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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
1: 11 االَعَدددِسْفر  –23 Numbers – 11:1–23 

 wt_c20_us087# 583م: 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  االرَّااِبِع ْفِرسِّللدِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببِّ َسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

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

 ااَهَذِمْن  االَحادديي َعَشرااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما َنْرجوهُه االَعَدددِسْفِر  (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس

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

َنرىى ِمْن ِخاللِل رِرْحَلِة َبني إإْسراائيیَل في االَبرِّيیَِّة أأنَُّهْم َنَجُحواا في ُموااَجَهِة االَعديیِد ِمَن 
واا يَیَتَذمَّروونَن َكثيیًراا. وَوما أأْكَثَر وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَوْقِت َنْفِسِه أأنَُّهْم َكاُن االَمشاِكِل وَواالتََّحدِّيیاتِت االصَّْعَبة.

َقْد  ناَما َنْفَعُل َنْحُن أأيْیًضا االشَّيَء َنْفَسُه! َفَمَع أأنَّنا َقْد ُنْظِهُر َصالَبًة وَوُقوَّةًة وَوَصْبًراا في االشَّدااِئِد، َفإنَّ
في أأنْن َتْنَتهي َهِذهِه االِمَحُن في  ِبَسَبِب رَرْغَبِتنا االُمِلحَِّةَحيیاِتنا وَوعلى ااِهللا َنَتَذمَُّر َكثيیًراا َعلى ُظرووفِف 

ااألَناةة! وَوَطويیُل رَرحيیٌمأأننَّ إإَلَهنا َسَنَتَعلَُّم االيَیْومَم َلِكنَّنا وَوأَأْسَرعِع وَوْقٍت ُمْمِكن.   
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االَعَدددِسْفِر  ِمْنَقيیٍِّم دَدرْرسٍس َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  َعَشراالَحادديي  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
. وَوُهناكَك أأْمٌر َلَقْد وَوَصْلنا، في دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االَعَددد، إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشر 

-11أأْثناَء دِدررااَسِتنا لألْصحاحاتت ُه َسُنالِحُظ َهذاا االسِّْفِر ألنَُّه يَیَتَكرَّرُر َكثيیًراا. َفَسْوفَف ُنالِحُظ  ِمْن 20
َفَما دَداامَم االرَّببُّ ُهَو االُمَهيْیِمُن وَواالُمَسيْیِطُر على . االرَّبّبَعلى يَیَتَذمَّروونَن َكثيیًراا أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َكاُنواا 

ِلَذِلَك، إإنْن ُكنَّا ُنؤِمُن َحقا أأنَّنا االظُّرووفِف، َفإننَّ أأييَّ َتَذمٍُّر َعلى االظُّرووفِف ُهَو َتَمرُّدٌد َعلى ااِهللا َنْفِسِه. 
أأيْیًضا أأننَّ ُكلَّ ااألْشيیاِء َتْعَمُل َمًعا ُنؤِمَن  أأووالدُد ااِهللا، وَوأأنَّنا ُمْدُعوُّوونَن َحَسَب َقْصِدهِه، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن

ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن رِرساَلِة للَخيْیِر في َحيیاِتنا. َفَهذاا ُهَو وَوْعُد ااِهللا االُمِحبِّ ألووالدِدهِه. َفَنْحُن َنقَرأُأ في 
ْعَمُل َمًعا ِلْلَخيْیِر ِللَِّذيیَن يُیِحبُّونَن ااَهللا، وَوَنْحُن َنْعَلُم أَأننَّ ُكلَّ ااَألْشيَیاِء َتُبوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة: "
".االَِّذيیَن ُهْم َمْدُعوُّوونَن َحَسَب َقْصِدهِه  

 
ُهَو  (ألنَُّه ااِهللا َنْفِسِهفي َضْوِء ذَذِلَك َفإننَّ أأييَّ َتَذمٍُّر َعلى َما يَیْحُدثُث في َحيیاِتنا ُهَو َتَذمٌُّر َعلى  

. وَوِبَسَبِب َتَذمُِّرِهْم، في َحيیاةِة َبني إإْسراائيیلَشاِئًعا َقْد َكانَن َهذاا االتََّذمُُّر . وَو)ِبَهِذهِه ااُألمورريَیْسَمُح االَّذيي 
َتَضرَّعُع إإلى ااِهللا َفإننَّ َغَضَب االرَّببِّ َنَزلَل َعَليْیِهْم َمرَّااتٍت َعديیَدةة. وَوَقْد َكانَن ُمْوَسى يَیَتَشفَُّع ِفيْیِهْم وَويَی

ُه ألْجِلِهم ِلَكْي ال يُیْهِلَكُهْم. وَوَكما َسَنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة وَواالَحْلقاتِت االَقادِدَمِة، َفإننَّ ااَهللا أَأْظَهَر رَرْحَمَت
وَوُغْفرااَنُه َلُهْم االَمرَّةَة ِتْلَو االَمرَّةة.   

 
وَويُیْمِكُننا أأنْن َنَتَعلََّم ِمْن ِخاللِل َهِذهِه ااألْحدااثِث أأننَّ ااَهللا َطويیُل ااألناةِة. وَوَهِذهِه وَوااِحَدةٌة ِمْن ِصفاتِت  

َفألنَُّه إإَلٌه ُمِحبٌّ، َفإنَُّه يَیَتَمهَُّل َعَليْینا وَوال يَیشاُء أأنْن يُیْهِلَكنا. وَوَقْد َكانَن َهذاا ااألْمُر وَوااِضًحا ُكلَّ ااهللا. 
ي َحيیاةِة َبني إإْسراائيیل. االُوضوحِح ف  

 
وَوأأْثناَء دِدررااَسِتنا ِلَهِذهِه ااألْصحاحاتِت، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ ااَهللا ُهَو َصاِحُب ُكلِّ  

وَوَقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأننَّ االرَّببَّ َكانَن يُیريیُد ِسيیادَدةٍة وَوُسْلطانٍن َعلى َجميیِع االظُّرووفِف وَوااألحواالِل في َحيیاِتنا. 
يُیْهِلَك َبني إإْسراائيیَل وَوَلِكنَُّه َغيیََّر رَرأأيَیُه ِبَسَبِب َتَضرُّعاتِت ُمْوَسى. وَوَلِكنَّ َهذاا َليْیَس َصحيیًحا االَبتَّة. أأنْن 

ِسْفِر َفِمْن ِصفاتِت ااِهللا أأنَُّه ال يَیَتَغيیَّر. وَوَهذاا ُهَو َما يُیَعلُِّمُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس َعِن ااِهللا. َفَنْحُن َنقرأُأ في 
". وَوَنْقَرأأ َألنِّي أَأَنا االرَّببُّ َال أَأَتَغيیَُّر َفَأْنُتْم يَیا َبِني يَیْعُقوبَب َلْم َتْفُنوااَعلى ِلسانِن االرَّببِّ: " 6: 3الخي َم

َهْل يَیُقولُل وَوَال  َال ااْبَن إِإْنَسانٍن َفيَیْنَدمَم.َليْیَس ااُهللا إِإْنَساًنا َفيَیْكِذبَب، وَو: "19: 23ِسْفِر االَعَددد أأيْیًضا في 
َليْیَس ِعْنَدهُه َتْغيِیيیٌر وَوَال ِظلُّ أأننَّ ااَهللا " 17: 1وَوَنْقَرأأ في رِرساَلِة يَیْعقوبب  ".؟ أَأوْو يَیَتَكلَُّم وَوَال يَیِفي؟يَیْفَعُل
".دَدوَورَراانٍن  

 
ِخاللِل  إإذًذاا، َنْحُن َنْعَلُم ِمْن ِخاللِل االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ ال يَیَتَغيیَّر. وَوَنْحُن َنْعَلُم ِمْن 

ال يُیَغيیُِّر رَرأأيَیُه أأوْو ِفْكَرهُه. وَوَهذاا أأْمٌر يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنَتَذكََّرهُه ِعْنَدما االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأيْیًضا أأننَّ ااَهللا االَحيَّ 
وَويَیِجُب م. َنْقَرأأ أأننَّ ااَهللا أأرراادَد أأنْن يُیْهِلَك َبني إإْسراائيیَل، وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْفَعل ألننَّ ُمْوَسى َتَضرَّعَع ألْجِلِه

رَرْحَمِته. َفَقْد يَیُظنُّ االَقارِرئُئ أأوِو االُمْسَتِمُع أأننَّ ُمْوَسى َعَليْینا أأنْن َنْحَذرَر ِمْن أأييِّ َشكٍّ في َصالحِح ااِهللا وَو
. َفالصَّالةُة أَأْظَهَر رَرْحَمًة ُتجاهَه َبني إإْسراائيیَل أأْكَثَر ِمْن رَرْحَمِة ااِهللا َنْفِسه. وَوَلِكنَّ َهذاا َليْیَس َصحيیًحا

وِوِلَتْوضيیِح ااألْمِر َتَذكَّْر، يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا ُهَو االَّذيي َخَلَق ااإلْنسانَن َحقيیقيیَُّة َتْنُبُع ِمْن َقْلِب ااهللا. اال
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وَوِحيْیَن َنْبَتِدئُئ في َفْهِم َمقاِصِد ااِهللا وَووَوَهَبُه َقْلًبا َقادِدرًراا على أأنْن يُیِحبَّ ااآلَخريیَن وَويَیَتعاَطَف َمَعُهْم. 
ِهَي وَوَمشيیَئِتِه وَوَعوااِطِفِه، َفإنَّنا ُنَعبُِّر َعْنها ِمْن ِخاللِل االصَّالةة. وَوفي ِنهايَیِة االَمطافِف، َفإننَّ َصلوااِتنا 

ِمَن ااِهللا وَوإإليیه.   
 

َلٌم ُمَتَمرِّدٍد َعلى ااِهللا ُهَو َعاوَوااآلنن، َفكِّر، َعزيیزيي االُمستِمع، في االَعاَلِم االَّذيي َنعيیُش فيیه. َف 
ُمَتَمرِّدٌد َعَليْیه. وَوااُهللا االَحيِّ. َفَمَع أأننَّ االَكْونَن ُكلَُّه َخاِضٌع ِهللا االَعِليِّ، َفإننَّ َكْوَكَب ااألرْرضِض ُمعادٍد ِهللا وَو

َقْبَل دُدخولِل َعازِزمٌم على إإْخضاعِع ااألرْرضِض وَوإإعادَدِتها إإلى َحاَلِتها ااألْصِليیَِّة االَّتي َكاَنْت َعَليْیها 
َقِد َلَمَس ااُهللا ُقلوبَب أأْشخاصٍص وَووَوَقِد ااْبَتَدأَأ ااُهللا ِبُخطَِّتِه ِلَخالصِص االَبَشِر ُمْنُذ زَزَمٍن َبعيیٍد ِجداا. االَخِطيیَّة. 

ْخَدمَم االرَّببُّ ُمَعيیَّنيیَن َعْبَر االتَّارريیِخ ِمْن ِخاللِل َمَحبَِّتِه وَورَرْحَمِتِه وَوَعَمِلِه االَعجيیِب في َحيیاِتِهم. وَوَقِد ااْسَت
، ِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن، َهؤالِء ااألْشخاصِص ِلَجْذبِب أأناسٍس آآَخريیَن َلُه. ِلَذِلَك َفإننَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يَیْسَتْخِدَمنا

 َتَتَمتَُّع ِبَعالَقٍة وَوَشِرَكٍة َمَع ااِهللاِلَجْذبِب االنَّاسِس االَبعيیديیَن َعْنُه وَوإإعادَدِتِهْم إإلى َحظيیَرِته. َفإنْن ُكْنَت 
االَحيِّ، َفإنََّك َسُتْدرِركُك ُخطََّة ااِهللا وَوَمشيیَئَتُه ِلَخالصِص االَبَشر. وَوَهذاا َسيَیْدَفُعَك إإلى االصَّالةِة ِبَحراارَرةٍة 

ِبأنْن يَیْفَعَل ِتْلَك ااألشيیاِء االَّتي َنَبَعْت أأْصًلا ِمْنُه . وَوااُهللا يَیَتجاوَوبُب َمَع َصَلوااِتنا َغيْیِر االُمَخلَّصيین ألْجِل
َئِتِه االصَّاِلَحِة ِلَحيیاِتنا. وَوِمْن َمشيی  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااِهللا االُمِحّب.  َقْلِبِمْن  ْت َناِبَعًة أأْصًلاوَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َصَلوااتِت ُمْوَسى َكاَن 

ًئا ااَهللا َعادِدلٌل وَورَرحيیٌم في آآنٍن وَوااِحد. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َلْو َشاَء أأنْن يُیْهِلَكنا َجميیًعا َفإننَّ َهذاا َلْن يَیْنَتِقَص َشيْی
وواا وَوأَأْعَوزَزُهْم َمْجُد ِمْن َعْدِلِه ألنَّنا َجميیًعا َنْسَتِحقُّ االَمْوتت. َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّم أأننَّ االَجميیَع أأْخَطُأ

َلْو أَأرراادَد ااُهللا أأنْن يَیعاِمَلنا وَوْفًقا ِلَعدااَلِتِه، َفإننَّ ااِهللا. وَوُهَو يُیَعلُِّم أأننَّ أأْجَرةَة االَخِطيیَِّة ِهَي َمْوتٌت. ِلَذِلَك، 
ْد َكانَن ااُهللا ُهَو االَّذيي . ِلَذِلَك، َفَقَمصيیَرنا َسيَیكونُن االَمْوتت. وَوَلِكنَّ رَرْحَمَتُه َتْجَعُلُه يَیْصَفُح َعْن آآثاِمنا

. وَوِعْنَدما َكانَن ُمْوَسى يُیَصلِّي وَويَیَتَشفَُّع في وَوَضَع في َقْلِب ُمْوَسى أأنْن يُیَصلِّي ألْجِل َبني إإْسراائيیل
االشَّْعِب، َكانَن ااُهللا يَیَتجاوَوبُب َمَع ِتْلَك االصَّلوااتِت بالُغْفراانِن وَوَمْنِح االشَّْعِب ُفْرَصًة أأخرىى. وَوِبَذِلَك، 

انَن ااُهللا (وَوَما يَیزاالُل) يُیْظِهُر ِنْعَمَتُه وَورَرْحَمَتُه وَوَمَحبََّتُه ِلَشْعِبِه. َك  
 

-1: 11ْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد وَوااآلنن، َن  3:  
 

. �وَ�َ�ِ�َ �ا����ب� �َ�َ�ِ�َ  �وَ�َ��نَ �ا����ْ�ُ �َ�َ����ُ�ْ ��َ�ْ�َ�ُ��نَ ��5�َا �ِ� �أُ�ذُ�َ�ِ �ا����ب�
. �َ�َ�َ�خَ  �٬ُ��ُ�َ�َ، �َ��ْ�َ�َ�َ�ْ �ِ����ِ�ْ �َ��رُ �ا����ب� �وَ�أَ�ْ�َ�َ�ْ �ِ� �َ�َ�فِ �ا�ْ�َ�َ���ِ

. �َ�ُ�ِ�َ �ا�ْ�ُ �ا����ْ�ُ �إِ�َ� �٬�َ��ُ، �َ�َ��� �ُ��َ� �إِ�َ� �ا����ب� �َ�َ�َ�َ �تِ �ا�����رُ
: �ا�ْ�ِ���ل) » �َ�ْ�ِ���َ�ةَ«�ذ�ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�ِ�ِ  .(�وَ�َ�ْ���هُ �َ�ن� �َ��رَ �ا����ب� �ا�ْ�َ�َ�َ�ْ �ِ����ِ�ْ  

 
وَواالِعبارَرةُة "وَوَكأنَُّهْم َنرىى ُهنا أأننَّ َتَذمَُّر َبني إإْسراائيیَل َجَعَل َغَضَب االرَّببِّ يَیْحَتِدمُم َعَليْیِهم.  

يَیْشَتكونَن َشراا في أأذُذَنِي االرَّببِّ" َتعني أأنَُّهْم َكاُنواا يَیْنُظروونَن إإلى ُخرووِجِهْم ِمْن ِمْصَر َكما َلْو َكانَن 
إإلى  وَوِبَسَبِب َغَضِب االرَّببِّ، ااْشَتَعَلْت ُنارٌر وَوأَأْحَرَقْت َطَرفَف االُمَخيیَّم. وَوحيینئٍذ، َصَرخَخ االشَّْعُبَشراا. 

ُمْوَسى. َفَصلَّى ُمْوَسى إإلى االرَّببِّ َفَخَمَدتِت االنَّارُر.   
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وَوَقْد َتُظنُّ، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ َبني إإْسراائيیَل َتَعلَُّمواا دَدرْرًسا ِممَّا َحَدثث. وَوَلِكنَّ االَوااِقَع 
-4. َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْعداادد يُیْثِبُت أأنَُّهْم َلْم يَیَتَعلَُّمواا االدَّرْرسَس 9:  

 
. �َ�َ��دَ �َ�ُ� �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �أَ��ْ�ً� �وَ�َ�َ�ْ�ا  �وَ�ا����ِ���ُ �ا���ِ�ي �ِ� �وَ�َ�ِ��ِ�ِ �ا�ْ�َ��َ� �َ��ْ�َ�ةً

�َ�ْ ��ُ�ْ�ِ�ُ�َ� �َ�ْ�ً�؟ �َ�ْ �َ�َ���ْ�َ� �ا����َ�َ �ا���ِ�ي �ُ��� �َ�ْ�ُ�ُ��ُ �ِ� �ِ�ْ�َ «�وَ�َ��ُ��ا: 
. �وَ�ا��نَ �َ�ْ ��َ�ِ�َ�ْ �٬�ً����َ، �وَ�ا�ْ�ِ���ءَ �وَ�ا�ْ�َ�����َ �وَ�ا�ْ�ُ���ا �ثَ �وَ�ا�ْ�َ�َ�َ �وَ�ا�����مَ

! �وَ�أَ��� �ا�ْ�َ�� �َ�َ��نَ �َ�ِ�ْ�رِ ». �أَ�ْ�ُ�ُ�َ�. �َ��ْ�َ �َ�ْءٌ �َ��ْ�َ �أَ�ن� �أَ�ْ��ُ�َ�َ� �إِ�َ� ���ھ�َ�ا �ا�ْ�َ��
. �َ��نَ �ا����ْ�ُ ��َ�ُ��ُ��نَ �ِ��َ�ْ�َ�ِ�ُ��ه٬ُ، �ُ��  �ا�ْ�ُ�ْ�َ�َ�ة٬ِ، �وَ�َ�ْ�َ�ُ�هُ �َ�َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�ُ�ْ�ِ

��َ�ْ�َ�ُ��َ��ُ �ِ�����َ� �أَ�وْ ��َ�ُ����َ��ُ �ِ� �ا�ْ��َ��وَ�نِ �وَ��َ�ْ�ُ�ُ��َ��ُ �ِ� �ا�ْ�ُ�ُ�و�رِ �وَ��َ�ْ�َ�ُ��َ��ُ 
. �وَ�َ�َ� �َ�َ�لَ �ا����َ�ى �َ�َ� �ا�ْ�َ�َ���ِ  . �وَ�َ��نَ �َ�ْ�ُ��ُ �َ�َ�ْ�ِ �َ�َ��ِ�َ �ِ�َ��ْ�ٍ �َ���تٍ

. �َ��ْ�ً �َ��نَ ��َ�ْ�ِ�لُ �ا�ْ�َ�� �َ�َ��ُ  
 

ِلُمَجرَّدِد  وَواالَكِلَمة "َلفيیف" ُتشيیُر ُهنا إإلى َقْومٍم ِمْن َغيْیر َبني إإْسراائيیل َغادَدرُروواا ِمْصَر َمَعُهْم 
َحقَّا في ااتِّباعِع ااِهللا رَرااِغبيیَن ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفإننَّ َهؤالِء َلْم يَیكوُنواا  .االُفُضولِل أأوْو ُحبِّ االُمغاَمَرةة
يَیْرَغبونَن َفَقْط في ُمرااَفَقِة َبني إإْسراائيیَل وَوفي رُرؤؤيَیِة ُمْعِجزااتِت اُنواا االَحيِّ وَوَعَمِل َمشيیَئِتِه، َبْل َك

وَوَقِد ااْشَتهى َهؤالِء االطَّعامَم االَّذيي َكاُنواا يَیأُكلوَنُه في ِمْصر. حيینئٍذ، رَرااحَح َبنو . ألْجِل االُمْتَعة االرَّببِّ
االَّذيي أأيْیًضا َجميیَع أأْصنافِف االطَّعامِم ااْشَتُهواا  َلْحًما؟" وَوَقِد إإْسراائيیَل يَیْبُكونَن َقاِئليین: "َمْن يُیْطِعُمنا

وَوُهْم يَیَتَذمَّروونُن ُهنا َقاِئليین: (َكالسََّمِك، وَواالَبطِّيیِخ، وَواالَبَصِل، وَواالثَّْومِم). في ِمْصَر  كاُنواا يَیأُكلوَنُه
!"ااْلَمنِّأَأْعيُیَنَنا إِإَلى هَذاا وَوااآلنَن َقْد يَیِبَسْت أَأْنُفُسَنا. َليْیَس َشْيٌء َغيْیَر أَأننَّ "  

 
َكانَن االَمنُّ ِفي َحْجِم ُبُذوورِر االُكْزَبَرةِة، وَوَشْكُلُه ُمَماِثل َفَقْد وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأِحبَّائي، وَوْصًفا للَمّن.  

ِبالرََّحى وَوَكانَن االشَّْعُب يَیُطوُفونَن ِليَیْجَمُعوهُه ُثمَّ يَیْطَحُنوَنُه  .أأننَّ َشْكَلُه َكانَن يُیْشِبُه االصَّْمغ) (أأيْي ِلْلُمْقِل
ِحَجارَرةٍة ُمحَماةٍة. وَوَكانَن َطْعُمُه  أَأوْو يَیُدقُّوَنُه ِفي االَهاوَونِن وَويَیْطُبُخوَنُه ِفي االُقُدوورِر أَأوْو يَیْخِبُزووَنُه َعَلى

.َليْیًلاوَوَكانَن االَمنُّ يَیْنِزلُل ِبُنُزوولِل االنََّدىى َعلى االُمَخيیَِّم  َكَطْعِم َقَطاِئَف ِبَزيْیٍت.  
 

َكانَن َبنو إإْسراائيیَل يَیْشَتُهونَن ااألْشيیاَء االَّتي ااْعَتادُدوواا َعَليْیها في ِمْصر. َفَقْد  وَوباْخِتصارٍر َشديیٍد، 
وَوَحيیاةِة االَجَسِد االَّتي َتقودُد دَدااِئًما إإلى  َكاُنواا َما زَزااُلواا ُمَتَعلِّقيیَن ِبها. وَوِمْصُر َتْرِمُز إإلى االَعاَلِم

في ِمْصر. َعاُشوها ، َحيیاةَة االُعبودِديیَِّة االَقاِسيَیِة االَّتي وَوال َشكَّ أأنََّك َتْذُكُر، يیا َصديیقي. االُعبودِديیَّة
وَوَلِكنَّنا َنْقَرأُأ ُهنا أأنَُّهْم َنَسْواا َحيیاةَة االذُّللِّ وَواالُعبودديیَِّة، وَوااْشَتُهواا االسََّمَك وَواالَبَصَل وَواالثَّْومم!  

 
َحالوَوةَة االشَِّرَكِة َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَلِكنَُّهْم وَوُهناكَك أأْشخاصٌص، يیا أأِحبَّائي، ااْخَتَبروواا  

يَیعيیشونَن َحيیاةًة وَوَصَفها يَیسوعُع بالَفاِتَرةة. َفُهْم َحاررُّوونَن َتارَرةًة، وَوَبارِرددوونَن َتارَرةًة أأخرىى في َعالَقِتِهْم ِبِه. 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ يیماِنِهْم بيیسوعَع االَمسيیح. وَوَغاِلًبا َما يَیكونُن َهؤالِء ُمَتَعلِّقيیَن بالَعاَلِم بالرَّْغِم ِمْن إإ

وَوُهَو يَیْعني أأيْیًضا أأنَُّهْم َلْم يَیَتَعلَُّمواا َما َتزاالُل َتْحَتلُّ َحيیًِّزاا َكبيیًراا ِمْن ُقلوِبِهْم وَوَحيیاِتِهم.  َشَهوااتِت االَعاَلِم
–االصَّليیب أأنْن يَیْحِمُلواا نَن َفُهْم يُیريیدوونَن يَیسوعَع دُدوْوَبْعد أأنْن يُیْنِكُروواا أأْنُفَسُهْم ألْجِل ااآلَخريین.  أأيْي دُدوْونَن  

وَويیا َلها ِمْن َحالٍل َصْعَبٍة أأنْن َتكونن ُقلوُبنا وَوَحيیاُتنا ُمْنَقِسَمًة َبيْیَن االَوالِء َتْضِحيَیة.  وْوأأ ُمعاناةٍة وْوأأ أأَلٍم
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َليْیَتَك ِسْفِر االرُّؤؤيیا: "ِلَذِلَك َفإننَّ يَیسوعَع يَیقولُل في ليیسوعَع وَواالَوالِء ِلَهذاا االَعاَلِم االَبعيیِد َعْن يَیسوعع! 
".  َفِميُكْنَت َبارِردًداا أَأوْو َحارراا! هَكَذاا َألنََّك َفاِتٌر، وَوَلْسَت َبارِردًداا وَوَال َحارراا، أَأَنا ُمْزِمٌع أَأنْن أَأَتَقيیََّأكَك ِمْن  

 
ُمَكرًَّسا َلُه.  َفالرَّببُّ ال يُیريیُد أأنْن َتكونَن َحيیاُتَك َفاِتَرةًة، َبْل يُیريیُدكَك أأنْن َتكونَن أأَجْل يیا َصديیقي!

وَولِكنَّ االَِّذيیَن ُهْم ِلْلَمِسيیِح َقْد َصَلُبواا ااْلَجَسَد َمَع ااَألْهَوااِء وَوَهذاا ُهَو َما َقَصَدهُه ُبوُلُس االرَّسولُل ِبَقْوِلِه: "
داانا ال ِلَنكونَن الَمسيیُح ااْفَتَف ".وَواالشََّهَوااتِت. إِإنْن ُكنَّا َنِعيیُش ِبالرُّووحِح، َفْلَنْسُلْك أَأيْیًضا ِبَحَسِب االرُّووحِح

َلُه. ِمْنُه وَوألْنُفِسنا، َبْل َلُه. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه يَیْنَبغي َلنا أأنْن ُنَمجَِّد ااَهللا في أأْجسادِدنا وَوأأرْرووااِحنا ألننَّ االُكلَّ   
 

في َغيْیَر االُمَكرَّسيیَن َنَجُحواا في َبثِّ رُروْوحِح االشَّْهَوةِة ااألْشخاصَص وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، َفإننَّ 
َفقادُدوْوُهْم إإلى االتََّذمُِّر ِمْن َجديید. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َغيْیَر االُمؤِمنيیَن (أأوْو رُربَّما االُمؤِمنيیَن َبني إإْسراائيیَل 

دَدْفِع االُمؤِمنيیَن إإلى االتََّذمُِّر ال َعلى ُظرووِفِهْم وَوَمعيیَشِتِهْم َفَقط، َبْل االَجَسِديیِّيیَن) َقْد يَیْنَجُحونَن في 
يَیْسَمُعواا َكالًما ُهناكَك أأناسٌس ال يُیريیُدوونَن أأنْن يَیْسَمُعواا َكِلَمَة ااِهللا، َبْل يُیريیدوونَن أأنْن وَو. أأيْیًضا على ااِهللا

يُیوااِفُق َحيیاَتُهْم وَوأأْفكارَرُهْم. وَوَلِكنَّ ااألْشخاصَص االُمَكرَّسيیَن للرَّببِّ َحقا يَیْشَتُهونَن أأنْن يَیْسَمُعواا َكالَمُه 
وَويُیَطبِّقوهُه في َحيیاِتِهْم.   

 
-10: 11ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االَعَددد   15:  

 
�َ�َ��� �َ�ِ�َ �ُ��َ� �ا����ْ�َ ��َ�ْ�ُ��نَ �ِ�َ�َ��ِ�ِ���ھ٬ْ�ِ، �ُ�� �وَ�ا�ِ�ٍ �ِ� �َ��بِ �٬ِ��ِ�َ�ْ��َ، 

 : �وَ�َ�ِ�َ �َ�َ�ُ �ا����ب� �ِ�>�ا٬، �َ�ءَ �ذ�ِ�َ �ِ� �َ��ْ�َ�ْ �ُ��َ�. �َ�َ��لَ �ُ��َ� �ِ����ب�
� �َ�ْ�ِ�كَ؟ �وَ�ِ�َ��ذَ�ا �َ�ْ �أَ�ِ�ْ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� �َ��ْ�َ��ْ�َ �َ��� �أَ���َ �وَ�َ�ْ�َ �ِ�َ��ذَ�ا �أَ�َ�ْ�تَ �إِ�َ«

�ِ�ْ�َ �َ�ِ���ِ ���ھ�َ�ا �ا����ْ�ِ �َ�َ��؟ �أَ�َ�َ��� �َ�ِ�ْ�ُ �ِ�َ�ِ���ِ ���ھ�َ�ا �ا����ْ�ِ؟ �أَ�وْ �َ�َ��� 
�َ��� �ا����٬َ���ِ، �إِ�َ� �و٬ُ��ُ�ْ�َ�َ، �َ��� �َ�ُ��لَ �ِ� �ا�ْ�ِ�ْ��ُ �ِ� �ِ�ْ�ِ�َ �َ�َ� ��َ�ْ�ِ�ُ �ا�ْ�ُ

�ا�َ�رْ�ضِ �ا���ِ� �َ�َ�ْ�َ ��َ��ِ��ِ؟ �ِ�ْ �أَ��ْ�َ �ِ� �َ�ْ�ٌ �َ��� �أُ�ْ�ِ�َ �َ�ِ���َ ���ھ�َ�ا 
. �َ �أَ�ْ�ِ�رُ �أَ�َ� �وَ�ْ�ِ�ي  : �أَ�ْ�ِ�َ� �َ�ْ�ً� �ِ�َ�ْ�ُ�َ �ا����ْ�ِ؟ �َ����ُ�ْ ��َ�ْ�ُ��نَ �َ�َ�� �َ��ِ�ِ���َ

. �َ�ِ�نْ �ُ�ْ�َ �َ�ْ�َ�ُ �ِ� ���ھ�َ�َ�ا٬، �أَ�نْ �أَ�ْ�ِ�َ �َ�ِ���َ ���ھ�َ�ا �ا����ْ ��َ�َ� ٌ���ِ�َ� ُ����َ� ِ�
».�َ��ْ�ُ�ْ�ِ� �َ�ْ�ً �إِ�نْ �وَ�َ�ْ�تُ �ِ�ْ�َ�ً �ِ� �٬َ�ْ��َ�ْ��َ، �َ�َ �أَ�رَ�ى �َ�ِ����ِ�  

 
اتِت َلَقْد َشَعَر ُمْوَسى ُهنا أأننَّ االَمْوِقَف يَیفوقُق ااْحِتماَلُه. َفُهَو َعاِجٌز َتماًما َعْن َسدِّ ااْحتيیاج 

وَوُهَو يَیْشُعُر ِبِثْقِل االَمسؤووليیَِّة َعَليْیِه. ِلَذِلَك َفإنَُّه يُیَكلُِّم االرَّببَّ ِبُكلِّ َما في َقْلِبِه ِمْن َمشاِعَر االشَّْعِب. 
َسة. وَوُهَو يَیقولُل للرَّببِّ إإننَّ َمْوَتُه أَأرْرَحُم ِمْن أأنْن يَیرىى االشَّْعَب في ِتْلَك االَحاَلِة االيَیاِئوَوَمتاِعَب وَوُهمومم.   

 
-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  20:  

 
�ا�ْ�َ�ْ �إِ�َ�� �َ�ْ�ِ���َ �رَ�ُ�ً �ِ�ْ �ُ��ُ��خِ �إِ�ْ�َ�ا�ِ���َ �ا���ِ���َ «�َ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�: 

�َ�ْ�َ�ُ �أَ����ُ�ْ �ُ��ُ��خُ �ا����ْ�ِ �وَ�ُ�َ�َ��ؤُ�ه٬ُ، �وَ�أَ�ْ�ِ�ْ �ِ��ِ�ْ �إِ�َ� �َ��ْ�َ�ِ �ا��ْ�ِ�َ��عِ �َ��َ�ِ�ُ��ا 
. �َ�َ�ْ�ِ�لَ �أَ�َ� �وَ�أَ�َ�َ���َ �َ �َ�َ ���ھُ�َ��ك٬َ، �وَ�آ�ُ�َ �ِ�َ �ا����و�حِ �ا���ِ�ي �َ�َ��ْ�َ ���ھُ�َ��كَ �َ�َ�َ

 . �وَ�أَ�َ�َ �٬ْ�ِ��ْ��َ�َ، �َ��َ�ْ�ِ�ُ��نَ �َ�َ�َ �ِ�ْ�َ �ا����٬ِ�ْ، �َ�َ �َ�ْ�ِ�ُ �أَ�ْ�َ �وَ�ْ�َ�كَ
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: �َ�َ���ُ��ا �ِ�ْ�َ�ِ �َ�َ�ْ�ُ�ُ��ا �٬�ً�ْ�َ، �َ���ُ�ْ �َ�ْ �َ�َ��ْ�ُ�ْ �ِ� �أُ�ذُ�َ�ِ �ا����ب�  �وَ�ِ����ْ�ِ �َ�ُ��لُ
. �َ��ُ�ْ�ِ���ُ�ُ �ا����ب� �َ�ْ�ً�  : �َ�ْ ��ُ�ْ�ِ�ُ�َ� �َ�ْ�ً�؟ �إِ����ُ �َ��نَ �َ�َ� �َ��ْ�ٌ �ِ� �ِ�ْ�َ َ���ِ�ِ��َ�
. �َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ ��َ�ْ�ً� �وَ�ا�ِ�ً�ا٬، �وَ�َ ��٬ِ�ْ��َ�ْ�َ، �وَ�َ �َ�ْ�َ�َ �أَ�����م٬ٍ، �وَ�َ �َ�َ�َ�ةَ  �َ�َ�ْ�ُ�ُ��نَ

�َ��ْ�ً�ا �ِ�َ �ا����َ��ن٬ِ، �َ��� ��َ�ْ�ُ�جَ �ِ�ْ �٬ْ�ُ�ِ�ِ��َ�َ،  �أَ�����م٬ٍ، �وَ�َ �ِ�ْ�ِ���َ ��٬�ً�ْ�َ، �َ�ْ
�وَ��َ�ِ���َ �َ�ُ�ْ �َ�َ�ا���ھ٬ً�َ، �َ���ُ�ْ �رَ�َ�ْ�ُ�ُ �ا����ب� �ا���ِ�ي �ِ� �وَ�َ�ِ�ُ�ْ �وَ�َ�َ��ْ�ُ�ْ �أَ�َ��َ��ُ 

: �ِ�َ��ذَ�ا �َ�َ�ْ�َ� �ِ�ْ �ِ�ْ�َ؟ َ���ِ�ِ��َ� «  
 

َسيُیَعيیُِّن َسْبعيیَن ُمساِعًداا َلُه ِمْن ِلُمْوَسى! َفَقْد أَأْخَبَرهُه أأنَُّه  إإذًذاا، َكانَن َهذاا ُهَو َما َقاَلُه االرَّببُّ 
، إإلى أأنْن يَیعاُفوهُه وَويَیْخُرجُج َسيُیْطِعُم االشَّْعَب َلْحًما ِلُمدَّةِة َشْهٍررُرؤَؤساِء االشَّْعِب. وَوَقْد أَأْخَبَرهُه أأيْیًضا أأنَُّه 

ِمْن أأنوِفِهْم.   
 

:22وو  21 ُثمَّ َنْقَرأُأ في االَعَددَديْین  
 

�ِ�� �ِ�َ�ِ �أَ�ْ�ِ �َ��شٍ ���ھُ�َ �ا����ْ�ُ �ا���ِ�ي �أَ�َ� �ِ� �و٬ِ��ِ�َ�َ، �وَ�أَ�ْ�َ «�َ�َ��لَ �ُ��َ�: 
. �أَ��ُ�ْ�َ�ُ �َ��ُ�ْ �َ�َ�ٌ �وَ�َ�َ�ٌ  : �أُ�ْ�ِ����ِ�ْ �َ�ْ�ً� �ِ��َ�ْ�ُ�ُ��ا �َ��ْ�ً�ا �ِ�َ �ا����َ��نِ َ�ْ�ُ� ْ�َ�

» �َ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�ِ �ِ��َ�ْ�ِ��َ��ُ�ْ؟�ِ��َ�ْ�ِ��َ��ُ�ْ؟ �أَ�مْ ��ُ�ْ�َ�ُ �َ��ُ�ْ �ُ�� �َ  
 

َنِسَي أأنَُّه أَأمامَم إإَلٍه ُكلِّيِّ االُقْدرَرةِة وَوال يَیْعُسُر َعَليْیِه أَأْمر. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ُمْوَسى    
 

:23وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

���ھَ�ْ �َ�ْ�ُ�ُ ��َ�ُ �ا����ب�؟ «�َ�َ��لَ �ا����ب� �ِ�ُ��َ�:   
».�َ�َ�ِ� �أَ�مْ �َ�ا��نَ �َ�َ�ى �أَ��ُ��ا�ِ���َ   

 
وَوال َشكَّ أأننَّ ُسؤاالَل االرَّببِّ َكانَن في َمكاِنِه االصَّحيیح. َفَهْل َتْعَجُز يَیُد االرَّببِّ؟ َحاشا يیا 

أأْصِدقائي! َسُنتاِبُع دِدررااَسَة َهذاا ااألْصحاحِح في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  
 

[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

ُتَشجُِّعنا َعلى االثَّباتِت وَوااالْسِتمراارِر في إإيیماِننا َحتَّى ِعْنَدما االَعديیُد ِمَن االتَّراانيیِم االَّتي ُهناكَك 
َفَعلى َسبيیِل االِمثالل، ُهناكَك أأننَّ ُخطََّة ااِهللا ِلَحيیاِتنا ال َتسيیُر َعلى َما يُیراامم. ألْعيُیِننا االَبَشِريیَِّة يَیْبُدوو 

"ُمْسَتْسِلٌم َقْلبي إإلى ااِهللا، ال َفْرقَق في َبرٍّ وَوأَأْموااهِه. َفَمْهما َصارْر َليْیَل َنهارْر، أأبي َتْرنيیَمٌة َتقولل: 
". االسَّماوويي َليْیَس يَیْنَساني  

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

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االَعَدددِلِسْفِر َتُه (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَس
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
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وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
 �َ�ِ�َ�][�������ِ�  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
يَیقولُل ُبوُلُس االرَّسولُل في ااألْصحاحِح االَعاِشِر ِمْن رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل ُكْورِرنثوسَس: 

أأَجْل  ".وَوهِذهِه ااُألُمورُر َحَدَثْت ِمَثاًال َلَنا، َحتَّى َال َنُكونَن َنْحُن ُمْشَتِهيیَن ُشُروورًراا َكَما ااْشَتَهى أأوولِئَك"
ُمَدووَّنٌن في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِبَمشيیَئِة ااِهللا ِلَكْي يَیكونَن ِمثاًلا َلنا. يیقي! َفَتارريیُخ َبني إإْسراائيیَل يیا َصد

، وَوال أأنْن َنْشَتهي ُشروورًراا َكما ااْشَتهى َهؤالء. وَوال يَیُجوزُز َلنا ِلَذِلَك، ال يَیُجوزُز َلنا أأنْن َنَتَذمََّر َعلى ااِهللا
االُمِحبَّ  ااَهللاألننَّ أأنْن َنخافَف َكَذِلَك، ال يَیليیُق ِبنا . ووااِمِر االرَّببِّ وَووَوصايیاههفي إإطاَعِة أَأأأنْن َنَتَرددَّدَد 

. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتَتَعلََّم ِمْن َفيیَّاَضًة أأنْن يُیْعطيینا َحيیاةًةوَوااألميیَن وَوَعَدنا 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفاِتَك وَوَعالَقِتَك باِهللا االَحيِّ. ااألْسفارِر االُمَقدََّسِة دُدررووًسا َقيیَِّمًة ِلَحيیَهِذهِه 

االَمسيیح. آآميین!  
 


