
1 
 

 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
1 :6االُخرووجج  رِسْف –30 Exodus 6:1–30 

 wt_c20_us047# 543م: 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

سميیث".على َفِم االرَّااعي "تشك  االُخرووججِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االسَّادِدسِسااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه االُخرووججِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.ُهَو ، يیا َصديیقي ،ِمْنَك  

 
أَأرْرُجو أأنْن َتْعَلَم أأنََّك َلْسَت االَوحيیَد  في ااْخِتبارِر ُحضورِر ااهللا؟أأْحيیاًنا َتِجُد ُصعوَبًة َباِلَغًة َهْل 

– االَّذيي يَیْشُعُر ِبَذِلَك  وَوَلِكْن يَیِجُب  َلك.اا َتْخِتصُّ ِبَدْعَوِتِه وَوال ِسيیَّما ِعْنَدما ُتوااِجُه ُظرووًفا َقاِسيَیًة ِجد
. وَوُهَو َسيَیْبقى َصاِحب ُكلِّ ِسيیادَدةٍة ُهَو أأْمًسا وَوااليَیْومَم وَوإإلى ااألَبدَعَليْینا َجميیًعا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااَهللا ُهَو 

. َلنا اٌءرَرَجَلْم يَیُعْد ُهناكَك أأنَُّه َنُظنُّ وَوُسْلطانٍن َحتَّى ِعْنَدما   
 

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

. َفَقْد بإْحباطٍط َشديید أأننَّ ُمْوَسى َشَعَرِسْفِر االُخرووجج ااألْصحاحِح االَخاِمِس ِمْن ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في  
َفَقْد َقَرأأنا في َفَعَل َما أَأوْوَصاهُه ِبِه ااُهللا إإذْذ ذَذَهَب إإلى ِفْرَعْونَن وَوَقالَل َلُه أأنْن يُیْطِلَق َبني إإْسراائيیل. 

يَیُقولُل االرَّببُّ إِإلُه إِإْسَرااِئيیَل: هَكَذاا "وَوَقاَال ِلِفْرَعْونَن:  دَدَخال ُموَسى وَوَهارُروونَنااألْصحاحِح االَخاِمِس أأننَّ 
َمْن ُهَو االرَّببُّ َحتَّى أَأْسَمَع ِلَقْوِلِه ": َلُهما وَوَلِكنَّ ِفْرَعْونَن َقالَل. "أَأْطِلْق َشْعِبي ِليُیَعيیُِّدوواا ِلي ِفي ااْلَبرِّيیَِّة

رُربَّما َكانَن ااْسِتْخفافُف ِفْرَعْونَن بإَلِه َبني وَو. "َفُأْطِلَق إِإْسَرااِئيیَل؟ َال أَأْعِرفُف االرَّببَّ، وَوإِإْسَرااِئيیَل َال أأْطِلُقُه
بودِديیَّة.إإْسراائيیَل َناِبًعا ِمْن ُعبودِديیَِّتِهْم. َفُربَّما َكانَن يُیَفكُِّر أأننَّ إإَلَهُهْم َضعيیٌف ألنَُّه َلْم يُیَخلِّْصُهْم ِمَن االُع  

 
ااْنَقَلَب ااألْمُر ِبُرمَِّتِه َعلى رَرأأسِس ، ِلَذِلَكَعلى َبني إإْسراائيیل. ِل َماالَعِبَتْثقيیِل أَأَمَر ِفْرَعْونُن ُثمَّ 

َبني إإْسراائيیَل ألننَّ أأْعباَء االَعَمِل َصارَرتْت ُمضاَعَفًة. وَوَقْد َلاُمواا ُمْوَسى وَوهارروونَن ِبَسَبِب ذَذِلك. 
ِلَماذَذاا أَأرْرَسْلَتِني؟ يَیا َسيیُِّد، ِلَماذَذاا أَأَسْأتَت إِإَلى هَذاا االشَّْعِب؟ "رَرَجَع ُموَسى إِإَلى االرَّببِّ وَوَقالَل: حيینئٍذ، 

."َبَكَفِإنَُّه ُمْنُذ دَدَخْلُت إِإَلى ِفْرَعْونَن َألَتَكلََّم ِباْسِمَك، أَأَساَء إِإَلى هَذاا االشَّْعِب. وَوأَأْنَت َلْم ُتَخلِّْص َشْع  
 

َل َفَمَع أأننَّ ااَهللا ُهَو االذيي أَأرْرَسَكاَنْت َهِذهِه أُأوولى االَمشاِكِل َبيْیَن ُمْوسى وَوَبني إإْسراائيیل. وَو 
دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االُخرووجِج  ُمْوَسى ِلَتْخليیِصِهْم، َفإنَُّهْم يَیَتَذمَّروونَن َعَليْیِه وَويَیلوُموَنُه. وَوَسْوفَف َنَرىى أأْثناَء

أأننَّ َبِني إإْسراائيیَل ااْسَتَمرُّوواا في إإْلقاِء االلَّْومِم َعلى ُمْوَسى َطواالَل َحيیاِتِهْم وَوَحيیاِتِه.   
 

أأْلقى االلَّْومَم َعَليْیه. وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه أأننَّ ُمْوَسى رَرَجَع إإلى ااِهللا وَو وَوَنرىى، َصديیقي االُمْسَتِمع،
َفُهَو يَیَضُع في َطريیِقِه َعرااقيیَل االشَّيْیطانُن َعادَدةًة ِعْنَدما يَیَرىى َخادِدًما َعلى وَوْشِك االِقيیامِم ِبَعَمِل ااِهللا. 

وَوَلِكْن إإنْن ُكنَّا وَويَیقودَدهُه إإلى االشُّعورِر باإلْحباطِط وَوااليَیأسس.  َكثيیَرةًة ِلَكْي يُیَشكَِّكُه في دَدْعَوةِة ااِهللا ِلَحيیاِتِه
 وَوااِثقيیَن أأننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي دَدَعانا إإلى َهِذهِه االِخْدَمِة أأوْو ِتْلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن ال َنْسَمَح ِلَعُدووِّ االَخيْیِر أأنْن

يُیِصيیَبنا باليَیأسِس أأوِو االَفَشل.   
 

وَوَقْد َقَرأأنا أأنَُّه وَوَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ ُموَسى َلْم يَیُكْن رَرااِغًبا في االِقيیامِم ِبَهِذهِه االَمأمورِريیَِّة في ااألْصل.  
َقالَل للرَّببِّ أأنْن يُیْرِسَل َشْخًصا آآَخَر ِعَوًضا َعْنُه. وَوها ُهَو ُمْوَسى يُیوااِجُه االلَّْومَم ِمْن َبني إإْسراائيیَل 

أَأَمَر . َفَقْد َتماًما االَعْكُسَما َحَدثَث ُهَو َتَتَحسَّْن َبْعَد دُدخوِلِه إإلى ِفْرَعْونَن. َبْل إإننَّ  ألننَّ أأْحوااَلُهْم َلْم
ِفْرَعْونُن ِبِزيیادَدةِة أَأْعباِء االَعَمِل َعلى َبني إإْسراائيیل. وَوكانَن ذَذِلَك أَأْكَثَر ِمْن َكافٍف ِلَكْي يَیلومَم َبنو 

َفإننَّ ُمْوَسى يَیلومُم ااَهللا َعلى َما َحَدثث. لُمقاِبل، إإْسراائيیَل ُمْوَسى على َتَدخُِّلِه. وَوبا  
 

وَوااآلنْن، َنْقَرأأ، َصديیقي االُمْسَتِمع، في ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج، وَواالَعَددِد  
ااألووَّلل:  

 
�ب� �ُِ��َ��:  �َِ����ٍ� �ا��َن �َْ��ُُ� َ�� �أَ�َ� �أَْ�َ�ُ� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن. �َ�ِ����ُ ��ِ�ٍَ� «�َ�َ��َل �ا���

».��٬�ْ�ُُ��ِ��ُْ، �َو��ِ�ٍَ� �َِ����ٍ� ��َْ�ُ��ُد���ُھْ� ِ�ْ� �أ�َْرِ���ِ   
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َفِفْرَعْونُن َسيُیْطِلُق االشَّْعَب. َبْل إإنَُّه إإذًذاا، َفَقْد َقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى أأنَُّه َلْم يَیَر َشيْیًئا َبْعد.  
َسيَیْطُردُدُهْم ِمْن أأرْرِضِه وَويُیَسرُّ ِبُخرووِجِهْم.   

 
ذَذِلَك، َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني:َبْعَد    

 
. «�ُ�� َ���َ� �ُ ُ��َ�� �َو�َ��َل ��َ�ُ:  �ب� �أَ�َ� �ا���  

 
–َهِذهِه االَحقيیَقَة  ًفا. وَوَلِكْن َما أَأْكَثَر َما َنْنَسىأُلوَقْد يَیْبدوو َكالمُم االرَّببِّ ُهنا َعادِديیا وَوَم  أأيْي أأننَّ  

االسِّيیادَدةِة  أأْصحابُباالرَّببَّ ُهَو االُمَهيْیِمُن وَواالُمَسيْیِطر! َفُهناكَك أأوْوقاتٌت َكثيیَرةٌة ِجداا َنُظنُّ فيیها أأنَّنا َنْحُن 
 وَواالسُّْلطانِن، أأوْو أأنَّنا َنْحُن َمْن ُنَوجُِّه االسَّفيیَنة. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص يَیُظّنونَن أأنَُّهْم ُهْم َمْن يَیقولونَن ِهللا َماذذاا

. وَوَهذاا ُهَو َلِكنَّ ااَهللا ال يُیْعطي َمْجَدهُه آلَخر. وَوُهَو يُیَذكُِّرنا دَدااِئًما أأنَُّه ُهَو االرَّببُّيَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْفَعل. وَو
َما َحَدثَث َمَع ُمْوسى. ِلَذِلَك َفإننَّ االرَّببَّ يَیُقولُل ِلُمْوسى: "أأنا االرَّببُّ".   

 
 َشأنَنُنحاوِولُل أأنْن َنْرَفَع َفَقْد وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَُّه ال يَیُجوزُز َلنا االَبتََّة أأنْن َنْنَسى َهِذهِه االَحقيیَقة.  

َهذاا يُیَذكُِّرنا َنْنَسى أأننَّ ااَهللا ُهَو االرَّببُّ وَواالسَّيیُِّد. وَوي ِتْلَك ااألْثناِء، َقْد ِفوَو .أأوْو َشأنِن أأناسٍس آآَخريیَن أأْنُفِسنا
َألنَُّهْم َلمَّا َعَرُفواا ااَهللا َلْم " إإذْذ َنْقَرأأ: 21 :1اَلِتِه إإلى أأْهِل رُروْوميیة في رِرَس ُبْوُلُس ولُلاالرَُّسِبَما َقاَلُه 

يُیَفضِّلونَن ااالتَِّكالَل َعلى ُقوَِّتِهْم وَوِحْكَمِتِهْم وَوما أأْكَثَر ااألْشخاصَص االَّذيیَن  ".يُیَمجُِّدووهُه أَأوْو يَیْشُكُرووهُه َكِإلٍه
وَوَبَدًلا ِمْن أأنْن يَیكوُنواا ُخدَّااًما ِهللا االَحيِّ، َفإنَُّهْم يَیَتَوقَُّعونَن ! ِعَوًضا َعِن ااالتِّكالِل على ُقوَّةِة ااِهللا وَوِحْكَمِتِه

. وَوِبَذِلَك، َفإنَُّهْم يُیْنِكروونَن َعَظَمَتُه، وَوَمْجَدهُه، وَوُسْلطاَنُه. يَیْطُلبوَنُه ِمْنُه ِمَن ااِهللا أأنْن يُیَلبِّي ُكلَّ َما  
 

وَوِبَسَبِب ُسلوِكنا َهذاا َفإنَّنا َنْنُظُر إإلى االُمْشِكالتِت االَّتي َتْعَتِرُضنا َفَنْشُعُر أأنَّها َكبيیَرةٌة ِجداا.  
َفإننَّ . وَوحيینئٍذ هانا َفَنقولُل إإنَُّه ال يُیْمِكُن ألييِّ ُقوَّةٍة أأنْن ُتَزْحِزَحاَموَوَنْحُن َنْنُظُر إإلى االِجبالِل االَّتي أَأَم

َعْن أأوْو  ِتْلَك االُمْشِكالتِت يَتَخطَِّعاِجُزوونَن َعْن رُروْوحَح االَفَشِل وَوااإلْحباطِط يُیَهيْیِمُن َعَليْینا. َفألنَّنا 
َعِن االِقيیامِم ِبَذِلَك أأيْیًضا.  ِتْلَك االِجبالَل، َفإنَّنا َنُظنُّ أأننَّ ااَهللا َعاِجٌززَزْحَزَحِة   

 
َحَدَثْت َعاِصَفٌة َهْوَجاُء َكادَدتْت أأنْن ِعْنَدما َمَع االتَّالميیِذ وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبَما َحَدثَث  

-35: 4ُتْغِرقَق االسَّفيیَنة. َفَنْحُن َنْقَرأأ في إإْنجيیل َمْرُقس  ِفي ذذِلَك (أأيْي: يَیسوعُع) وَوَقالَل َلُهْم : "41
َفَصَرُفواا ااْلَجْمَع وَوأَأَخُذووهُه َكَما َكانَن ِفي االسَِّفيیَنِة. ». ِلَنْجَتْز إِإَلى ااْلَعْبِر«ااْليَیْومِم َلمَّا َكانَن ااْلَمَساُء: 

وَوَكاَنْت َمَعُه أَأيْیًضا ُسُفٌن أأْخَرىى َصِغيیَرةٌة. َفَحَدثَث َنْوُء رِريیٍح َعِظيیٌم، َفَكاَنِت ااَألْمَوااجُج َتْضِربُب إِإَلى 
يَیا « ِة َحتَّى َصارَرتْت َتْمَتِلُئ. وَوَكانَن ُهَو ِفي ااْلُمَؤخَِّر َعَلى وِوَسادَدةٍة َناِئًما. َفَأيْیَقُظوهُه وَوَقاُلواا َلُه:االسَِّفيیَن

يیُح َفَسَكَنِت االرِّ» ااْسُكْت! اِاْبَكْم!« َفَقامَم وَوااْنَتَهَر االرِّيیَح، وَوَقالَل ِلْلَبْحِر:» ُمَعلُِّم، أَأَما يَیُهمَُّك أَأنََّنا َنْهِلُك؟
َفَخاُفواا َخْوًفا » َما َباُلُكْم َخاِئِفيیَن هَكَذاا؟ َكيْیَف َال إِإيیَمانَن َلُكْم؟« وَوَصارَر ُهُدووٌء َعِظيیٌم. وَوَقالَل َلُهْم:
."»َمْن ُهَو هَذاا؟ َفِإننَّ االرِّيیَح أَأيْیًضا وَوااْلَبْحَر يُیِطيیَعاِنِه!« َعِظيیًما، وَوَقاُلواا َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض:  

 
يَیا َسيیُِّد، "رَرَجَع ُموَسى إِإَلى االرَّببِّ وَوَقالَل: ا َصديیقي، أَأمامَم َمْوِقٍف ُمَشاِبٍه: َفَقْد وَوَنْحُن ُهنا، يَی 

َك، أَأَساَء ِلَماذَذاا أَأَسأتَت إِإَلى هَذاا االشَّْعِب؟ ِلَماذَذاا أَأرْرَسْلَتِني؟ َفِإنَُّه ُمْنُذ دَدَخْلُت إِإَلى ِفْرَعْونَن َألَتَكلََّم ِباْسِم
!" أَأَنا االرَّببُّ"وَوَلِكنَّ ااَهللا َقالَل َلُه:  ."وَوأَأْنَت َلْم ُتَخلِّْص َشْعَبَك إِإَلى هَذاا االشَّْعِب.  
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وَويُیتاِبُع االرَّببُّ َكالَمُه َقاِئًلا ِلُمْوَسى في االَعَددِد االثَّاِلِث:  

 
��ُ �اْ��َ��ِد�ُر َ��َ� ُ��� َ�ْ�ٍء. �َو�أَ�َ� �ظَ�َ�ْ��ُت ِ�ْ�َ��ا���ِھ��َ� �َو�إِْ�َ���َق �َو��َْ��ُ��َب �ِ�َ��� �اِ��َ 

 ��ِ�ْ�ِ� � �َ�َْ� �أُْ�َ��ْف ِ�ْ�َ����ُھْ�. » ���َْ�َ��هْ «�َو�أَ��  
 

وَوَكأننَّ االرَّببَّ يَیقولُل ِلُموَسى ُهنا: "َمَع أأننَّ إإبرااهيیَم وَوإإْسحاقَق وَويَیْعقوبَب َعَرفواا أأنِّي ااإلَلُه  
في َنَظِر أأناسٍس . َفاُهللا، "ِمْن ِتْلك َمْعِرَفًة أَأْعَمَق كَك أأنْن َتْعِرَفنياالَقادِدرُر على ُكلِّ َشْيٍء، َفإنِّي أأرريیُد

ِجداا َعْنُهْم. َفُهَو َمْوجودٌد في االسَّماِء، في ِحيْیِن أأنَُّهْم َمْوجوددوونَن  ، ُهَو ُمَجرَّدُد َخاِلٍق َبعيیٍدَكثيیريیَن
. وَوِعْنَدما َجاَء ِمْنُهأأْكَثَر ُقْرًبا  ُنوااوأأنْن يَیُكِلُموسى وَوَبني إإْسراائيیَل على ااألرْرضض. وَوَقْد َكانَن ااُهللا يُیريیُد 
وَوَكْم  ُهَو "ِعمَّانوئيیل" (أأيْي: ااُهللا َمَعنا)!َفأَأْقَربَب َما يَیكونُن ِمنَّا.  يَیسوعُع إإلى ااألرْرضِض، َصارَر ااُهللا

ا أأنْن َنأتي إإليیِه نَنْشُكُر ااَهللا االَحيَّ ألنَُّه َجَعَلنا أأوْوالدًداا َلُه ِمْن ِخاللِل إإيیماِننا بيیسوعَع االَمسيیح. وَوُهَو يُیريیُد
ُهنا.اوِولُل ااُهللا أأنْن يَیقوَلُه ِلَعْبِدهِه ُمْوَسى ُكلَّ ِحيْیٍن وَوأأنْن َنَتَمتََّع ِبَعالَقٍة َحميیَمٍة َمَعُه. وَوَهذاا ُهَو َما يُیَح  

 
ى في االَعَددَديْیِن االرَّااِبِع وَواالَخاِمس:وَويُیتاِبُع ااُهللا َحديیَثُه قاِئًلا ِلُموَس  

 
ْ� َ��ْ�ِ��ي: �أ�َْن �أُْ�ِ����َُ�ْ� �أ�َْر�َض َ�ْ�َ���َن �أ�َْر�َض ُ�ْ��َ��ِِ�ِ� �ا���ِ� �َو�أ�َْ�ً�� �أَ�َْ�ُ� َ�َ���ُ 

�ُ��ا ��ِ��َ��. �َو�أَ�َ� �أ�َْ�ً�� �َْ� َ�ِ�ْ�ُ� �أَ��ِ�َ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ا��ِ���َ� ��َْ��َْ��ُِ����ُھُ�  ���ََ�
ْ��ُت َ��ْ�ِ��ي.  �اْ�ِ�ْ�ِ������َن٬، �َو�ََ���  

 
َقاِئًلا َلُه إإنَُّه َما وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا ال يُیْمِكُن أأنْن يَیْنَسى َعْهَدهُه. وَوَها ُهَو يُیؤكُِّد ذَذِلَك ِلُمْوَسى  

-6يَیزاالُل يَیْذُكُر َعْهَدهُه َمَع َبني إإْسراائيیل. ُثمَّ يَیقولُل َلُه في ااألْعداادد  8:  
 

. �َو�أَ  �ب� �َ� �أُْ�ِ�ُ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َْ�ِ� �أَْ��َ��ِل �اْ�ِ�ْ�ِ������َ� �ِ��َِ� �ُْ� �ِ�َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: �أَ�َ� �ا���
�َو�أُْ��ُِ�ُ�ْ� ِ�ْ� ُ��ُ��ِد�����ِِ�ْ� �َو�أَُ���ُ�ُ�ْ� �ِِ��َر�ا�ٍع َ�ْ�ُ��و�َد�ٍة �َو�ِ�َْ�َ���ٍم ٬�ٍ�َ���ِ�َ، 

�ب� �إِ��ُ�ُ�ُ�  �ا��ِ��ي �َو�أَ��ِ�ُ�ُ�ْ� �ِ� ٬�ً��ْ�َ، �َو�أَُ���ُن �َُ�ْ� �إِ��ً��. �َ�َْ��َُ���َن �أَ��� �أَ�َ� �ا���
��ُْ�ِ�ُ�ُ�ْ� ِ�ْ� �َْ�ِ� �أَْ��َ��ِل �اْ�ِ�ْ�ِ������َ�. �َو�أ�ُْدِ��ُُ�ْ� �إِ�َ� �ا��َْر�ِض �ا���ِ� �َر�َْ�ُ� ��َِ��ي 

�أ�َْن �أُْ�ِ����ََ�� ِ�ْ�َ��ا���ِھ��َ� �َو�إِْ�َ���َق �َو��َْ��ُ��َب. �َو�أُْ�ِ���َُ�ْ� �إ�ِ������َھ� ِ���َ��ا�ً�. �أَ�َ� 
�ب�  ». �ا���  

 
َلُهْم إإننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه  َقاِئًلاِبُهِويیَِّتِه ي إإْسراائيیَل َبِنيُیَذكَِّر ُمْوَسى ِبَأنْن يُیْوِصي ااُهللا االَحيُّ َعْبَدهُه  

وَوَكما َنْعَلُم َجميیُعنا، َفإننَّ ُهْم ِمَن االُعبودِديیَّة. ُهْم ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر وَويُیَحرِّرَريُیْخِرَجيَیِعُدُهْم ِبأنْن َنْفَسُه 
ُقوَّةَة االَوْعِد ُمْرَتِبَطٌة دَدااِئًما ِبُقوَّةِة االشَّْخِص االَّذيي يَیْقَطُع ذَذِلَك االَوْعد.   

 
يُیْنهي ُهَو وَو .وَوُنالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ااَهللا يَیْبَتِدئُئ َكالَمُه ِبِعبارَرةِة "أأنا االرَّببُّ"

َفإنَُّه يَیِفي ِبَوْعِدهِه. وَوُهَو يَیْقَطُع ِلَبني بأييِّ َشْيٍء، ِبِعبارَرةِة "أأنا االرَّببُّ". وَوِعْنَدما يَیِعُد ااُهللا أأيْیًضا َكالَمُه 
 ". ثاِنيًیا:أَأَنا أأْخِرُجُكْم ِمْن َتْحِت أَأْثَقالِل ااْلِمْصِريیِّيیَن: أأووًَّلا: "إإْسراائيیَل َسْبَعَة وُوُعودٍد في َهِذهِه ااألْعداادد
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وَوأَأتَِّخُذُكْم رَرااِبًعا: " ".وَوأأَخلُِّصُكْم ِبِذرَرااعٍع َمْمُدوودَدةٍة وَوِبَأْحَكامٍم َعِظيیَمٍة" ". ثاِلًثا:ِمْن ُعُبودِديیَِّتِهْموَوأُأْنِقُذُكْم "
وَوأأدْدِخُلُكْم إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي رَرَفْعُت يَیِديي أَأنْن َسادِدًسا: ". "وَوأَأُكونُن َلُكْم إِإلًها". َخاِمًسا: "ِلي َشْعًبا
وَوُهَو يُیؤكُِّد وُوعودَدهُه َهِذهِه . "وَوأأْعِطيَیُكْم إِإيیَّاَها ِميیَرااًثاَساِبًعا: ". "ِإلْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب أأْعِطيَیَها

نا ُمؤِمنيیَن َمسيیِحيیِّيیَن، أأنَّنا َنَتَمتَُّع ِبَهِذهِه االُوعودِد وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْعَلَم، ِبَوْصِف بالَقْولِل: "أأنا االرَّببُّ".
بالَمْعنى االرُّووِحيِّ.   

 
:9: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االُخرووجج    

 
�ََ���َ� ُ��َ�� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ���ھَ�َ��ا٬، �َو�ِ�ْ� �َْ� ��َْ�َ�ُ���ا �ُِ��َ�� ِ�ْ� ِ�َ�ِ� 

�َ�ِ���َِ�.�ا���٬�ِ�ْ، �َوِ�َ� �اْ�ُ��ُ��ِد���ِ� �ا�ْ   
 

ِبَهذاا االَكالمِم، َفإنَُّهْم َلْم يَیْسَمُعواا َلُه. َفَقْد َكاُنواا إإْسراائيیَل إإذًذاا، َمَع أأننَّ ُمْوسى َكلََّم َبني  
َصحيیٌح أأننَّ االُوعودَد . وَويَیْرزَزحونَن َتْحَت ُعبودِديیٍَّة َقاِسيَیٍةِبِصَغِر االنَّْفِس في ذَذِلَك االَوْقِت يَیْشُعروونَن 

وَوَلِكنَُّهْم َكاُنواا َقْد َفَقْدوواا ُكلَّ أَأَمٍل  ،َلُهْم وَوذَذكََّرُهْم ِبها ُمْوَسى َكاَنْت أأْكَثَر ِمْن رَرااِئَعة االتي َقَطَعها ااُهللا
وَورَرجاء.   

 
-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   12:  

 
�ب� ُ��َ�� �َ��ِ�ً:  �ا�ُْدُ�ْ� �ُْ� �ِ�ِْ�َ�ْ��َن َ��ِِ� ِ�ْ�َ� �أ�َْن ��ُْ��َِ� �َ�ِ� «�ُ�� َ���َ� �ا���

�ب� �َ��ِ�ً: ». �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْرِ���ِ  ���ُھَ��َذ�ا �َ�ُ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� «�َ�ََ���َ� ُ��َ�� �أََ���َم �ا���
�َ��َْ�ِ�؟ �َْ� ��َْ�َ�ُ���ا �٬�ِ، �ََ��ْ�َ� ��َْ�َ�ُ��ِ� �ِْ�َ�ْ��نُ  » �َو�أَ�َ� �أَْ��َُ� �ا���  

 
َكانَن ُمْوَسى يَیْشُعُر أأننَّ ااألْمَر يَیفوقُق ُقْدرَرَتُه وَوااْحِتماَلُه. َفَها ُهَو َقْد َكلََّم َبني إإْسراائيیَل َفَلْم  

يَیْسَمُعني  يَیْسَمُعواا َلُه. ِلَذِلَك، َفُهَو يَیقولُل للرَّببِّ: إإنْن َكانَن َبنو إإْسراائيیَل َلْم يَیْسَمُعواا لي، َفَكيْیَف
وَوااْفِتقارِرهِه  يَیقولُل للرَّببِّ: "أأنا أَأْغَلُف االشََّفَتيْیِن". وَوُهَو يُیشيیُر ِبَذِلَك إإلى َنْقِصِه وَوُضْعِفِهوَوُهَو ِفْرَعْونُن؟ 

. إإلى االَقدااَسِة االَمْطلوَبة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا ُهَو ُشعورُر ُكلِّ إإْنسانٍن يَیِقُف في َمْحَضِر ااِهللا االُقدُّووسِس
َفألننَّ ااَهللا َكاِمُل االَقدااَسِة، َفإننَّ ُكلَّ إإْنسانٍن يَیْشُعُر أَأماَمُه بالنَّْقِص وَواالنَّجاَسِة.   

 
:13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
�ب� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�َن٬، �َو�أ�َْوَ�� َ�َ��ُ�َ�� �إِ�َ� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �َو�إِ�َ�  �ََ���َ� �ا���

�إِْ�َ��ا�ِج �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ�.�ِْ�َ�ْ��َن َ��ِِ� ِ�ْ�َ� �ِ�   
 

وَوَنرىى ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ َمشيیَئَة ااِهللا َلْم َتَتَغيیَّر بالرَّْغِم ِمْن ُكلِّ ااْحِتجاجاتِت ُموَسى  
وَوُمحاوَوالِتِه للتََّهرُّبِب ِمْن ِتْلَك االَمأمورِريیَِّة.   

 
-14ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  19 :  
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�َؤَ��ُء ��ُ�ُ��ِت �آ�َ���ِِ�ْ�: �َ�ُ� �َر�أ�ُو��َْ�َ� �ِْ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ�: َ��ُ��ُك �َو�َ��� ���ھُ��َِء �رُ 

�َوَ�ْ�ُ��و�ُن �َوَ�ْ�ِ��. ���ھِ��ِه َ�َ���ُِ� �َر�أ�ُو��َْ�َ�. �َو�َ�ُ� ِ�ْ�ُ���َن: ��َُ����ِ�ُ� �َو��َ�ِ���ُ� 
ُ� ِ�ْ�ُ���َن. �َو�أ�ُو���َھُ� �َو��َ�ِ���ُ� �َوُ��َ�ُ� �َوَ���ُو�ُل �اْ�ُ� �اْ�َ�ْ�َ����ِ��ِ�. ���ھِ��ِه َ�َ���ِ 

�َو���ھِ��ِه �أَْ�َ��ُء �َ�ِ� ��َِو�ي �َِ�َ�ِ� َ�َ��ا��ِ�ِ����ِھْ�: ِ�ْ�ُ���ُن �َو��ََ���ُت �َوَ�َ��ا�ِر�ي. 
�َوَ���َْ� ِ��ُ� َ���َ��ِة ��َِو�ي ِ��َ�ً �َوَ�ْ�ً�� �َو�َ�َ��ِ�َ� َ��َ�ً. �اِْ��َ� ِ�ْ�ُ���َن: �ِْ��ِ� 

�ا�ُم �َو��ِْ��َ���ُر �َوَ�ْ�ُ��و�ُن �َوِ�ْ�ِ�� �َِ�َ�ِ� َ�َ���ِِ����ِھَ��. �َو�َ�ُ� ��ََ���َت: َ�ْ��َ 
����ِ�ُ�. �َوَ���َْ� ِ��ُ� َ���َ��ِة ��ََ���َت ِ��َ�ً �َو�َ�َ�ً� �َو�َ�َ��ِ�َ� َ��َ�ً. �َو�اْ��َ�  �َوُ���
َ�َ��ا�ِر�ي: َ�ْ��ِ� �َوُ��ِ��. ���ھِ��ِه َ�َ���ُِ� �ا����ِو�����َ� �َِ�َ�ِ� َ�َ��ا��ِ�ِ����ِھْ�.   

 
َسٍب ُمْخَتَصَرةة َتْذُكُر َثالَثًة ِمْن أأبناِء يَیْعقوبَب (ُهْم: َن َنِجُد ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِسْلِسَلَة 

: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد رَرأأووبيین، وَوِشْمُعونن، وَوالوويي).   
 

��َ�ُ �َز�ْوَ��ً ��َ�ُ. �ََ��ََ��ْت ��َ�ُ ���َھ��ُر�و�َن �َوُ��َ��. �َوَ���َْ�  �َو�أََ�َ� َ�ْ�َ��ا�ُم ��ُ�َ���ََ� َ���
ِ��ُ� َ���َ��ِة َ�ْ�َ��ا�َم ِ��َ�ً �َوَ�ْ�ً�� �َو�َ�َ��ِ�َ� َ��َ�ً.   

 
ِهَي أأنْن َنْعَلَم أأننَّ َهارروونَن وَوُمْوَسى َجاَءاا ِمْن َنْسِل  ذِذْكِر َهِذهِه االَكِلماتِتِمْن وَواالَغايَیُة ااألساِسيیَُّة  

الوويي.   
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  َمزيیًداا ِمَن ااألْسماِء: 25  
 

����ِ�َ�: ِ���َ����ِ�ُ� �َو�أَْ�َ���َ��ُن  �َو�َ�ُ� ��ِْ��َ���َر: �ُ��َر�ُح �َو�َ��َُ� �َو�ِذْ�ِ��ي. �َو�َ�ُ� ُ���
���َ��َد�ا�َب �أُْ�َ� �َْ�ُ���َن �َز�ْوَ��ً ��٬�َُ، �َوِ�ْ�ِ��ي. �َو�أََ�َ� ���َھ��ُر�و�ُن �أَ�ِ  ���َ �َ�ِْ� �ََ���َ��

��ُ� �َو�أَْ��َ��َ�ُ  �ََ��ََ��ْت ��َ�ُ �َ��َد�ا�َب �َو�أَ��ِ��ُ�َ� �َو�أَ�َِ���َز�ا�َر �َو�إ�ِ��َ�َ���َر. �َو�َ�ُ� �ُ��َر�َح: �أَ��
�ِ�َْ�ِ��ِ� ِ�ْ�  �َو�أَ��ِ�َ�ََ���ُف. ���ھِ��ِه َ�َ���ُِ� �اْ��ُ��َرِ������َ�. �َو�أَ�َِ���َز�ا�ُر ْ�ُ� ���َھ��ُر�و�َن �أََ��َ 

�َ�َ��ِت �ُ��ِط����ِ�َ� �َز�ْو٬��ًَ، �ََ��ََ��ْت ��َ�ُ ��ِ��ََ���َس. ���ھُ��َِء ���ُھْ� �ُر�َؤَ��ُء �آ�َ�ِء 
�ا����ِو�����َ� �َِ�َ�ِ� َ�َ���ِِ����ِھْ�.  

 
:27وو  26ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
�ب� ��َُ�َ��:  �أَْ�ِ�َ�� �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� «���ھَ��ا�ِن ���ُھَ�� ���َھ��ُر�و�ُن �َوُ��َ�� �ا���َ��ا�ِن �َ��َل �ا���

�َِ�َ�ِ� �أَْ��َ��ِد���ِھْ�. ���ُھَ�� �ا���َ��ا�ِن َ���َ�� �ِْ�َ�ْ��َن َ��َِ� ِ�ْ�َ� » ِ�ْ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ��َ 
�ِ� �إِْ�َ��ا�ِج �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� ِ�ْ� ِ�ْ�َ�. ���ھَ��ا�ِن ���ُھَ�� ُ��َ�� �َو���َھ��ُر�و�ُن.  

 
ْن َنْسِل الوويي (وَوَقْد َكانَن "الوويي" ااالْبَن االثَّاِلَث إإذًذاا، َفَقْد َعِلْمنا أأننَّ ُمْوَسى وَوهارروونَن ُهَما ِم 

-28َبْعَد ذَذِلَك، َنْقَرأأ في ااألْعداادد ِليَیْعقوبَب ِمْن زَزوْوَجِتِه َليْیَئة).  30 :  
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�ب� َ���َ���ُ �َ��ِ�ً:  �ب� ُ��َ�� �ِ� �أ�َْر�ِض ِ�ْ�َ� �أ�َن� �ا��� �أَ�َ� «�َوَ���َن ��َْ��َم َ���َ� �ا���
 ِ� �ْ���َ . �ب� �َ�َ��َل ُ��َ�� �أََ���َم ». ْ�َ�ْ��َن َ��َِ� ِ�ْ�َ� �ُِ��� َ�� �أَ�َ� �أَُ���ُ�َ� ��ِ�ِ �ا���

 : �ب� �َ��َْ�ِ�. �ََ��ْ�َ� ��َْ�َ�ُ� �ِ� �ِْ�َ�ْ��ُن؟«�ا��� »���َھ� �أَ�َ� �أَْ��َُ� �ا���  
 

وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َهِذهِه االَكِلماتِت ُمشاِبَهٌة ِلِتْلَك االَّتي وَورَردَدتْت في االَعَددِد االثَّاني  
َفَقْد قالَل َعَشر. َفَقْد رَرأأيْینا أأننَّ االرَّببَّ أَأوْوصى ُمْوَسى أأنْن يُیَكلَِّم َبني إإْسراائيیَل وَوأأنْن يُیَذكَِّرُهْم ِبُوعودِدهِه. 

ْسَرااِئيیَل: أَأَنا االرَّببُّ. وَوأَأَنا أأْخِرُجُكْم ِمْن َتْحِت أَأْثَقالِل ااْلِمْصِريیِّيیَن وَوأأْنِقُذُكْم ِمْن ُقْل ِلَبِني إِإَلُه: "
إِإلًها.  ُعُبودِديیَِّتِهْم وَوأأَخلُِّصُكْم ِبِذرَرااعٍع َمْمُدوودَدةٍة وَوِبَأْحَكامٍم َعِظيیَمٍة، وَوأَأتَِّخُذُكْم ِلي َشْعًبا، وَوأَأُكونُن َلُكْم

أَأنِّي أَأَنا االرَّببُّ إِإلُهُكُم االَِّذيي يُیْخِرُجُكْم ِمْن َتْحِت أَأْثَقالِل ااْلِمْصِريیِّيیَن. وَوأأدْدِخُلُكْم إِإَلى ااَألرْرضِض َفَتْعَلُمونَن 
". ببُّاالَِّتي رَرَفْعُت يَیِديي أَأنْن أأْعِطيَیَها ِإلْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب. وَوأأْعِطيَیُكْم إِإيیَّاَها ِميیَرااًثا. أَأَنا االرَّ  

 
ِمْن َلُه َلْم يَیْسَمُعواا وَوَلِكنَُّهْم  ِبُكلِّ َما قاَلُه االرَّببُّ َلُه وَوَلُهْم.َكلََّم ُموَسى َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقْد وَو 

ُهَوذَذاا َبُنو إِإْسَرااِئيیَل َلْم يَیْسَمُعواا . ِلَذِلَك، َقالَل ُمْوَسى للرَّببِّ: "ِصَغِر االنَّْفِس، وَوِمَن االُعُبودِديیَِّة االَقاِسيَیِة
"ِلي، َفَكيْیَف يَیْسَمُعِني ِفْرَعْونُن وَوأَأَنا أَأْغَلُف االشََّفَتيْیِن؟  

 
وَوِبَهذاا َنِصُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن ِسْفِر االُخرووجج. وَوفي 

آآميین!ِمْن َهذاا االسِّْفِر االنَّفيیس.  ِدررااَسِة ااألْصحاحِح االسَّاِبِع، ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ، َسَنْبَتِدئُئ ِباالَحْلَقِة االَقادِدَمِة  
  

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

وَنا إإلى االِخْدَمِة أأوْو إإلى َعَمٍل يَیْدُع قَق َما َنْسَتطيیُع، َفإنَُّه َلْنُنَجرَّبُب َفْويَیَدْعنا  َلْنَكما أأننَّ ااَهللا 
وَوَمَع أأنَّنا َقْد َنْشُعُر أأْحيیاًنا أأنَّنا  االَعَمل. ذَذِلَك االِخْدَمِة أأوْوَما دُدوْونَن أأنْن يُیْعطيینا ُكلَّ َما يَیْلَزُمنا للِقيیامِم ِبِتْلَك 

للِقيیامِم بالَعَمِل االُمْوَكِل إإليینا ِمَن ااِهللا، َفإننَّ ااَهللا َنْفَسُه َسيُیْعطيینا االُقْدرَرةَة ال َنْمَتِلُك االُمؤَّهِّالتِت االَمْطلوَبَة 
وَواالِحْكَمَة ِلَتْتميیِم َمشيیَئِتِه.   

 
االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  َسيُیتاِبُعْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، ي االَحِفوَو

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
. وَوما َلناَسماوِويیا َما أأْجَمَل أأنْن َنأتي إإلى ااِهللا ال ِبَوْصِفِه االَخاِلَق َفَحْسب، َبْل ِبَوْصِفِه أأًبا 

وَواالتََّحدِّيیاتِت االتي  ،وَوَمشاِعِرنا ،وَوُهموِمنا ،أأرْروَوعَع أأنْن ُنخاِطَبُه َكأبٍب َحُنونٍن وَوأأنْن ُنْخِبَرهُه َعْن َمشاِكِلنا
باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا ُتوااِجُهنا. َفاُهللا يُیريیُدنا أأنْن َنَتَمتََّع ِبَعالَقٍة وَوطيیَدةٍة َمَعُه وَوأأنْن َنكونَن أأوْوالدًداا َلُه. 

لَمسيیح. آآميین!يَیسوعَع اا  


