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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
 Exodus 26:1–37 37 – 1 :26االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us062# 558م: 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   
 

ِمْن  وَواالِعشريین االسَّادِدسِس ااألْصحاحِحَكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس ااَهَذ

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  
 

َلَقْد َتَحدَّْثنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعْن أأْجزااٍء ِمْن َخيْیَمِة ااالْجِتماعع. وَوَسْوفَف َنَتَحدَّثُث في َحْلَقِة 
نْن يَیْصَنَعها وَوْفًقا للنَّموذَذجِج االَّذيي أَأَمَر االرَّببُّ ُمْوَسى أأأأْجزااٍء أأخرىى ِمْن َهِذهِه االَخيْیَمِة االَّتي َعْن االيیومِم 
. أَأررااهُه إإيیَّاهه  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  وَواالِعْشريین االسَّادِدسِسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلُمْوَسى: ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االُخرووجج  
َمِتي. وَوهِذهِه ِهَي َكلِّْم َبِني إِإْسَرااِئيیَل أَأنْن يَیأُخُذوواا ِلي َتْقِدَمًة. ِمْن ُكلِّ َمْن يَیِحثُُّه َقْلُبُه َتأُخُذوونَن َتْقِد"

 االتَّْقِدَمُة االَِّتي َتأُخُذووَنَها ِمْنُهْم: ذَذَهٌب وَوِفضٌَّة وَوُنَحاسٌس، وَوأَأْسَماْنُجوِنيٌّ وَوأأرْرُجَواانٌن وَوِقْرِمٌز وَوُبوصٌص
ْطيَیابٌب ِلُدْهِن وَوَشْعُر ِمْعَزىى، وَوُجُلودُد ِكَباشٍش ُمَحمََّرةٌة وَوُجُلودُد ُتَخٍس وَوَخَشُب َسْنٍط، وَوزَزيْیٌت ِلْلَمَنارَرةِة وَوأَأ

ااْلَمْسَحِة وَوِلْلَبُخورِر ااْلَعِطِر، وَوِحَجارَرةُة َجْزعٍع وَوِحَجارَرةُة َتْرِصيیٍع ِللرِّدَدااِء وَواالصُّْدرَرةِة. َفيَیْصَنُعونَن ِلي 
ِنيَیِتِه َمْقِدًسا َألْسُكَن ِفي وَوَسِطِهْم. ِبَحَسِب َجِميیِع َما أَأَنا أُأرِريیَك ِمْن ِمَثالِل ااْلَمْسَكِن، وَوِمَثالِل َجِميیِع آآ

".هَكَذاا َتْصَنُعونَن  
 

إإذًذاا، َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْصَنُعواا للرَّببِّ َمْسَكًنا أأوْو َمْقِدًسا ِليَیْسُكَن في  
وَوكاَنْت َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع َتَتألَُّف ِمْن وَوَسِطِهْم. وَوَقْد ُعِرفَف ذَذِلَك االَمْسَكُن ِبَخيْیَمِة ااالْجِتماعع. 

ْدَعى "االُقْدسس". وَوكانَن يَیْفِصُل االُقْدسَس َعْن ُت يیةْدَعى "ُقْدسُس ااألْقدااسس"، وَواالثَّانااألوولى ُت: ُحْجَرَتيْیِن
ُقْدسِس ااألْقدااسِس ِحجابٌب َسميیٌك َسَنْقَرأأ َعْنُه َبْعَد َقليیل.   

 
أأرْرَبع ِقَطٍع أأنْن يَیْصَنُعواا َبني إإْسراائيیَل أأننَّ االرَّببَّ أَأوْوَصى وَوَقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأيْیًضا 

ِغطاُء ِهَي: َتابوتُت االَعْهِد، وَوَف . أأمَّا َهِذهِه االِقَطُع ااألرْرَبُعااالْجِتماعع َخيْیَمِةَكاَنْت َسُتْوَضُع في ُمِهمٍَّة 
وَوِغطاؤُؤهُه الِحًقا في ُقْدسِس ااألْقدااسِس.  وَوَقْد وُوِضَع االتَّابوتُتاالتَّابوتِت، وَوَماِئَدةُة ُخْبِز االُوجوهِه، وَواالَمنارَرةة. 

وَوَسْوفَف أأمَّا َماِئَدةُة ُخْبِز االُوجوهِه وَواالَمنارَرةُة َفَقْد وُوِضَعا في االُحْجَرةِة االَخارِرِجيیَِّة االَّتي ُتْعَرفُف بالُقْدسس. 
َضُع في َخيْیَمِة َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االُخرووجج َعْن ِقْطَعٍة َخاِمَسٍة َكاَنْت َسُتْو

ااالْجِتماعِع وَوِهَي َمْذَبُح االَبخورر.   
 

َخيْیَمِة ُموااَصفاتِت ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االُخرووجج َعْن ُثمَّ َنْقَرأُأ في 
-1 ااألْعدااددفي َفَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى ااالْجِتماعِع َنْفِسها.  3:  

 
�وَ�أَ��� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�ْ�َ�ُ��ُ �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ُ�َ�ِ �ُ��صٍ �َ�ْ�ُ�و�مٍ �وَ�أَ�ْ�َ��ْ�ُ��ِ�� «

. �ِ�َ�ُ�و�ِ���َ �َ�ْ�َ�َ �َ��ِ�ٍ �َ��ذِ�ق �َ�ْ�َ�ُ��َ�. �ُ��لُ �ا������ِ  �وَ�أُ�رْ�ُ�َ�ا�نٍ �وَ�ِ�ْ�ِ�ٍ
. �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ�ةِ �َ�َ��نٍ �وَ�ِ�ْ�ُ�و�نَ �ذِ�رَ�ا�٬�ً، �وَ�َ�ْ�ضُ �ا������ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ �ةِ �أَ�رْ�َ�ُ �أَ�ذْ�رُ�عٍ

. �َ�ُ��نُ �َ�ْ�ٌ �ِ�َ �ا����َ�ِ �َ�ْ�ُ��َ� �َ�ْ�ُ��لٌ  �ِ��َ��ً� �وَ�ا�ِ�ً�ا �ِ�َ�ِ���ِ �ا����َ�ِ
 . �٬ٍ�ْ�َ�ِ، �وَ�َ�ْ�ُ �ُ�َ� �َ�ْ�ُ��َ� �َ�ْ�ُ��لٌ �ِ�َ�ْ�ٍ  

 
ِطيَیٍة بأْلواانٍن ُمْخَتِلَفة. ُة أَأْغْت َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع َتَتألَُّف ِمْن ُجْدرراانٍن وَودَدعاِئَم ُتَغطِّيیها أأرْرَبَعكان 

 َخيْیَمِة َسْقُفاالتَّي ُتَشكُِّل َسْقَف االَخيْیَمة. وَوكانَن ِلَهِذهِه ااألْغِطيَیِة وَوَنِجُد في َهِذهِه ااآليیاتِت وَوْصًفا 
. وَوكانَن ُطْولُل ُكلِّ ِستارٍر َنْحَو أأرْرَبَعَة ُسُتورٍر َكتَّاِنيیٍَّة َمْبرووَمٍة بإْتقاننَعَشَرةِة َتألَُّف ِمْن يَیااالْجِتماعِع 

وَوكانَن َجمالُل َهِذهِه االسُّتورِر يُیَرىى ِمْن دَدااِخِل َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع َعَشَر ِمْتًراا، وَوَعْرُضُه َنْحَو ِمْتَريْین. 
ِهَي وَواالَكرووبيیُم ِلَكرووبيیم.  َتْطريیًزاا ُمْتَقًناكانَن االسِّتارُر االَّذيي يُیَرىى ِمْن دَدااِخِل االَخيْیَمِة يَیْحِمُل  َفَقْدَفَقط. 
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ُصِنَعْت وَوْفًقا للنَّموذَذجِج  االَخيْیَمَةَهِذهِه وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكََّر أأننَّ . َمالِئَكٌة ُمَكلََّفٌة ِبِحرااَسِة َعْرشِش ااِهللا
ِلَذِلَك فإنَّها َتْرِمُز إإلى االسَّماِء. االَّذيي أَأْظَهَرهُه ااُهللا ِلُمْوَسى.   

 
-4في ااألْعداادد  ُثمَّ َنْقَرأأ 6:  

 
�وَ�َ�ْ�َ�ُ �ُ�ً�ى �ِ�ْ �أَ�ْ�َ��ْ�ُ��ِ�� �َ�َ� �َ��ِ��َ�ِ �ا������ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ�ةِ �ِ� �ا����َ�فِ 

. �وَ�َ��ِ�َ �َ�ْ�َ�ُ �ِ� �َ��ِ��َ�ِ �ا������ِ �ا����َ�ِ����ِ �ِ�َ  �ِ�َ �ا�ْ�ُ�َ���ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ
�ْ�َ�ا�ِ�َ�ة٬ِ، �وَ�َ�ْ�ِ���َ �ا�ْ�ُ�َ���ِ �ا�����ِ�. �َ�ْ�ِ���َ �ُ�ْ�وَ�ةً �َ�ْ�َ�ُ �ِ� �ا������ِ �ا

�ُ�ْ�وَ�ةً �َ�ْ�َ�ُ �ِ� �َ�َ�فِ �ا������ِ �ا���ِ�ي �ِ� �ا�ْ�ُ�َ���ِ �ا�����ِ�. �َ�ُ��نُ �ا�ْ�ُ�َ�ى 
. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�ِ���َ �ِ�َ��ً�  �ِ�ْ �ذَ���ھ٬ٍ�َ،  (أأيْي: َمْشَبًكا)�َ�ْ�ُ��َ� �ُ�َ��ِ�ٌ �ِ�َ�ْ�ٍ

. �َ��َ�ِ���ُ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ُ �وَ�ا�ِ�ً�ا.�وَ�َ�ِ�ُ �ا������َ��ْ�ِ �َ�ْ�َ��ُ�َ� �ِ�َ�ْ�ٍ �ِ� ِ���ِ�َ�  
 

وَوكانَن يَیِتمُّ َتتألَُّف ُكلٌّ ِمْنُهما ِمْن َخْمِس ِقَطٍع َكتَّاِنيیٍَّة.  تانِن َكبيیَرتانِنإإذًذاا َفَقْد كاَنْت ُهناكَك ِستارَر 
. ِلَتصيیراا ِستارَرةًة وَوااِحَدةًة َمًعا ِبوااِسَطِة ُعَرىى وَوَمشاِبكِن يْیِن االَكبيیَرَتيْیِن االسِّتارَرَتيْیاَتَهَتوصيیُل   

 
َقاِبَلًة للَفكِّ وَواالتَّْركيیِب ألنَُّه  َتكونَن وَوَقْد َكانَن االسََّبُب في ُصْنِع االَخيْیَمِة ِبَهِذهِه االطَّريیَقِة ُهَو أأنْن 

االرَّببُّ ِبُصْنِع َسْقِف ِلَذِلَك، َفَقْد أَأَمَرُهُم َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني إإْسراائيیَل أأنْن يَیْحِملوها َمَعُهْم في َتْرَحاِلِهْم. 
ِقْطَعَتيْیِن (يَیْسُهُل َفكُُّهما وَوَتْركيیُبُهما) ِعَوًضا َعْن ِقْطَعٍة وَوااِحَدةة.  االَخيْیَمِة ِمْن  

 
. َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي ِلَبني وَوَماِئَدةِة ُخْبِز االُوجوهه وَوَقْد رَرأأيْینا االَمْبَدأَأ َنْفَسُه في ُصْنِع َتابوتِت االَعْهِد 

ِعْنَد اارْرِتحاِلِهْم. ِلَذِلَك َفَقْد َخيْیَمَة ااالْجِتماعِع وَوُكلَّ َما فيیها ِمْن ِقَطٍع وَوأأْجزااٍء يَیْحِملواا  إإْسراائيیَل أأنْن
وَوَقْد كاَنْت َخيْیَمُة . يَیْسُهُل َحْمُلها ِبَطريیَقٍة اا االَخيْیَمَة وَواالِقَطَع االَمْوجودَدةَة فيیهاأَأَمَرُهُم ااُهللا أأنْن يَیْصَنُعو

ااالْجِتماعِع ِهَي االَمكانُن االَّذيي يَیتالَمُس فيیِه َبْنو إإْسراائيیَل َمْع ُحضورِر ااِهللا.   
 

ِهَي َبيْیُت ااِهللا. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیقولُل َلنا  وَوُهناكَك أأناسٌس يَیُظنُّونُن أأننَّ االَكنيیَسَة 
َقالَل في َهيیاِكَل َمْصنوَعة بأيْیديي َبَشر. وَوِعْنَدما َبنى ُسَليْیمانُن االَهيْیَكَل ُن في إإننَّ ااَهللا االَعِليَّ ال يَیْسُك

َهْل يَیْسُكُن ااُهللا َحقا َعَلى ااَألرْرضِض؟ ُهَوذَذاا االسََّماوَوااتُت وَوَسَماُء االسََّماوَوااتِت َال َتَسُعَك، َفَكْم َصالِتِه: "
ِلَك، يَیِجُب َعَليْینا َجميیًعا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ االَكنيیَسَة َليْیَسْت َمكاًنا ِلَذ "ِباَألَقلِّ هَذاا االَبيْیُت االَِّذيي َبَنيْیُت؟

. وَوألننَّ ااَهللا َمْوجودٌد في ُكلِّ َمكانٍن، يُیْمِكُننا يَیْسُكُن ااُهللا فيیِه، َبْل ِهَي َمكانٌن َنْذَهُب إإليیِه ِلِعبادَدةِة ااِهللا االَحيِّ
قيیَك، يیا َصديیقي، في َبيْیِتَك، أأوْو في َمْكَتِبَك، أأوْو في َسيیَّارَرِتَك، أأوْو َفاُهللا َقْد يَیْلَتأأنْن َنْلَتقيیه في أأييِّ َمكانٍن. 

.في أأييِّ َمكانٍن آآَخَر  
 

َنْجَتِمُع في ِتْلَك االَمباني االَّتي ُتَسمَّى "َكناِئَس" ألنَّها َتْسَتْوِعُب في َضْوِء ذَذِلَك، َفإنَّنا 
االرَّااَحِة. وَوَمَع ذَذِلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ  وَووَوساِئَل االَمقاِعَدَلُهْم ُر فَِّووَوُت أأْعَداادًداا َكبيیَرةًة ِمَن االنَّاسِس

ِبَمْعًنى آآَخَر َفإننَّ االَكنيیَسَة َليْیَسْت ِبناًء، َبْل ِهَي َجماَعُة االُمؤِمنيین. االُمؤِمنيیَن أأْنُفَسُهْم ُهُم االَكنيیَسة.   
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يَیَتالَمُس فيیِه َبنو إإْسراائيیَل َمَع ُحضورِر ااِهللا. وَوَلِكْن ألننَّ وَوَقْد كاَنْت َخيْیَمُة ااالْجِتماعِع َمكاًنا 
ألننَّ ااَهللا ُقدُّووسٌس. ووفي  يَیسوعَع َلْم يَیُكْن َقْد َجاَء َبْعد، َلْم يَیُكْن بإْمكاِنِهْم أأنْن يَیْلَتقواا االرَّببَّ في أأييِّ َمكانٍن

االُقدُّووسس إإلَّا َبْعَد االِقيیامِم  ااِهللاأَأمامَم أأنْن يَیْمُثَل االَعْهِد االَقديیِم، َلْم يَیُكْن ِباْسِتطاَعِة ااإلْنسانِن االَخاِطِئ 
َكانَن االُمثولُل أَأمامَم ااِهللا في االَعْهِد االَقديیِم ِبَمْعًنى آآَخَر، ِمْن ِخاللِل االَكَهَنة. ِبُطقوسٍس َتْطهيیريیٍَّة ُمَعيیََّنٍة 

ااالْجِتماعِع  َخيْیَمِة َبنو إإْسراائيیَل في ااْسِتْخداامِمااْسَتَمرَّ  وَوَقِديَیَتَطلَُّب ذَذباِئَح وَوَكَهَنًة وَوُطقوًسا َتْطهيیريیًَّة. 
ى ُسَليْیمانُن َهيْیَكًلا للرَّببِّ. إإلى أأنْن َبَن  

 
َعَشَرةِة ُستورٍر َكتَّاِنيیٍَّة َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع َمْصنوَعًة ِمْن  ِت االطََّبَقُة ااألوولى ِمْن َسْقِفإإذًذاا، َكاَن 

َنْفَسِجيیٍَّة وَوَحْمرااَء َطرَّزَز َعَليْیها َحاِئٌك َماِهٌر رَرْسَم االَكرووبيیم. َمْبرووَمٍة بإْتقانٍن ذذااتِت أأْلواانٍن زَزرْرقاَء وَوَب  
 

-7: 26ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  13:  
 

. �إِ�ْ�َ�ى �َ�ْ�َ�ةَ �ُ���ً « �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ُ�َ�ً� �ِ�ْ �َ�ْ�ِ �ِ�ْ�َ�ى �َ��ْ�َ�ً �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ
�ةِ �َ�َ�ُ��نَ �ذِ�رَ�ا�٬�ً، �وَ�َ�ْ�ضُ �ا������ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ�ةِ �َ�ْ�َ�ُ��َ�. �ُ��لُ �ا������ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ

. �وَ�َ�ِ�ُ �َ�ْ�ً� �ِ�َ �ا����َ�ِ  . �ِ��َ��ً� �وَ�ا�ِ�ً�ا �ِ�ِ�ْ�َ�ى �َ�ْ�َ�ةَ �ُ���ً �أَ�رْ�َ�ُ �أَ�ذْ�رُ�عٍ
�وَ�ْ�َ���ھ٬�َ، �وَ�ِ�=� �ِ�َ �ا����َ�ِ �وَ�ْ�َ���ھَ�. �وَ�َ�ْ�ِ� �ا������َ �ا�����دِ�َ�َ �ِ� �وَ�ْ��ِ 

. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�ِ���َ �ُ�ْ�وَ�ةً �َ�َ� �َ��ِ��َ�ِ �ا������ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ�ةِ �ا����َ�ِ����ِ �ِ�َ �ا�ْ�َ��ْ�َ�ِ
�ا�ْ�ُ�َ���ِ �ا�ْ�َ�ا�٬ِ�ِ، �وَ�َ�ْ�ِ���َ �ُ�ْ�وَ�ةً �َ�َ� �َ��ِ��َ�ِ �ا������ِ �ِ�َ �ا�ْ�ُ�َ���ِ 

���َ �ِ� �ا�ْ�ُ�َ�ى٬، �ا�����ِ�. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�ِ���َ �ِ�َ��ً� �ِ�ْ �ُ�َ��س٬ٍ، �وَ�ُ�ْ�ِ�ُ �ا�َ�ِ
. �وَ�أَ��� �ا�ْ�ُ�َ��� �ا�ْ�َ��ِ�ُ �ِ�ْ �ُ�َ�ِ �ا�٬ِ�َ�ْ��َ�ْ،  �وَ�َ�ِ�ُ �ا�ْ�َ��ْ�َ�َ �َ�َ�ِ���ُ �وَ�ا�ِ�َ�ةً

. �وَ�ا����رَ�ا�عُ �ِ�ْ  �ِ�ْ�ُ �ا������ِ �ا�ْ�ُ�َ���َ�ِ �ا�٬ُ�ِ��َ�ْ، �َ��ُ�َ��� �َ�َ� �ُ�َ���ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ
�َ �ا�ْ�َ��ِ�ِ �ِ� �ُ��لِ �ُ�َ�ِ �ا�٬ِ�َ�ْ��َ�ْ، �َ�ُ��َ��نِ ���ھُ�َ� �وَ�ا����رَ�ا�عُ �ِ�ْ ���ھُ�َ��ك٬َ، �ِ

 . �ُ�َ���َ��ْ�ِ �َ�َ� �َ��ِ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ�ْ ���ھُ�َ� �وَ�ِ�ْ ���ھُ�َ��كَ �ِ�َ�ْ�ِ��َ�ِ��ِ  
 

َلَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االِغطاَء ااألووَّلَل ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعِع َكانَن َتْجميیليیا وَوال يُیَرىى إإلَّا ِمْن دَدااِخِل 
وَوُهَو أأْكَبُر َقليیًلا ِمَن االِغطاِء ااألووَّلل.  ،االِغطاُء االثَّاني َفَقْد ُصِنَع ِمْن َشْعِر االِمْعَزىىاالَخيْیَمِة َفَقط. أأمَّا 

االَمشاِبُك في االِغطاِء ااألووَّلِل َمْصنوَعًة ِمْن ذَذَهب. أأمَّا االَمشاِبُك في االِغطاِء االثَّاني  وَوكاَنِت
َقْد ذُذِبَحْت. وَوَسْوفَف االِمْعَزىى َفَمْصنوَعٌة ِمْن ُنحاسس. وَوَكانَن ااْسِتْخداامُم َشْعِر االِمْعَزىى يَیْعني أأننَّ ِتْلَك 

وَوُنالِحُظ أأثناَء دِدررااَسِتنا َعِن االَخِطيیَّة. للتَّْكفيیِر ِبَتْقديیِم ذَذباِئَح ىى الِحًقا أأننَّ ااَهللا أَأَمَر َبني إإْسراائيیَل َنَر
.لألْسفارِر االُمَقدََّسٍة أأننَّ االنُّحاسَس يَیْرِمُز إإلى االدَّيْینوَنة  

 
:14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
�وَ�َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�ءً �ِ�ْ�َ��ْ�َ�ِ �ِ�ْ �ُ�ُ��دِ �ِ�َ��شٍ �ُ�َ���َ�ة٬ٍ،   

.�وَ�ِ�َ�ءً  �ِ�ْ �ُ�ُ��دِ �ُ�َ�ٍ �ِ�ْ �َ�ْ�قُ  
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َفَقْد كانَن ُهناكَك ِغطاٌء َثاِلٌث آآَخَريْیِن ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعع. ذِذْكًراا ِلِغطاَءيْیِن َهذاا االَعَددِد َنِجُد في  
ُر َفُهَو أأمَّا االِغطاُء االرَّااِبُع وَوااألخيیللَخيْیَمِة َمْصنوعٌع ِمْن ُجلودِد االِكباشِش االَمْصبوَغِة باللَّْونِن ااألْحَمِر. 

وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُهناكَك االتُّْخِس (أأوِو االُغَريْیر). االِغطاُء االَخارِرِجيُّ للَخيْیَمِة. وَوَقْد ُصِنَع ِمْن ُجلودِد 
ِلماِهيیَِّة َهذاا االَحيَیواانِن ااألخيیر. َفُهناكَك َمْن يَیقولُل إإنَُّه كانَن َحيَیوااًنا َشبيیًها بالزَّررااَفِة. أأْكَثُر ِمْن َتْفسيیٍر 

. وَوأأيیا َكانَن َهذاا االَحيَیواانُن، َفإننَّ ِجْلَدهُه ااْسُتْخِدمَم في ُصْنِع َمْن يَیقولُل إإنَُّه كانَن َحيَیوااًنا َبْحِريیا وَوُهناكَك
ُمقاوِومٌم للَماِء وَواالَعوااِمِل االَجوِّيیَِّة االَقاِسيَیة.  ألنَُّه االِغطاِء االَخارِرِجيِّ ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعِع  

 
-15: 26ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  30:  

 
. �ُ��لُ �ا����ْ�حِ �َ�َ�ُ « �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ا�َ�ْ�َ�ا�حَ �ِ�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ا����ْ�ِ �َ��ِ�َ�ً

. �وَ�ِ���ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �رِ�ْ�َ�نِ  �أَ�ذْ�رُ�ع٬ٍ، �وَ�َ�ْ�ضُ �ا����ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �ذِ�رَ�ا�عٌ �وَ�ِ�ْ�ٌ
. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�ُ�و�َ�ٌ �إِ�ْ�َ�ا���ھُ�َ� �ِ ��ُ�ْ�َ�ى. ���ھ�َ�َ�ا �َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�ِ���ِ �أَ�ْ�َ�ا�حِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ

. �وَ�َ�ْ�َ�ُ  �ا�َ�ْ�َ�ا�حَ �ِ�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ�ْ�ِ���َ �َ�ْ�ً� �إِ�َ� �ِ��َ�ِ �ا�ْ�َ�ُ��بِ �َ�ْ�َ �ا�����ْ�َ�ِ
�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��نِ �أَ�رْ�َ�ِ���َ �َ��ِ�َ�ةً �ِ�ْ �ِ���ٍ �َ�ْ�َ �ا�ْ�ِ�ْ�ِ���َ �َ�ْ�ً�. �َ�ْ�َ �ا����ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا

. �وَ�ِ�َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا�����ِ�  �٬ِ��ْ��َ�ْ�ِ�ِ، �وَ�َ�ْ�َ �ا����ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��نِ �ِ�ِ�ْ�َ��ْ��ِ
 َ�ْ�َ� . �إِ�َ� �ِ��َ�ِ �ا����َ��لِ �ِ�ْ�ِ���َ �َ�ْ�ً�. �وَ�أَ�رْ�َ�ِ���َ �َ��ِ�َ�ةً �َ��َ� �ِ�ْ �ِ���ٍ

. �وَ�ِ�ُ�َ���ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا����ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��ن٬ِ، �وَ�َ �ْ�َ �ا����ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��نِ
. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�ْ�َ��ْ�ِ �ِ�َ�ا�وِ��َ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ�  �َ�ْ�َ �ا�ْ�َ�ْ�بِ �َ�ْ�َ�ُ �ِ���َ �أَ�ْ�َ�ا�حٍ
. �وَ�َ�َ� �َ�َ�اءٍ ��َ�ُ��َ��نِ �ُ�ْ�دَ�وِ�َ ��ْ�ِ �ا�٬ِ���َ�ُ�ْ، �وَ��َ�ُ��َ��نِ �ُ�ْ�دَ�وِ�َ��ْ�ِ �ِ�ْ �أَ�ْ�َ�ُ

 . . ���ھ�َ�َ�ا ��َ�ُ��نُ �ِ�ِ�َ��ْ��ِ�َ�. ��َ�ُ��َ��نِ �ِ����ا�وِ��َ�َ��ْ�ِ �إِ�َ� �رَ�أْ�ِ��ِ �إِ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�َ�ةِ
. �َ�ْ�َ �ا����ْ�حِ  �َ�َ�ُ��نُ �َ�َ��ِ��َ�َ �أَ�ْ�َ�ا�ح٬ٍ، �وَ�َ�َ�ا�ِ�ُ���ھَ� �ِ�ْ �ِ���ٍ �ِ�� �َ�ْ�َ�ةَ �َ��ِ�َ�ةً

.�ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��ن٬ِ، �وَ�َ�ْ�َ �ا��� �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�ا�رِ�ضَ �ِ�ْ « �ْ�حِ �ا�ْ�َ�ا�ِ�ِ �َ��ِ�َ�َ��نِ
�َ�َ�ِ �ا����٬ِ�ْ، �َ�ْ�ً� �َ�ْ�َ�ا�حِ �َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ا�٬ِ�ِ، �وَ�َ�ْ�َ �َ�َ�ا�رِ�ضَ 

�َ�ْ�َ�ا�حِ �َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ا�����٬�ِ، �وَ�َ�ْ�َ �َ�َ�ا�رِ�ضَ �َ�ْ�َ�ا�حِ �َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �ِ� 
. �وَ�ا�ْ�َ��رِ�َ�ُ �ا�ْ�ُ�ْ�َ� �ِ� �وَ�َ�ِ �ا�َ�ْ�َ�ا�حِ �َ�ْ�ُ�ُ �ِ�َ �ا�ْ�ُ�َ���ِ �َ �ْ�َ �ا�ْ�َ�ْ�بِ

. �وَ�ُ�َ��� �ا�َ�ْ�َ�ا�حَ �ِ�َ���ھ٬ٍ�َ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ �َ�َ�َ��ِ��َ� �ِ�ْ �ذَ���ھَ�ٍ  �ا����َ�فِ �إِ�َ� �ا����َ�فِ
. �وَ�ُ�ِ���ُ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ �َ �َ�ْ�ِ��ِ �ا���ِ�ي �ُ��ُ��ً� �ِ�ْ�َ�َ�ا�رِ�ض٬ِ، �وَ�ُ�َ��� �ا�ْ�َ�َ�ا�رِ�ضَ �ِ�َ���ھَ�ٍ

. �أُ�ْ��ِ�َ �َ�َ �ِ� �ا�ْ�َ�َ�ِ  
 

ِمَن االشَّمالِل  إإذًذاا َنِجُد ُهنا، يیا أأِحبَّائي، وَوْصًفا لألْلوااحِح االَّتي َشكََّلْت َجوااِنب َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع 
ُكلِّ َلْوحٍح َنْحَو  ُطْولُلوَوكانَن  أأمَّا االجاِنُب االشَّْرِقيُّ َفكانَن ُمَغطَّى ِبِحجابب. .وَواالَجنوبِب وَواالَغْربِب َفَقْط

. وَوَقْد ُصِنَعْت َهِذهِه ااألْلوااحُح ِمْن َخَشِب َخْمَسِة أأْمتارٍر، وَوَعْرُضُه َنْحَو َخْمَسٍة وَوَسْبعيیَن َسْنتيیِمْتًراا
يَیِتمُّ بوااِسَطِة أأرْرَبِع َعواارِرضَض ُتَثبَُّت َبْعُضها ِبَبْعٍض وَوكاَنْت َهِذهِه ااألْلوااحُح االُمَغشَّى بالذََّهب. االسَّْنِط 

. ِسَكًة وَوقاِئَمًةإإدْدخاُلها في َحَلقاتٍت ذَذَهِبيیٍَّة ِلَكْي َتكونَن ااألْلوااحح ُمَتما  
 

كاَنْت ُمْسَتطيیَلَة االشَّْكِل. ااالْجِتماعِع  َخيْیَمَةَنرىى ِمْن ِخاللِل َهذاا االَوْصِف وَوَهِذهِه ااألْبعادِد أأننَّ وَو 
 ، وَوَعْرُضهاَثالَثَة َعَشَر ِمْتًراا وَوِنْصِف االِمْتر)َنْحَو  َخْمَسًة وَوأأرْرَبعيیَن َقَدًما (أأيْيَفَقْد كانَن ُطْوُلها 
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وَوكاَنِت االَخيْیَمُة ُتْقَسُم إإلى ُحْجَرَتيْیِن: . َخْمَسَة َعَشَر َقَدًما (أأيْي َنْحَو أأرْرَبَعِة أأْمتارٍر وَوِنْصِف االِمْتر)
أأْمتارٍر  أأرْرَبَعِةَنْحَو ارٍر وَوَعْرُضها ِتْسَعة أأْمتاالُحْجَرةُة االَخارِرِجيیَُّة (وَوُتْدعى االُقْدسُس) ُطْوُلها َنْحَو 

أأْمتارٍر  أأرْرَبُعِةَنْحَو وَوِنْصف االِمْتر. أأمَّا االُحْجَرةُة االدَّااِخِليیَُّة (وَوُتْدعى ُقْدسُس ااألْقدااسِس) َفكانَن ُطْوُلها 
أأْمتارٍر وِوِنْصِف َنْحَو أأرْرَبَعِة أأْمتارٍر وَوِنْصِف االِمْتر، وَواارْرِتفاُعها أأرْرَبَعَة وَوِنْصِف االِمْتر، وَوَعْرُضها 

االِمْتر. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كانَن ُقْدسُس ااألْقدااسِس ُمَكعََّب االشَّْكِل. وَوَلْم يَیُكْن ُهناكَك أأييُّ ُنْورٍر ِصناِعيٍّ في 
ُنْورُر االُحضورِر ااإلَلِهيِّ يَیْمُأل االَمكانن. وَوَلْم يَیُكْن يُیْسَمُح ألييِّ َشْخٍص  َبْل َكانَن ،ُقْدسِس ااألْقدااسِس
–ُقْدسِس ااألْقدااسِس  بالدُّخولِل إإلى َما َعداا رَرئيیس االَكَهَنِة االَّذيي َكانَن يَیْدُخُل َمرَّةًة في االسََّنِة َفَقْط في يَیْومِم  

االَكفَّارَرةِة للتَّكفيیِر َعْن َخطايیاهه وَوَخطايیا االشَّْعب.   
 

ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ َفَقْد االَّذيي َكانَن يَیْفِصُل االُقْدسَس َعْن ُقْدسِس ااألْقدااسِس.  ابِبَجاالِحُثمَّ َنْقَرأُأ َعِن 
َخيْیَمَة ااالْجِتماعِع َكاَنْت َتتألَُّف ِمْن ُحْجَرَتيْین: االُقْدسس، وَوُقْدسس ااألْقدااسس. وَوكانَن ُهناكَك ِحجابٌب يَیْفِصُل 

ْعداادد في ااأل َبيْیَن هاَتيْیِن االُحْجَرَتيْین. وَوَقْد َبيیََّن االرَّببُّ ِلُمْوَسى ُموااَصفاتِت َهذاا االَحجابِب. َفَنْحُن َنْقَرأأ
31- 35 :  

 
» َ�َ�ْ�َ� . �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ��ً� �ِ�ْ �أَ�ْ�َ��ْ�ُ��ِ�� �وَ�أُ�رْ�ُ�َ�ا�نٍ �وَ�ِ�ْ�ِ�ٍ �وَ�ُ��صٍ �َ�ْ�ُ�و�مٍ

. �وَ�َ�ْ�َ�ُ��ُ �َ�َ� �أَ�رْ�َ�َ�ِ �أَ�ْ�ِ�َ�ةٍ �ِ�ْ �َ�ْ�ٍ �ُ�َ����ةٍ  �َ��ِ�ٍ �َ��ذِ�ق ��َ�ْ�َ�ُ��ُ �ِ�َ�ُ�و�ِ���َ
 �َ�َ� . . �رُ�زَ�زُ���ھَ� �ِ�ْ �ذَ���ھَ�ٍ . �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�ِ�َ��بَ �ِ�َ���ھَ�ٍ �أَ�رْ�َ�ِ �َ�َ�ا�ِ�َ �ِ�ْ �ِ���ٍ

. �وَ�ُ�ْ�ِ�ُ �إِ�َ� ���ھُ�َ��كَ �دَ�ا�ِ�َ �ا�ْ�ِ�َ��بِ �َ��ُ��تَ �ا�����َ��دَ�ة٬ِ، �َ��َ�ْ�ِ�ُ  �َ�ْ�َ �ا�َ�ِ���ِ
. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�ِ�َ�ءَ �َ�َ� �َ��ُ��تِ  �َ�ُ�ُ �ا�ْ�ِ�َ��بُ �َ��ْ�َ �ا�ْ�ُ�ْ�سِ �وَ�ُ�ْ�سِ �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ

. �وَ�َ�َ�ُ �ا�ْ�َ��ِ�َ�ةَ �َ��رِ�جَ �ا�ْ�ِ�َ��ب٬ِ، �وَ�ا�ْ�َ�َ��رَ�ةَ �ا�����َ��دَ �ةِ �ِ� �ُ�ْ�سِ �ا�َ�ْ�َ�ا�سِ
�ُ�َ��ِ�َ �ا�ْ�َ��ِ�َ�ةِ �َ�َ� �َ��ِ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ�ْ�َ �ا�����٬ِ�َ�ْ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ��ِ�َ�ةَ �َ�َ� �َ��ِ�ِ 

. �ا����َ��لِ  
 

سَس َعْن ُقْدسِس ااألْقدااسِس في َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع إإذًذاا، َفَقْد َكانَن االِحجابُب االَّذيي يَیْفِصُل االُقْد 
َطرَّزَز َعَليْیِه َحاِئٌك َماِهٌر رَرْسَم يي أأْلواانٍن زَزرْرقاَء وَوَبَنْفَسِجيیٍَّة وَوَحْمرااَء َمْصنوًعا ِمْن َكتَّانٍن َمْبروومٍم ذِذ

االُمَغشَّاةِة بالذََّهب. االَكرووبيیم. وَوكانَن االِحجابُب ُمَعلًَّقا على أأرْرَبَعِة أأْعِمَدةٍة ِمْن َخَشِب االسَّْنِط   
 

وَوَقْد أَأَمَر االرَّببُّ َعْبَدهُه ُمْوَسى أأنْن يَیَضَع َتابوتَت االشَّهادَدةِة َمَع االِغطاِء في ُقْدسِس ااألْقدااسِس. أأمَّا 
َماِئَدةُة ُخْبِز االُوجوهِه وَواالَمنارَرةُة َفُتْوَضعانِن في االُقْدسس.   

 
:37وو  36وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
�ِ�َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ��ْ�َ�ِ �ِ�ْ �أَ�ْ�َ��ْ�ُ��ِ�� �وَ�أُ�رْ�ُ�َ�ا�نٍ  (أأيْي: ِستارَرةًة)�ُ �َ�ْ�ً� �وَ�َ�ْ�َ«

. �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ِ����ْ�ِ �َ�ْ�َ�َ �أَ�ْ�ِ�َ�ةٍ �ِ�ْ  �وَ�ِ�ْ�ِ�ٍ �وَ�ُ��صٍ �َ�ْ�ُ�و�مٍ �َ�ْ�َ�َ �ا������ا�زِ
. �رُ�زَ�زُ���ھَ� �ِ�ْ �ذَ���ھ٬ٍ�َ، �وَ�َ�ْ�ِ�ُ �َ��َ� �َ�ْ�َ �َ�َ�ا�ِ�َ �ِ�ْ  �َ�ْ�ٍ �وَ�ُ�َ������َ� �ِ�َ���ھَ�ٍ

. �ُ�َ��سٍ  
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ووكانَن تي ُتَسمَّى االُقْدسس. لُحْجَرةِة االَّإإذًذاا َفَقْد كاَنْت َهِذهِه االسِّتارَرةُة ُتْغِلُق َبابَب االَخيْیَمِة ِمْن ِجَهِة اا 
االِخْدَمة. وَوَسْوفَف َنرىى ُهُم االَكَهَنة ِلَتْقديیِم  االُقْدسِسيُیْسَمُح َلُهْم ِبُدخولِل ااألْشخاصُص االَوحيیدوونَن االَّذيیَن 

َمْدَخٌل آآَخُر ِلَخيْیَمِة ِعْنَد دِدررااَسِتنا لألْصحاحِح االسَّاِبِع وَواالَعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج أأنَُّه كانَن ُهناكَك 
َعِة أَأمامَم االدَّاارِر أأوِو االسَّاَحِة االَوااِق. وَوكانَن َهذاا االَمْدَخُل ُهَو االَّذيي يَیْدُخُل َبنو إإسراائيیَل ِمْنُه إإلى ااالْجِتماعِع

ِبَمْعًنى آآَخر، كاَنْت ُهناكَك َثالَثُة َمدااِخَل ِلَخيْیَمِة ااالْجِتماعع: . ِمَن االِجَهِة االشَّْرِقيیَِّة َخيْیَمِة ااالْجِتماعع
يُیْوَجُد في االسُّورِر االَخارِرِجيِّ االَّذيي َسَنْقَرأأ َعْنُه في ااألْصحاحِح االَّذيي االَعريیُض ااألووَّلُل ُهَو االَبابُب 

ُمْغَلًقا ِبِحجابِب االُقْدسِس، وَواالَمْدَخُل االثَّاِلُث ُهَو االَّذيي َكانَن لَمْدَخُل االثَّاني ُهَو االَّذيي َكانَن االقادِدمِم. وَواا
ُمْغَلًقا ِبِحجابِب ُقْدسِس ااألْقدااسس.   

 
. االرَّببِّوااَصفاتِت َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة وَوَسْوفَف َنْقَرأأ االَمزيیَد َعْن ُم 

آآميین!  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

في َمبانٍن دَدااِئَمٍة، َفإننَّ االَحالَل َلْم َتُكْن َكَذِلَك في زَزَمِن َهِذهِه  نا َنْجَتِمُع للِعبادَدةِة في أأيیَّاِمناأأنََّمَع 
ِلَذِلَك َفَقْد أَأَمَر االرَّببُّ . َبْعَد ُخرووِجِهْم ِمْن ِمْصر َفَقْد َكانَن َبُنو إإْسراائيیَل يَیْرَتِحلونَن في االَبرِّيیَِّة. ُمْوَسى

أأيْیَنما اارْرَتَحُلواا.ُمْوَسى أأنْن يَیْصَنَع َخيْیَمَة ااْجِتماعٍع ُمَتَنقَِّلة ِلَكْي يَیْحِمُلوها َمَعُهْم   
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

االِحجابَب االَّذيي َكانَن يَیْفِصُل ُقْدسَس ااألْقدااسِس َعْن َبِقيیَِّة َخيْیمِة ااالْجِتماعِع َكانَن يَیقولُل االتَّقليیُد إإننَّ 
ْوتٍت َعِظيیٍم َصَرخَخ يَیُسوعُع ِبَصأأنَُّه َبْعَد أأنْن  َمْرُقسوَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في إإْنجيیل  وَوَقِويیا ِجداا. َسميیًكا ِجداا
وَوكانَن ااْنِشقاقُق االِحجابِب ِمْن ". ااْنَشقَّ ِحَجابُب االَهيْیَكِل إِإَلى ااْثَنيْیِن ِمْن َفْوقُق إِإَلى أَأْسَفُل" ،وَوأَأْسَلَم االرُّووحَح

ااِهللا َلْم يَیُعْد َمْقُصورًراا َعلى رَرئيیِس االَكَهَنِة َمرَّةًة  َحْضَرةِةاالدُّخولَل إإلى  َفْوقق إإلى أأْسَفل يَیْرِمُز إإلى أأننَّ
أأَمامَم ُكلِّ إإْنسانٍن في االسَّنة. َبْل إإننَّ َمْوتَت يَیسوعَع َعلى االصَّليیِب َقْد َفَتَح االَبابَب على ِمْصرااَعيْیِه 

ْلَت يَیسوعَع االَمسيیَح ااهللا. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتكونَن َقْد َقِبللدُّخولِل إإلى َحْضَرةِة 
وَوأَأمَّا ُكلُّ االَِّذيیَن َقِبُلوهُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا أَأنْن االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیقولل: " ألننَّ رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك

آآميین!وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. َفادديینا باْسِم ". يَیِصيیُروواا أَأوْوَالدَد ااِهللا، أَأيِي ااْلُمْؤِمُنونَن ِباْسِمِه  
 


