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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  االحادديي وَواالِعشريینااألْصحاحح َ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  

 
يُیَذكُِّرنا االِكتابُب االُمَقدَّسُس أأنَُّه يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْعُبَد ااَهللا االَوااِحَد االَحقيیقيَّ َفَقط. وَواالسُّؤاالُل االَّذيي 

االَحقيیقيَّ، وَوَلِكنَُّهْم يَیْعُبدوونَن آآِلَهًة  أأْشخاصٌص يَیُظنُّونَن أأنَُّهْم يَیْعُبدوونَن ااَهللايَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهَو: َهْل ُهناكَك 
َفألننَّ أأخرىى دُدوْونَن َحتَّى أأنْن يَیْدرُروواا؟ َهذاا ُهَو االسُّؤاالُل االَّذيي َسَنِجُد ااإلجاَبَة َعْنُه في َهِذهِه االَحْلَقِة. 

  .َعبيیًداا َلُهاالشَّيْیطانَن َماِكٌر، َفإنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يَیْخَدعَع َكثيیريیَن وَوأأنْن يَیْجَعَلُهْم 
 

ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَحادديي وَواالِعْشريینباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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:1: 21االُخرووجج َنْقَرأأ في ِسْفِر   

 
�َو���ھِ��ِه ���ِھَ� �ا�َْ�َ���ُم �ا���ِ� �ََ�ُ� �أََ��َ��ُ�ْ�: «  

 
َما َحَدثَث ااألْحكامَم َكاَنْت للُقضاةة. وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمْسَتِمع، َهِذهِه وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  

وَوَحَدثَث " :ِسْفِر االُخرووججااألْصحاحِح االثَّاِمن َعَشر ِمْن ُمْوَسى. َفَنْحُن َنْقَرأأ في  يَیْثروونُنِعْنَدما زَزاارَر 
ِفي ااْلَغِد أَأننَّ ُموَسى َجَلَس ِليَیْقِضَي ِللشَّْعِب. َفَوَقَف االشَّْعُب ِعْنَد ُموَسى ِمَن االصََّباحِح إِإَلى ااْلَمَساِء. 

اا ااَألْمُر االَِّذيي أَأْنَت َصاِنٌع ِللشَّْعِب؟ َما هَذ«َفَلمَّا رَرأَأىى َحُمو ُموَسى ُكلَّ َما ُهَو َصاِنٌع ِللشَّْعِب، َقالَل: 
َفَقالَل ُموَسى » َما َباُلَك َجاِلًسا وَوْحَدكَك وَوَجِميیُع االشَّْعِب وَوااِقٌف ِعْنَدكَك ِمَن االصََّباحِح إِإَلى ااْلَمَساِء؟

ُتونَن إِإَليَّ َفَأْقِضي َبيْیَن االرَُّجِل إِإننَّ االشَّْعَب يَیْأِتي إِإَليَّ ِليَیْسَألَل ااَهللا. إِإذَذاا َكانَن َلُهْم دَدْعَوىى يَیْأ«ِلَحِميیِه: 
َليْیَس َجيیًِّداا ااَألْمُر االَِّذيي أَأْنَت «َفَقالَل َحُمو ُموَسى َلُه:  ».وَوَصاِحِبِه، وَوأأَعرُِّفُهْم َفَرااِئَض ااِهللا وَوَشَرااِئَعُه

ْمَر أَأْعَظُم ِمْنَك. َال َتْسَتِطيیُع أَأنْن َصاِنٌع. إِإنََّك َتِكلُّ أَأْنَت وَوهَذاا االشَّْعُب االَِّذيي َمَعَك َجِميیًعا، َألننَّ ااَأل
َقدِّمْم َتْصَنَعُه وَوْحَدكَك. اَاآلنَن ااْسَمْع ِلَصْوِتي َفَأْنَصَحَك. َفْليَیُكِن ااُهللا َمَعَك. ُكْن أَأْنَت ِللشَّْعِب أَأَمامَم ااِهللا، وَو

رِّْفُهُم االطَِّريیَق االَِّذيي يَیْسُلُكوَنُه، وَوااْلَعَمَل أَأْنَت االدََّعاوِويَي إِإَلى ااِهللا، وَوَعلِّْمُهُم ااْلَفَرااِئَض وَواالشََّرااِئَع، وَوَع
َوةَة، االَِّذيي يَیْعَمُلوَنُه. وَوأَأْنَت َتْنُظُر ِمْن َجِميیِع االشَّْعِب ذَذوِويي ُقْدرَرةٍة َخاِئِفيیَن ااَهللا، أأَمَناَء ُمْبِغِضيیَن االرَّْش

ؤَؤَساَء َخَماِسيیَن، وَورُرؤَؤَساَء َعَشَرااتٍت، َفيَیْقُضونَن وَوُتِقيیُمُهْم َعَليْیِهْم رُرؤَؤَساَء أأُلوفٍف، وَورُرؤَؤَساَء ِمَئاتٍت، وَورُر
يیَرةِة ِللشَّْعِب ُكلَّ ِحيیٍن. وَويَیُكونُن أَأننَّ ُكلَّ االدََّعاوِويي ااْلَكِبيیَرةِة يَیِجيیُئونَن ِبَها إِإَليْیَك، وَوُكلَّ االدََّعاوِويي االصَِّغ

َعَك. إِإنْن َفَعْلَت هَذاا ااَألْمَر وَوأَأوْوَصاكَك ااُهللا يَیْقُضونَن ُهْم ِفيیَها. وَوَخفِّْف َعْن َنْفِسَك، َفُهْم يَیْحِمُلونَن َم
».َتْسَتِطيیُع ااْلِقيَیامَم. وَوُكلُّ هَذاا االشَّْعِب أَأيْیًضا يَیْأِتي إِإَلى َمَكاِنِه ِبالسََّالمِم  

 
ُمْوَسى  َفإننَّ َهِذهِه ااألْحكامَم االَّتي َسَنْقَرأأ َعْنَها َبْعَد َقليیٍل ِهَي للُقَضاةِة االَّذيیَن َعيیََّنُهْمِلَذِلَك،  

االُقضاةَة كاُنواا يُیَمثِّلونَن ااَهللا َعلى ااألرْرضِض في َتْطبيیِق إإلى أأننَّ ُهنا ااإلشارَرةُة َتْقَتضي وَوِلُمساَعَدِتِه. 
أأننَّ االَسيیَِّد يُیَقدِّمُم َعْبَدهُه إإلى ااِهللا. وَواالَمْقصودُد ُهنا ااألْحكامِم على االشَّْعِب. ِلَذِلَك، َنْقَرأُأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس 

نَُّه يُیَقدُِّمُه إإلى االُقضاةِة االَّذيیَن َكاُنواا يُیَمثِّلونَن ااَهللا في االَقضاء. وويَیَتَكرَّرُر ذَذِلَك في ااألْصحاحِح ُهَو أأ
َكَذِلَك َفإنَّنا َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعْشريین وَواالَعَددَديْیِن االثَّاِمِن وَواالتَّاِسِع ِمْن ِسْفِر االُخرووجج. 

َتناوَوُلواا ِحجارَرةًة ِليَیْرُجُمواا يَیسوعَع ألنَُّه َقالَل: "أأنا وَوااآلبُب ِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا أأننَّ االَفرِّيیسيیِّيیَن االَعاِشِر 
أَأْعَماًال َكِثيیَرةًة َحَسَنًة أَأرَريْیُتُكْم ِمْن ِعْنِد أَأِبي. ِبَسَبِب أَأييِّ َعَمل ِمْنَها " َجاَبُهْم يَیُسوعُع:َفأوَوااِحٌد". 

َلْسَنا َنْرُجُمَك َألْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل َألْجِل َتْجِديیٍف، َفِإنََّك " اَبُه ااْليَیُهودُد َقاِئِليیَن:أَأَج "َتْرُجُموَنِني؟
أَأَليْیَس َمْكُتوًبا ِفي َناُموِسُكْم: أَأَنا ُقْلُت إِإنَُّكْم آآِلَهٌة؟ "أَأَجاَبُهْم يَیُسوعُع:  "وَوأَأْنَت إِإْنَسانٌن َتْجَعُل َنْفَسَك إِإلًها

َهٌة ُألوولِئَك االَِّذيیَن َصارَرتْت إِإَليْیِهْم َكِلَمُة ااِهللا، وَوَال يُیْمِكُن أَأنْن يُیْنَقَض ااْلَمْكُتوبُب، َفالَِّذيي َقدََّسُه إِإنْن َقالَل آآِل
"ي ُقْلُت: إِإنِّي ااْبُن ااِهللا؟ااآلبُب وَوأَأرْرَسَلُه إِإَلى ااْلَعاَلِم، أَأَتُقوُلونَن َلُه: إِإنََّك ُتَجدِّفُف، َألنِّ  

 
َقْد َتمَِّت ااإلشارَرةُة إإلى َهؤالِء االُقضاةِة بأنَُّهْم "آآِلَهة" ألنَُّهْم َكاُنواا يُیَنفِّذوونَن وَوَكما رَرأأيْینا، َف 

وَواالَحقيیَقُة وَوَهذاا ال يَیْعني االَبتََّة أأنَُّهْم أَأَخُذوواا َمكانَن ااِهللا أأوْو أأنَُّهْم َصارُروواا ِمْثَلُه. أأْحكامَم ااِهللا في االشَّْعِب. 
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ْخِبُرنا أأننَّ االنَّاسَس َقْد يَیْعُبدوونَن آآِلَهًة أأخرىى َكثيیَرةًة َليْیَسْت َحقيیقيیًَّة. َفُهناكَك إإَلٌه ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُی
َألننَّ ُكلَّ آآِلَهِة االشُُّعوبِب أَأْصَنامٌم، أَأمَّا : "6وو  5: 96َفَنْحُن َنقرأُأ في االَمْزمورر . َحقيیقيٌّ وَوااِحٌد َفَقْط

َفَمَع أأننَّ االنَّاسَس َقْد ". َمْجٌد وَوَجَاللٌل ُقدَّااَمُه. االِعزُّ وَواالَجَمالُل ِفي َمْقِدِسِهاالرَّببُّ َفَقْد َصَنَع االسََّماوَوااتِت. 
، َفإنَّها آآِلَهٌة زَزااِئَفة.ْصناَمُهْم آآِلَهًةيَیْدُعونَن أَأ  

 
سانَن يَیَتَقدَّمُم الواا إإننَّ ااإلْنَقَفوعَع َحْرِفيیا يَیُس َكالمَمَفِهُمواا ُهناكَك أأناًسا وَوِمَن االُمؤِسِف أأنْن َنْعَلَم أأننَّ  

وَوعلى أأييِّ َحالٍل، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ َهؤالِء االُقضاةِة يیَر إإَلًها. َتْدرريیجيیا في االَمكاَنِة إإلى أأنْن يَیِص
–ى ِلُمساَعَدِتِه في االنََّظِر في االَقضايیا االصَّغيیَرةِة َكاُنواا ُمَمثِّليیَن َعِن ااِهللا االَّذيیَن َعيیََّنُهْم ُمْوَس وَوال  

ِلَذِلَك، َكانَن َمصيیُر االشَّْعِب َبيْیَن أَأيْیديي َهؤالِء االُقضاةة. ِسيیَّما في َتطبيیِق أَأْحكاِمِه على االشَّْعِب. 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ُهناكَك َمسؤووليیًَّة َكبيیَرةًة ِجداا َتَقُع َعلى َعاِتِق َهؤالِء االُقضاةِة ِلَكْي ال يَیْظِلُمواا أأَحًداا. 

يَیْثروونُن ِلُمْوسى ِبُخصوصِص االصِّفاتِت االَّتي يَیْنَبغي أأنْن َتَتوااَفَر في َهؤالِء االُقضاةة. وَوَقْد َقَرأأنا َما قاَلُه 
وَوأَأْنَت َتْنُظُر ِمْن َجِميیِع االشَّْعِب ذَذوِويي ُقْدرَرةٍة َخاِئِفيیَن ااَهللا، أأَمَناَء ُمْبِغِضيیَن االرَّْشَوةَة، َفَقْد َقالَل َلُه: "
يَیْنَبغي أأنْن َتَتَوااَفَر في َهؤالِء االُقضاةِة وَوِهَي: أأنْن  ُهناكَك أأرْرَبَعُة ُشرووطٍط ". إإذًذاا، كاَنْتوَوُتِقيیُمُهْم َعَليْیِهْم

؛ ثالًثا، أأَمناَء؛ ررااِبًعا، ُمْبِغضيیَن االرَّْشَوةة. خاِئفيیَن ااَهللا ؛ ثانيًیا،يَیكوُنواا: أأووًَّلا، ذَذوويي ُقْدرَرةة  
 

تي ِبُمْجَمِلِه يَیَتَحدَّثُث َعِن ااألْحكامِم االَّلَفْصَل االحادديي وَواالِعْشريیَن وَوَكما َسَنرىى َبْعَد َقليیٍل َفإننَّ اا 
وَوَسْوفَف َنْقَرأأ االَمزيیَد ِمْن َهِذهِه ااألْحكامِم في يَیْنَبغي للُقضاةِة أأنْن يُیَنفِّذووَها ِبَوْصِفِهْم ُمَمثِّليیَن َعِن ااِهللا. 

ااألْصحاَحيْیِن االَقادِدَميْیِن أأيْیًضا.   
 

:2،3: 21وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   
 

�ا  ��َِ�ِ� ��َْ�ُ��ُج ُ�ّ�ً �إ�َِذ�ا �اْ��ََ��ْ�َ� َ�ْ�ً��ا ِ�ْ�َ��ا��٬�ًّ�ِ، �َِ��� ِ���ِ�َ� ��َْ�ِ��ُم٬، �َو�ِ� �ا���
��ً�. �إ�ِْن �َدَ�َ� �َوْ�َ��هُ �ََ�ْ�َ��هُ ��َْ�ُ��ُج. �إ�ِْن َ���َن �َْ�َ� �اْ�َ��أ�ٍَة٬، �َْ�ُ��ُج �اْ�َ��أَ��ُ�ُ  ���َ

 .ُ���َ�َ  
 

وَوُنالِحُظ ُهنا أأيْیًضا َقاِعَدةًة ُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َهِذهِه ااألْحكامَم َتْخَتصُّ بالَعبيید.  
َفَقْد كانَن االَعْبُد االِعْبرااِنيُّ يَیْخِدمُم ُمشاِبَهًة ِلِتْلَك االُمْخَتصَِّة بالَعَمِل ِستَِّة أأيیَّامٍم وَواالرَّااَحِة في االيَیْومِم االسَّاِبع. 

وَوإإنْن َكانَن وَوْحَدهُه ِعْنَدما َصارَر َعْبًداا، َفإنَُّه ، وَوفي االسََّنِة االسَّاِبَعِة يَیْخُرجُج ُحراا َمجَّاًنا. ِستَّ ِسنيیَن
يَیَتَحرَّرُر وَوْحَدهُه. أأمَّا إإنْن َكانَن ُمَتَزووًِّجا ِعْنَدما َصارَر ِعْبًداا، َفإننَّ زَزوْوَجَتُه َتَتَحرَّرُر َمَعُه.   

 
:ااِبِعُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّ  

 
�إ�ِْن �أَْ��َ��هُ َ����ُ��هُ �اْ�َ��أ�َةً �َو�َو�ََ��ْت ��َ�ُ �َ��ِ�َ� �أ�َْو �َ�َ��ٍت٬، �َ�ْ�َ�ْ��أ�َةُ �َو�أ�َْو��َُد���َھ� ��َُ���ُ��َن 

�َِ����ِ��ِه٬، �َو���ُھَ� ��َْ�ُ��ُج �َوْ�َ��هُ.   
 



4 
 

االسَّيیُِّد َعْبَدهُه ااْمَرأأةًة أأنْن يَیْمَتِلَك أأييَّ َشْيٍء. َفإنْن أَأْعطى  َعْبِدلل ُه َلْم يَیُكْن يَیِحقُّوَوَهذاا يَیْعني أأنَّ 
ِة وَووَوَلَدتْت َلُه َبنيیَن أأوْو َبناتٍت، َفإننَّ ااَمْرأأةَة االَعْبِد وَوأأووالدَدها يَیكونونَن للسَّيیِِّد َبْعَد َتْحريیِر االَعْبِد في االسََّن

االسَّاِبَعِة.   
 

:ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االَخاِمِس وَواالسَّادِدسِس  
 

 ُ���ُ �ا٬، ��ُ�َ�� �َو�ِ�ْ� �إ�ِْن �َ��َل �اْ�َ�ْ�ُ�: �أُِ��� َ����ِ��ي �َو�اْ�َ��أَ�ِ� �َو�أ�َْو��َِد�ي٬، �َ �أَْ�ُ��ُج ُ�ّ�ً
��ُ�ُ �إِ�َ� �اْ��َ��ِب �أ�َْو �إِ�َ� �ا٬�ِ�َِ��َ��ْ، �َو��َْ��ُُ� َ����ُ��هُ �أ�ُْذ��َ�ُ  َ����ُ��هُ �إِ�َ� �٬ِ، �َو��ُ�َ��

. �٬�َِ��ْ�ِ�ْ�ِ، ��َ�َْ�ِ�ُ���ُ �إِ�َ� �ا�َ�َ�ِ   
 

يَیَتَنازَزلونَن . َفَقْد َكانَن َبْعُض االَعبيیِد االِعبرااِنيیِّيین وَوَنْحُن ُهنا أَأمامَم َحاَلٍة أأخرىى َتْخَتصُّ بالَعبيیِد 
ألنَُّهْم يُیِحبُّونَن َسادَدَتُهْم أأوْو إإمَّا . وَوَقْد َكاُنواا يَیْفَعلونَن ذَذِلَك في االسََّنِة االسَّاِبَعِةَعْن َحقِِّهْم في االُحرِّيیَِّة 

 ُهْم ال يُیريیُدوونَن أأنْن يَیْتُركواا زَزوْوجاِتِهْم وَوأأووالدَدُهْم. في َهِذهِه االَحاَلِة، يُیْمِكُن للَعْبد أأنْن يَیقولَل ِلِسيیِِّدهِه إإنَُّهألنَّ
ْثَقِب بالِم االُقضاةِة وَويَیْثُقُب أأذْذَنُهال يُیريیُد أأنْن يَیَتَحرَّرَر في االسََّنِة االسَّاِبَعِة. ِحيینئٍذ َفإننَّ َسيیَِّدهُه يُیَقدُِّمُه إإلى 

َعالَمًة َعلى أأنَُّه َصارَر َعْبًداا َلُه باْخِتيیارِرهِه إإلى ااألَبد.   
 

ِبَذِبيیَحٍة " إإذْذ َنْقَرأأ: 6: 40 االَمْزموررَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأْصِدقائي ِبَكِلماتٍت َقاَلها دَدااوُودُد في وَو 
وَويُیْمِكُننا أأنْن َنَرىى ُهنا ُنبوَءةًة َعِن االَمسيیِح االَّذيي أَأْخلى َنْفَسُه آآِخًذاا  ".وَوَتْقِدَمٍة َلْم ُتَسرَّ. أأذُذَنيَّ َفَتْحَت
-5: 2رِرَساَلِة ُبْوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل فيیلبِّي ُصْورَرةَة َعْبٍد. َفَنْحُن َنْقَرأأ في  َفْليَیُكْن ِفيیُكْم هَذاا : "8

يي إِإذْذ َكانَن ِفي ُصورَرةِة ااِهللا، َلْم يَیْحِسْب ُخْلَسًة أَأنْن يَیُكونَن ااْلِفْكُر االَِّذيي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع أَأيْیًضا: االَِّذ
ِ ِهللا. لِكنَُّه أَأْخَلى َنْفَسُه، آآِخًذاا ُصورَرةَة َعْبٍد، َصاِئًراا ِفي ِشْبِه االنَّاسِس. وَوإِإذْذ وُوِجَد ِفي ااْلَهيْیَئ ِة ُمَعادِدًال

".تَت االصَِّليیِبَكِإْنَسانٍن، وَوَضَع َنْفَسُه وَوأَأَطاعَع َحتَّى ااْلَمْوتَت َمْو  
 

وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل في ِسْفِر االُخرووجج، َفإننَّ االَعْبَد َكانَن يُیْعَطى ُحرِّيیََّتُه في االسََّنِة االسَّاِبَعِة  
نُه دَدالَلًة َعلى أأننَّ يَیْثُقُب أأذُذِلُعبودِديیَِّتِه. وَوَلِكْن إإنْن أَأرراادَد أأنْن يَیْبقى َعْبًداا ِلَسيیِِّدهِه ُكلَّ أأيیَّامِم َحيیاِتِه، َكانَن َسيیُِّدهُه 

يُیْسَتْعَبَد ِلَسيیِِّدهِه َمدىى االَحيیاةة. وَوَهذاا ُهَو َما َصَنَعُه يَیسوعُع االَمسيیح. َفَقِد االَعْبَد اارْرَتَضى َطْوًعا أأنْن 
دَّسُس وَوأأنْن يُیَقدِّمَم َنْفَسُه ذَذبيیَحًة لآلبِب. َفالِكتابُب االُمَق اارْرَتَضى أأنْن يَیِصيیَر َعْبًداا وَوأأنْن يَیْصَنَع َمشيیَئَة ااآلبِب

ِح االَحيَیوااِنيیَِّة يُیَعلُِّمنا أأننَّ ااَهللا ال يُیَسرُّ بالذَّباِئِح االَحيَیوااِنيیَِّة. وَوَلِكنَُّه أَأوْوَصى َشْعَبُه في االَقديیِم ِبَتْقديیِم االذَّباِئ
َرأأ في َفَنْحُن َنْقِلَكْي َتكونَن رَرْمًزاا ِلْلَمسيیِح االَّذيي َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي وَويُیْصَلَب َعْن َخطايیانا. 

". وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا ُمْحَرَقًة وَوذَذِبيیَحَة َخِطيیٍَّة َلْم َتْطُلْب... ِبَذِبيیَحٍة وَوَتْقِدَمٍة َلْم ُتَسرَّ. : "6: 40االَمْزمورر 
َألنََّك َال ُتَسرُّ ِبَذِبيیَحٍة وَوإِإالَّ َفُكْنُت أأَقدُِّمَها. ِبُمْحَرَقٍة َال َتْرَضى. : "17وو  16: 51االَمْزمورر في 

". ِلَذِلَك، َفَقْد َكاَنْت ذَذَباِئُح ااِهللا ِهَي رُرووحٌح ُمْنَكِسَرةٌة. ااْلَقْلُب ااْلُمْنَكِسُر وَوااْلُمْنَسِحُق يَیا اَاُهللا َال َتْحَتِقُرهُه
االذَّباِئَح  َعيْینا ااِهللا ااآلبِب ُمَثبََّتَتيْیِن على االَمسيیِح االَّذيي َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يُیَقدِّمَم َنْفَسُه ذَذبيیَحًة ِبإرراادَدِتِه ألننَّ

إإذًذاا، َفَقْد َتَحقََّقْت َهِذهِه االنُّبوَءةُة االُمْخَتصَُّة ِبَثْقِب االَحيَیوااِنيیََّة ال َتْقِدرُر أأنْن ُتَكفَِّر َعْن َخطايیا ااإلْنسانن. 
ْوتت. في االَمسيیِح يَیسوعَع االَّذيي َماتَت َطْوًعا ِلَكْي يَیْفديینا ِمْن ُعبودديیَِّة االُخِطيیَِّة وَوُحْكِم االَم أأذْذنِن االَعْبِد  

 
:8وو  7: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   
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�َو�إ�َِذ�ا �َ��َع �َرُ�ٌ� �اْ��َ��َ�ُ �أ٬��ًََ، �َ �َْ�ُ��ُج َ�َ�� ��َْ�ُ��ُج �اْ�َ���ِ�ُ�. �إ�ِْن �َ�َُ�ْ� �ِ� َ��ْ��َْ� 

. �َو��َْ�َ� ��َ�ُ ُ�ْ��َ��ٌن �أ�َْن ��َ��ِ�َ���َ  � �ِ�َْ��ٍم َ����ِ����َھ� �ا��ِ��ي َ��َ��ََ�� �٬�ِ��ِ�َْ�ِ، ��ََ�ُ��َ�� �ُ�َ��
�أََ���َِ� �َِ�ْ��ِر�ِه ��َِ��.   

 
االسُّؤاالُل االَّذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َما االَّذيي يَیْدَفُع ااألبَب إإلى َبيْیِع ااْبَنِتِه أَأَمًة؟ وَواالَحقيیَقُة أأننَّ وَو 

َفإنْن َكانَن ااألبُب َفقيیًراا ُمْعَدًما ذَذِلَك َكانَن يَیْحُدثُث ألْسبابٍب َعديیَدةة. َفَمَثًلا، َكانَن االَفْقُر االشَّديیُد َسَبًبا ِلَذِلك. 
االدَّيْیُن َسَبًبا آآَخَر كانَن وَو، ِمَن االُمْحَتَمِل أأنْن يُیْقِدمَم َعلى َعَمٍل َكَهذاا. أأووالدِدهِهَتطيیُع أأنْن يُیْنِفَق َعلى وَوال يَیْس

ااآلباِء إإلى َبيْیِع َبناِتِهْم. َفإنْن ااْقَتَرضَض ااألبُب َماًلا ِمْن َشْخٍص َغِنيٍّ وَوَلْم يَیَتَمكَّْن ِمْن َسداادِد  يَیْدَفُع َبْعَض
ِليَیكوُنواا َعبيیًداا وَوإإماًء ِعْنَدهُه إإلى أأنْن َكانَن ِمْن َحقِّ االُمْقِرضِض أأنْن يَیأُخَذ أأوْوالدَد ذَذِلَك االشَّْخِص االدَّيْیِن، 

يَیْدَفَع ااألبُب ُكلَّ االدَّيْیِن االَّذيي َعَليْیه. وَوُهناكَك َسَبٌب َثاِلٌث أأيْیًضا َكانَن يَیْدَفُع ااآلباَء في ذَذِلَك االزَّمانِن إإلى 
إذذاا رَرأأىى ااألبُب أأننَّ ااْبَنَتُه َسَتَتَزووَّجُج ِمْن رَرُجٍل َفقيیٍر ِجداا وَوَتعيیُش َحيیاةًة َشِقيیًَّة َطواالَل ًء. َفإإَما ْمَبيْیِع َبناِتِه

ْن َحيیاِتها، َكانَن يُیَفضُِّل َبيْیَعها ألَحِد االسَّادَدةِة ااألْغِنيیاِء ِلَتكونَن أَأَمًة َلَديْیِه ألنَّها َسَتعيیُش َحيیاةًة أَأْفَضَل (ِم
ال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه ااألسبابَب وَوَغيْیَرها َليْیَسْت َمْقبوَلًة وَوال ُتَبرِّرُر َهذاا االِفْعَل االَقبيیح. بب). وَووُوْجَهِة َنَظِر ااأل

آآَنذااكك!  َهذاا ُهَو َما َكانَن يَیْحُدثُث وَوَلِكنَّ  
 

ألنَُّه َكانَن  في َنَظِر زَزوْوِجها بيیَهًة ِباَألَمِةفي ذَذِلَك االزَّمانِن َش االزَّوْوَجُة ِتِمْن ِجَهٍة أأخرىى، َكاَن 
االَّذيي َكانَن يُیْدَفُع  االَمْهَراالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ . وَوَفَقْد َكانَن يَیْحَسُبها ِمْن أَأْمالِكِهِلَذِلَك . يَیْدَفُع َثَمَنها ألبيیها

في َمكانٍن  ْبَنِتِهِلَوااِلِد االَفتاةِة ُهَو ِلْلَفتاةِة وَوَليْیَس ألبيیها. وَوَلِكْن َكانَن ِمْن وَوااِجِب ااألبِب أأنْن يَیْحَتِفَظ ِبَمْهِر اا
، يَیكونُن َهذاا االَمْهُر ِمْن َحقِّها ِلَكْي ُتْنِفَق ِمْنُه َعلى َنْفِسها َبْعَد َطالِقها. يَیْوًماا َهزَزوْوُجَطلََّقها ننَّ َفإآآِمٍن.   

 
َكاَنْت ُتَعدُّ  وَوُنالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ االَمْرأأةَة االَّتي كاَنْت َتَتَزووَّجُج ِبَهِذهِه االطَّريیَقِة 

 َكانَن أَأَمًة. وَوَلِكنَّها كاَنْت َتَتَمتَُّع ِبُحقوقٍق أأْفَضَل ِمَن االَعبيیِد. َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االَعْبَد االِعْبرااِنيَّ
َتَزووَّجَج االسَّيیُِّد َفتاةًة ِبَهِذهِه  يَیْبقى ِعْنَد َسيیِِّدهِه ِستَّ َسَنوااتٍت، وَوأأنَُّه ال يَیَتَحرَّرُر إإلَّا في االسََّنِة االسَّاِبَعة. أأمَّا إإنْن

، َفإنَّها َتصيیُر ِمْن أأْهِل َبيْیِتِه وَوَتَتَمتَُّع ِبُكلُّ ُحقوِقها َكَبِقيیَِّة أأْفراادِد االَعاِئَلة. وَوإإنْن االطَّريیَقِة وَودَدَفَع َمْهَرها
، َبْل يَیْنَبغي قِِّه أأنْن يَیبيیَعها إإلى َسيیٍِّد آآَخَرَعَليْیِه أأنْن يُیَحرِّرَرها. َفَلْم يَیُكْن ِمْن َحَقرَّرَر االسَّيیُِّد أأنْن يُیَطلَِّقها، 

َلُه أأنْن يُیَحرِّرَرها.   
 

-9: 21ِسْفِر االُخرووجج َنْقَرأأ في وَوأأخيیًراا،  11:  
 

�َو�إ�ِْن َ��َ��ََ�� �ْ���ِِ� �َ�َِ�َ�ِ� َ��� �اْ��َ�َ��ِت ��َْ�َ�ُ� ��ََ��. �إ�ِِن �ا��َ�َ� �ِ�َْ�ِ��ِ� �أُْ�َ��ى٬، �َ 
�َو�إ�ِْن �َْ� ��َْ�َ�ْ� ��ََ�� ���ھِ��ِه �ا�����ََث �َْ�ُ��ُج ��ُ�َ��ُ� �طََ��َ��َ�� �َوِ�ْ�َ���ََ�� �َوُ�َ��َ�َ���ََ��. 

 ٍ��ََ� َ�ِ� �ً�� ���َ.  
 

مامَم َحاَلٍة أأخرىى َكاَنْت َساِئَدةًة آآَنذااكَك وَوِهَي أأنْن يَیْخِطَب االسَّيیُِّد االَفتاةَة الْبِنِه. وَوَنْحُن ُهنا أَأ 
وَوإإنْن َتَزووَّجَج َعَليْیها وَوَنقََّص َعَليْیها َشيْیًئا . وَوِعْنَدما يَیْحُدثُث ذَذِلَك، يَیِجُب َعَليْیِه أأنْن يُیْعطيیها ُكلَّ ُحقوِقها

َعَليْیِه أأنْن يُیْطِلَقها ُحرَّةًة َمجَّاًنا. أأوْو ُمعاَشَرِتها،  ْسَوِتهاِمْن َطعاِمها أأوْو ِك  
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ِمْن َهِذهِه االُعبودديیَِّة االَبِشَعة وَويُیْمِكُننا، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َنرىى ُهنا َمدىى ااْسِتيیاِئنا  

أأَلْم َنُكْن ِبُعبودديیٍَّة أُأخرىى؟  وَواالَقاِسيَیة وَواالظَّاِلَمة في أأْحَسِن ااألْحواالل. وَوَلِكْن أأال ُتَذكُِّرنا َهِذهِه االُعبودديیَُّة
في يَیْومٍم ِمَن ااأليیَّامِم َعبيیًداا للَخِطيیَِّة؟ وَوما يَیزاالُل ُهناكَك أأناسٌس َكثيیروونَن ِجداا ِمْن َحْوِلنا يَیعيیشونَن َعبيیًداا 

للشَّيْیطانِن وَواالَخِطيیَّة.   
 

َفَقِد اارْرَتَضى أأنْن يُیهانَن، َقاِسيَیِة. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َجاَء ِليُیَحرِّرَرنا ِمْن َهِذهِه االُعبودِديیَِّة اال
وَويُیْضَربَب، وَويُیْلَطَم، وَويُیْجَلَد، وَويُیْصَلَب ِمْن أأْجِلَك أأْنَت. َفَقْد ُكنَّا أَأنا وَوأأْنَت، يیا َصديیقي، َنْسَتِحقُّ َهذاا 

َفَنْحُن َنْقَرأأ َعْنُه في َفِمِه َمْكٌر.  َفُهَو االُقدُّووسُس االَباررُّ االَّذيي َلْم يَیْفَعْل َخِطيیًَّة وَوَلْم يُیْوَجْديَیسوعُع ُكلَُّه. أأمَّا 
َألنَُّكْم ِلهَذاا دُدِعيیُتْم. َفِإننَّ ااْلَمِسيیَح أَأيْیًضا َتَألََّم في ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن رِرساَلِة ُبْطُرسَس ااألوولى: "

ِطيیًَّة، وَوَال وُوِجَد ِفي َفِمِه َمْكٌر، االَِّذيي َألْجِلَنا، َتارِرًكا َلَنا ِمَثاًال ِلَكْي َتتَِّبُعواا ُخُطَوااِتِه. االَِّذيي َلْم يَیْفَعْل َخ
االَِّذيي َحَمَل  إِإذْذ ُشِتَم َلْم يَیُكْن يَیْشِتُم ِعَوًضا، وَوإِإذْذ َتَألََّم َلْم يَیُكْن يُیَهدِّدُد َبْل َكانَن يُیَسلُِّم ِلَمْن يَیْقِضي ِبَعْدلل.

َنُموتَت َعِن ااْلَخَطايَیا َفَنْحيَیا ِلْلِبرِّ. االَِّذيي ِبَجْلَدِتِه ُهَو َنْفُسُه َخَطايَیاَنا ِفي َجَسِدهِه َعَلى ااْلَخَشَبِة، ِلَكْي 
".ُشِفيیُتْم  

 
للَخِطيیَِّة، ااْعَلْم أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َعْبًداا ِلَذِلَك إإنْن ُكْنَت، َصديیقي االُمْسَتِمع، َما زِزْلَت َتعيیُش  

وَوَقْد َقالَل يَیسوعُع في َماتَت ألْجِلَك وَوأأنَُّه يُیريیُد أأنْن يُیَحرِّرَركَك ِمْن ُكلِّ ُعبودِديیٍَّة وَوَخِطيیٍَّة في َحيیاِتَك. 
ا أَأَنا َفَقْد أَأَتيْیُت ِلَتُكونَن اَالسَّارِرقُق َال يَیأِتي إِإالَّ ِليَیْسِرقَق وَويَیْذَبَح وَويُیْهِلَك، وَوأَأمَّ: "10: 10إإْنجيیل يُیوَحنَّا 

". أأَجْل يیا َصديیقي! ااْنُظْر إإلى َما يَیْفَعُلُه االشَّيْیطانُن ِبالنَّاسِس. َفُهَو َلُهْم َحيَیاةٌة وَوِليَیُكونَن َلُهْم أَأْفَضُل
ُعبودِديیٍَّة في َحيیاِتَك،  يُیَحرِّرَركَك ِمْن أأييِّيَیْسِرقُق االنُّفوسَس، وَويَیْذَبُحها، وَويُیْهِلُكها. أأمَّا يَیسوعُع َفَقْد أَأتى ِلَكْي 

إإنْن آآَمْنَت ِبِه وَوَقِبْلَتُه ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك.  يَیَهَبَك َحيیاةًة أأَبِديیًَّةوَوِلَكْي   
 

يَیْوًما ُمَميیًَّزاا في َحيیاِتَك ِمْن ِخاللِل ووَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن يَیكونَن َهذاا االيَیْومُم  
آآميین!ِلَحيیاِتَك. َقبولِل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا   

 
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

ِمَن االُمْحِزنِن أأنْن َنرىى أأننَّ أأناًسا َكثيیريیَن يَیْرُفضونَن أأنْن َتكونَن َلُهْم َعالَقٌة ِبيَیُسوعَع االَمسيیح 
. وَوَلِكنَّ االَعْكَس ُهَو االصَّحيیح. َفَقْد َجاَء يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض ِبُحجَِّة أأننَّ ذَذِلَك َسيَیْحِرمُهْم ِمْن ُحرِّيیَِّتِهْم

االصَّحيیح.  ِبَمْفهوِمهاِلَكْي يُیَحرِّرَرنا ِمْن ُعبودِديیَِّة االَخِطيیَِّة وَويُیْعطيینا االُحرِّيیََّة   
 

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.  
 

االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا   
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[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
وَوَلِكْن في ُكلِّ َمرَّةٍة َنْشُعُر فيیها َلَقْد رَرأأيْینا، يَیا أأِحبَّائي، أأننَّ االُعبودِديیََّة َقاِسيَیٌة وَوُمهيیَنٌة وَوَبِشَعة.  

َتزيیُد َقْسَوةًة ُعبودديیَِّة، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكََّر أأننَّ ُهناكَك ُعبودديیٌَّة باالْستيیاِء ِعْنَدما َنْقَرأُأ أأوْو َنْسَمُع ِعِن اال
وَوَبشاَعًة َعِن ُعبودِديیَِّة االَجَسد. َفُهناكَك َمْن يَیْسَتْعِبُد ُنفوسَس االنَّاسِس وَوأَأرْرووااَحُهْم إإذْذ يَیْجَعُلْهم َعبيیًداا 

َعْبًداا للَخِطيیَِّة، َفإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْخَتِبَر االيیومَم االُحرِّيیََّة للَخِطيیَِّة. ِلَذِلَك، إإذذاا ُكْنَت َما َتزاالُل 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم االَحقيیقيیََّة االَّتي يُیريیُد ااُهللا أأنْن يَیْمَنَحها َلك.   

 


