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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
 Exodus 24:9 – 25:40 40: 25 – 9 :24االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us061# 557م: 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  وَواالِعشريین االرَّااِبِعااألْصحاحح َ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 ،ِمْنَك َنْرجوهُه  
 

وَوَسَنرىى . َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع وَوَبْعِض أأْجزااِئها وَواالِقَطِع االَمْوجودَدةة فيیهاَسَنَتَعرَّفُف االيَیْومَم َعلى 
َمَة ااالْجِتماعِع وَواالِقَطَع االَّتي ِمْن ِخاللِل ِقرااَءِتنا أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ أَأَمَر َعْبَدهُه ُمْوَسى أأنْن يَیْصَنَع َخيْی

  .َسُتْوَضُع فيیها ِمْن أَأْجَودِد االَموااددِّ وَوأأْثَمِنها ألنَّها َتْرِمُز َجميیُعها إإلى َعَظَمِة ااِهللا وَوُسُموِّهِه
 

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

 
-9: 24َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  11:  

 
ِ�ْ� ُ���ُ��ِخ �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �ُ�� َ�ِ�َ� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن �َو�َ��َد�ا�ُب �َو�أَ��ِ��ُ�� �َوَ�ْ�ُ���َن 

�َو�َر�أ�َْو�ا �إِ���َ �إِْ�َ��ا��٬�َ�ِ، �َو�َْ�َ� �ِرْ���َْ��ِ� ِ�ْ���ُ َ�ْ�َ�ٍ� ِ�َ� �اْ�َ���ِ�ِ� �ا��َْز�َر�ِق 
َ��ِء �ِ� �ا����َ��َو�ِة. �َو�ِ�����ُ �َْ� ��َُ��� ��ََ��هُ �إِ�َ� �أَْ�َ��ا�ِف �َ�ِ�  ����ِف٬، �َوَ�َ��ا�ِت �ا��� �ا���

�أََ��ُ��ا �َوَ�ِ��ُ��ا.�إِْ�َ��ا��ِ�َ�. �ََ��أ�َْو�ا �َ �وَ   
 

أأنَّنا ال َنْعَلُم َكيْیَف رَرأأىى َهؤالِء ااَهللا. َفَنْحُن َنْقَرأأ َقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة، يیا َصديیقي، وَو 
ِفي ِحْضِن اَاُهللا َلْم يَیَرهُه أَأَحٌد َقطُّ. اَاالْبُن ااْلَوِحيیُد االَِّذيي ُهَو إإْنجيیِل يُیوَحنَّا: "ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن في 

ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج أأننَّ ُمْوَسى قالَل االثَّاِلِث وَواالثَّالثيین  وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في ااألْصحاحِح. "ااآلبِب ُهَو َخبََّر
أأِجيیُز ُكلَّ ُجودَدِتي ُقدَّااَمَك. وَوأأَنادِديي ِباْسِم االرَّببِّ ُقدَّااَمَك. ": االرَّببُّ . َفَقالَل"أَأرِرِني َمْجَدكَكللرَّببِّ: "

َال َتْقِدرُر أَأنْن َتَرىى وَوْجِهي، َألننَّ ااِإلْنَسانَن ". وَوَقالَل: "وَوأَأَتَرااَءفُف َعَلى َمْن أَأَتَرااَءفُف، وَوأَأرْرَحُم َمْن أَأرْرَحُم
ُهَوذَذاا ِعْنِديي َمَكانٌن، َفَتِقُف َعَلى االصَّْخَرةِة. وَويَیُكونُن َمَتى ااْجَتازَز ". وَوَقالَل االرَّببُّ: "َال يَیَرااِني وَويَیِعيیُش

، أَأنِّي أَأَضُعَك ِفي ُنْقَرةٍة ِمَن االصَّْخَرةِة، وَوأَأْسُتُركَك ِبيَیِديي َحتَّى أَأْجَتازَز. ُثمَّ أَأرْرَفُع يَیِديي َفَتْنُظُر َمْجِديي
ِلَذِلَك، يَیْبدوو أأننَّ ااَهللا َسَمَح ِلهؤالِء أأنْن يَیَروْواا ُظهورًراا ُجْزِئيیا َلُه. ."وَورَرااِئي، وَوأَأمَّا وَوْجِهي َفَال يُیَرىى  

 
-12 :24ِسْفِر االُخرووجج في  ُثمَّ َنْقَرأأ 18:  

 
�ب� �ُِ��َ��:  �اْ�َ�ْ� �إِ�َ�� �إِ�َ� �ا٬�َِ��َ�ْ، �َوُ�ْ� ���ُھ�َ��َك٬، �َ�ُْ�ِ���ََ� �َْ�َ�ِ� «�َو�َ��َل �ا���

ِ���َ�ِ� �َو�اْ�َ�ِ����ِ� �ا���ِ� َ��َْ���َُ�� �ِ�َْ���ِ�ِ��ِ��ْ  �َ�َ��َم ُ��َ�� ». �اْ�ِ�َ���َر�ِة �َو�ا���
��ُ��ُخ �َ�َ��َل ��َُ�ُ�:  �َو��َُ���ُع َ���ِدُ���ُ. �َوَ�ِ��َ  � �ا��� ُ��َ�� �إِ�َ� َ��َِ� �ِ. �َو�أَ��

�اْ��ُِ���ا �َ�َ� ���ھ�ُ��َ� َ���� �َْ��َ� �إِ��َْ�ُ�ْ�. �َو���ُھَ��َذ�ا ���َھ��ُر�و�ُن �َوُ���ُر َ�َ�ُ�ْ�. �ََ�ْ� «
�ْم �إِ��َْ��ِ�َ�� �ََ�ِ�َ� ُ��َ�� �إِ�َ� �ا٬�َِ��َ�ْ، �ََ���� ». َ���َن َ��ِ�َ� �َدْ�َ��ى �َْ���َ�َ�َ��

َ���ُب ِ����َ �ا���  �ب� َ��َ� َ��َِ� ِ����َ�َء٬، �َوَ�����هُ �ا��� َ���ُب �ا٬�ََ��َ�ْ، �َوَ��� َ�ْ�ُ� �ا���
َ���ِب. �َوَ���َن َ�ْ��َُ� َ�ْ�ِ�  ��ِ� �ُدِ�َ� ُ��َ�� ِ�ْ� �َوَ�ِ� �ا��� �أ�َ����ٍم. �َو�ِ� �اْ���َْ��ِم �ا���

�ب� َ��َ��ٍر �آِ��ٍَ� َ��َ� �َر�ْأ�ِس �اْ�َ��َِ� �أََ���َم ُ���ُ��نِ  �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�. �َو�َدَ�َ� ُ��َ��  �ا���
َ���ِب �َوَ�ِ�َ� �إِ�َ� �اْ�َ��َِ�. �َوَ���َن ُ��َ�� �ِ� �اْ�َ��َِ� �أ�َْر�َِ���َ�  �ِ� �َوَ�ِ� �ا���

��ََ���ًر�ا �َو�أ�َْر�َِ���َ� ��َْ��َ�ً.  
 

ذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َما االَكالمُم االَّذيي َكلََّم ااُهللا ِبِه َعْبَدهُه ُمْوَسى َطواالَل َهِذهِه وَواالسُّؤاالُل االَّ 
يَیْلَتقي فيیها ااُهللا َخيْیَمِة ااْجِتماعٍع  يیِل االلَّازِزَمِة ِلِبناِءَلَقْد َكلََّم ااُهللا ُمْوَسى وَوأأْعطاهُه ُكلَّ االتَّفاِصاالُمدَّةِة؟ 

ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعِع وَواالُموااَصفاتِت االدَّقيیَقَة االَمقايیيیَس ِه. وَوَقْد أَأْعطى ااُهللا ُمْوَسى االُقدُّووسُس َمَع َشْعِب
ْحويیِه ِمْن ِقَطٍع ُمْخَتِلَفة. َتوَوَجميیِع َما   

 



3 
 

وَواالُمْدِهُش في ااألْمِر ُهَو أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َلْم يَیْبَتِدئئ ِبإْعطاِء ُمْوسى ُموااَصفاتِت االَخيْیَمِة  
. ِلَذِلَك َفإنَّنا َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح بِقَطِع ااألثاثِث االَّتي سُتْوَضُع في َخيْیَمِة ااالْجِتماعِعَبِل ااْبَتَدأَأ  َنْفِسها،

ِلَكْي ُتْسَتْخَدمَم في االَخاِمَس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج َعِن ااألْجزااِء االَّتي يَیْنَبغي أأنْن ُتْصَنَع 
-1َخيْیَمِة ااالْجِتماعع. َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْعداادد  9:  

 
�ب� ُ��َ�� �َ��ِ�ً: َ���ْ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �أ�َْن ��َ�ُْ�ُ��و�ا �ِ� �َْ�ِ�َ��ً. ِ�ْ� ُ��� « �َوَ���َ� �ا���

َ��ُ �ا���ِ� �َ�ُْ�ُ��و��ََ�� ِ�ْ��ُ�ْ�: َ�ْ� ��َِ�����ُ �َْ���ُ�ُ �َ�ُْ�ُ��و�َن �َْ�ِ�َ��ِ�. �َو���ھِ��ِه ���ِھَ� �ا���ْ��ِ 
�ٌ �َو�َُ���ٌس٬، �َو�أَْ�َ��ْ�ُ���ِ�� �َو�أ�ُْرُ�َ��ا�ٌن �َو�ِْ�ِ�ٌ� �َو�ُ��ٌص �َوَ�ْ�ُ�  �َذ���َھٌ� �َو�ِ��

َ��ةٌ �َوُ��ُ��ُد �َُ�ٍ� �َوَ�َ�ُ� ٬�ٍ�ْ�َ، �َو�َز�ْ�ٌ� �ِْ�َ��َ��َر�ِة  ِ�ْ�َ��ى٬، �َوُ��ُ��ُد ِ��َ��ٍش ُ�َ���
�َو�ِْ��َُ���ِر �ا٬�ِ�ِ�َ�ْ، �َوِ�َ���َر�ةُ َ�ْ��ٍع �َوِ�َ���َر�ةُ �َْ�ِ���ٍ�  �َو�أ�َْط��َ��ٌب �ُِ����ْھِ� �اْ�َ�ْ�َ��ِ 

ْ��َر�ِة. ��َ�َْ��َُ���َن �ِ� َ�ْ�ِ�ً�� �َْ�ُ�َ� �ِ� �َوَ�ِ��ِ�ْ�. �َِ�َ�ِ� َ�ِ���ِ�  �َد�اِء �َو�ا��� ���ِ�
َ�� �أَ�َ� �أ�ُِر��َ� ِ�ْ� ِ��َ��ِل �ا٬�ِ�َ�ْ�َ�ْ، �َوِ��َ��ِل َ�ِ���ِ� �آ��ِ�َ��ِِ� ���ھَ�َ��ا �َْ��َُ���َن.  

 
. ِلِبناِء َخيْیَمِة ااالْجِتماعع َتْقِدَمًةَفَقْد أَأوْوَصى االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يَیأُخَذ ِمْن َبِني إإْسراائيیَل إإذًذاا،  

َناِبَعًة ِمَن يَیْنَبغي أأنْن يَیَتوااَفَر في َهِذهِه االتَّْقِدَمة؟ أأنْن َتكونَن َكانَن وَوَلِكْن َما االشَّْرطُط ااألَساِسيُّ االَّذيي 
ُكلُّ وَوااِحٍد َكَما : "7: 9رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل االثَّانيیِة إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس االَقْلب. َفَنْحُن َنقرأأ في 

َفال يَیجوزُز أأنْن  ".يَیْنِويي ِبَقْلِبِه، َليْیَس َعْن ُحْزنٍن أَأوِو ااْضِطَراارٍر. َألننَّ ااْلُمْعِطَي ااْلَمْسُروورَر يُیِحبُُّه ااُهللا
ُتَقدِّمَم َلُه أأييَّ َشْيٍء ِبَحْسَرةٍة أأنْن  كَكيَیكونَن االَعطاُء باإلْجبارِر أأوِو ااإلْكرااهه. ِلماذذاا؟ ألننَّ ااَهللا االَعِليَّ ال يُیريیُد

ًءاا ِمْن أَأْعَطيْیَت ُجْزِلَذِلَك، إإذذاا وَوُهَو ال يُیريیُدكَك أأنْن ُتْعطيیِه أأييَّ َشْيٍء رَرْغًما َعْنَك. أأوْو َنَدمٍم أأوْو َتَذمُّر. 
ِمَن االُمَرجَِّح أأنََّك ، َنتيیَجَة إإْلحاحٍح أأوْو َضْغٍط ِمْن أأَحِد ااألْشخاصِص ألييِّ ِخْدَمٍة أأوْو َكنيیَسٍةأأْموااِلَك 

وَوإإذذاا ُكْنَت َقْد َتَعهَّْدتَت بأنْن َتْدَفَع َمْبَلًغا َشْهِريیا للَكنيیَسِة َسَتْنَدمُم على ذَذِلَك في وَوْقٍت الِحٍق وَوَتَتَذمَّر. 
ِعْنَدما  َتَتضايَیُق وَوَتْغَضُبِمَن االُمَرجَِّح أأنََّك َبْل ا، َفإنََّك َسَتْشُعُر بأننَّ ذَذِلَك وَوااِجٌب َثقيیٌل َعَليْیك. َمَثًل

، ااْعَلْم أأننَّ ااَهللا ال يُیريیُدكَك أأنْن ُتْعطي أأيّي َكانَن َهذاا ُهَو َمْوِقُفَك االَقْلِبيُّ. وَوَلِكْن إإنْن يَیحيیُن َمْوِعُد االدَّْفِع
. َفاُهللا يُیِحبُّ االُمْعطي االَمْسروورر. ِذهِه االطَّريیَقةَشيٍء ِبَه  

 
َكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل أَأنْن يَیأُخُذوواا ِلي َتْقِدَمًة. ِمْن ُكلِّ َمْن يَیِحثُُّه ِلُمْوَسى: " االرَّببَُّقالَل  ِلَك َفَقْدِلَذ 

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، إإنْن ُكْنَت َسُتْعطي ِلِخْدَمِة االرَّببِّ َعِن ااْضِطراارٍر، ِمَن ". ُخُذوونَن َتْقِدَمِتيأَقْلُبُه َت
ِتْلَك َفاُهللا ال يُیَسرُّ إإلَّا بالُمْعطي االَمْسروورر. وَوَقْد َكاَنِت االَغايَیُة ِمْن َجْمِع ااألْفَضِل أأنْن ال ُتْعطي. 

َتكونُن َمْسَكًنا ِهللا االَعِليِّ في وَوَسِطِهم. ِهَي أأنْن يَیْبُنواا َخيْیَمَة ااالْجِتماعِع االَّتي َساالتَّْقِدماتِت   
 

َفيَیْصَنُعونَن ِلي َمْقِدًسا َألْسُكَن ِفي : "ىِلُموَس َقالَل االرَّببَّأأننَّ وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي،  
". هَكَذاا َتْصَنُعوننيیِع آآِنيَیِتِه وَوَسِطِهْم. ِبَحَسِب َجِميیِع َما أَأَنا أأرِريیَك ِمْن ِمَثالِل ااْلَمْسَكِن، وَوِمَثالِل َجِم

ِلَذِلَك َفَقْد ِلَشْيٍء َسماوِوييٍّ.  ًجاوذَذَنُماالَّتي َسيَیْبنوَنها َسَتكونُن َخيْیَمَة ااالْجِتماعِع ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ 
. أَأَمَرُهُم ااُهللا أأنْن يَیْبُنواا َنموذَذًجا ُمَصغًَّراا ِلَعْرشِش ااِهللا االَمْوجودِد في االسَّماِء  

 
-10: 25ِسْفِر االُخرووجج  وَوااآلنْن، َنْقَرأُأ في  في َخيْیَمِة كاَنْت َسُتْوَضُع َعْن أأووَّلِل ِقْطَعٍة  16

:ااالْجِتماعِع وَوِهَي ُتْعَرفُف ِبتابوتِت االَعْهِد  
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٬�ِ�ْ، �طُ���ُ�ُ �ِذ�َر�اَ���ِن �َو�٬�ٌ�ِْ، �َوَ�ْ�ُ���ُ  ��َ�َْ��َُ���َن �َ��ُ��ً� ِ�ْ� َ�َ�ِ� �ا���

. ِ�ْ� �َد�اِ��  ���ِ� �َِ����َھٍ� �َ�ِ�� �ِذ�َر�ا�ٌع �َو�٬�ٌ�ِْ، �َو�ا�ْر�ِ�َ�ُ���ُ �ِذ�َر�ا�ٌع �َو�ِْ�ٌ�. �َو�َُ���
���٬�ِ، �َو�َْ��َُ� َ���َْ��ِ� �إِْ���ِ��ً ِ�ْ� �َذ���َھٍ� َ�َ��ا ��َْ��ِ�. �َو�َْ��ُِ� ��َ�ُ �َوِ�ْ� َ���ِر�ٍج �َُ���

�أ�َْر�ََ� َ��َ�َ��ٍت ِ�ْ� �َذ���َھ٬�ٍ، �َو�َْ�َ���َُ�� َ��َ� �ََ��ا�ِِ��ِ� �ا��َْر�َِ�. َ��َ� َ���ِ��ِِ� �اْ�َ��اِ�ِ� 
 �ِ�ْ َ�ْ��َ�َ��ِن٬، �َوَ��َ� َ���ِ��ِِ� �ا�����ِ� َ�ْ��َ�َ��ِن. �َو�َْ��َُ� َ�َ�َ��ْ�ِ� ِ�ْ� َ�َ�ِ� �ا���

���ِ�َ�� �َِ����َھٍ�. �َو�ُ�ْ  ِ�ُ� �اْ�َ�َ�َ��ْ�ِ� �ِ� �اْ�َ��َ�َ��ِت َ��َ� َ���ِ�َِ� �ا�����ُ��ِت �َو�َُ���
��ِ�ُْ�َ�َ� �ا�����ُ��ُت ��ِِ�َ��. �َْ��َ� �اْ�َ�َ�َ��ا�ِن �ِ� َ��َ�َ��ِت �ا�����ُ��ِت. �َ �ُْ�َ�َ���ِن 

�َ���َد�ةَ �ا���ِ� �أُْ�ِ���َ�. ِ�ْ��َ��. �َو�ََ�ُ� �ِ� �ا�����ُ��ِت �ا���  
 

–َمْوُجودًداا في "ُقْدسِس ااألْقدااسِس"  وَوَقْد كانَن َتابوتُت االَعْهِد  أأيْي في أَأْقَدسِس َمكانٍن في َخيْیَمِة  
ُمَعيیٍَّن ُهَو "االسَّْنط"، وَوأأنْن يُیَغشَّى  وَوكانَن يَیْنَبغي أأنْن يُیْصَنَع َتابوتُت االَعْهِد ِمْن َخَشٍبااالْجِتماعع. 
ذِذرَرااَعانِن ْهِد َفكاَنْت َكما يَیلي: ُطْوُلُه ِقيیاَساتُت َتابوتِت االَع. أأمَّا ِمَن االدَّااِخِل وَواالَخارِرجج ِبَذَهٍب َنِقيٍّ
َنْحَو َخْمَسٍة وَوَسْبِعيیَن أأيْي َنْحَو ِمْتٍر وَورُرْبِع االِمْتِر)، وَوَعْرُضُه ذِذرَرااعٌع وَوِنْصٌف (أأيْي وَوِنْصٌف (
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َشْكَلُه  اا).َنْحَو َخْمَسٍة وَوَسْبِعيیَن َسْنِتيیِمْتًرأأيْي وَواارْرِتَفاُعُه ذِذرَرااعٌع وَوِنْصٌف ( ،اا)َسْنِتيیِمْتًر

على َجاِنَبِي االتَّابوتِت (َحلَقَتيْیِن ِمَن االِجَهِة أأرْرَبُع َحَلقاتٍت ْت ُهناكَك وَوكاَنَكانَن يُیْشِبُه االصُّْندووقِق. 
ها في يَیِتمُّ إإدْدخاُلِبوااِسَطِة َعصا وَوكانَن َتابوتُت االَعْهِد يُیْحَمُل االيُیْمَنى، وَوَحلَقَتيْیِن ِمَن االِجَهِة االيُیْسريي). 

أأخرىى يَیِتمُّ إإدْدخاُلها في االَحَلَقَتيْیِن االَمْوجودَدَتيْیِن وَوَعًصا  ،االَجاِنِب ااأليْیَمِناالَحَلَقَتيْیِن االَمْوجودَدَتيْیِن في 
االجاِنَب ااأليْیَسر.في   

 
شَّهادَدةِة ". وَواالَمْقصودُد بالوَوَتَضُع ِفي االتَّاُبوتِت االشََّهادَدةَة االَِّتي أأْعِطيیَكوَوَقالَل االرَّببُّ ِلُمْوسى: "

 4: 9َنْقَرأأ في االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین وَو ُنِقَشْت َعَليْیِهما االَوَصايیا االَعْشر.ا االَحَجِر االلََّذاانِن ُهَو َلْوَح
ِفيیِه ِقْسٌط ِمْن ذَذَهٍب ِفيیِه ااْلَمنُّ، وَوَعَصا َهارُروونَن االَِّتي أَأْفَرَخْت، وَوَلْوَحا "... االَعْهِد  َتاُبوتَتأأننَّ 
وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس َعَشَر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج أأننَّ االرَّببَّ أَأْعطى االشَّْعَب ". االَعْهد
في االِعنايَیِة َكَتْذكارٍر ألَماَنِة االرَّببِّ ُثمَّ َقالَل ُمْوَسى ألخيیِه َهارروونَن أأنْن يَیْمَأل وِوعاًء َمنا وَويَیْحَفَظُه َمنا. 

دَدااِخَل َتابوتِت االَعْهِد. َهذاا ااْنَتُهواا ِمْن ِبناِء َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع، وَوَضُعواا وِوعاَء االَمنِّ  ِبَشْعِبِه. وَوِعْنَدما
أأمَّا َعصا َهارروونن َفكاَنْت َتْرِمُز إإلى االَكَهنوتِت االُمَعيیَِّن ِمَن ااهللا.   

 
-17: 25ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   َعْن ِغطاِء االتَّابوتت: 22  

 
ِ��َ�ًء ِ�ْ� �َذ���َھٍ� �َ�ِ�� �طُ���ُ�ُ �ِذ�َر�اَ���ِن �َو�٬�ٌ�ِْ، �َوَ�ْ�ُ���ُ �ِذ�َر�ا�ٌع �َو�َْ��َُ� 

�َو�٬�ٌ�ِْ، �َو�َْ��َُ� َ�ُ��و��َْ�ِ� ِ�ْ� �َذ���َھٍ�. َ�ْ�َ��َ ِ�َ��ا�طٍَ� �َْ��َُ��ُ�َ�� َ��َ� �طََ��َِ� 
�َ� �اْ�ِ��َ�ِء. �َ�ْ��َْ� َ�ُ��و�ً� �َو�اِ�ً��ا َ��َ� �ا���َ��ِف ِ�ْ� ���ُھ�٬�َ، �َوَ�ُ��و�ً� �آَ�َ� �َ 

�ا���َ��ِف ِ�ْ� ���ُھ�َ��َك. ِ�َ� �اْ�ِ��َ�ِء �َْ��َُ���َن �اْ�َ�ُ��و��َْ�ِ� َ��َ� �طََ���َْ��ِ�. �َو��َُ���ُن 
�اْ�َ�ُ��و�َ��ِن �َ�ِ��َ�ْ�ِ� �أَْ��َِ���َُ�َ�� �إِ�َ� �َْ��ُق٬، ُ��َ����َْ�ِ� �ِ�َْ��َِ���ِِ�َ�� َ��َ� �اْ�ِ��َ�ِء٬، 

�اْ�ِ��َ�ِء ��َُ���ُن �َوْ��َ�� �اْ�َ�ُ��و��َْ�ِ�.  �َو�َوْ��َ�����ُھَ�� ُ��� �َو�اِ�ٍ� �إِ�َ� �ا�َ�ِ�. �َْ��َ 
�َ���َد�ةَ �ا���ِ�  �َو�َْ�َ�ُ� �اْ�ِ��َ�َء َ��َ� �ا�����ُ��ِت ِ�ْ� �َْ��ُق٬، �َو�ِ� �ا�����ُ��ِت �ََ�ُ� �ا���
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�أُْ�ِ���َ�. �َو�أَ�َ� �أَْ��َِ�ُ� �َِ� ���ُھ�َ��َك �َو�أَ�ََ���ُ� ٬�َ�َ�َ، ِ�ْ� َ��َ� �اْ�ِ��َ�ِء ِ�ْ� ��َْ�ِ� 
�َ���َد�ِة٬، �ُِ��� َ�� �أ�ُوِ���َ� ��ِِ� �إِ�َ� �َ�ِ�  �اْ�َ�ُ��و��َْ��ِ  �ا���َ��ْ�ِ� َ��َ� �َ��ُ��ِت �ا���

�إِْ�َ��ا��ِ�َ�.  
 

يُیْعَرفُف ِبُكْرِسيِّ االرَّْحَمة. وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأنْن يَیْخِرطَط وَوكانَن ِغطاُء االتَّابوتِت  
يَیُكونُن االَكُرووَبانِن ُمَتَوااِجَهيْیِن ى َطَرَفِي االِغطاِء. وَوَعل "َكُروْوَبيْیِن" (أأيْي ِتْمثاَلْي َمالَكيْیِن) ِمْن ذَذَهٍب

وَوكانَن ِغطاُء  َباِسَطيْیِن أَأْجِنَحَتُهَما إِإَلى َفْوقُق، يُیَظلَِّالنِن ِبِهَما االِغَطاَء، وَويَیتَِّجَهانِن ِبَوْجَهيْیِهَما َنْحَوهُه.وو
ِكُنَك، َصديیقي االُمْسَتِمع أأنْن َتْقَرأَأ االَمزيیَد َعْن وَويُیْم االتَّابوتِت يَیْرِمُز إإلى ُكْرِسيِّ االرَّْحَمِة في االسَّماِء.

ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االنَِّبيِّ ِحْزقيیالل في االَعْهِد االَقديیم، وَوفي  في ااألْصحاحِح االَمالِئَكِةاالِفَئِة ِمَن َهِذهِه 
ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا في االَعْهِد االَجديید.  

 
وَوكانَن االتَّابوتُت (َمَع ِغطاِئِه وَوااألشيیاِء االثَّالَثِة االَّتي وُوِضَعْت فيیِه) ُهَو االِقْطَعُة االَوحيیَدةُة االَّتي 

وُوِضَعْت في ُقْدسِس ااألْقدااسس.   
 

-23: 25في ِسْفِر االُخرووجج ُثمَّ َنْقَرأأ   30:  
 

ْ�ِ� �طُ���َُ�� �ِذ�َر�اَ���ِن٬، �َوَ�ْ�ُ��َ�� �ِذ�َر�ا�ٌع٬،  �َو�َْ��َُ� َ���َِ��ةً ِ�ْ� َ�َ�ِ� �ا���
٬، �َو�َْ��َُ� ��ََ�� �إِْ���ِ��ً ِ�ْ�  ���َ�� �َِ����َھٍ� �َ�ِ�� �َو�ا�ْر�ِ�َ�ُ��َ�� �ِذ�َر�ا�ٌع �َو�ِْ�ٌ�. �َو�َُ���

٬، �َو�َْ��َُ� �َِ��ِ���َِ�� �َذ���َھٍ� َ�َ��ا��َْ��َ��. �َو�َْ��َُ� ��ََ�� َ��ِ��ً� َ��َ� ِ�ْ�ٍ� َ�َ��ا��َْ��َ��
�إِْ���ِ��ً ِ�ْ� �َذ���َھٍ� َ�َ��ا��َْ��َ��. �َو�َْ��َُ� ��ََ�� �أ�َْر�ََ� َ��َ�َ��ٍت ِ�ْ� �َذ���َھ٬�ٍ، �َو�َْ�َ�ُ� 

�َو�ا��َ� �ا��َْر�َِ� �ا���ِ� �ِ�ََ��ا�ِِ��َ�� �ا��َْر�َِ�. ِ�ْ�َ� �اْ�َ��ِ�ِ� �َُ���ُن  �اْ�َ��َ�َ��ِت َ��َ� �ا���
�ْ�ِ� �َِ�ْ�ِ� �اْ�َ���َِ��ِة. �َو�َْ��َُ� �اْ�َ�َ�َ��ْ�ِ� ِ�ْ� َ�َ�ِ� �اْ�َ��َ�َ��ُت ��ُ�ُ��ً� �َِ�َ��َ 

���ِ�َ�� �َِ����َھ٬�ٍ، �َ�ُْ�َ�ُ� ��ِِ�َ�� �اْ�َ���َِ��ةُ. �َو�َْ��َُ� ِ�َ����ََ��  ْ�ِ� �َو�َُ��� �ا���
 �َوُ�ُ����ََ�� �َوَ��َْ����َِ�� �َوَ��َ����َِ�� �ا���ِ� ��ُْ�َ�ُ� ��َِ��. ِ�ْ� �َذ���َھٍ� �َ�ِ�� �َْ��َُ��َ��.

�َْ�َ�ُ� َ��َ� �اْ�َ���َِ��ِة ُ�ْ�َ� �اْ�ُ�ُ���ِه �أََ��ِ�� �َد�ا�ًِ��.�وَ   
 

وَوَقْد وُوِضَعْت َهِذهِه االَماِئَدةُة في االُغْرَفِة وَوَقْد َكاَنْت َهِذهِه االَماِئَدةُة ُتْعَرفُف ِبماِئَدةِة ُخْبِز االُوجوهه.  
َفَقْد َكاَنْت َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع في ذَذااِتها َتتألَُّف ِمْن ُحْجَرَتيْیِن (إإنْن  .االَّتي ُتْعَرفُف بالُقْدسساالَخارِرِجيیَِّة 

َفْعَندما ااألْقدااسس. ُتْعَرفُف ِبُقْدسِس َجازَز االَقْولل): االُحْجَرةُة ااألوولى ُتْعَرفُف بالُقْدسس، وَواالُحْجَرةُة االثَّاِنيَیُة 
–االُحْجَرةَة ااألوولى يَیأتي االَمْرُء إإلى االَخيْیَمِة يَیِجُد  يَیْفِصُل بيیَن  االُقْدسس. وَوكانَن ُهناكَك ِحجابٌب أأيِي 

–االُقْدسِس وَوُقْدسِس ااألْقدااسس. وَوَلْم يَیُكْن يُیْسَمُح ألييِّ َشْخٍص بالدُّخولِل إإلى ُقدسِس ااألْقدااسِس  باْسِتثناِء  
لسَّنة.في يَیْومٍم وَوااِحٍد َفَقْط في اااالَّذيي يُیْسَمُح َلُه ِبالدُّخولِل إإلى ُقْدسِس ااألْقدااسِس رَرئيیِس االَكَهَنِة   

 
َعَصَويْیِن يُیْحَمُل ِبِهما ِبوااِسَطِة أأرْرَبَعِة َحَلقاتٍت وَوِبأرْرَبِع وَوَكما أأننَّ َتابوتَت االَعْهِد َكانَن ُمَزووَّدًداا  

ِبأرْرَبِع َحَلقاتٍت وَوَعَصَويْیِن ُتْحَمُل ِبِهما ِبوااِسَطِة أأيْیًضا رِرجالٍل، َفإننَّ َماِئَدةَة ُخْبِز االُوجوهِه َكاَنْت ُمَزووَّدَدةًة 
وَوكانَن يُیْوَضُع َعلى َهِذهِه االَماِئَدةِة ااْثنا َعَشَر رَرغيیًفا َتْرِمُز إإلى أأْسباطِط َبني إإْسراائيیَل َعِة رِرجالٍل. أأرْرَب

أَأماَنِة ااِهللا أأنْن ُتْوَجَد َهِذهِه ااألرْرِغَفة َعلى االَماِئَدةِة دَدااِئًما ِلأنَّها َتْرِمُز إإلى وَوَكانَن يَیْنَبغي ااالْثَنْي َعَشر. 
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 وَوفي االدَّااِئَمِة في إإْشباعِع َشْعِبِه. وَوَقْد ُسمَِّي َهذاا االُخْبُز ِبُخْبِز االُوجوهِه ألنَُّه يُیْوَجُد دَدااِئًما أَأمامَم وَوْجِه ااِهللا
 االُقْدسِس. أأمَّا في االُجْزِء وَوكاَنْت َماِئَدةُة ُخْبِز االُوجوهِه ُتْوَضُع في االِجَهِة االيُیْمَنى ِمَنَحْضَرِتِه. 

وَوَنْقَرأأ َعْن ُموااَصفاتِت االَمنارَرةِة في االيُیْسرىى ِمَن االُقْدسِس َفكاَنْت ُتْوَجُد ِقْطَعٌة أأخرىى ِهَي االَمناررةة. 
-31: 25ِسْفِر االُخرووجج  40:  

 
. َ�َ�َ� �اْ�ِ�َ��ا�طَِ� �ُْ��َُ� �اْ�َ��َ��َر�ة٬ُ، �َ�ِ�َ���َُ��  �َو�َْ��َُ� َ��َ��َر�ةً ِ�ْ� �َذ���َھٍ� �َ�ِ��

�ُن َ��َْ����َُ�� �َوُ�َ�ُ����َھ� �َو�أ�َْز���َھ��ُر���َھ� ِ�ْ��َ��. �َوِ��� ُ�َ�ٍ� َ���ِرَ��ٌ �َوَ����َُ��. �َُ��
ِ�ْ� َ���ِ��َْ��َ��. ِ�ْ� َ���ِ��َِ�� �اْ�َ��اِ�ِ� �َ��َُث ُ�َ�ِ� َ��َ��َر�ٍة٬، �َوِ�ْ� َ���ِ��َِ�� �ا�����ِ� 

ْ��َِ� �اْ�َ��اِ�َ��ِة �َ��َُث َ��َْ���ٍت �َْ��زِ  ���ٍ� �ُِ�ْ�َ��ٍة �َو�َز���ْھ٬�ٍ، �َ��َُث ُ�َ�ِ� َ��َ��َر�ٍة. �ِ� �ا���
 �� ْ��َِ� �ا������ِ�َِ� �َ��َُث َ��َْ���ٍت �َْ��ِز���ٍ� �ُِ�ْ�َ��ٍة �َو�َز���ْھ٬�ٍ، �َو���ھَ�َ��ا �إِ�َ� �ا��� �َو�ِ� �ا���
َ�ِ� �اْ�َ���ِرَ�ِ� ِ�َ� �اْ�َ��َ��َر�ِة. �َو�ِ� �اْ�َ��َ��َر�ِة �أ�َْر�َُ� َ��َْ���ٍت �َْ��ِز���ٍ� �ُِ�َ�ِ����َھ�  �ا���

ْ��َ��َْ�ِ� ِ�ْ��َ�� ُ�ْ�َ��ة٬ٌ، �َو�أ�َْز���َھ��ِر���َھ�. �َو�َ  ْ��َ��َْ�ِ� ِ�ْ��َ�� ُ�ْ�َ��ة٬ٌ، �َو�َْ�َ� �ا��� ْ�َ� �ا���
َ�ِ� �اْ�َ���ِرَ�ِ� ِ�َ� �اْ�َ��َ��َر�ِة.  �� �ا��� ْ��َ��َْ�ِ� ِ�ْ��َ�� ُ�ْ�َ��ةٌ �إِ�َ� �ا��� �َو�َْ�َ� �ا���

.  �َُ���ُن ُ�َ�ُ����َھ� �َوُ�َ���َُ�� ِ�ْ��َ��. َ�ِ���ُ��َ�� ِ�َ��ا�طَ�ٌ �َو�اِ�َ��ةٌ ِ��ْ  �َذ���َھٍ� �َ�ِ��
�َو�َْ��َُ� ُ�ُ�َ��َ�� ٬��َ�ْ�ًَ، �َ�ُْ�َ�ُ� ُ�ُ�ُ��َ�� �ِ�ُِ��َء �إِ�َ� ُ��َ��ِ��َِ��. �َوَ��َ�ِ��َُ�� 

. ِ�ْ� �َو�ْز�َِ� �َذ���َھٍ� �َ�ِ�� �ُْ��َُ� َ�َ� َ�ِ���ِ� ���ھِ��ِه  �َوَ��َ��ُِ��َ�� ِ�ْ� �َذ���َھٍ� �َ�ِ��
� �ا��ِ��ي �أ�ُْظ�ِ�َ� �ََ� �ِ� �اْ�َ��َِ�.�ا��ََو�ا�ِ�. �َو�اْ��ُْ� �َ�ْ��َْ��َ�� َ��َ� ِ��َ���ِ�َ   

 
. وَوَقْد ُصِنَعْت َعلى َشْكِل كاَنِت االَمنارَرةُة ُتْوَضُع في االِجَهِة االُمقاِبَلِة ِلماِئَدةِة ُخْبِز االُوجوهه 

َكيْیال َتْنَطِفَئ. وَوكاَنْت دَدااِئًما وَوكانَن يَیْنَبغي للَكَهَنِة أأنْن يُیَزووِّدُدوواا االَمنارَرةَة بالزَّيْیِت َشَجَرةِة َلْوزٍز ُمْزِهَرةٍة. 
َشْعُبُه ُنْورًراا للَعاَلِم. َكَذِلَك َفإننَّ االَمنارَرةَة َتْرِمُز إإلى  َهِذهِه االَمنارَرةُة َتْرِمُز إإلى َشْوقِق ااِهللا في أأنْن يَیكونَن

االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح ألنَُّه ُهَو ُنْورُر االَعاَلم.   
 

َقالَل ِلُمْوَسى أأنْن يَیْصَنَع االَمنارَرةَة على ِمثاِلها االَّذيي أأْظِهَر  وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ االرَّببَّ 
االَمْسَكَن ااألرْرِضيَّ َكانَن َنموذَذًجا ِلأشيیاٍء َلُه في االَجَبل. وَوَنْقَرأأ في االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن أأننَّ 

رووجِج َعْن َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع يُیْعطيینا َلْمَحًة . ِلَذِلَك، َفإننَّ ما يُیْخِبُرنا ِبِه ِسْفُر االُخَمْوجودَدةٍة في االسَّماء
.َعِن االسَّماِء  

 
في َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع َتْرِمُز إإلى االرَّببِّ يَیسوعَع  َمْوجودَدةًةاالَّتي َكاَنْت  االَمنارَرةَةَكَذِلَك، َفإننَّ  

ااألووَّلِل ِمْن إإْنجيیل يُیوَحنَّا: َهِذهِه ااآليیاتِت ِمَن ااألْصحاحِح إإلى ، . ِلَذِلَك، ِلَنْسَتِمع، يیا َصديیقياالَمسيیح
 َكانَن إِإْنَسانٌن ُمْرَسٌل ِمَن ااِهللا ااْسُمُه يُیوَحنَّا. هَذاا َجاَء ِللشََّهادَدةِة ِليَیْشَهَد ِللنُّورِر، ِلَكْي يُیْؤِمَن ااْلُكلُّ"

االَِّذيي يُیِنيیُر ُكلَّ إِإْنَسانٍن آآِتيًیا إِإَلى  ِبَوااِسَطِتِه. َلْم يَیُكْن ُهَو االنُّورَر، َبْل ِليَیْشَهَد ِللنُّورِر. َكانَن االنُّورُر ااْلَحِقيیِقيُّ
ُه َلْم َتْقَبْلُه. ااْلَعاَلِم. َكانَن ِفي ااْلَعاَلِم، وَوُكوِّنَن ااْلَعاَلُم ِبِه، وَوَلْم يَیْعِرْفُه ااْلَعاَلُم. إِإَلى َخاصَِّتِه َجاَء، وَوَخاصَُّت

يَیِصيیُروواا أَأوْوَالدَد ااِهللا، أَأيِي ااْلُمْؤِمُنونَن ِباْسِمِه. اَالَِّذيیَن وُوِلُدوواا  وَوأَأمَّا ُكلُّ االَِّذيیَن َقِبُلوهُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا أَأنْن
آآميین! ".َليْیَس ِمْن دَدمٍم، وَوَال ِمْن َمِشيیَئِة َجَسٍد، وَوَال ِمْن َمِشيیَئِة رَرُجل، َبْل ِمَن ااِهللا  

 
[�ا������]  
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�م �ا�������) ��َ��ُ)  
وعَع َهذاا االَعاَلِم االَبعيیِد َعِن ااِهللا، ااْعَلْم أأننَّ يَیُسإإنْن ُكْنَت، َصديیقي االُمستِمع، َتعيیُش في َظالمِم 

ريیُدكَك أأنْن ُتْقِبَل إإليیِه وَوَتْقَبَلُه في َقْلِبَك وَوَحيیاِتَك. وَوِعْنَدما يَیْدُخُل يَیسوعُع االَمسيیَح ُهَو ُنْورُر االَعاَلم. وَوُهَو يُی
ما ِبُنْورِرهِه االَعجيیب. َقْلَبَك وَوَحيیاَتَك َفإنَُّه يَیْطُردُد ُكلَّ ُظْلَمٍة فيیِهما وَويُینيیُرُه  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
ااِهللا َلَك. َفاُهللا يَیْعِرُفَك َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن ُتْدرِركَك أأْبعادَد َمَحبَِّة 

وَويَیْعِرفُف ُكلَّ َشْيٍء َعْنَك َحتَّى َقْبَل أأنْن َتأتي إإلى َهذهِه ااألرْرضِض. َفُهَو َخاِلُقَك وَوَجاِبُلَك وَوَصاِنُعَك. 
. وَوِلَكْي َتْسُلَك في َهِذهِه االِخطَِّة، يَیِجُب عليیَك أأنْن َتتوبَب َعْن وَوُهَو َلَديْیُه ُخطٌَّة َعظيیَمٌة ِلَحيیاِتَك

َخطايیاكَك وَوَتْقَبَل يَیسوعَع رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك. فيیسوعُع ُهَو االطَّريیُق وَواالَحقُّ وَواالَحيیاةة. وَوُهَو االنُّورُر 
لوِبنا وَوَحيیاِتنا ِبُنْورِرهِه االَعجيیِب وَواالَفريید. ِلَكْي يَیْطُردَد ُكلَّ ُظْلَمٍة في ُقاالَّذيي َجاَء إإلى َهِذهِه ااألرْرضِض 

هَنَذاا وَوااِقٌف يَیقولل: " ) ألنَُّهأأيْي في َفْتِح َقْلِبك َلُه( ِلَذِلَك، ال َتَتَرددَّدد في ُصْنِع أَأَهمِّ َقراارٍر في َحيیاِتَك
". يْیِه وَوأَأَتَعشَّى َمَعُه وَوُهَو َمِعيَعَلى ااْلَبابِب وَوأَأْقَرعُع. إِإنْن َسِمَع أَأَحٌد َصْوِتي وَوَفَتَح ااْلَبابَب، أَأدْدُخُل إِإَل

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َفادديینا باْسِم   
 


