كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
أسفارموس ى الخمسة (التوراة)  - 2 -سفرالخروج
 .1كاتب السفر :كتب موس ى النبي هذا السفر يظهر ذلك من الدالئل التالية:
 .1يبدأ السفر بحرف العطف "واو" ويقول السفر "وهذه أسماء" .وكأن هذا السفر هو تكملة لسفر "التكوين"
ً
الذي كتبه موس ى النبي .قدم لنا السفر أحداثا بدقة مما يدل على أن الكاتب هو شاهد عيان للحوادث.
سرا وأنه التفت ً
 .2سجل حوادث خاصة بموس ى النبي نفسه ،مثل قتله املصري ً
يمينا ويسا ًرا قبل قتله  -وروى
لنا تفصيل الحديث الذي جرى بينه وبين العبراني الذي كان يظلم أخاه ...إلخ.
 .2زمن وظروف الكتابة :كتب السفر كأحداث يومية عاصرها موس ى النبي مع شعب أسرائيل سواء أاحداث التي
جرت في أرض مصر قبل الخروج أو أاحداث التي جرت في برية سيناء بعد الخروج في مدة  40سنة.
 .1تاريخ الخروج :والرأي أار أ أنه تم حوا ي عام  1444ق.م وهذا يتفق مع قضاة ( )62 :11إذ يذكر َيفتاح الذي
عاش حوا ي عام  1100ق.م أن  000سنة قد انقضت على دخول العبرانيين أارض أي دخلوها حوا ي 1400
ق.م فإذا ُأضيفت إليها ً 40
عاما التي قضوها في البرية لكان تاريخ الخروج حوا ي عام  1440ق.م ويتفق هذا
الرأي ً
أيضا مع ( 1ملوك  )1 :2أن بيت الرب قد ُب َني في السنة أاربعمائة والثمانين لخروج الشعب من مصر.
فإن كان قد بدأ سليمان في بناء الهيكل عام  724أو  722ق.م .يكون الخروج قد تم حوا ي عام  1444ق.م.
 .6موضع العبور :تمت املعجزات على ّ
يدي موس ى النبي في صوعن وكانت رعمسيس ضاحية منها  -ومن رعمسيس
أرتحلوا إ ى سكوت (خر  .)04 :16لم يتخذوا أقصر الطرق إ ى كنعان بل رحلوا في البرية بالقرب من البحر
أاحمر (خر  )14 :10وضربوا خيامهم ألول مرة في إيثام التي تبعد  8أميال غرب سكوت (خر  )10:60ليس من
السهل تحديد هذا املوقع  ،لكنه من املعروف أنه غرب البحر أاحمر (أو خليج العقبة اليوم).
 .3قصة السفر :يحكي السفر حياة موس ى النبي أاو ى من امليلد حتى قتل املصري والهروب من فرعون ثم أاحداث
التى عاشها في البرية خاصة رؤيا العليقة ودعوة تفها له للخدمة ثم أحداث ما قبل الخروج والضربات العشرة ثم
أحداث الخروج وهلك فرعون وجنوده في البحر أاحمر وأحداث الحياة في البرية مدة  40سنة وكيف كانت الحياة
مع شعب صلب الرقبة ومعاند وقليل أايمان.
 .4سمات السفر:
 .1ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد :يقول القديس أغسطينوس "العهد الجديد مخفي في القديم والقديم معلنن
فنني الجدينند" .يظهننر ذلننك بننأكحر وضننوح فنني سننفر الخننروج ،فقنند رأى القننديس متننى إلانجيلنني فنني املسننيئ إسنرائيل الجدينند
وموس ن ى الجدينند .واسننتخدم كلمننات هوشننع النبنني "مننن مصننر دعننوت ابننني" ( )1 :11كنبننوة عننن دعننوة شننعب أس نرائيل
للخروج من مصر .وكما اعتمد شعب إسرائيل في البحر أاحمر (خر  )14اعتمد ّ
السيد املسيئ الحامل فيه الكنيسة
ِّ
1

في مياه أاردن (مت  )14 -10 :0وقض ى ّ
يوما في البرية (مت  ،)11 - 1 :4وكأننه كنان يسنتعيد ً 40
السيد املسيئ ً 40
عامنا
ِّ
التي قضاها شعب إسرائيل في البرية ً 40
يوما التي قضاها موس ى النبي على الجبل (خر )64
 .6سننفر الخننل مننن العبوديننة :بنندأ هننذا السننفر بالعبوديننة وأنتهنني بظهننور مجنند تفها فنني خيمننة جتمننا أي فنني مسننكن
تفها مننع شننعبه (خننر  )40وقنند أكنند لنننا هننذا السننفر أن هننذا التليننر أو هننذا الخننل لننيس ثمننرة عمننل بشننري ،بننل تنندخل
ّ
يخلننح ويحن ّنرر مننن خننلل النندم املقنندس (ذبيحننة الف ننأ) .والسننفر يقنندم صننورة ّ
حيننة وعمليننة كيننف أن
تفها هننو الننذي ِّ
ِّ
تفها تدخل بذاته لكي يخلح شعبه من العبودية القاسية لفرعون.
 .0سفر العبور للحياة مع تفها :قاس ي الشعب من العبودية لكنه لم يفكر في الخل من العبودية وعندما أرسل تفها
لهننم موس ن ى يحنند هم عننن أارض الجدينندة .فلننم يعننودوا يحتملننون العبودي نة .ونحننن ً
أيضننا باكنشننافنا كنعننان السننماوية
نشعر بمرارة عبودية الخطية .ونستطيع تحت قيادة تفها أن ننطلق إ ى البرية القاحلة فتصير طريق وموضع للنسبيئ
(خر  )11لنصل ألورشليم السمائية .أما عن إمكانية العبنور فنتكمن فني قنول موسن ى النبني "ننزل لينقنذهم" (خنر )8 :0
تفها الذي في السماء نزل إ ى أرضنا ليحملنا فيه إ ى أمجاده العلوية.
سننفر العبننادة السننماوية :موسن ى وضننع أمننرين مهمننين فنني السننفر وهمننا أسننتلم الشننريعة وخيمننة جتمننا  .وكننأن العبننور
وهننو انطننلق إ ننى الحريننة خننلل تحنناد ب ناهلل والوج ننود ال نندائم معننه إنمننا يتحقننق خننلل الوصننية والعبننادة (الخيمننة).
فالوصية هي قائد للنفس إ ى السماويات ،والعبادة هي عبور للشركة مع السمائيين.
 .5تقسيم السفر:
الباب ألاول  ( :ص )11 – 1
الخالص من العبودية
( 1الحاجة إ ى مخلح)
( 6إعداد موس ى للخدمة)
ُّ
ُ
الع ِّليقة امل َّتقدة نا ًرا)
(0
( 4موس ى يلتقي بشعبه)
( 2 ، 1لقاء مع فرعون)
( 10 - 4الضربات العشر)
( 16 ،11الف أ والنجاة)
(16خروج الشعب)
( 10تقديس البكر)
( 14عبور البحر أاحمر)

( 11تسبحة النصرة)
( 12تجربة الطعام)
( 14حرب عماليق)
( 18مقابلة يحرون ملوس ى)
الباب الثاني (ص )04 - 11
الشريعة السماوية
 ( 17ستعداد للشريعة)
( 60الوصايا العشر)
( 60 -61الشريعة)
( 64العهد إلالهي)
( 61التابوت واملائدة واملنارة)
( 62خيمة جتما )

( 64املذبئ النحاس ي)
( 68امللبس الكهنوتية)
( 67تقديس الكهنة)
( 00مذبئ البخور واملرحضة)
( 01الحديث الختامي)
( 06العجل الذهبي)
( 04 ، 00تجديد العهد)
( 40 : 01الخيمة وتكريسها)

2

