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��م��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا  The Word for Today 
 Exodus 33: 18 – 34:7 7: 34 – 18 :33االُخرووجج  رِسْف

 wt_c20_us069# 565م: 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  االثَّالثيینوَو ِلِثاالثَّا ااألْصحاحِحَكانَن َ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  

 
، وَوأأنْن مْوُجودديیَن في َحْضَرةِة ااِهللا االُقدُّووسِسَنكونَن َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة أَأَهمِّيَیَة أأنْن 

االسَّاِبَقِة، َفإننَّ ُمْوَسى َكانَن يَیَتَمتَُّع  ُنَحاِفَظ َعلى َشِرَكِتنا َمَعُه دُدوْونَن ااْنِقطاعٍع. وَوَكما رَرأأيْینا في االَحْلَقاتِت
وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا ألننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َفَتَح االَبابَب َعلى ِمْصرااَعيْیِه أَأماَمَنا ِبَعالَقٍة َفريیَدةٍة َمَع ااِهللا االَعِليِّ. 

وَوَمَع ذَذِلَك، يُیْمكُننا وَوأَأْفَسَح االَمجالَل َلنا للتََّمتُِّع ِبَشِرَكٍة وَوطيیَدةٍة َمَع ااِهللا ااآلبِب في أأييِّ زَزمانٍن وَوَمكانن. 
دُّررووسِس االُمفيیَدةِة وَواالنَّاِفَعِة ِلَحيیاِتنا وَوَعالَقِتنا َمَع ااهللا.أأنْن َنَتَعلََّم ِمْن ُمْوَسى االَكثيیَر ِمَن اال  

 
ااْبِتدااًء  االُخرووججِسْفِر  ِمْنَجديیٍد دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- َعَشر االثَّاِمنوَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو ِلِثاالثَّاباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
ِلَذِلَك َفَقْد َطَلَب ِمَن ااِهللا أأنْن يُیِريَیُه َمْجَدهُه َلَقْد َكانَن َشْوقُق َقْلِب ُمْوَسى ُهَو أأنْن يَیرىى َمْجَد ااهللا.  

وَويیا َليْیَتنا َجميیًعا َنْمَتِلُك في ُقلوِبنا َشْوًقا ُمَقدًَّسا َكَهذاا في أأنْن َنرىى َمْجَد ااِهللا. قاِئًلا: "أأرِرني َمْجَدكَك". 
وَوَنْحُن ُنَركُِّز َكثيیًراا َفَنْحُن ُمَتَمسِّكونَن باألمورِر ااألرْرِضيیَِّة َعلى ِحسابِب ااُألمورِر االسَّماوويیَِّة االَمجيیَدةة. 

َهللا وَوَعَمَل يَیَديْیِه. أأمَّا ُمْوَسى َفَقْد كانَن يُیْدرِركُك أَأَهِميیََّة ُحضورِر ااِهللا على أأْنُفِسنا وَوَعَمِل أأيْیديینا وَوَنْنسى اا
في َحيیاِتِه وَوَحيیاةِة َبني إإْسراائيیَل. ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیقولُل ِهللا: "أَأرِرني َمْجَدكَك".   

 
َقْد رَرأأىى ُبوُلُس . هااالَحالِل َنْفِسال َشكَّ، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َمْن يَیرىى َمْجَد ااِهللا ال يَیْبقى َعلى وَو 

في رِرساَلِتِه  . َفُهَو يَیقولُلاالرَّسولُل َلْمَحًة َخاِطَفًة ِمْن َمْجِد االسَّماِء َفَتَغيیََّرتْت َحيیاُتُه َتْغيیيیًراا َجْذرِريیا
-1: 12االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس  َفِإنِّي آآِتي إِإنَُّه َال يُیوااِفُقِني أَأنْن أَأْفَتِخَر. (ُمِشيیًراا إإلى َنْفِسِه): " 4

؟ َلْسُت إِإَلى َمَناِظِر االرَّببِّ وَوإِإْعَالَناِتِه. أَأْعِرفُف إِإْنَساًنا ِفي ااْلَمِسيیِح َقْبَل أَأرْرَبَع َعْشَرةَة َسَنًة. أَأِفي ااْلَجَسِد
َثِة. وَوأَأْعِرفُف هَذاا أَأْعَلُم، أَأمْم َخارِرجَج ااْلَجَسِد؟ َلْسُت أَأْعَلُم. ااُهللا يَیْعَلُم. ااْخُتِطَف هَذاا إِإَلى االسََّماِء االثَّاِل

وَوَسِمَع ااِإلْنَسانَن: أَأِفي ااْلَجَسِد أَأمْم َخارِرجَج ااْلَجَسِد؟ َلْسُت أَأْعَلُم. ااُهللا يَیْعَلُم. أَأنَُّه ااْخُتِطَف إِإَلى ااْلِفْردَدوْوسِس، 
َحادِدَثِة، َصارَر ُبْوُلُس يُیْدرِركُك ". وَوِبَسَبِب َهِذهِه االَكِلَماتٍت َال يُیْنَطُق ِبَها، وَوَال يَیُسوغُغ ِإلْنَسانٍن أَأنْن يَیَتَكلََّم ِبَها

َفَما أَأَعدَّهُه ااُهللا َلنا في االسَّماِء ى َتفاَهَة ااُألمورِر ااألرْرِضيیَِّة االُمؤقََّتِة وَواالزَّااِئَلِة. أأْكَثَر ِمْن أأييِّ وَوْقٍت َمَض
ُهَو أأْفَضُل ِجداا ِمْن أأييِّ َشيٍء على ااألرْرضض.   

 
نا، يیا َفقالَل ِهللا: "أَأرِرني َمْجَدكَك!" وَوَصالُتقيیَقَة االَح هِهَهِذوَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ ُمْوَسى أَأدْدرَركَك  

. َفِعْنَدما َنرىى َمْجَد ااِهللا، ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ أأِحبَّائي، ِهَي أأنْن يُیساِعَدنا ااُهللا االَحيُّ على أأنْن َنرىى َمْجَدهُه
. َفُهناكَك َمْجٌد َعظيیٌم يَیْنَتِظُرنا في ْن َحيیاِتناِم ْخَتفي وَويَیزوولُليَیُكلَّ َتَعلٍُّق باألمورِر ااألرْرِضيیَِّة االزَّااِئَلِة َس

رَرأأيْینا َهذاا االَمْجَد ِبَعيْیِن ااإليیمانِن، َسُنْدرِركُك أأننَّ ُكلَّ َمْجٍد أأرْرِضيٍّ ُهَو َباِطٌل. ِلَذِلَك، االسَّماِء. وَوإإنْن 
–دَدُعونا، يیا أأْصدقائي، ُنَركُِّز في َصَلوااِتنا على رُرؤؤيَیِة َمْجِد ااِهللا  َمْجِد َهذاا االَعاَلِم وَوَليْیَس َعلى  

االزَّااِئل.   
 

:19االَعَددد في وَوَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى    
 

. �وَ�أَ�َ�َ�اءَ�فُ �َ�َ� «  . �وَ�أُ�َ��دِ�ي �ِ��ْ�ِ �ا����ب� �ُ���ا�َ�َ �أُ�ِ���ُ �ُ�� �ُ��دَ�ِ� �ُ���ا�َ�َ
». �َ�ْ �أَ�َ�َ�اءَ�ف٬ُ، �وَ�أَ�رْ�َ�ُ �َ�ْ �أَ�رْ�َ�ُ  

 
ُجْودِدهِه ُقدَّااَمُه. َكَذِلَك يَیقولُل االرَّبب ِلُمْوسى إإنَُّه َعْبَدهُه ُمْوَسى أأنَُّه َسيُیجيیُز ُكلَّ  يَیِعُد االرَّببَّ 

َسيُینادديي باْسِمِه (أأيْي باْسِم االرَّببِّ) ُقدَّااَمُه. وَوَلِكْن َما ااالْسُم االَّذيي يُیشيیُر االرَّببُّ إإليیِه ُهنا؟ إإنَُّه ااالْسُم 
االنُّسَّاخُخ َكانَن ِعْنَدما يَیْنِطقونَن ِبِه. ِلَذِلَك، َلْم يَیكوُنواا ِجداا َحتَّى إإنَُّهْم َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يُیَقدِّسوَنُه االَّذيي 
رااعونَن َمعايیيیَر َصارِرَمًة في ِكتاَبِة ااْسِم ااِهللا. َفِعْنَدما يُیريیدوونَن أأنْن َكاُنواا يُیْكُتبونَن ااألْسفارَر االُمَقدََّسَة، يَی

ااْسَم ااِهللا، َكاُنواا يَیْسَتِحمُّونَن، وَويَیْرَتدوونَن َمالِبَس َجديیَدةًة، وَويَیْغِسلونَن َقَلَم االِكتاَبِة، وَويَیْغِمسوَنُه  يَیْكُتبواا
ُثمَّ يَیْكُتبونَن ااْسَم ااِهللا. وَويُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َتَتَخيیََّل َعَددَد االَمرَّااتِت االَّتي  في ِحْبٍر َجديیٍد
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ألننَّ ااْسَم ااِهللا َلُه ُقْدِسيیٌَّة َعظيیَمٌة ِعْنَدُهْم.  الء االنُّسَّاخُخ أأثناَء ِقيیاِمِهْم ِبَعَمِلِهْم! ِلماذذاا؟ااْسَتَحمَّ فيیها َهؤ
ُه وَوِعْنَدما َكانَن َقارِرئُئ ااألْسفارِر االُمَقدََّسِة يَیِصُل إإلى ااْسِم ااِهللا، َلْم يَیُكْن يَیَتَلفَُّظ ِبِه، َبْل َكانَن يَیْحني رَرأأَس

. ووباْخِتصارٍر َشديیٍد، َلْم يَیُكْن ُهناكَك َشيٌء َغيْیَر ااْسِم ااِهللا يَیْحَظى ِعْنَد ِمُس ااْسَم ااِهللا َهْمًساإإْجالًلا وَويَیْه
راامِم وَوااإلْجاللِل وَواالتَّْقديیس. ِبَهذاا االَقْدرِر ِمَن ااالْحِت َبني إإْسراائيیَل  

 
: 138في االَمْزمورر  دَدااوُودَد يَیقولُل وَوبالرَّْغِم ِمْن ُكلِّ َهذاا ااإلْجاللِل وَواالتَّقديیِس الْسِم ااِهللا، َفإننَّ 
أَأْسُجُد ِفي َهيْیَكِل ُقْدِسَك، وَوأَأْحَمُد ااْسَمَك َعَلى رَرْحَمِتَك وَوَحقَِّك، َألنََّك َقْد َعظَّْمَت َكِلَمَتَك َعَلى : "2

وَوَقْد أَأْعَلَن ااُهللا  وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، َفإننَّ ااْسَم االشَّْخِص يُیشيیُر إإليیِه وَوإإلى ِصفاِتِه.". ُكلِّ ااْسِمَك
َكِلَمِتِه، وَوَناُموِسِه، وَوَتْدبيیرااِتِه). وَويَیرىى دَدااوُودُد االَحيُّ َعْن َنْفِسِه ِمْن ِخاللِل أأمورٍر َكثيیَرةٍة (َكالَخليیَقِة، وَو

: 1يیل يُیوَحنَّا أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا ِهَي أَأْعَظُم َشيٍء ااْسَتْخَدَمُه ااُهللا لإلعالنِن َعْن َنْفِسِه. وَوَنْحُن َنقَرأُأ في إإْنج
1-  ِفي ااْلَبْدِء َكانَن ااْلَكِلَمُة، وَوااْلَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن ااْلَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِفي ااْلَبْدِء ِعْنَد: "5

َحيَیاةُة َكاَنْت ُنورَر ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِبَغيْیِرهِه َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن. ِفيیِه َكاَنِت ااْلَحيَیاةُة، وَوااْل
". وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَمسيیَح ُهَو َكِلَمُة ااِهللا. االنَّاسِس، وَواالنُّورُر يُیِضيُء ِفي االظُّْلَمِة، وَواالظُّْلَمُة َلْم ُتْدرِرْكُه

ًما َفْوقَق ُكلِّ ااْسٍم. وَوأأْعطاهُه ااْس ِلَذِلَك َفإننَّ َما َقاَلُه دَدااوُودُد ُهَو ُنبوَءةٌة َعْن أأننَّ ااَهللا ااآلبَب َقْد َعظََّم االَمسيیَح
-5: 2َفَنْحُن َنقرأأ في رِرساَلِة ُبْوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل فيیلبِّي  َفْليَیُكْن ِفيیُكْم هَذاا ااْلِفْكُر االَِّذيي : "11

ِ ِهللا. ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع أَأيْیًضا: االَِّذيي إِإذْذ َكانَن ِفي ُصورَرةِة ااِهللا، َلْم يَیْحِسْب ُخْلَسًة أَأنْن يَیُكونَن ُمَعادِدًال
َضَع لِكنَُّه أَأْخَلى َنْفَسُه، آآِخًذاا ُصورَرةَة َعْبٍد، َصاِئًراا ِفي ِشْبِه االنَّاسِس. وَوإِإذْذ وُوِجَد ِفي ااْلَهيْیَئِة َكِإْنَسانٍن، وَو
لِّ ااْسٍم َنْفَسُه وَوأَأَطاعَع َحتَّى ااْلَمْوتَت َمْوتَت االصَِّليیِب. ِلذِلَك رَرفََّعُه ااُهللا أَأيْیًضا، وَوأَأْعَطاهُه ااْسًما َفْوقَق ُك

ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم يَیُسوعَع ُكلُّ رُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي االسََّماِء وَوَمْن َعَلى ااَألرْرضِض وَوَمْن َتْحَت ااَألرْرضِض، 
". وَويَیْعَتِرفَف ُكلُّ ِلَسانٍن أَأننَّ يَیُسوعَع ااْلَمِسيیَح ُهَو رَرببٌّ ِلَمْجِد ااِهللا ااآلبِب  

 
دااِء االَّذيي َقامَم ِبِه يَیسوعُع ألْجِلنا على االصَّليیِب، َصارَر أأَجْل يیا َصديیقي! َفِمْن ِخاللِل َعَمِل االِف

ُهَو (أأيِي االَمسيیُح) أَأْعَظَم َما َعَرْفناهُه َعِن ااِهللا في ُكلِّ أأْعماِلِه وَوَمرااِحِمِه االسَّاِبَقِة. َفَهْل ِمْن ُحبٍّ 
يَیسوعُع على االصَّليیب! أَأْعَظُم ِمْن ذَذااكَك االَّذيي َصَنَعُه   

 
وَوَهذاا يَیُصحُّ ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا َجميیًعا أأنْن ُنْعطي ااَهللا ُكلَّ ااالْحِتراامِم وَواالتَّْقديیِر وَوااإلْجاللل.  

أأيْیًضا َعلى َكِلَمِة ااِهللا االُمَتَجسِِّد (أأيْي يَیسوعَع االَمسيیح)، وَوعلى َكِلَمِة ااِهللا االَمْكتوَبِة (أأيِي االِكتابِب 
َتِحقُّ ُكلَّ إإْجاللٍل ألنَُّه ااُهللا االُمَتَجسُِّد. وَوَكِلَمُة ااِهللا َتْسَتِحقُّ ُكلَّ إإْجاللٍل َفيَیسوعُع االَمسيیُح يَیْساالُمَقدَّسس). 

ُكِتَبْت ِبَوْحٍي ِمْنُه. أأيْیًضا ألنَّها   
 

". وَويُیقالُل إإننَّ االشَّْخَص االَوحيیَد وَوأأَنادِديي ِباْسِم االرَّببِّ ُقدَّااَمَك: "ِلَذِلَك، َفَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى 
َففي ذَذِلَك االيَیْومم، َكانَن لَّذيي َكانَن يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْنِطَق باْسِم االرَّببِّ ُهَو رَرئيیُس االَكَهَنِة في يَیْومِم االَكفَّارَرةِة. اا

رَرئيیُس االَكَهَنِة حاتِت، َكانَن يیاالشَّْعُب يُیَسبِّحونَن ااَهللا ِبَصْوتٍت ُمْرَتِفٍع. وَوفي وَوَسِط ِتْلَك االُهتافاتِت وَواالتَّْسب
وَوَكِلَمِتِه في  اْسِم االرَّببِّ. وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َجميیًعا ِنْعَمًة ِلَكْي ُنْحِسَن ااْسِتْخداامَم ااْسِم ااِهللايَیْنِطُق ب
َفاُهللا االُقدُّووسُس يَیْسَتِحقُّ ِمنَّا ُكلَّ َتْعظيیٍم وَوإإْجاللٍل ووَتْقديیس. َحيیاِتنا.   

 
-20: 33ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج   :أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ِلَعْبِدهِه ُمْوَسى 23  
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: ». �َ �َ�ْ�ِ�رُ �أَ�نْ �َ�َ�ى �و٬�ِ��ْ�َ، �َ�ن� �ا�ِ�ْ�َ��نَ �َ ��َ�َ�ا�ِ� �وَ��َ�ِ���ُ« �وَ�َ��لَ �ا����ب�
. �وَ��َ�ُ��نُ �َ�َ� �ا�ْ�َ��زَ �َ�ْ�ِ�ي٬، �أَ��� « ���ھُ�َ�ذَ�ا �ِ�ْ�ِ�ي �َ�َ��ن٬ٌ، �َ�َ�ِ�ُ �َ�َ� �ا����ْ�َ�ةِ

. �ُ�� �أَ�رْ�َ�ُ ��َ�ِ�ي �أَ�َ�ُ�َ �ِ� �ُ�ْ�َ�ةٍ �ِ �َ �ا����ْ�َ�ة٬ِ، �وَ�أَ�ْ�ُ�ُ�كَ �ِ��َ�ِ�ي �َ��� �أَ�ْ�َ��زَ
».�َ�َ�ْ�ُ�ُ �وَ�رَ�ا�٬�ِ، �وَ�أَ��� �وَ�ْ��ِ� �َ�َ ��ُ�َ�ى  

 
َال َتْقِدرُر أَأنْن َتَرىى وَوْجِهي، َألننَّ إإذًذاا، َكانَن َهذاا ُهَو رَرددُّ ااِهللا َعلى ُمْوَسى. َفَقْد َقالَل َلُه: " 

َشاَء َفاُهللا أَأْمَجَد وَوأَأْقَدسَس ِمْن أأنْن يُیَرىى. وَوَلِكْن ِلِشدَّةِة َمَحبَِّة ااِهللا ِلُمْوَسى، . "َرااِني وَويَیِعيیُشااِإلْنَسانَن َال يَی
. ِلَذِلَك، َقالَل االرَّببُّ ِلُمْوَسى: أأنْن يَیْسَتجيیَب ِلِطْلَبِتِه ُجْزِئيیا. َفإنْن َسَمَح ِلُمْوَسى أأنْن يَیرااهُه َفإنَُّه َسيَیموتت

ِعْنِديي َمَكانٌن، َفَتِقُف َعَلى االصَّْخَرةِة. وَويَیُكونُن َمَتى ااْجَتازَز َمْجِديي، أَأنِّي أَأَضُعَك ِفي ُنْقَرةٍة ِمَن ُهَوذَذاا "
 ."االصَّْخَرةِة، وَوأَأْسُتُركَك ِبيَیِديي َحتَّى أَأْجَتازَز. ُثمَّ أَأرْرَفُع يَیِديي َفَتْنُظُر وَورَرااِئي، وَوأَأمَّا وَوْجِهي َفَال يُیَرىى

نا َنْعَلُم يَیقيیًنا َما رَرآآهُه ُمْوَسى ألننَّ ُمْوَسى َلْم يَیَتَحدَّثْث َعْن َهذاا ااألْمر. وَوَلِكنَّْعَلُم أأنَّنا ال َنوَواالَحقيیَقُة ِهَي 
أأننَّ ااَهللا َحقََّق ِطْلَبَة ُمْوَسى بالَقْدرِر االَّذيي يُیْمِكُن ِلُمْوَسى أأنْن يَیْحَتِمَلُه دُدوْونَن أأنْن يَیموتت.   

 
 ِسْفِر االُخرووجِجاالُمستِمعيیَن إإلى ااألْصحاحِح االرَّااِبِع وَواالثَّالثيیَن ِمْن  وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، أَأِحبَّاَءنا

-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  4:  
 

�ا�ْ�َ�ْ �َ�َ �َ�ْ�َ��ْ�ِ �ِ�ْ �َ�َ�ٍ �ِ�ْ�َ �ا�َ�و��٬ِ�ْ��َ، �َ�َ�ْ�ُ�َ «�ُ�� �َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 
�َ��َ�ْ �َ�َ� �ا����ْ�َ��ْ�ِ �ا�َ�و��َ��ْ�ِ �ا����َ��ْ�ِ �أَ�َ� �َ�َ� �ا����ْ�َ��ْ�ِ �ا�ْ�َ�ِ�َ��تِ �ا���ِ� 

. �وَ�ا�ْ�َ�ْ �ِ� �ا����َ��حِ �إِ�َ� �َ�َ�ِ �ِ���َ�ء٬َ،  �َ�َ�ْ�َ��ُ�َ�. �وَ�ُ�ْ �ُ�ْ�َ�ِ�;�ا �ِ����َ��حِ
. �وَ�َ ��َ�ْ�َ�ْ �أَ�َ�ٌ �٬َ�َ�َ، �وَ�أَ��ْ�ً� �َ ��ُ�َ  �وَ�ِ�ْ �ِ�ْ�ِ�ي ���ھُ�َ��كَ �َ�َ� �رَ�أْ�سِ �ا�ْ�َ�َ�ِ

. �ا�ْ�َ�َ�ُ �أَ��ْ�ً� �وَ�ا�ْ�َ�َ�ُ �َ �َ�ْ�عَ �إِ�َ� �ِ��َ�ِ �ذ�ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ �أَ�َ�ٌ �ِ� �َ�َ�َ�َ ». �ُ�� �ا�ْ�َ�َ�ِ
. �وَ�َ���َ �ُ��َ� �ِ� �ا����َ��حِ �وَ�َ�ِ�َ �إِ�َ� �َ�َ�ِ  �َ�ْ�َ��ْ�ِ �ِ�ْ �َ�َ�ٍ �َ��َ�و��َ��ْ�ِ

.�ِ���َ�ءَ �َ�َ� �أَ�َ�َ�هُ �ا����ب�٬، �وَ�أَ�َ�َ �ِ� ��َ�ِ�هِ �َ�ْ�َ�ِ    �ا�ْ�َ�َ�ِ
 

ِلَكْي يَیْكُتب  يُیْوِصي ااُهللا َعْبَدهُه ُمْوَسى بأنْن يَیْنَحَت َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجٍر ِمْثَل االَحَجَريْیِن ااألووََّليْین
 َلااُهللا َعَليْیِهما االَكِلماتِت َنْفَسها االَّتي كاَنْت َعلى االلَّْوَحيْیِن ااألووََّليْیِن االلََّذيْیِن َكَسَرُهما ُمْوَسى. وَوَقْد َفَع

وَوُهَو يَیْحِمُل في ُمْوَسى َما أَأَمَرهُه ااُهللا ِبِه َفَنَحَت َلْوَحيْیِن ِمْن َحَجٍر، وَوَصِعَد َباِكًراا إإلى َجَبِل ِسيْیناَء 
يَیِدهِه َلْوَحِي االَحَجر.  

 
-5: 34وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج  7:  

 
. �َ��ْ�َ��زَ �َ�َ�َ�لَ �ا����ب� �ِ� �ا����َ��ب٬ِ، �َ�َ�َ�َ �ِ�ْ�َ�هُ ���ھُ�َ��كَ  �وَ�َ��دَ�ى �ِ��ْ�ِ �ا����ب�

 : �ا����ب� �إِ���ٌ �رَ�ِ���ٌ �وَ�رَ�ؤُ�و�ف٬ٌ، �َ�ِ�ءُ �ا�ْ�َ�َ�ِ «�ا����ب� �ُ���ا�٬ُ��َ، �وَ�َ��دَ�ى �ا����ب�
. �َ��ِ�ُ �ا�ِ�ْ�ِ  . �َ��ِ�ُ �ا�ِ�ْ�َ��نِ �إِ�َ� �أُ�ُ��فٍ �وَ�َ�ِ���ُ �ا�ِ�ْ�َ��نِ �وَ�ا�ْ�َ�َ�ءِ

. �وَ��ِ . �ُ�ْ�َ�ِ�ٌ �إِ�ْ�َ �ا��َ�ءِ �ِ� �ا�َ�ْ�َ�ء٬ِ، �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ِ��َ�ِ �وَ�ا�ْ�َ�ِ����ِ ����ُ �َ�ْ ��ُ�ْ�ِ�ئَ �إِ�ْ�َ�اءً
». �وَ�ِ� �أَ�ْ�َ�ءِ �ا�َ�ْ�َ�ء٬ِ، �ِ� �ا�ْ�ِ���ِ �ا�����ِ�ِ �وَ�ا����ا��ِ  
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أأننَّ  وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ َحقََّق وَوْعَدهُه ِلُمْوَسى. َفَقْد َنَزلَل في االسَّحابِب ألنَُّه يَیْعَلُم 

 ،وَورَرؤؤووفٌف ،ااإلْنسانَن ال يَیْحَتِمُل َمْجَدهُه. وَوَقْد أَأْعَلَن االرَّببُّ َعْن ذَذااِتِه وَوَطبيیَعِتِه َفَبيیََّن أأنَُّه إإَلٌه رَرحيیٌم
، وَوَكثيیُر ااإلْحسانِن وَواالَوفاِء، وَوغاِفُر ااإلْثِم وَواالَمْعِصيَیِة وَواالَخِطيیَّة. وَوَبطيُء االَغَضِب  

 
َفْهٍم َلَديْینا فيیما يَیْخَتصُّ ِبَطبيیَعِة ااهللا. َفُهناكَك  ُتزيیُل أأييَّ ُسْوِءوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذهِه ااآليیاتِت 
. أأمَّا إإَلُه االَعْهِد االَجديیِد ُهَو إإَلُه االَغَضِب وَواالنَّْقَمِة وَواالدَّيْینوَنِةأأْشخاصٌص يَیقولونَن إإننَّ إإَلَه االَعْهِد االَقديیِم 

االَقْولَل ِبأننَّ إإَلَه االَعْهِد االَقديیِم يَیْخَتِلُف َعْن إإَلِه االَعْهِد وَوَلِكنَّ َحبَِّة وَواالرَّْحَمِة وَواالُغْفراانن. َفُهَو إإَلُه االَم
وَوَها ُهَو االدَّليیُل أَأماَمنا. َفاُهللا يُیْعِلُن ِلَنِبيیِِّه ُمْوَسى أأنَُّه إإَلٌه رَرحيیٌم االَجديیِد ُهَو َقْولٌل َخاِطٌئ َتماًما. 

طيُء االَغَضِب. وَوُهَو يُیؤكُِّد َلُه أأنَُّه يَیْغِفُر ااإلْثَم وَواالَمْعِصيَیَة وَواالَخِطيیََّة ِلُكلِّ َمْن يَیتوبب. وَورَرؤؤووفٌف وَوَب  
 

وَويیا َلُه ِمْن إإعالنٍن رَرااِئٍع ِمَن ااِهللا! َفُهَو يَیْقَطُع االطَّريیَق َعلى ُكلِّ َمْن يَیقولُل إإننَّ إإَلَه االَعْهِد 
ِلَذِلَك، َفإننَّ ااَهللا ُهَو ُهَو،  ْقَمِة وَواالدَّيْینوَنِة. َفاُهللا ُهَو االَّذيي يَیَتَحدَّثُث ُهنا.االَقديیِم ُهَو إإَلُه االَغَضِب وَواالنَّ

أأْمًسا وَوااليَیْومَم وَوإإلى ااألَبد.   
 

ااَهللا ُهَو إإَلُه االنَّْقَمِة وَواالَغَضِب وَواالدَّيْینوَنِة َعلى ُكلِّ إإْنسانٍن يَیْرُفُض االتَّْوَبَة وَويُیِصرُّ وَوال َشكَّ أأننَّ 
إإْنجيیل ". وَوَنْحُن َنقرأُأ في َلْن يُیْبِرئَئ إِإْبَرااًء"َعلى االَعيْیِش في االَخِطيیَِّة. ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیقولُل ُهنا إإنَُّه 

". في االنَّاُموسَس ِبُموَسى أُأْعِطَي، أَأمَّا االنِّْعَمُة وَوااْلَحقُّ َفِبيَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح َصارَرااَألننَّ : "17: 1يُیوَحنَّا 
َلْن يَیْحُصَل إإلَّا على االدَّيْینوَنة. َفَنْحُن َنقرأأ في االرِّساَلِة  َضْوِء ذَذِلَك َفإننَّ َمْن يَیْرُفُض االنِّْعَمَة وَواالَحقَّ

-26: 10إإلى االِعبرااِنيیِّيین  ِإنَُّه إِإنْن أَأْخَطْأَنا ِباْخِتيَیارِرَنا َبْعَدَما أَأَخْذَنا َمْعِرَفَة ااْلَحقِّ، َال َتْبَقى َف : "31
َمْن  َبْعُد ذَذِبيیَحٌة َعِن ااْلَخَطايَیا، َبْل ُقُبولُل دَديْیُنوَنٍة ُمِخيیٌف، وَوَغيْیَرةُة َنارٍر َعِتيیَدةٍة أَأنْن َتْأُكَل ااْلُمَضاددِّيیَن.

َشاِهَديْیِن أَأوْو َثَالَثِة ُشُهودٍد يَیُموتُت ِبُدوونِن رَرأْأَفٍة. َفَكْم ِعَقاًبا أَأَشرَّ َتُظنُّونَن  َخاَلَف َناُموسَس ُموَسى َفَعَلى
 أَأنَُّه يُیْحَسُب ُمْسَتِحقا َمْن دَدااسَس ااْبَن ااِهللا، وَوَحِسَب دَدمَم ااْلَعْهِد االَِّذيي ُقدِّسَس ِبِه دَدِنًسا، وَواازْزدَدرَرىى ِبُرووحِح

االرَّببُّ يَیِديیُن «وَوأَأيْیًضا: ». ِلَي ااالْنِتَقامُم، أَأَنا أأَجازِزيي، يَیُقولُل االرَّببُّ«االَِّذيي َقالَل:  االنِّْعَمِة؟ َفِإنََّنا َنْعِرفُف
". وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ َهذاا االَكالمَم َلْم يَیِردْد في االَعْهِد ُمِخيیٌف ُهَو ااْلُوُقوعُع ِفي يَیَديِي ااِهللا ااْلَحيِّ!». َشْعَبُه

–د االَقديیِم، َبْل في االَعْهِد االَجديی وَوَتْحديیًداا في االرَِّساَلِة إإلى االِعْبرااِنيیِّيیَن.    
 

وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ َعلى َشيٍء َفإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ ااَهللا َلْم وَوَلْن يَیَتَغيیَّر. َفإَلُه االَعْهِد االَقديیِم ُهَو َنْفُسُه 
وَوَغفورًراا ِلَمْن يَیتوبب. وَوُهَو َكانَن، يیًما إإَلُه االَعْهِد االَجديید. َفاُهللا َكانَن، وَوما زَزاالَل، وَوَسيَیْبقى، رَرؤؤووًفا وَورَرح

ِلَذِلَك َفَقْد َقالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل وَوما زَزاالَل، وَوَسيَیْبقى دَديیَّاًنا ِلُكلِّ َمْن يُیِصرُّ َعلى ِعنادِدهِه وَوِعْصيیاِنِه. 
".إِإنْن َلْم َتُتوُبواا َفَجِميیُعُكْم َكذِلَك َتْهِلُكونَن: "3: 13لوقا   

 
ُمْفَتِقٌد إِإْثَم ااآلَباِء ِفي ااَألْبَناِء، وَوِفي أَأْبَناِء ااَألْبَناِء، ِفي َقَصَدهُه ااُهللا ِبَقْوِلِه إإنَُّه "وَوااآلنْن، َما االَّذيي  

: 20ُهنا، ِلَنْقَرأأ َما َجاَء في ِسْفِر االُخرووجج  االَمْقصودَد ِلَكْي َنْفَهَم االَمْعَنى "؟ ااْلِجيیِل االثَّاِلِث وَواالرَّاابِع
أَأَنا االرَّببَّ إِإلَهَك إِإلٌه َغيُیورٌر، أَأْفَتِقُد ذُذُنوبَب ااآلَباِء ِفي ااَألْبَناِء ألني : "ِلُمْوَسى إإذْذ يَیقولُل االرَّببُّ 6وو  5

، وَوأَأْصَنُع إِإْحَساًنا إِإَلى (الِحْظ أأنَُّه يَیقولُل ُهنا: ِمْن ُمْبِغِضيَّ) ِفي ااْلِجيیِل االثَّاِلِث وَواالرَّاابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ
". وَوَحاِفِظي وَوَصايَیايَيأأُلوفٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ   
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–ذُذنوبَب آآباِئِهْم في أأمورٍر َكثيیَرةٍة يَیْحِملونَن ااألْبناَء وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  وَوال ِسيیَّما ااْجِتماعيیا،  

ى االِجيْیِل ااَهللا َبطيُء االَغَضِب، َفإنَُّه يَیْصِبُر علَلِكْن ألننَّ . وَو، وَوَحتَّى َماددِّيیا وَوأأدَدِبيیاوَوَمْعَنِويیا، وَوَنْفِسيیا
ِلِث. وَوإإنِن ااألووَّلِل. وَوإإنِن ااْسَتَمرَّتِت االَخِطيیَُّة في االِجيْیِل االثَّاني دُدوْونَن َتْوَبٍة َفإنَُّه يَیْصِبُر إإلى االِجيْیِل االثَّا

خرىى َفإننَّ ِبِعبارَرةٍة أأ َفإنَُّه يَیْصِبُر إإلى االِجيْیِل االرَّااِبِع. ااْسَتَمرَّتِت االَخِطيّیُة في االِجيْیِل االثَّاِلِث دُدوْونَن َتْوَبٍة
أَأَحًداا َعلى َخطايیا وَوااِلَديْیِه، َبْل إإننَّ ُكلَّ إإْنسانٍن َسيَیكونُن َمسؤووًلا أأَمامَم االرَّببِّ َعِن ااَهللا َلْن يُیعاِقَب 

وَوال َشكَّ أأننَّ االَخطايیا االَّتي َتْسَتِمرُّ ِجيْیًلا َبْعَد ِجيْیٍل َتْنَتِشُر في االُمْجَتَمِع  االَخطايیا االَّتي ااْقَتَرَفها ُهَو.
لِِّه َفيَیكونُن االِعقابُب َجماِعيیا. ُك  

 
َدمُم يَیسوعَع االَمسيیِح ُهَو االَوحيیُد االَّذيي يَیْقِدرُر وَوَلِكنَّنا َنْشُكُر ااَهللا على ُقوَّةِة دَدمِم يَیسوعَع االَمسيیح. َف 

وَوُهَو االَوحيیُد االَّذيي يَیْقِدرُر ِمْن ُكلِّ االشُّروورِر وَوااآلثامِم االَّتي ااْقَتَرَفها وَوااِلدااهُه. وَويُیَحرِّرَرهُه أأنْن يُیَنجِّي ااإلْنسانَن 
. آآميین!إإنِن ااْعَتَرْفنا ِبَخطايیانا وَوُتْبنا َعْنها يُیَطهَِّرنا وَويَیْجَعَلنا َمْقبوليیَن أأَمامَم ااِهللا ااآلبِبأأنْن   

 
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

 
ِبَسَبِب َخطايیانا. (إإنْن َشاَء)  َلْمِح االَبَصِرفي أأنْن يُیْهِلَكنا  يَیْسَتطيیُعُقدُّووًسا َنْحُن َنْعُبُد إإَلًها 

رَرْحَمٍة َلِكنَُّه يُیريیُد أأنْن يَیكونَن أأًبا َسماوِويیا ُمِحبا ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا. ِلَذِلَك َفإنَُّه يُیْظِهُر َلنا ُكلَّ رَرأأَفٍة وَووَو
َنِة االَخِطيیَِّة وَويُیْعطيینا َحيیاةًة اارْرَتَضى أأنْن يَیَتَجسََّد وَويَیأتي إإلى ااألرْرضِض ِلَكْي يَیْفديینا ِمْن َلْعوَوَمَحبٍَّة. وَوُهَو 

أأبديیًَّة.   
 

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

يَیا َلها ِمْن َحقيیَقٍة َمجيیَدةٍة وَوُمَعزِّيَیٍة ِلُقلوِبنا أَأنْن َنْعَلَم أأنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنأتي إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح 
االتَّْطهيیَر، وَواالُغْفراانَن، وَواالَمَحبََّة، وَواالَحيیاةَة ااألبديیََّة االَّتي وَوَعَدنا ِبها. َفالِكتابب االُمَقدَّسُس يَیقولُل: ِلَنِجَد 
أَأَحٌد ِفي ااْلَمِسيیِح َفُهَو َخِليیَقٌة َجِديیَدةٌة: ااَألْشيَیاُء ااْلَعِتيیَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوذَذاا ااْلُكلُّ َقْد َصارَر إِإنْن َكانَن "

". ِلَذِلَك يُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتأتي إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح ااآلنَن وَوأأنْن َتْخَتِبَر ُجْودَدهُه، َجِديیًداا
وَوإإنْن ُكْنَت َقْد َنَشأتَت في َعاِئَلٍة َبعيیَدةٍة َعِن ااِهللا، ااْعَلْم أأننَّ َبابَب وَوَصالَحُه، وَوَمَحبََّتُه، وَوُغْفرااَنُه. 

وَويُیْعطيیَك . َفاُهللا يُیِحبَُّك وَويُیريیُد أأنْن يُیَخلَِّصَك أأماَمَك دَدااِئًما َعلى ِمْصرااَعيْیِه االُغْفراانِن وَواالَقبولِل َمْفتوحٌح
باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیُسوعَع االَمسيیح. آآميین!. َحيیاةًة أأَبِديیًَّة َمَعُه  
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