا أأَمامَم االشَّْعِب،  
وَوِعْنَدما َجاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض، َصارَر ُهَو َكاِهَننا ااألْعَظَم ألنَُّه يُیَمثُِّلنا وَويُیَمثُِّل االشَّْعَب أَأمامَم ااِهللا. 

يُیوَجُد إِإلٌه وَوااِحٌد وَووَوِسيیٌط وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّمنا أأنَُّه أَأمامَم ااِهللا ااآلبِب، وَويُیَمثُِّل ااَهللا ااآلبَب أَأماَمنا. 
. انُن يَیُسوعُع االَمِسيیُحوَوااِحٌد َبيْیَن ااِهللا وَواالنَّاسِس: ااِإلْنَس  

 
َقْد وَوَنَقَل َكالمَم االشَّْعِب إإلى االرَّببِّ. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى َنَقَل َكالمَم االرَّببِّ إإلى االشَّْعِب، ُثمَّ 

. َسيُیطيیُع وَوَصايیاههالَل ُمْوَسى للرَّببِّ إإننَّ االشَّْعَب َق  
 

:10وو  9ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

�ب� �ُِ��َ��:  ْ�ُ� «�َ�َ��َل �ا��� َ���ِب �َِ�ْ� ��َْ�َ�َ� �ا��� ���َھ� �أَ�َ� �آ�ٍت �إِ��َْ�َ� �ِ� �ظَ��َِم �ا���
�ب� �َِ���َِم ». ِ����ََ�� �أَ�ََ���ُ� ٬�َ�َ�َ، ��َ�ُْ�ِ��ُ��ا �َِ� �أ�َْ�ً�� �إِ�َ� �ا�َ�َ�ِ  �َو�أَْ��ََ� ُ��َ�� �ا���

�ب� �ُِ��َ��:  ْ�ِ�. �َ�َ��َل �ا��� ْ��ُ�ُ� �اْ���َْ��َم �َوَ�ً��ا٬، �ا�ْذ���َھْ� «�ا��� ْ�ِ� �َو�َ�� �إِ�َ� �ا���
�َوْ���َْ�ِ��ُ��ا ��٬�ْ�َُ���َ�ِ،   

 
َعلى َمدىى  وَوَكانَن َغْسُل االثِّيیابِب َعَمًلا ذَذاا دَدالَلٍة رَرْمِزيیَّة. َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي للشَّْعِب أأنْن يَیَتَقدَُّسواا 

. وَوكانَن َغْسُل االثِّيیابِب َعَمًلا رَرْمِزيیا يُیشيیُر إإلى َهِذهِه اِلِثااْسِتْعداادًداا ِلَما َسيَیْحُدثُث في االيَیْومِم االثَّ يَیْوَميْیِن
ِمْن . وَوَكانَن ااُهللا يُیريیُد ةٍةُمَحدَّدَدِلغايَیٍة وَواالتَّْقديیُس يَیْعني أأنْن يَیِتمَّ َتْخصيیُص َشْخٍص أأوْو َشْيٍء االَقدااَسِة. 

ْنُفَسُهْم َلُه. أَأ ُسوااأأنْن يُیَكرَِّبني إإْسراائيیَل   
 

:االرَّببُّ َحديیَثُه َمَع ُمْوَسى َقاِئًلا َلُه في االَعَددِد االَحادديي َعَشروَويُیتاِبُع   
 

�ب� �أََ���َم  ��َ� �ِْ���َْ��ِم �ا�����ِِ�. �َ����ُ �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا�����ِِ� ��َْ�ِ��ُل �ا��� �َو��َُ���ُ��ا ُ�ْ��َِ���
ْ�ِ� َ��َ� َ��َِ� ِ����َ�َء.  ُ���ُ��ِن َ�ِ���ِ� �ا���  

 
امَم ُعيیونِن االشَّْعِب َعلى َجَبِل ِسيْیناَء في االيَیْومِم االثَّاِلِث! َمااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیْنِزلَل أَأإإذًذاا َفَقْد َكانَن  

وَوال َشكَّ أأننَّ ذَذِلَك َكانَن َحَدًثا رَرااِئًعا وَوَعظيیًما ِجداا.   
 

:(َعلى ِلسانِن االرَّببِّ أأيْیًضا) 13وو  12ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

 �ِ�ْ ُ�ُ��و�ًد�ا ِ�ْ� ُ��� �٬�ٍَ���ِ�َ، �َ��ِ�ً: �اْ��َِ��ُز�و�ا ِ�ْ� �أ�َْن �َْ�َ�ُ��و�ا �إِ�َ� �َو�ُ��ِ�ُ� �ِ���
 �َْ� �ٌَ�� ُ�� ��ا �طََ���َ�ُ. ُ��� َ�ْ� ��ََ��� �اْ�َ��ََ� ��ُْ��َُ� �َْ��ً. �َ �ََ��� �اْ�َ��َِ� �أ�َْو �ََ���
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� ِ�ْ�َ� َ�ْ��ِت  ��ُْ�َ�ُ� �َرْ�ً�� �أ�َْو ��ُْ�َ�� �َرْ���ً�. ��َِ���َ��ً َ���َن �أ�َْم �إِْ�َ���ً� �َ ��َِ���ُ�. �أَ��
».�اْ��ُ��ِق ��َُ�ْ� ��َْ�َ�ُ��و�َن �إِ�َ� �اْ�َ��َ�ِ   

 
َنرىى ُهنا أأننَّ االرَّببَّ وَوَضَع للشَّْعِب ُحدوودًداا ال يَیجوزُز أأنْن يَیَتَعدُّووها ِعْنَد ااْقِترااِبِهْم ِمْن َجَبِل  

وتت. ُمَسيَیإنَُّه َف )أأوِو االَحيَیوااناتِتِمَن االَبَشِر (ِذهِه االُحدوودَد ِسيْیناء. أأمَّا َمْن يَیَتَخطَّى َه  
 

:15وو  14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

ْ�َ� �َوَ�َ��ُ��ا ��ِ�َ���َُ�ْ�.  ٬�ِ�ْ، �َو�َ���َس �ا��� �َ�ْ�َ�َ��َر ُ��َ�� ِ�َ� �اْ�َ��َِ� �إِ�َ� �ا���
 :�ِ�ْ ��َ� �ِْ���َْ��ِم �ا�����ِِ�. �َ �َْ�ُ��ُ��ا «�َو�َ��َل �ِ��� ». �اْ�َ��أ�َةً ُ���ُ��ا ُ�ْ��َِ���  

 
وَوَغَسُلواا ِثيیاَبُهْم،  ،إإذْذ إإنَُّه َقدَّسَس االشَّْعَب َنَرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى َفَعَل ُكلَّ َما أأوْوَصاهُه ِبِه االرَّببُّ 

االَبتََّة وَوَهذاا ال يَیْعني  اُهْم ِبأنْن يَیْمَتِنُعواا َعن االَعالقاتِت االِجْنِسيیَِّة ِلَكْي يَیكوُنواا َطاِهريیَن َطْقِسيیا.وَوأأوْوَص
اُهْم ِبَذِلَك ِلَكْي يُیَكرُِّسواا وْوَصُتَنجُِّس ااإلْنسانَن، وَوَلِكنَّ ُمْوَسى أَأأأننَّ االَعالقاتِت االِجْنِسيیََّة َبيْیَن ااألزْزووااجِج 

ُكلَّ َطاقَاِتِهْم وَوَعوااِطِفِهْم وَوأأْفكارِرِهْم للرَّببِّ.   
 

:16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�َ��ُح �أَ����ُ َ���َر�ْت �ُرُ���ٌد �َو�ُُ��و�ٌق �َوَ�َ��َث �ِ� �اْ���َْ��ِم  � َ���َن �ا��� �ا�����ِِ� �َ��
ْ�ِ�  �قٍ �َوَ�َ���ٌب �َ��ِ�ٌ� َ��َ� �ا٬�َِ��َ�ْ، �َوَ�ْ��ُت �ُ�ْ  �ا. �َ��ْر�ََ�َ� ُ��� �ا��� ً�ّ�ِ �ٌ���ِ�َ

�ا��ِ��ي �ِ� �اْ�َ�َ���ِ�.   
 

ذااكَك ِعْنَدما ااْبَتَدأَأ االرَّببُّ في إإْعالنِن وَويُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتَتَخيیََّل َما َحَدثَث آآَن 
َفَقْد َصارَرتْت رُرعودٌد وَوُبرووقٌق وَوَسحابٌب َثقيیٌل على االَجَبل. وَوَقْد ُسِمَع َمْجِدهِه للشَّْعِب ِبَهِذهِه االطَّريیِقِة! 

:18وو  17ن ِجداا َحتَّى إإننَّ االشَّْعَب ُكلَُّه اارْرَتَعد. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْی َصْوتُت ُبْوقٍق َشديیٌد  
 

ْ�َ� ِ�َ� �اْ�َ�َ���ِ� �ُِ��َ�َ��ِة �٬ِ، �ََ��َ�ُ��ا �ِ� �أَْ��َِ� �اْ�َ��َِ�.  �َو�أَْ�َ��َج ُ��َ�� �ا���
�ب� �ََ��َل َ���َْ��ِ� �ِ������ِر٬، �َوَ�ِ�َ�  ُ� ِ�ْ� �أَْ�ِ� �أ�َن� �ا��� �َوَ���َن َ��َُ� ِ����َ�َء ُ�����ُ ��َُ���

�ا. �ُدَ����ُ�ُ َ�ُ�َ���ِن �ا�َ�ُ��ِن٬، �َو�ا�ْر�ََ�َ� ُ���  �اْ�َ��َِ� ِ�ّ�ً  
 

َفَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه ُحُضورُر وَوال َعَجَب، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االَجَبَل َكانَن يُیَدخُِّن وَويَیْرَتِجُف ِجداا!  
وَوَنْحُن َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َنَزلَل َعلى َجَبِل ِسيْیناَء في َهيْیَئِة َنارٍر. االُقدُّووسس.  ااِهللا  

 
-19ألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأُأ في اا 22:  

 
�ا٬، �َوُ��َ�� ��َ�ََ���ُ� �َو�ُ ��ُِ�����ُ�ُ �َِ�ْ��ٍت.  �ََ���َن َ�ْ��ُت �اْ��ُ��ِق ��َْ��َد�ا�ُد �اْ��َِ��ا�ًد�ا ِ�ّ�ً

�ب� َ��َ� َ��َِ� ِ����َ�َء٬، �إِ�َ� �َر�أ�ِس �ا٬�َِ��َ�ْ، �َو�َدَ�� �ُ ُ��َ�� �إِ�َ�  �َو�ََ��َل �ا���



5 
 

ْ�َ� �ِ�َ�� «�ب� �ُِ��َ��: �َر�أ�ِس �اْ�َ��َِ�. �ََ�ِ�َ� ُ��َ��. �َ�َ��َل �ا���  �ِر �ا��� �اْ�َ�ِ��ْر َ���
�ب� ��ِ�َْ��ُُ��و�ا٬، ��َ�َْ��ُ�َ ِ�ْ��ُ�ْ� َ���ِ�ُ��و�َن. �َوْ���َ�َ�َ���ْس �أ�َْ�ً��  ��َْ��َِ�ُ���ا �إِ�َ� �ا���

�ب�  �ب� �ِ�َ�� ��َْ�ِ�َ� ��ِِ�ِ� �ا��� ». �اْ�َ��َ��َ�ُ �ا��ِ���َ� ��َْ��َِ��ُ��َن �إِ�َ� �ا���  
 

َلْم يَیَتَقدَُّسواا َظنا ِمْنُهْم أأننَّ ذَذِلَك أَأْمٌر يَیْخَتصُّ  أأْصِدقائي، أأننَّ َبْعَض االَكَهَنِةَنرىى ُهنا، يیا  
وَوَقْد َتَحدَّثَث  .وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يَیقولُل ِلُمْوَسى ُهنا إإنَُّه يَیْنَبغي أأيْیًضا للَكَهَنِة أأنْن يَیَتَقدَُّسواابالشَّْعِب َفَقْط. 

وو  25االِعبرااِنيیِّيیَن َعْن َهِذهِه االَحادِدَثِة َفقالَل في ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر وَواالَعَددَديْین َكاِتُب االرِّساَلِة إإلى 
إِإذَذنْن َحَذاارِر أَأنْن َتْرُفُضواا االَِّذيي يَیَتَكلَُّم! َفَمادَداامَم أأوولِئَك االَِّذيیَن (ِبَحَسِب االتَّْرَجَمِة االتَّْفسيیريیَِّة): " 26

َمُهْم َعَلى َهِذهِه ااَألرْرضِض، َلْم يُیْفِلُتواا (ِمَن ااْلِعَقابِب) َقطُّ، َفَكْم ِباَألْحَرىى َال رَرَفُضواا ااالْسِتَماعَع ِلَمْن َكلَّ
ا، زَزْلَزلَل  َقِديیًمُنْفِلُت َنْحُن أَأَبداًا إِإنْن َتَحوَّْلَنا َعِن االَِّذيي يَیَتَكلَُّم إِإَليْیَنا ِمَن االسََّماِء َعيْیِنَها! وَوإِإذْذ َتَكلََّم ااُهللا

إِإنِّي َمرَّةًة أأْخَرىى، َسْوفَف أأزَزْلِزلُل َال ااَألرْرضَض وَوْحَدَها، َبِل «، أَأمَّا ااآلنَن، َفيَیِعُد َقاِئًال: َصْوُتُه ااَألرْرضَض
في ِتْلك وَوَهذاا يَیْعني َعلى ااألرْرَجِح أأننَّ َعَددًداا ِمْن َهؤالِء االَكَهَنِة َقْد َهَلُكواا  ".!»ااالسََّماَء أَأيْیًض

ْم َليْیُسواا في َحاَجٍة إإلى أأنْن يَیَتَقدَُّسواا َكَبِقيیَِّة االشَّْعِب. وَوَلِكنَّنا َجميیًعا في َحاَجٍة َاالَحادِدَثِة ألنَُّهْم َظنُّواا أأنَُّه
إإلى أأنْن ُنْدرِركَك َنجاَسَتنا في َحْضَرةِة االرَّببِّ ااإلَلِه االُقدُّووسس.   

 
-23: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  25:  

 
 : �ب� ْ�ُ� �أ�َْن ��َْ�َ�َ� �إِ�َ� َ��َِ� ِ����َ�َء٬، �َ��َ� �أَْ�َ� �َ ��َْ�ِ��ُر «�َ�َ��َل ُ��َ�� �ِ��� �ا���

 ُ���ْ �ْر�َ�َ� �َ��ِ�ً: �أَ�ِْ� ُ�ُ��و�ًد�ا �ِْ�َ��َِ� �َو�َ�� ���َ .« : �ب� �ا�ْذ���َھِ� �اْ�َ�ِ��ْر �ُ�� «�َ�َ��َل ��َ�ُ �ا���
 ِ�َ��َْ�� َ�َ� �ُ�ْ � �اْ�َ��َ��َ�ُ �َو�ا��� ُ���ا ��ِ�َْ�َ�ُ��و�ا �إِ�َ� �اْ�َ�ْ� �أَْ�َ� �َو���َھ��ُر�و�ُن َ�َ�َ�. �َو�أَ��

�ب� �ِ�َ�� ��َْ�ِ�َ� ��ِِ��ْ  ْ�ِ� �َو�َ��َل ��َُ�ْ�.». �ا��� �َ�ْ�َ�َ��َر ُ��َ�� �إِ�َ� �ا���  
 

ا ُمْوَسى وَوْحَدهُه إإلى االصُّعودِد إإلى دَدَعَكانَن َقْد وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ااَهللا  
 إإلى االنُّزوولِل وَوإإْصعادِد أأخيیِه َهارروونَن َمَعُه. أأمَّا االشَّْعُب َفالَسى االَجَبل. وَوَها ُهَو ااآلنَن يَیْدُعو ُمْو

. ِبِه االرَّببُّ ِبِهْم. وَوَقْد َفَعَل ُمْوَسى َما أأوْوَصاهُه االرَّببُّ اا إإلى االَجَبِل ِلَئلَّا يَیْبِطَشيَیُجوزُز أأنْن يَیْصَعُدوو  
 

َفَنْقَرأأ في  ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج ِعْشريیَنإإلى ااألْصحاحِح اال َنأتي، َصديیقي االُمْسَتِمع، وَوااآلنن 
-1ااألْعداادد  3:  

 
�ب� �إِ��ُ�َ� �ا��ِ��ي �أَْ�َ�َ�َ� ِ�ْ� «�ُ�� �ََ���َ� �ُ �َِ�ِ���ِ� ���ھِ��ِه �اْ�َ��َِ���ِت �َ��ِ�ً:  �أَ�َ� �ا���

�َ ��َُ�ْ� �ََ� �آ��َِ��ٌ �أُْ�َ��ى �أََ��ِ��.  �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� ِ�ْ� ��َْ�ِ� �اْ�ُ��ُ��ِد���ِ�.  
 

َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َقاُلواا ِلُمْوَسى إإنَُّهْم َسيُیطيیعونَن وَوَصايیا االرَّببِّ. وَوُكنَّا  
وَوَكانَن أأووَّلُل َشيٍء يَیْنَبغي أأنْن يُیْدرِركوهُه  ااآلنْن، َها ِهَي وَوَصايیا االرَّببِّ االَّتي يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیطيیعوها.وَو
وَوَلمَّا االرَّببُّ ااإلَلُه االَّذيي أأْخَرَجُهْم ِمْن َبيْیِت االُعبودِديیَِّة في أأرْرضِض ِمْصَر. أأننَّ االَّذيي يُیَكلُِّمُهْم ُهَو  ُهَو

َخَرُجواا ِمْن َبَلٍد َتَعدَّدَدتْت فيیِه ااألْصنامُم وَوااآلِلَهُة، َفَقْد أأرَراادَد أأنْن يُیؤكَِّد َكانَن االرَّببُّ يَیْعَلُم أأننَّ َبني إإْسراائيیَل 
د. َلُهْم أأنَُّه ااإلَلُه االَحيُّ االَوحيی  
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ال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة : "االرَّببُّ ِلَشْعِبِه قولُلفيیها يَیوَوَنِجُد ُهنا أأووَّلَل وَوِصيیٍَّة ِمَن االَوَصايیا االَعْشِر. وَو 

َفاُهللا االَحقيیقيُّ االَحيُّ ُهَو االَوحيیُد ِسَواايي".  َلَك آآِلَهٌة أأْخرىىِبِعبارَرةٍة أأخرىى: "ال يَیُكْن  ".أُأْخرىى أَأمامي
االَّذيي يَیْسَتِحقُّ االِعبادَدةَة وَواالسُّجودَد وَواالتَّْمجيید. وَوال يَیجوزُز لإلْنسانِن أأنْن يَیتَِّخَذ َلُه آآِلَهًة أأخرىى َغيْیَر ااِهللا 

االَّذيي أَأْعَلَن َعْن ذَذااِتِه َلنا في االِكتابِب االُمَقدَّسِس.   
 

-4: 20رووجج ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخ  6:  
 

َ��ِء ِ�ْ� �َْ��ُق٬، �َوَ��  � �ِ� �ا��� �َ �َْ��َْ� �ََ� �ِْ��َ��ً ٬�ً���ُ�ْ�َ، �َو�َ ُ���َر�ةً َ�� ِ���
�ِ� �ا��َْر�ِض ِ�ْ� �٬�ُ�َْ، �َوَ�� �ِ� �اْ�َ��ِء ِ�ْ� �َْ�ِ� �ا��َْر�ِض. �َ �َْ�ُ�ْ� ��َُ��� �َو�َ 

�ب� �إِ��َ�َ� �إِ  ٬، �َ��� �أَ�َ� �ا��� ���ٌ َ���ُ��ٌر٬، �أَْ��َ�ُِ� �ُذ�ُ��َب �ا��َ�ِء �ِ� �ا�َْ��َ�ِء �ِ� �َْ��ُْ����ُھ��
٬، �َو�أَْ��َُ� �إِْ�َ���ً� �إِ�َ� �أُ�ُ��ٍف ِ�ْ� ُ�ِ�����  �ا�ِ� ِ�ْ� ُ�ْ�ِ�ِ��� �اْ�ِ���ِ� �ا�����ِِ� �َو�ا���

�َوَ���ِِ�� �َوَ����َ��َي.   
 

االَعْشِر. وَويَیقولُل االرَّببُّ في َهِذهِه  وَوُهنا َنجُد، يیا أأِحبَّائي، االَوِصيیََّة االثَّاِنيَیَة ِمَن االَوَصايیا 
َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي االَوِصيیَِّة: "

َفَقْد َكانَن  ".َتْعُبْدُهنَّااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد َلُهنَّ وَوَال 
 االنَّاسُس يَیْصَنعونَن االتَّماثيیَل وَويَیْعُبدووَنها َكما َلْو َكاَنْت آآِلَهًة. َفالنَّاسُس َجميیًعا يُیْدرِركونَن أأننَّ ُهناكَك إإَلًها في

َنْفَسُه وَواالطَّبيیَعَة َبْل إإننَّ االَكْونَن إإليیِه في ُقلوِبنا َجميیًعا. االُمَقدَّسَس االَكْونِن ألننَّ ااَهللا وَوَضَع َهذاا االشَّْوقَق 
اَالسََّماوَوااتُت ُتَحدِّثُث ِبَمْجِد ااِهللا، : "1: 19االَمْزمورر وُوجودِد االَخاِلِق. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في َعْن َنْفَسها َتْشَهُد 

". وَوااْلَفَلُك يُیْخِبُر ِبَعَمِل يَیَديْیِه  
 

ودَد ااِهللا. وَوَلِكنَّ االُمْشِكَلَة ْدرِركونَن وُوُجى أأننَّ االَبَشَر يُیَلوَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشْيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ َع 
ُكلُّ َمْجموَعٍة ِمَن االَبَشِر  ْت. ِلَذِلَك َفَقْد رَرااَحَعلى َطريیَقِتِهميُیريیدوونَن أأنْن يَیْعِرفوهُه َتْكُمُن في أأنَُّهْم 

يَیْصَنعونَن َتماثيیَل ِلَهِذهِه ااآلِلَهِة  وَوحيینئٍذ ااْبَتَدأَأ االنَّاسُس. اُتالِئُمهااَهللا َعلى االصُّورَرةِة االَّتي ُتَصوِّرُر 
وَويَیْعُبدووَنها.   

 
اًما َحَجِريیًَّة َفإنَّنا َنْرَغَب أأْحيیاًنا في َتْصويیِر ااِهللا َعلى االصُّورَرةِة االَّتي ْصَنأَأُد وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعُب

 َقاِئليیَن إإنَّنا ال َنْفَهُم َسَبَب ِقيیاِمِه َنْعَتِرضُض َعلى ااِهللاِعْنَدما َما االَمْعنى االَّذيي َنْقِصُدهُه ُتالِئُمنا. َفَمَثًلا، 
َلَفَعْلنا َشيْیًئا إإننَّ االَمْعَنى االَوحيیَد ِلِمْثِل َهذاا ااالْعِترااضِض ُهَو أأنَّنا َلْو ُكنَّا َمكانَن ااِهللا ِبَهذاا ااألْمِر أأوْو ذَذااكك؟ 

َعْن ِعبادَدةِة ااألْصنامم! َفِعْنَدما ُنَشكُِّك  ال يَیْخَتِلُف في َشْيٍء! وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َتْفكيیًراا َكَهذاا ُمْخَتِلًفا
َنفوُقُه ِعْلًما أأوْو ِحْكَمًة أأوْو ُقْدرَرةًة. وَوَلِكْن َحاَشا أأنْن يَیكونَن ذَذِلَك في أأْعمالِل ااِهللا َفإنَّنا َندَِّعي أأنَّنا 

وَوذَذَهٌب، َعَمُل أَأيْیِديي أَأْصَناُمُهْم ِفضٌَّة : "115َفإننَّ االُمَرنَِّم يَیقولُل في االَمْزمورر ِلَذِلَك َصحيیًحا. 
 َتُشمُّ. َلَها االنَّاسِس. َلَها أَأْفَوااهٌه وَوَال َتَتَكلَُّم. َلَها أَأْعيُیٌن وَوَال ُتْبِصُر. َلَها آآذَذاانٌن وَوَال َتْسَمُع. َلَها َمَناِخُر وَوَال

َها يَیُكونُن َصاِنُعوَها، َبْل ُكلُّ َمْن أَأيْیٍد وَوَال َتْلِمُس. َلَها أَأرْرُجٌل وَوَال َتْمِشي، وَوَال َتْنِطُق ِبَحَناِجِرَها. ِمْثَل
".يَیتَِّكُل َعَليْیَها  
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َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل االرَّببُّ في االَوِصيیَِّة االثَّاِنيَیِة: "
وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، 
". أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا إإَلٌه َغيیورٌر َعلى َمْجِدهِه َلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ، َألنِّي أَأَنا االرَّببَّ إِإلَهَك إِإلٌه َغيُیورٌر

وَوال يُیْعطي َمْجَدهُه آلَخر.   
 

ْعَمًة َحتَّى ُنْدرِركك ُحضورَرهُه في َحيیاِتنا ِبُكلِّ ُقوَّةٍة دُدوْونَن ِلَذِلَك، َليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َجميیًعا ِن
وَوَحتَّى َلْو َكاَنْت َلَديْینا ِخْبرااتٌت َساِبَقٌة رَرااِئَعٌة َمَع االرَّببِّ، َحاَجٍة إإلى أأييِّ َشْيٍء َماددِّييٍّ يُیَذكُِّرنا ِبَذِلَك. 

. نَُّه يُیريیُدنا أأنْن َنكونَن في َشِرَكٍة يَیْوِميیٍَّة َمَعُهإَف  
 

:7: 20وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   
 

�ب� �َ ��ُْ�ِ��ُئ  �ب� �إِ��ِ�َ� �َ��ِط�٬ً، ��َن� �ا��� �َ �َْ�ِ�ْ� �ِ�ْ�ِ� �ا���  
َ�ْ� �َ�ََ� �ِ�ْ�ِ��ِ� �َ��ِط�ً.  

 
َفالرَّببُّ يُیْوِصيْینا ِبأنْن وَوَهِذهِه ِهَي، يیا َصديیقي، االَوِصيیَُّة االثَّاِلَثُة االَّتي أأْعطاها االرَّببُّ ِلَشْعِبِه.  

 ِلَماذَذاا َتْدُعوَنِني: يَیا: "46: 6ال َنْنِطَق باْسِمِه َباِطًلا. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َقاَلُه يَیسوعُع في إإْنجيیل ُلْوقا 
وَوَلِكنَّنا ال ُنْطيیُع  ي أأنَّنا ُمؤِمنونَنِلَذِلَك، إإذذاا ُكنَّا َندَِّع" رَرببُّ، وَوأَأْنُتْم َال َتْفَعُلونَن َما أَأُقوُلُه؟ رَرببُّ، يَیا

وَوَصايیا االرَّببَّ َفإنَّنا َنْنِطُق باْسِمِه َباِطًلا.   
 

ُتَمجَِّد ِلَكْي َمَع أَأْقوااِلَك ُمْنَسِجَمًة  أَأْعماُلَكوَوَصالُتنا ألْجِلَك، يَیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتكونَن  
آآميین! .يَیْصُدرُر َعْنَك ِمْن َقْولٍل أأوْو ِفْعلاالرَّببَّ ااإلَلَه في ُكلِّ َما   

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
كاَنِت االَوَصايیا االَعْشُر ِهَي االَمعايیيیُر االَّتي وَوَضَعها ااُهللا ِلَشْعِبِه وَوَتَوقََّع ِمْنُهْم أأنْن يَیْسُلكواا 

تي وَوِمَن االسَّْهِل َعَليْینا أأنْن َنرىى َسَبَب وُوجودِد َهِذهِه االَوَصايیا في َجميیِع االتَّْشريیعاتِت االَِّبُمْقَتضاها. 
أَأْعطى َفاُهللا ُهَو االَّذيي َخَلَق ااإلْنسانَن وَويَیْعِرفُف ِجْبَلَتُه أأوْو َطبيیَعَتُه. ِلَذِلَك، َفَقْد وَوَضَعها االَبَشُر الِحًقا. 

ال ِغَنى َعْنها. االَّتي االَجْوَهِريیََّة َهِذهِه االَوَصايیا ااإلْنسانَن ااُهللا   
 

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

الَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتن  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[��������ِ ��َِ��َ]  
�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
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َنَظِرهِه االشَّْخِصيیَّة في  ُكلٌّ ِمْنُهْم رَرأأيَیُه وَووُوْجَهَةَقدَّمَم ، أأيیُّوبُب وَوأأْصِدقاؤُؤهُه َعِن ااِهللاَتَكلََّم ِعْنَدما 
ااْشُددِد ااآلنَن َحْقَويْیَك . وَوَلِكْن ِعْنَدما َتَحدَّثَث ااُهللا إإلى أأيیُّوبَب َقالَل َلُه: "ااِهللا وَوْفًقا ِلَمْفهوِمِه وَوِخْبَرِتِه

ِعْنَدكَك َفْهٌم. َمْن  َكَرُجل، َفِإنِّي أَأْسَأُلَك َفُتَعلُِّمِني. أَأيْیَن ُكْنَت ِحيیَن أَأسَّْسُت ااَألرْرضَض؟ أَأْخِبْر إِإنْن َكانَن
" وَوَقْد َطَرحَح ااُهللا على أأيیُّوبَب أأْسِئَلًة َكثيیَرةًة ِجداا َعِجَز أأيیُّوبُب َعِن ااإلجاَبِة َعْن وَوااِحٍد وَوَضَع ِقيَیاَسَها؟

ع، َنْخَتِلُف َكثيیًراا َعْن أأيیُّوبب. ِلَذِلَك، َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمِمْنها. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال 
ُكلِّيُّ االِعْلِم وَواالُقْدرَرةِة، وَوألنَُّه يُیِحبَُّك وَويُیريیُد َلَك ِهَي أأنْن ُتَسلَِّم َحيیاَتَك للرَّببِّ وَوأأنْن ُتطيیَع وَوَصايیاهُه ألنَُّه 

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم ااألْفَضَل دَدااِئًما.   
 


