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   ٣الجزء  -  الفداء تاريخ

  .الوعد بمملكة :عشر السابعالفصل 

  ديفيد بالت . د

٢٠١٠ \ ٥ \ ٩   

هنا في قدامنا القصة اللي . ٧صموئيل التاني . ٧صموئيل التاني عاك، افتح معايا اك كتابك المقدس، ويا ريت يكون ملو مع
القلب "أو فيلم، " كنا جنوًدا،"القديم هي قصة داود في الحرب، وانتصاراته، وكأننا بنتفرج في األول على فيلم زي  العهد

ألن عندنا ." الساهرون في سياتل"أو " الماجنوليا الصلبة، زهور: "زي صراعات عاطفيةب على فيلم ه نقلِ د كدوبع" الشجاع،
ماكنتش . نا فيها خالصفسِ عندنا قصة حرب وزنا، مش حاجة نِ . وبثشبع دللي فيه قصة داو ا ١١بعد كده صموئيل التاني 

لكل اآلباء واألمهات  ٧عايز في األول أتكلم عن الموضوع ده، لكن أعتقد إن فيه كلمة قوية من الرب في صموئيل التاني 
نفهم منه تعامالت اهللا مع بة جًدا في العهد القديم سر، والمؤمنين اللي في المكان النهاردة، ألنه َنص من النصوص المهمواألُ 

  . شعبه

ودي جملة جريئة، وممكن ماتاخدش . الهوتي حاسم في العهد القديم كله بيانأحد المفسرين قال إن األصحاح ده هو أكتر 
اللي وصلنا له لغاية لكن عايز أوريكو إن األصحاح ده فيه كالم كتير عن . ٧بالك من الموضوع ده لما تقرا صموئيل التاني 

  . ن اللي لسة هايحصل من النقطة دي بالنسبة لتعامالت اهللا مع شعبهوقتي، وفيه حاجات كتير نتعلمها علد

. هانتحرك في أماكن كتير. على إنه القاعدة اللي بنروح ونرجع منها ٧ني اهانستخدم صموئيل الت. بصوا هانعمل إيه
مكان مختلف من الكتاب  ٢٠قد إننا هانروح لـ أعت. تتعبوا معايا شوية النهاردةها. ةفاستعدوا، ألننا مش هانسمع بس النهارد

القلم بتاعك، واستعد إنك تعمل عالمات في الكتاب، ألني عايز أوريكو عالقة األصحاح ده بالكتاب  َطلعف. المقدس النهاردة
  . المقدس كله

هم العهد القديم، نشوف قد إيه األصحاح ده مهم، مش بس في فِ  هانقرا األصحاح كله األول وبعدين. جاهزين؟ يالال بينا
  . لى عالقتنا احنا باهللاتأثيره عوالعهد الجديد، لكن هانشوف كمان 

  ١: ٧صموئيل التاني 
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ِإني . اْنُظْر «: َأن اْلَمِلَك َقاَل ِلَناثَاَن النِبي ٢َوَكاَن َلما َسَكَن اْلَمِلُك ِفي َبْيِتِه، َوَأَراَحُه الرب ِمْن ُكل اْلِجَهاِت ِمْن َجِميِع َأْعَداِئِه، ١"
. »اْذَهِب اْفَعْل ُكل َما ِبَقْلِبَك، َألن الرب َمَعكَ «: َفَقاَل َناثَاُن ِلْلَمِلكِ ٣. »َساِكٌن ِفي َبْيٍت ِمْن َأْرٍز، َوتَاُبوُت اِهللا َساِكٌن َداِخَل الشَققِ 

َأَأْنَت َتْبِني ِلي َبْيًتا ِلُسْكَناَي؟ : هَكَذا َقاَل الرب : ِاْذَهْب َوُقْل ِلَعْبِدي َداُودَ «٥: ِة َكاَن َكَالُم الرب ِإَلى َناثَاَن َقاِئالً َوِفي ِتْلَك اللْيلَ ٤
ِفي ٧. ْلَيْوِم، َبْل ُكْنُت َأِسيُر ِفي َخْيَمٍة َوِفي َمْسَكنٍ َألني َلْم َأْسُكْن ِفي َبْيٍت ُمْنُذ َيْوَم َأْصَعْدُت َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر ِإَلى هَذا ا٦

: ْرُتُهْم َأْن َيْرَعْوا َشْعِبي ِإْسَراِئيَل َقاِئالً ُكل َما ِسْرُت َمَع َجِميِع َبِني ِإْسَراِئيَل، َهْل َتَكلْمُت ِبَكِلَمٍة ِإَلى َأَحِد ُقَضاِة ِإْسَراِئيَل الِذيَن َأمَ 
َأَنا َأَخْذُتَك ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن َوَراِء اْلَغَنِم : هَكَذا َقاَل َرب اْلُجُنودِ : َواآلَن َفهَكَذا تَُقوُل ِلَعْبِدي َداُودَ ٨ْم َتْبُنوا ِلي َبْيًتا ِمَن اَألْرِز؟ ِلَماَذا لَ 

ْهتَ ٩. ِلَتُكوَن َرِئيًسا َعَلى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ  َوَقَرْضُت َجِميَع َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمَك، َوَعِمْلُت َلَك اْسًما َعِظيًما َوُكْنُت َمَعَك َحْيُثَما َتَوج ،
و َوَعيْنُت َمَكاًنا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئيَل َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن ِفي َمَكاِنِه، َوَال َيْضَطِرُب َبْعُد، َوَال َيُعوُد َبنُ ١٠. َكاْسِم اْلُعَظَماِء الِذيَن ِفي اَألْرضِ 

ِل،  ُلوَنُه َكَما ِفي اَألوَوَقْد َأَرْحُتَك ِمْن َجِميِع َأْعَداِئكَ . َوُمْنُذ َيْوَم َأَقْمُت ِفيِه ُقَضاًة َعَلى َشْعِبي ِإْسَراِئيلَ ١١اِإلْثِم ُيَذل . ُيْخِبُرَك َأن بَوالر
. َت َمَع آَباِئَك، ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسَلَك الِذي َيْخُرُج ِمْن َأْحَشاِئَك َوُأثَبُت َمْمَلَكَتهُ َمَتى َكُمَلْت َأياُمَك َواْضَطَجعْ ١٢. الرب َيْصَنُع َلَك َبْيًتا

ِإْن َتَعوَج ُأَؤدْبُه ِبَقِضيِب . َأَنا َأُكوُن َلُه َأًبا َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبًنا١٤. ُهَو َيْبِني َبْيتًا الْسِمي، َوَأَنا ُأثَبُت ُكْرِسي َمْمَلَكِتِه ِإَلى اَألَبدِ ١٣
َمْمَلَكُتَك َوَيْأَمُن َبْيُتَك وَ ١٦. َولِكن َرْحَمِتي َال تُْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشاُوَل الِذي َأَزْلُتُه ِمْن َأَماِمكَ ١٥. الناِس َوِبَضَرَباِت َبِني آَدمَ 

ْؤَيا َكذِلَك َكلَم َناثَاُن َداُودَ ١٧. »ُكْرِسيَك َيُكوُن ثَاِبًتا ِإَلى اَألَبدِ . ِإَلى اَألَبِد َأَماَمكَ  هِذِه الر َفَحَسَب َجِميِع هَذا اْلَكَالِم َوَحَسَب ُكل. 

؟ َوَما ُهَو َبْيِتي َحتى َأْوَصْلتَِني ِإَلى هُهَنا؟  َمنْ «: َفَدَخَل اْلَمِلُك َداُوُد َوَجَلَس َأَماَم الرب َوَقالَ ١٨ بِدي الرهَذا َأْيًضا ١٩َأَنا َيا َسي َوَقل
، َفَتَكلْمَت َأْيًضا ِمْن ِجَهِة َبْيِت َعْبِدَك ِإَلى َزَماٍن َطِويل، َوهِذِه َعاَدةُ  بِدي الردِ  ِفي َعْيَنْيَك َيا َسياِإلْنَساِن َيا َسي بَوِبَماَذا ٢٠. ي الر

؟  بِدي الرُمَك َوَأْنَت َقْد َعَرْفَت َعْبَدَك َيا َسيَف ٢١َيُعوُد َداُوُد ُيَكلَها ِلُتَعرَفِمْن َأْجِل َكِلَمِتَك َوَحَسَب َقْلِبَك َفَعْلَت هِذِه اْلَعَظاِئَم ُكل
َوَأيُة ُأمٍة َعَلى ٢٣. لُه، ألَنُه َلْيَس ِمْثُلَك َوَلْيَس ِإلٌه َغْيَرَك َحَسَب ُكل َما َسِمْعَناُه ِبآَذاِنَناِلذِلَك َقْد َعُظْمَت َأيَها الرب اإلِ ٢٢. َعْبَدكَ 

ُم اْلَعَظاِئَم َوالتَخاِويَف َألْرِضَك َأَماَم َل َلكُ اَألْرِض ِمْثُل َشْعِبَك ِإْسَراِئيَل الِذي َساَر اُهللا ِلَيْفَتِدَيُه ِلَنْفِسِه َشْعًبا، َوَيْجَعَل َلُه اْسًما، َوَيْعمَ 
َوثَبت ِلَنْفِسَك َشْعَبَك ِإْسَراِئيَل، َشْعًبا ِلَنْفِسَك ِإَلى اَألَبِد، َوَأْنَت َيا ٢٤. َشْعِبَك الِذي اْفَتَدْيَتُه ِلَنْفِسَك ِمْن ِمْصَر، ِمَن الشُعوِب َوآِلَهِتِهمْ 

. اْفَعْل َكَما َنَطْقتَ َواآلَن َأيَها الرب اِإللُه َأِقْم ِإَلى اَألَبِد اْلَكَالَم الِذي َتَكلْمَت ِبِه َعْن َعْبِدَك َوَعْن َبْيِتِه، وَ ٢٥. اَرب ِصْرَت َلُهْم ِإلهً 
ألَنَك َأْنَت َيا َرب ٢٧. ُكْن َبْيُت َعْبِدَك َداُوَد ثَاِبًتا َأَماَمكَ َوْليَ . َرب اْلُجُنوِد ِإلٌه َعَلى ِإْسَراِئيلَ : َوْلِ◌َيَتَعظِم اْسُمَك ِإَلى األََبِد، َفُيَقالَ ٢٦

َالةَ : اْلُجُنوِد ِإلَه ِإْسَراِئيَل َقْد َأْعَلْنَت ِلَعْبِدَك َقاِئالً  َي َلَك هِذِه الصي َأْبِني َلَك َبْيًتا، ِلذِلَك َوَجَد َعْبُدَك ِفي َقْلِبِه َأْن ُيَصلَن َيا َواآل٢٨. ِإن
َفاآلَن اْرَتِض َوَباِرْك َبْيَت َعْبِدَك ِلَيُكوَن ِإَلى اَألَبِد ٢٩. َسيِدي الرب َأْنَت ُهَو اُهللا َوَكَالُمَك ُهَو َحق، َوَقْد َكلْمَت َعْبَدَك ِبهَذا اْلَخْيرِ 

  " .»َرْك َبْيُت َعْبِدَك ِبَبَرَكِتَك ِإَلى األََبدِ َفْلُيَبا. َأَماَمَك، َألنَك َأْنَت َيا َسيِدي الرب َقْد َتَكلْمتَ 
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ي احنا ليا رب، احنا موجودين النهاردة وكلمتك قدامنا، وحاسسين بعظمة حقيقة إن اللي داود كان بيصلي له هنا، هو ال
حتاجين روحك يعلمنا، م. عايزين نتعلم النهاردة ازاي اتعاملت معاه ونتعلم من الكالم ده عن عالقتنا معاك. بنصلي له دلوقتي

بنصلي . النهاردةيغيرنا وينقلنا بنصلي إن روحك . ةقلوبنا النهاردوياخد كلمتك اللي صمدت على مدار األجيال ويحييها في 
، وعهدك مع داود في صموئيل ة، وٕان شعبك يتبني على أساس وعودكدإننا نشوف ناس حياتهم تتغير بالكلمة لألبد النهار 

  . آمين. ساعدنا، بنصلي، لمجد اسمك. ٧التاني 

عهود مختلفة في الكتاب، واتكلمنا  ٤شفنا لغاية دلوقتي . ص بتاعنا النهاردةودي خلفية النَ . اتكلمنا كتير عن العهود المختلفة
ع آدم وحوا من خالل الوعود في البداية، في التكوين ، اهللا اتعامل مالعهد مع آدم، عهد الخليقةأوًال، . عهود دول ٤عن كل الـ 

، اهللا وعد إنه هايبعت شخص هايسحق العدو، هايسحق ١٥: ٣وفي التكوين . ، وحتى بعد دخول الخطية في العالم٢و ١
  . دمآفي األول عندنا العهد مع . الفداء، هايفتدي الناس لنفسه ويتممالحية، 

الرب وعد إنه مش هايدمر . مذكورة" العهد"ودي كانت أول مرة نالقي فيها حرفًيا كلمة . البقاءالعهد مع نوح، عهد ثانًيا، عندنا 
  . وكانت عالمة العهد هي قوس قزح. الرب هايحافظ على البشر للنهاية. خليقته مرة تاني بالطوفان

ه إن ١٢ب قال إلبراهيم في التكوين الر . مع إبراهيم، عهد الوعد ١٧، و١٥، و١٢وده يجيبنا للعهد التالت، اللي في التكوين 
نسلك وهاديكو  هابارك. األصحاحات اللي بعد كده وده ظهر في. الفالني بالنسبة لنسلك هايباركه والبركة هاتبقى بالشكل

  . أرض، والنتيجة إن كل شعوب األرض هاتتبارك عن طريقكو

، ١٨، و١٧، و١٥، و١٢منا عن التكوين لكوات. وكنت قدمت لكو الوعظات من النصوص الكتابية دي لما كنت في الهند
. شفنا الرب بيدي وعوده لآلباء دول وازاي كانوا بيعيشوا الوعود. وشفنا في حياة إسحق ويعقوب ازاي إن الوعد بيتحقق. ٢٢و

  . جابنا لعبودية شعب اهللا في أرض مصروده 

وهناك عند جبل سيناء، الرب أعلن عن مجده . عهد الناموسمع موسى وشفنا الرب خرجهم من مصر وجابهم لجبل سيناء، 
وعايز أفكركو إننا لما بنشوف العهود دي، وبعدين نشوف عهد جاي . قلنا الكالم ده قبل كده. ه؛ الناموسالشعبه، واداهم وصاي

  . عهود اللي كانت قبلهلبعدهم، فمش معنى كده إن العهد األجدد ده بيلغي ا

بني كان من اللي حصل هو إن كل عهد من دول لك. يبقى نرمي عهد إبراهيم ما جه عهد موسى خالص، أول: مش بنقول
وهانفضل بالطريقة دي لغاية ما . في تاريخ الفداء بطريقة تراكميةتعامالت اهللا مع شعبه على العهد اللي قبله، وبنشوف 

  . في العهد الجديدتعامالت اهللا معانا لنوصل 
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لكن ده معناه إننا عشان نفهم العهد اللي لسة جاي ده، ونشوف ازاي نتعامل مع اهللا، الزم نشوف ازاي اهللا اتعامل مع شعبه 
إيه حاجة رائعة قد  ".باإليمان"ترنيمة : رنمهابعشان كده باحب قوي الترنيمة اللي . ودي حاجة جميلة جًدا. النقطة ديلغاية 

لكن بنقول إبراهيم ألنه أول يفهم إنه جاي ورا طابور طويل من األجيال، من أول إبراهيم، ومن قبل إبراهيم كمان،  إن الواحد
ى على جبل ونفس اإلله اللي اتقابل مع موس. اوٕاله إبراهيم هو إلهن. دول أجيال من الناس اللي عاشوا مع اهللا. شعب اهللا

اللي قال الوعود دي لداود، هو اإلله نفس اإلله . شيء رائع. نت في خلوتنا الصبحنقابله أنا وابسيناء، هو نفس اإلله اللي 
  . انت كمان وقلنا المرة اللي فاتت إنه مش بس راعي داود، لكن كمان راعيك. عنااتب

الت اهللا ملتعانا مِ هألنه مهم جًدا في فِ لغاية عندنا،  ٧فاحنا في الطابور الطويل ده، وده يجيب اللي حصل في صموئيل التاني 
  . ةكل؛ عهد الممالعهد مع داودد العهد القديم؛ و عهبونا للعهد الخامس، اللي هو آخر عهود دول اللي بيجي ٤فعندنا الـ . معانا

وأقرب حاجة . وعندك حق؛ الكلمة مش موجودة!" ماالقيتش كلمة عهد في األصحاح"وتقول،  ٧ف صموئيل التاني و شممكن ت
اللي مستخدمة كتير كمرادف لكلمة  ,hesed" هيسيد"، لما الرب بيتكلم عن محبته الثابتة وبيقول كلمة ١٥هانالقيها في عدد 

وتتكلم عن عهد اهللا  ٧فيه فقرات تانية في العهد القديم بترجع لصموئيل التاني . مش مذكورة حرفًيا" العهد"لكن كلمة ." عهد"
  . داود كل مفسرين العهد القديم بيسموا الفقرة دي العهد الداودي، يعني دخول اهللا في عهد مع مع داود، عشان كده

عايزكو تشوفوا دلوقتي ازاي إن العهد ده ليه عالقة ومبني على كل الطرق اللي اتعامل بيها اهللا مع شعبه في العهود اللي قبل 
عايز أديلك بعض اآليات، واحنا بنقرا صموئيل ب كتير هنا، لكن لو ماعندكش مانع تكتب في كتابك المقدس، ل مش هانقَ . كده

  . براهيم وموسى قبلهإل، تقدر ترجع لها وتشوف ازاي إن اللي الرب قاله لداود هنا هو نفسه اللي قاله ٧التاني 

ْهَت، َوَقَرْضُت َجِميَع َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمَك، َوكُ "، الرب بيقول، ٩: ٧فمثًال، لو بصينا على صموئيل التاني  ْنُت َمَعَك َحْيُثَما َتَوج
فاكرين حد تاني الرب قال له هاعظم اسمك؟ أيوة، إبراهيم في " .َوَعِمْلُت َلَك اْسًما َعِظيًما َكاْسِم اْلُعَظَماِء الِذيَن ِفي اَألْرضِ 

َفَأْجَعَلَك ُأمًة َعِظيَمًة َوُأَباِرَكَك ". العهد مع إبراهيم ده. ٢: ١٢التكوين : ٩عدد فاكتب ملحوظة جانبية جنب . ٢: ١٢التكوين 
  ." َوُأَعظَم اْسَمكَ 

هل ." اِنِه، َوَال َيْضَطِرُب َبْعدُ َوَعيْنُت َمَكاًنا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئيَل َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن ِفي َمكَ "، ٧من صموئيل التاني  ١٠ولو رحنا لعدد 
ِلَنْسِلَك ُأْعِطي هِذِه  "الرب قال إلبراهيم، . ١٨: ١٥بص على التكوين . الرب قبل كده وعد شعبه بمكان يسكنوا فيه؟ بالتأكيد

  . فالنيلوبيقول من الفرات للمكان الفالني والمكان ا." اَألْرَض 
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" .آَباِئَك، ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسَلَك الِذي َيْخُرُج ِمْن َأْحَشاِئَك َوُأثَبُت َمْمَلَكَتهُ َمَتى َكُمَلْت َأياُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع "، ١٢بصوا على عدد 
قال إلبراهيم هاعمل لك نسل، وحتى هاتالقوا نفس هو المكان اللي فيه اهللا  ٧-٣: ١٧التكوين . ٧-٣: ١٧التكوين اكتب هنا 

وهنا الرب بيكلم ." َوُمُلوٌك ِمْنَك َيْخُرُجونَ  "، ١٧توب كمان في التكوين ومك. يعني أوالد من ُصلَبك، من عيلتك. الكلمة؛ نسل
  . وده بالظبط اللي قاله الرب إلبراهيم. هاثبت مملكة ابنكملك وبيقول له 

وهانتكلم عن ." َأَنا َأُكوُن َلُه َأًبا َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبًنا"،  ٧من أصحاحنا؛ صموئيل التاني  ١٤حاجة تاني، بص على عدد 
. ودي مش أول مرة الرب يقول عن شعبه أو عن حد إنه ابنه. ٢٢: ٤الخروج ضوع ده بعد شوية، لكن اكتب جنبها هنا و الم

تكلم هان" .ِإْسَراِئيُل اْبِني اْلِبْكرُ : هَكَذا َيُقوُل الرب : َفَتُقوُل ِلِفْرَعْونَ "، لما موسى كان رايح لفرعون، الرب قال، ٢٢: ٤في الخروج 
لكننا شفنا فكرة إن الرب بيتعامل مع شعبه زي أب مع ابنه في . بعد شوية ٧أكتر عن فكرة االبن اللي في صموئيل التاني 

  . العهود اللي قبل كده كمان

: ظة هناو ملحاكتب ." َشْعِبَك الِذي اْفَتَدْيَتُه ِلَنْفِسكَ "، للرب نالقي داود بيقول ٧من صموئيل التاني  ٢٤و ٢٣لما نروح لعدد 
  . عهدأي دي لغة هي و ." َوَأتِخُذُكْم ِلي َشْعًبا، َوَأُكوُن َلُكْم ِإلًها" ، تقريًبا نفس الكالم الي قاله الرب لموسى،٧- ٦: ٦الخروج 

وده هدف ِسفر الخروج ." َوَلْيَس ِإلٌه َغْيَركَ ِلذِلَك َقْد َعُظْمَت َأيَها الرب اِإللُه، َألنُه َلْيَس ِمْثُلَك "، أنا فوتته، ٢٢تعالوا نرجع لعدد  
. ١١: ١٥، و١٤: ٩، و١٠: ٨، والخروج ١٤: ٩، والخروج ١٠: ٨والخروج  ١١: ١٥الخروج : اكتب ملحوظة عندك. كله

والشعب قال وهو خارج من ." أنا هاوري فرعون إن مفيش إله غيري: "كان بيقولالخروج إن اهللا ِسفر رة على الفكرة المسيطِ 
؟"، ١١: ١٥مصر في الخروج  اهللا أعلن إن مفيش اسم تاني يستحق العبادة غير اسمه" َمْن ِمْثُلَك َبْيَن اآلِلَهِة َيا َرب .  

، ١٧تعالوا نروح للتثنية . عايزكو تفتحوا معايا الشاهد ده. على أمور اهللا عملها فعالً احنا شايفين هنا إن فيه أدلة كتير كلها 
عشان كده إسرائيل في األصل . ك عليهمملُ لما الرب إدا شعبه الناموس، قال لهم إنه هايُ . الكتاب المقدسوده خامس ِسفر في 

بس كان عارف إن شعبه . يهوه هو الملك، هو اللي بيحكم. الرب، يهوههي بلد ثيوقراطية، ده معناه إن مين هو ملك إسرائيل؟ 
أوعوا تطلبوا "، ١٧فقال لهم هنا في التثنية . شعوب الوثنية اللي جنبهملهايقعوا في الفخ ويطلبوا لنفسهم ملك تاني زي كل ا

  ." ملك، ماينفعش يكون لكو ملك زي باقي الشعوب الوثنية

الرب قال لشعبه في . ٧صموئيل التاني  وده ليه عالقة كبيرة باللي حصل في. ١٤: ١٧تعالوا نسمع أوامر اهللا في التثنية 
  ، ١٤: ١٧التثنية 
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َأْجَعُل َعَلي َمِلًكا َكَجِميِع اُألَمِم الِذيَن : َمَتى َأتَْيَت ِإَلى اَألْرِض الِتي ُيْعِطيَك الرب ِإلُهَك، َواْمَتَلْكَتَها َوَسَكْنَت ِفيَها، َفِإْن ُقْلتَ "
َال َيِحل َلَك َأْن َتْجَعَل َعَلْيَك . ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتَك َتْجَعُل َعَلْيَك َمِلًكا. َفِإنَك َتْجَعُل َعَلْيَك َمِلًكا الِذي َيْخَتاُرُه الرب ِإلُهكَ ١٥. َحْوِلي

َال : َل َلُكمْ َولِكْن َال ُيَكثْر َلُه اْلَخْيَل، َوَال َيُرد الشْعَب ِإَلى ِمْصَر ِلَكْي ُيَكثَر اْلَخْيَل، َوالرب َقْد َقا١٦. َرُجًال َأْجَنِبيا َلْيَس ُهَو َأَخاكَ 
ًة َوَذَهًبا َال ُيَكثْر َلُه َكِثيًرا. َوَال ُيَكثْر َلُه ِنَساًء ِلَئال َيِزيَغ َقْلُبهُ ١٧. َتُعوُدوا َتْرِجُعوَن ِفي هِذِه الطِريِق َأْيًضا َوِعْنَدَما َيْجِلُس ١٨. َوِفض

َفَتُكوُن َمَعُه، َوَيْقَرُأ ِفيَها ُكل َأياِم ١٩ِمْن هِذِه الشِريَعِة ِفي ِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اْلَكَهَنِة الالِوييَن، َعَلى ُكْرِسي َمْمَلَكِتِه، َيْكُتُب ِلَنْفِسِه ُنْسَخًة 
ِلَئال َيْرتَِفَع َقْلُبُه َعَلى ٢٠َض ِلَيْعَمَل ِبَها، ائِ َحَياِتِه، ِلَكْي َيَتَعلَم َأْن َيتِقَي الرب ِإلَهُه َوَيْحَفَظ َجِميَع َكِلَماِت هِذِه الشِريَعِة َوهِذِه اْلَفرَ 

  " .ِلَكْي ُيِطيَل اَألياَم َعَلى َمْمَلَكِتِه ُهَو َوَبُنوُه ِفي َوَسِط ِإْسَراِئيلَ . ِإْخَوِتِه، َوِلَئال َيِحيَد َعِن اْلَوِصيِة َيِميًنا َأْو ِشَماالً 

الزم يكون . كن الفكرة هي إنه الزم الملك األرضي يكون بيمثلني أنا الملك السماويممكن يبقى عندكو ملك، ل"الرب قال لهم، 
هاتمشوا ورايا "الرب قال، " ؟ الربقريب من ناموسي، وبيمشي في طرقي، عشان يقودكو، فتبقوا في النهاية بتتبعوا أنهي ملك

وده اللي حصل هنا . لمملكة يهوه، مملكة اهللا، تبقى انعكاس لحكمهفالفكرة كلها من مملكة داود إنها تبقى انعكاس ." انا الملك
وكانوا بيلقبوا . كانوا بيعملوا كده مع الملوك، بيمسحوهم. ، صموئيل مسح داود ملك٥في أصحاح . ٧في صموئيل التاني 

  ." أنا هاعملك ملك وأثبت مملكتك: فداود اتمسح والرب قال له. الملك بالمسيح، مسيح الرب

أي مملكة الزم هايكون . والهدف، والمكان، الناسأوجه ألي مملكة في الواقع؛  ٣أوجه للمملكة، وهي  ٣و تفكروا في عايزك
بشعب فتعالوا نبتدي .  ألهداف اهللا، في مكان اهللا، شعب اهللامملكة اهللا، مملكة داود هي . فيها ناس، في مكان، وليها هدف

  . ٧ومن أول هنا تعالوا نتأمل بعمق في اللي الرب قاله لداود في صموئيل التاني . اهللا

الحاجة الظريفة إن . نسل مستمر. مملكة مستمرةمن نسل داود الرب هايثبت الرب قال لداود إنه من الوقت ده، أول حاجة، 
أنا عايز أبني لك "الموقف ويقول لداود،  يقلبفنالقي الرب  ،األصحاح بيبدأ إن داود بيقول للرب، أنا عايز أبني لك بيت

   ".ساللة مستمرةتبقى بيت، تبقى  ، أنا عايز عيلتكبيت

َمَتى َكُمَلْت َأياُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آَباِئَك، ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسَلَك الِذي َيْخُرُج ِمْن َأْحَشاِئَك "، ١٣و ١٢بنالقي الكالم ده في عدد 
هنا، ألنها مهمة " ألبدإلى ا"ى كلمة، عمل دايرة علإ" .ُهَو َيْبِني َبْيتًا الْسِمي، َوَأَنا ُأثَبُت ُكْرِسي َمْمَلَكِتِه ِإَلى اَألَبدِ . َكَتهُ َوُأثَبُت َمْملَ 

  . في الفقرة كلها جًدا

، ٢٤لما تروح لعدد وبعدين ." َيُكوُن ثَاِبتًا ِإَلى األََبدِ ُكْرِسيَك . َوَيْأَمُن َبْيُتَك َوَمْمَلَكُتَك ِإَلى اَألَبِد َأَماَمكَ "، ١٦بص على عدد 
َواآلَن َأيَها الرب اِإللُه َأِقْم ِإَلى : "٢٥وعدد " .ْعًبا ِلَنْفِسَك ِإَلى اَألَبدِ َوثَبت ِلَنْفِسَك َشْعَبَك ِإْسَراِئيَل، شَ "هاتالقي صالة داود للرب، 

َفاآلَن اْرَتِض َوَباِرْك َبْيَت َعْبِدَك ِلَيُكوَن ِإَلى : "٢٩وعدد ." ِإَلى اَألَبدِ  َوْلِ◌َيَتَعظِم اْسُمكَ : "٢٦وعدد ." َتَكلْمَت ِبهِ اَألَبِد اْلَكَالَم الِذي 
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نا احنا وده ليه عالقة كبيرة بي." اللي أنا باعمله دلوقتي هايستمر لألبد"لما الرب قال الكالم ده كان بيقول، ." َأَماَمكَ  اَألَبدِ 
احنا ماشيين في . ٢١لسة شغال لغاية دلوقتي في القرن الـ  ٧الموجدين هنا النهاردة، ألن اللي الرب قاله في صموئيل التاني 

. علينا، وليه تأثير كبير لغاية عندنا وصلفالَنص ده . واللي قاله الرب لسة ليه قوة هنا." إلى األبد"اللي كتاب قال عنه إنه 
  . نسلك هايستمر لألبد. نسل مستمرفاحنا بنشوف هنا 

الرب قال، . ١٣و ١٢تعالوا نرجع لعدد . الكالم هنا بيحلو قوي. نسلك هايستمر، وابن ُمَكرم هايملك. م هايملكر كَ ابن مُ ثانًيا، 
" هو"مين " .ُهَو َيْبِني َبْيًتا الْسِمي، َوَأَنا ُأثَبُت ُكْرِسي َمْمَلَكِتِه ِإَلى اَألَبدِ . َمْمَلَكَتهُ ُأِقيُم َبْعَدَك َنْسَلَك الِذي َيْخُرُج ِمْن َأْحَشاِئَك َوُأثَبُت "

. هو اللي هايبني الهيكل. اللي بيتكلم عنه هنا؟ هو بيتكلم عن مين؟ سليمان ابن داود، الملك اللي بعده هو اللي هايبني البيت
ي، ونروح ألخبار نأسفار، هانعدي الملوك األول والملوك التا ٣هانفوت . األولألخبار األيام  تعاال نروح. تعالوا أوريهالكو

  . ٢٢أخبار األيام األول . األيام األول

قوي الكالم ده " .َأَنا َأُكوُن َلُه َأًبا َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبًنا. "اللي بنشوفه هنا شيء جميل، الرب قال لداود إن ابن داود هايبقى ابنه
هنا داود بيقرب من وفاته، ومكتوب إنه استدعى ابنه سليمان . ٦: ٢٢بصوا المكتوب في أخبار األيام األول . جًدا، وبيتحقق

  . وكلفه إنه يبني بيت للرب، إله إسرائيل

َيا اْبِني، َقْد َكاَن «: ِلُسَلْيَمانَ َوَقاَل َداُوُد . "٧ده كالم داود البنه سليمان، وهايقول له هنا اللي الرب قالهوله في صموئيل التاني 
َقْد َسَفْكَت َدًما َكِثيًرا َوَعِمْلَت ُحُروًبا َعِظيَمًة، َفَال َتْبِني َبْيتًا : َفَكاَن ِإَلي َكَالُم الرب َقاِئالً . ِفي َقْلِبي َأْن َأْبِنَي َبْيًتا الْسِم الرب ِإلِهي

ُهَوَذا ُيوَلُد َلَك اْبٌن َيُكوُن َصاِحَب َراَحٍة، َوُأِريُحُه ِمْن َجِميِع َأْعَداِئِه َحَواَلْيِه، . َكِثيَرًة َعَلى اَألْرِض َأَماِميالْسِمي َألنَك َسَفْكَت ِدَماًء 
َو َيْبِني َبْيًتا الْسِمي، َوُهَو َيُكوُن ِلَي هُ "، ١٠اسمعوا عدد " .َفَأْجَعُل َسَالًما َوَسِكيَنًة ِفي ِإْسَراِئيَل ِفي َأياِمهِ . َألن اْسَمُه َيُكوُن ُسَلْيَمانَ 

وزي ما . بنشوف هنا إن الرب أقام سليمان ملك عشان يكون ابنه" .اْبًنا، َوَأَنا َلُه َأًبا َوُأثَبُت ُكْرِسي ُمْلِكِه َعَلى ِإْسَراِئيَل ِإَلى األََبدِ 
  . ده المطلوب من سليمانكان هو االبن بيعكس صورة أبوه، 

: ٢٩صوا على أخبار األيام األول ب. وضوع بيبقى أعمق من كده كمان، تعالوا نروح آلخر أصحاح في أخبار األيام األولالم
َوَملُكوا ثَاِنَيًة ُسَلْيَماَن ْبَن : "٢٢داود هنا على فراش الموت، ومسحوا سليمان ملك، اسمعوا عدد . األعداد دي قوية جًدا. ٢٢

اسمعوا . الرباللي تبع سليمان بقى الحاكم " رئيًسا للرب،"الكالم ده مهم جًدا، " .رب َرِئيًسا، َوَصاُدوَق َكاِهًناَداُوَد، َوَمَسُحوُه ِلل
َعَلى ُكْرِسي َوَجَلَس ُسَلْيَماُن . "خدتوا بالكو؟ هاقراهالكو تاني." َوَجَلَس ُسَلْيَماُن َعَلى ُكْرِسي الرب َمِلًكا َمَكاَن َداُوَد َأِبيهِ : "٢٣عدد 

لكن . مين اللي بيقعد على كرسي الرب؟ ممكن انت تقعد على عرش الرب؟ الرب هو اللي بيقعد على عرشه." الرب َمِلًكا
  . عرش الرب َنص هنا بيقول إن سليمان قعد علىال
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. خالله يتعامل اهللا مع شعبه نالرب بيقيم ملوك، والفكرة كلها إن الرب بيعين ملك عشان م. خلوا بالكو إيه اللي بيحصل هنا
هايمثل الملك السماوي بصفته ابنه،  الملك األرضيالملك هايمثل اهللا عند الشعب، . الملك الزم يلهج في كلمة اهللا مع الشعب

  ." هايبقى ابني، وهايعكس لشعبي أبوتي"

  . لألبد ومملكته هاتثبت. لألبد هايستمر، وابن ُمَكرم هايملك نسل. ابن ُمَكرم هايملك

  . لألبد هايستمر، وابن ُمَكرم هايملك نسلهللا في ، شعب االناسشفنا 

الرب . جاب الشعب ألرضفعًال احنا شفنا كتير في العهد القديم أهمية األرض، والرب . ٧تعالوا نرجع تاني لصموئيل التاني 
." أنا هاوصلكو ألرض، هاتستريحوا فيها من األعداء اللي حواليكو، وهاتثبتوا في األرض دي"، ١٢و ١١قال في التثنية 

َوَعيْنُت َمَكاًنا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئيَل َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن ِفي َمَكاِنِه، وََال َيْضَطِرُب َبْعُد، "، ١٠: ٧في صموئيل التاني اهللا قال فعشان كده 
لِ  َوَال َيُعوُد َبُنو ُلوَنُه َكَما ِفي اَألوعلى مدار . اهللا جابهم لمكان يستمتعوا فيه براحة اهللا: بصوا الرب بيعمل إيه." اِإلْثِم ُيَذل

في مملكتي، "قال لهم،  ودلوقتي الرب. من مكان لمكان بيتنقلوا دايًماتاريخهم، من أيام إبراهيم، وهم رحالة، عايشين في خيام، 
   ".مملكة داود، هاجيبكو مكان راحة، هاتستريحوا فيه من أعداءكو

. ، ألن مجد اهللا كان دايًما بيتنقل مع خيمة االجتماعمكان هايشوفوا فيه مجد اهللا، لكن كمان مكان هايستمتعوا فيه براحة اهللا
  . هايبني هيكل هايسكن فيه مجدي، هنا في أورشليم." ي َبْيًتا الْسِميَيْبنِ "لكن سليمان . كان تابوت العهد بيتنقل من مكان لمكان

   .وهو ده الوعد اللي اهللا إداهولهم في المملكة. ، مجدي هايسكن بينكوومجدي، راحةهاديكو في المكان ده 

  . أهداف اهللالكن ليه؟ الرب إداهم الوعود دي ليه؟ عشان  

 ٢٤قرينا الكالم ده في عدد . وده واضح. عشان يفدي شعب مختار: السبب األول: ليه الرب قال الكالم ده لداود؟ لسببين
بس مش بس . لك للربشعب منتمي ليه، من بين كل شعوب األرض، شعب إسرائيل هايبقى مُ  الرب أقام لنفسه شعب،. ٢٥و

  . عشان شعب إسرائيل

َوَأيُة ُأمٍة "، ٢٣: ٧لما تبص على صموئيل التاني . لنفسه، لكن خلوا بالكو من حاجة هو صحيح عشان الرب يفتدي شعب
نالقي  ٢٦عشان كده لما نوصل لعدد ." َعَلى اَألْرِض ِمْثُل َشْعِبَك ِإْسَراِئيَل الِذي َساَر اُهللا ِلَيْفَتِدَيُه ِلَنْفِسِه َشْعًبا، َوَيْجَعَل َلُه اْسًما

تحس إن فيه ." َواآلَن َيا َسيِدي الرب َأْنَت ُهَو اهللاُ "، ٢٨خر، في عدد ولما نوصل لآل." َعظِم اْسُمَك ِإَلى اَألَبدِ َوْلِ◌َيتَ "مكتوب، 
، اهللا افتدا شعب مختار لنفسهقلنا إن الهدف هو إن . لكن أل، الفكرة هي إن اهللا بيعلن عن عظمته. تكرار مالهوش الزمة
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هي  .الرب هو اإلله الوحيد. مفيش زي الرب. بيهوه، إنه يعلن لألمم إن ماحدش يتقارن ُيقاَرن بأحد اهللا الوكمان إعالن إن 
  . دي الفكرة كلها

يا رب، الناس من كل "، لما دشن سليمان الهيكل، قال إيه؟ قال له، ٤٣- ٤١: ٨لما نقرا عن تدشين الهيكل في ملوك األول 
انت بتعمل اسم لنفسك بين كل األمم، عشان تظهر . هاييجوا المكان ده، وهايشوفوا إنك انت اهللاألمم وأجانب من كل مكان 
  ." لكل األمم إن مفيش إله زيك

عن طريق  هاتدوم لألبد، ٧ده اللي شفناه؛ إن اهللا أقام مملكة، مملكة داود، عن طريق العهد الموجود هنا في صموئيل التاني و 
هايبقوا شعب اهللا افتداه عشان يظهر . ين اهللا والشعب، وهناك هايتمعوا بالراحة، ويتقابلوا مع مجدهابن هايملك ويبقى الوسيط ب

  . هي دي مملكة داود. مجده بين األمم

بنشوف االنتصار في ، و ٧انتو شايفين الوعود الكريمة اللي بالنعمة اللي اهللا إداهالهم في صموئيل التاني . بس كان فيه مشكلة
َوَكاَن ِفي َوْقِت "نالقي مكتوب،  ٢ونوصل لعدد  ١١وبعدين لما نوصل ألصحاح . بنالقي داود منتصر ،١٠و ٨أصحاح 

في المعركة، مع إن ده كان الوقت اللي المفروض يكون فيه " (اْلَمَساِء َأن َداُوَد َقاَم َعْن َسِريِرِه َوَتَمشى َعَلى َسْطِح َبْيِت اْلَمِلكِ 
  ) ن وقت خروج الملوك للحربألن ده كا

" ْطِح اْمَرَأًة َتْسَتِحما. َفَرَأى ِمْن َعَلى السَأَلْيَسْت هِذِه «: َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن اْلَمْرَأِة، َفَقاَل َواِحدٌ ٣. َوَكاَنِت اْلَمْرَأُة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر ِجد
؟َبْثَشَبَع ِبْنَت َأِليَعاَم اْمَرَأَة ُأورِ  يا اْلِحثَرٌة ِمْن َطْمِثَها٤. »يَفَأْرَسَل َداُوُد ُرُسًال َوَأَخَذَها، َفَدَخَلْت ِإَلْيِه، َفاْضَطَجَع َمَعَها َوِهَي ُمَطه . ثُم

  " .»ِإني ُحْبَلى«: َوَحِبَلِت اْلَمْرَأُة، َفَأْرَسَلْت َوَأْخَبَرْت َداُوَد َوَقاَلتْ ٥. َرَجَعْت ِإَلى َبْيِتَها

يا أخوة، يا أخوات، . لمحاوالت تغطية على الموضوعلَحمل، وده أدى أدى  ، ودهب زنىلَ الموضوع ابتدا بنظرة، وفي لحظات قَ 
فمحاوالت . مستحيل الواحد يداري خطيته. ممكن تغطيها لوقت قليل، بس ماتقدرش تغطيها. ماتقدرش تغطي على خطيتك

ا َأنُه َقْد َماَت َفَلما َسِمَعِت اْمَرَأُة ُأوِري : "بنالقي مكتوب، ٢٦تغطية الخطية قلبت جريمة قتل، وعلى آخر األصحاح، في عدد 
َوَأما اَألْمُر الِذي . َوَلما َمَضِت اْلَمَناَحُة َأْرَسَل َداُوُد َوَضمَها ِإَلى َبْيِتِه، َوَصاَرْت َلُه اْمَرَأًة َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا. ُأوِريا َرُجُلَها، َنَدَبْت َبْعَلَها

 َفَعَلُه َداُوُد َفَقُبَح ِفي َعْيَنِي الر ومن اللحظة دي، كل حاجة  .مجد يهوه الملكاللي المفروض يعكس ده داود، مسيح الرب، " .ب
  . ألن من هنا بنالقي مملكة داود بيقودها ملوك فاسدين، ملوك أغضبوا الرب. كل حاجة اتغيرت من ساعتها. اتغيرت
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مكتوب . يسوع قال، إخلع عينك. اقفلوا عينيكو يا رجالة. الموضوع بيبتدي بنظرة. ابتدت بنظرة. تشريح الخطية باين بقوة هنا
َخْيٌر َلَك َأْن َتْدُخَل َمَلُكوَت اِهللا َأْعَوَر ِمْن َأْن َتُكوَن َلَك َعْيَناِن َوُتْطَرَح ِفي َجَهنَم . َوإِْن َأْعَثَرْتَك َعْيُنَك َفاْقَلْعَها: "٩مرقس في 
  . يقدر يعيد الزمن وهو عارف النتايج، كان هايقلع عينيه في لحظةه معقول، لو كان داود والكالم د. إقلعها. كالم شديد" .النارِ 

طمع، أو الكبرياء، أو الشهوة، أو لأصغر مكان للشهوة، أو افيه  كانيا أخوة، لو . االستخفافبس داود نظر، واتسلل ليه 
الموضوع بيبان تافه، ويضر . حتى لو لقيت أصغر حاجة شايفها مش مستاهلة، اجري. اجري بسرعة. اجريالمرارة في قلبك، 

الخطية مش . مش بتأثر عليك انت بسالخطية نتايج خطية واحدة؟ مين يقدر يقيس نتايج الخطية؟ مين يقدر يقيس . بعمق
أي خطية في بتأثر على زوجتي وأوالدي والناس اللي الرب إئتمني . بس مش بتأثر علي أناخطيتي . بتأثر عليك انت بس

ليها آثار . أل، الخطية مش متحجمة. تعتقد، أو نعتقد، إننا محجمين الخطيةممكن . أي خطية في حياتك أثرها بيتعداك. عليهم
  . ١٢أصحاح  ، مات في١١الولد اللي اتولد من الزنى في أصحاح . وده موجود في القصة بتاعتنا. كبيرة

وده  .، وداود ماعملش حاجة في الموضوعوبعدين ابن داود عمل اللي عمله أبوه، بس المرة دي عمله مع أخته الغير شقيقة
نجح في التمرد . على أبوه، واحد من والد داود، اللي هو أبشالوم، قتل أخوه، وقاد تمرد بيجيبنا للي حصل بعد كده بسنتين

ولما جت الستارة تنزل على حياة داود، كان فيه صراع بين األسباط اللي في الَشمال . في المملكة كلها عاماألول، وكان 
  . واألسباط اللي في الجنوب

الحكاية دي كلها ابتدت بنظرة واحدة في يوم من . الخطية بتتوغل بسرعة وبتدمر. وبتتحكم بسرعة، بتضر بعمقالخطية 
أسوأ حاجة، عواقب، بس ماكانتش دي  كان فيه أيوة،. حصل ده ماكانش أسوأ حاجة حصلت بس خلوا بالكو، كل اللي. األيام

  . لكن المأساة الحقيقية لخطية داود، وفي أي خطية، هي تحدي اهللا

إيه؟ أل، خطيتك كانت ضد بثشبع، كانت " ِإَلْيَك َوْحَدَك َأْخَطْأُت،"، لما اعترف داود بخطيته، فاكرين قال إيه؟ ٥١في مزمور 
لو انت مخبي . هو ده الغلط الرئيسي. ضد أوريا، لكن الحقيقية هي إن كل ده مايسواش حاجة بالمقارنة بالخطية ضد اهللا

 "،مش عايز أسمع، مش عايز اسمع الكالم ده، مش هارجع عن اللي باعمله"، خطية في السر، لو بتقول في عقلك وقلبك
اهللا . الرب بيكرهها، وكويس إن الرب بيكرهها. ماتقدرش تخبي خطيتك من اهللا :لك حقيقة اقبلها مني بمحبة ونعمةعايز أقول 

  . ده دليل على محبته ليكخلي بالك إنه بدافع كراهيته للخطية ومحبته ليك، جابك المكان هنا النهاردة، . بيكره اللي بيأذيك

اللي بيقود لتدمير اإلنسان، وتعرف إن خطية واحدة هو وتحدي اهللا  ار الخطيةآثالزم تعرف إن . بعيد عن محبته ماتبعدش
الخطية شيء خطير، وشفنا الكالم ده في حياة . هو ده أثر الخطية. بدياأللجحيم با تحكم عليك وعلي إنها  ضد اهللا كفاية جًدا

. الزم يكون قريب من شريعة اهللا، ومايتجوزش زوجات كتيرقالها؛ قال إن الملك والرب . داود، ومن بعده، في حياة سليمان
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واضح إن "ممكن نقول، . الدهب والفضةمايدورش على قال إن الملك و . لكن شفنا سليمان، وحواليه زوجات في كل مكان
ي حصل مع ده الل. وبعدوه عن اهللاأل، ألنهم سرقوا قلبه ." الدهب والفضة حاجة كويسة، بدليل إن الرب بارك سليمان بيهم

زي ما هاتقروا بعد كده، المملكة اتقسمت لَشمال وجنوب، والجنوب هي المملكة اللي فيها . سليمان ومع الملوك اللي جم بعده
  . أورشليم؛ مملكة يهوذا

لقينا ده اللي حصل في المملكة الشمالية، بس المملكة دي هي اللي فيها النسل، واللي فيها . وده اللي شفناه ملك بعد ملك
بس . د عن الربعِ ، وحتى ده، في آخر حياته بِ يوشياكان فيه نقط مضيئة على فترات زي . الملوك فاسدين وبيغضبوا الرب

الرب ." ِإْن َتَعوَج ُأَؤدْبُه ِبَقِضيِب الناسِ . "٧إن الخطية بتسوء أكتر وأكتر، فاهللا عمل اللي قاله في صموئيل التاني خلوا بالكو، 
هاتشوفوا أنا هاعمل إيه باألمم اللي هاجيبهم عليكو، . هاتتفاجأوا"قال لهم، . أمملهم ء بقضيب الناس، فبعت جلب القضا

وهو ده اللي حصل؛ المملكة الشمالية اتدمرت، والمملكة الجنوبية اللي فيها أورشليم، اللي فيها الهيكل، ." عشان تشوفوا تأديبي
  . هاجمها البابليين ودمروا يهوذا وهدوا الهيكل، وأخدوا اللي فضلوا عايشين للسبي

عايزكو . صلاب، أو يتكلموا عن خراب حاألنبياء اللي جم وقتها يا إما كانوا بيقولوا هايحصل كذا وكذا، ويبشروا الناس بالخراو 
تعملوا إيه لو حياتكو اتهدت، لو عيلتكو اتهدت، وانت عايش في أرض . تحاولوا تحطوا نفسكو مكان شعب اهللا في الوقت ده

إيه األمل اللي هاتتعلق . غريبة عبد، ومفيش حاجة زي ما هي؟ ومش باين إن فيه أمل، وانت عمال تدور على أمل تتعلق فيه
فانت ." أنا هاثبت المملكة دي لألبد، النسل هايستمر لألبد، واالبن هايملك لألبد"ألن الرب قال، . ٧ه؟ صموئيل التاني في

  . ماسك في األمل ده، وده اللي بنشوفه في األنبياء كلهم

بصوا على . غيرينهانشوف كام دليل صغيرين، فيه كتير، بس هانشوف كام واحد ص. ٩تعالوا نروح إلشعياء . تعالوا أوريكو
إشعياء هنا بيكلم شعب في الظلمة، وفي حزن، وهنا هو بيبص على المستقبل، بيديهم أمل، . ، هاتعرفوها بسرعة١: ٩إشعياء 

َماُن اَألَوُل َأْرَض . َولِكْن َال َيُكوُن َظَالٌم ِللِتي َعَلْيَها ِضيقٌ "، ١: ٩إشعياء . بيديهم وعود من اهللا َزُبوُلوَن َوَأْرَض َكَما َأَهاَن الز
، َجِليَل اُألَممِ  ْلَمِة َأْبَصَر ُنوًرا َعِظيًما. َنْفتَاِلي، ُيْكِرُم اَألِخيُر َطِريَق اْلَبْحِر، َعْبَر اُألْرُدناِلُك ِفي الظْعُب الساْلَجاِلُسوَن ِفي . َالش

ألَنُه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى "، والكالم هنا معروف قوي، ٦على طول لعدد تعالوا نروح " .َأْرِض ِظَ◌َالِل اْلَمْوِت َأْشَرَق َعَلْيِهْم ُنورٌ 
َياَسُة َعَلى َكِتِفِه، َوُيْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشيًرا، ِإلًها َقِديًرا، َأًبا َأَبِديا، َرِئي َالمِ اْبًنا، َوَتُكوُن الرَالمِ . َس السِرَياَسِتِه، َوِللس َال  ِلُنُمو

، ِمَن اآلَن . "اسمعوا اللي جاي، شوفوا على كرسي مين" ِنَهاَيةَ  َواْلِبر َتَها َوَيْعُضَدَها ِباْلَحقَداُوَد َوَعَلى َمْمَلَكِتِه، ِلُيثَب َعَلى ُكْرِسي
  " .َغْيَرُة َرب اْلُجُنوِد َتْصَنُع هَذا. ِإَلى اَألَبدِ 
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غيرة . داود هايثبت كرسي داود من جديد، وهايسود عدله وبره نسلهللا إن فيه شخص من بيقول إيه إشعياء هنا؟ بيقول لشعب ا
  . فيه رجاء. الرب هاتعمل كده

يسى هو أبو " َوَيْخُرُج َقِضيٌب ِمْن ِجْذِع َيسى، َوَيْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصوِلِه،". هاتالقي نفس الكالم ١: ١١ولو رحت إلشعياء 
، ُروُح اْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشوَرِة َواْلُقوِة، ُروُح اْلَمْعِرَفِة َوَمخَ " داود،داود، يعني من أصول  بَعَلْيِه ُروُح الر َوَيُحل باَفِة الر. 

 بُتُه َتُكوُن ِفي َمَخاَفِة الرى اْلَقاِئَم َراَيًة َوَيُكوُن ِفي ذلِ "، ١٠تعالوا نروح لعدد . رهوبعد كده يتكلم عن بِ ." َوَلذَأْصَل َيس َك اْلَيْوِم َأن
  " .ِللشُعوِب، ِإياُه َتْطُلُب اُألَمُم، َوَيُكوُن َمَحلُه َمْجًدا

إرمياء  تعالوا نفتح. تعالوا نروح للنبي الكبير اللي بعده، إرمياء. الشعب دايًما باصص على قدام، مستنيين الرجاء اللي هاييجي
وفين الرجاء؟ اسمعوا إرمياء بيقول إيه في أصحاح . األنبياء كانوا بيقدموا رجاء وسط كل ده. ونشوف إرمياء بيقول إيه ٥: ٢٣
، َوُأِقيُم ِلَداُوَد ُغْصَن ِبّر،"، ٥: ٢٣ باٌم تَْأِتي، َيُقوُل الرَمِلٌك  َفَيْمِلكُ " يعني حد هاييجي من أصل داود؛ من نسل داود،" َها َأي

الرب : ِفي َأياِمِه ُيَخلُص َيُهوَذا، َوَيْسُكُن ِإْسَراِئيُل آِمًنا، َوهَذا ُهَو اْسُمُه الِذي َيْدُعوَنُه ِبهِ . َوَيْنَجُح، َوُيْجِري َحقا َوَعْدًال ِفي اَألْرضِ 
َنا ِبر. "  

- ٤: ٣في هوشع . خص هاييجي من نسل داودعن ش ٢٨-٢٤: ٣٧بيتكلم في أصحاح حزقيال . الموضوع مستمر بعد كده
اللي ، اهللا هاياخد ١٢- ١١: ٩في عاموس . ، إسرائيل هايتوه من غير ملك، لكن بعد كده هاييجي شخص من نسل داود٥

، وبعد كده، نفس ٧: ١٢في زكريا . لكههايبنيه من جديد، وكل األمم هاتيجي وتشوف مُ  اتدمر في نسل داود وهايصلحه،
ويبقى  هاييجي واحد من نسل داودكل األنبياء دول، وسط كل الملوك الفاسدين دول، . ر تاني، وتاني، وتانيالموضوع بيتكر 

  . ابن هللا، ويعلن الملكوت

هاندخل . ، ده عهد قديم خالص٧ي نخلونا نسيب صموئيل التا. ١تعالوا نروح لوقا . ك السماويلِ كده بقى المسرح مستعد للمَ 
في  شعب اهللا،عايزكو تشوفوا معايا صورة الملك اللي هايعلن الملكوت؛ اللي هي . ١تعالوا نروح لوقا عهد جديد دلوقتي،  في

  . ألهداف اهللا مكان اهللا،

اْلَجِليِل َوِفي الشْهِر الساِدِس ُأْرِسَل ِجْبَراِئيُل اْلَمَالُك ِمَن اِهللا ِإَلى َمِديَنٍة ِمَن "، ٢٦: ١مكتوب في لوقا . شعب اهللاتعالوا نشوف 
وابتدا المالك " .َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْرَيمُ . "مش صدفة أبًدا" .اْسُمَها َناِصَرُة، ِإَلى َعْذَراَء َمْخُطوَبٍة ِلَرُجل ِمْن َبْيِت َداُوَد اْسُمُه ُيوُسفُ 

ْنِت َسَتْحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبًنا َوَها أَ "، ٣١عدد . نشوف قال لها إيه عن ابنها يسوع ٣١تعالوا نروح لعدد . يحييها ويتكلم معاها
يَنُه َيُسوعَ  َداُوَد َأِبيهِ . َوُتَسم اِإللُه ُكْرِسي بُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الر اكتب ملحوظة هنا! أهي." هَذا َيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِلي :

. نها تستمر لألبد، هاتستمر عن طريق ابنك يا مريمالمملكة اللي الرب وعد إ. الرب هايديله عرش داود. ٧صموئيل التاني 
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. نسله هايستمر لألبد ال في مملكة داود إنالرب ق، شعب الرب." َوَيْمِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اَألَبِد، َوَال َيُكوُن ِلُمْلِكِه ِنَهاَيةٌ "
  . يتحقق، وتستمر المملكة ٧عشان صوئيل التاني وده اللي بنالقيه في يسوع؛ يسوع جه من نسل داود، 

َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة . "على ضوء اللي شفناه دلوقتي ٨تعالوا نقرا عدد . والفقرة دي مألوفة عندنا جًدا. ٨: ٢تعالوا نروح للوقا 
. َمَالُك الرب َوَقَف ِبِهْم، َوَمْجُد الرب َأَضاَء َحْوَلُهْم، َفَخاُفوا َخْوًفا َعِظيًما ُرَعاٌة ُمتََبديَن َيْحُرُسوَن ِحَراَساِت اللْيِل َعَلى َرِعيِتِهْم، َوإَِذا

ِة َداُوَد ُمَخلٌص ُهَو َأنُه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِدينَ : َفَها َأَنا ُأَبشُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن ِلَجِميِع الشْعبِ ! َال َتَخاُفوا«:َفَقاَل َلُهُم اْلَمَالكُ 
 بالملك  ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُودَ . ومعناها إيه؟ الممسوح من الرب. كلمة المسيح هي في العبرية إيه؟ المسيا" .اْلَمِسيُح الر

اللي الملكوت المفروض يظهره، . الممثل الكامل عن اهللايسوع هو . وجه كابن اهللا. جه من نسل داود. المسيا جه. الممسوح
  . ملك أرضي ممثل كامل عن اهللا اآلب. الممثل الكامل لآلب. بيبان في المسيح

. هو مكان راحتنا. راحتنافي المسيح بنالقي . وكده شعب اهللا موجود في مكان اهللا. يسوع جه من نسل داود وهو ابن اهللا
هو هنا عرف إنه هايكون أبو يوحنا المعمدان، بس هنا بيتكلم عن اللي اهللا . ، ونشوف كالم زكريا٦٨: ١ارجعوا معايا للوقا 

. َنا َقْرَن َخَالٍص ِفي َبْيِت َداُوَد َفَتاهُ ُمَباَرٌك الرب ِإلُه ِإْسَراِئيَل َألنُه اْفَتَقَد َوَصَنَع ِفَداًء ِلَشْعِبِه، َوَأَقاَم لَ «"اسمعوا اللي قاله، . هايعمله
َخَالٍص "، ٧، نفس اللغة اللي لقيناها في صموئيل التاني ٧١اسمعوا عدد " َكَما َتَكلَم ِبَفِم َأْنِبَياِئِه اْلِقديِسيَن الِذيَن ُهْم ُمْنُذ الدْهِر،

َأْن ُيْعِطَيَنا ِإنَنا ِبَال َخْوٍف، ُمْنَقِذيَن ِمْن َأْيِدي َأْعَداِئَنا، َنْعُبُدُه ِبَقَداَسٍة َوِبّر "، ٧٤وفي عدد " .ِمْن َأْعَداِئَنا َوِمْن َأْيِدي َجِميِع ُمْبِغِضيَنا
. إن المسيح هو راحتنا، إننا بنالقي فيه راحتنا ٤عشان كده كاتب العبرانيين قال في العبرانيين " .ُقداَمُه َجِميَع َأياِم َحَياِتَنا

بتستريح من . انت بتستريح من كل ده ألن المسيح هو برك. تريح من كل صراعاتنا عشان يكون لينا بر أمام اهللا القدوسبنس
  . ركصراعك مع الخطية ألن المسيح هو بِ 

، ٢في يوحنا . هو المكان اللي بنتقابل فيه مع مجد اهللا. وفي المسيح بنشوف مجده، في المسيح بنالقي راحتنا. هي دي الفكرة
، ٤وفي كورنثوس التانية ." َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلبِ "، ١وفي يوحنا . يسوع بيتكلم عن نفسه إنه هو الهيكل

  . يسوع هو إعالن مجد اهللا. عايز تشوف مجد اهللا؟ بص على المسيح." ِإلَناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد اِهللا ِفي َوْجِه َيُسوَع اْلَمِسيحِ "

: لسببينليه؟ . لك إلهيالمسيح جه مَ . وألهداف اهللا، كله في المسيح، شعب اهللا، ومكان اهللا: الملكوت بنشوف يسوع بيحقق
  . غيرين، أوعدكو، بس ركوزوا معايا، الموضوع يستاهلتعالوا نروح كام شاهد كمان ص. عشان يخلص شعب مختاراألول، 

هو الوقت  ٢أعمال . جه، المسيا جه عشان يخلص، عشان يفدي شعب مختار الملك المسيح. ٢٩: ٢تعالوا نروح األعمال 
ب كتب في الكتاتوهاتهنا بطرس هايوعظ أول وعظة، . اللي فيه حل الروح القدس يوم الخمسين وكانت دي أول عظة مسيحية
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قدامه جموع يهود، هايعمل إيه؟ ابتدا الكالم عن واحد ماتتخيلوش إنه . ، وهاتفضل سنين كتير، خلي بالك يا بطرسالمقدس
  . ابتدا الكالم عن داود. يبتدي بيه

اِإلْخَوُة، َيُسوُغ َأْن َأيَها الرَجاُل "قال،  ٢٩من كالم داود، ولما وصل لعدد  ٢٨لـ  ٢٥الكالم عن داود واقتبس في أعداد ابتدا 
داود مات وشبع  :يعني عايز يقول لهم" .ُيَقاَل َلُكْم ِجَهاًرا َعْن َرِئيِس اآلَباِء َداُوَد ِإنُه َماَت َوُدِفَن، َوَقْبُرُه ِعْنَدَنا َحتى هَذا اْلَيْومِ 

ِبيا، َوَعِلَم َأن اَهللا َحَلَف َلُه ِبَقَسٍم َأنُه ِمْن َثَمَرِة ُصْلِبِه َفِإْذ َكاَن نَ ". الكالم اللي قاله في العهد القديم ده كان عن شخص تاني. موت
المسيا، " َسَبَق َفَرَأى َوَتَكلَم َعْن ِقَياَمِة اْلَمِسيِح،"، ٧يقصد هنا صموئيل التاني " ُيِقيُم اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد ِلَيْجِلَس َعَلى ُكْرِسيِه،

َأنُه َلْم تُْتَرْك َنْفُسُه ِفي اْلَهاِوَيِة َوَال َرَأى َجَسُدُه "المسيا، مسيح الرب،  "َسَبَق َفَرَأى َوَتَكلَم َعْن ِقَياَمةِ "تاني هنا، أهي الكلمة متكررة 
َفْلَيْعَلْم َيِقيًنا َجِميُع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َأن "، ٣٦وبعد كده راح للختام، عدد " .َفَيُسوُع هَذا َأَقاَمُه اُهللا، َوَنْحُن َجِميًعا ُشُهوٌد ِلذِلكَ  .َفَساًدا

صلبتوا انتو "حاسيين بحجم الكالم؟ بطرس بيقول لجموع من اليهود، ." اَهللا َجَعَل َيُسوَع هَذا، الِذي َصَلْبُتُموُه َأْنُتْم، َربا َوَمِسيًحا
انتو . وسمرتوه على الصليبانتو أخدتوا المسيا . ، االبن اللي جاي يملكالمسيا، مسيح الرب، اللي جاي من نسل داود

  ." ارجعوا عن خطيتكو وآمنوا بالمسيا. توبوا"لهم بطرس وقال لهم،  فبص" نعمل إيه؟"، فقالوا له." لبتوهص

لو ماسلمتش حياتك للمسيح قبل كده، أشجعك تتوب . بطرس قال نفس الكالم اللي عايز أقوله لكل واحد موجود هنا النهاردة
ارجع عن خطيتك وعن ذاتك، وآمن بالمسيح . الموضوع مش أالعيب دينية. النهاردة، ترجع عن خطاياك، ترجع عن ذاتك

هو ده . من بيه ملك على حياتكآ. اللي جه عشان يخلصك من خطاياك اللي هايتمم الوعود،رجاءك الوحيد، الشخص 
. الرب حررك، دور على راحتك في المسيح. ارجع. مؤمن، ماترضاش باللي انت فيه، ماتقبلش الخطية تاني ويا. الخالص

خلص من أي حاجة تمنعك عنه، فيبقى هو رغبة قلبك الوحيدة، الرجاء اللي تتكل عليه في تدور على مجده، اعرف مجده، وا
  . كل الظروف

زي ما كان جاي مش عشان بس ينقذ شعب مختار، . نفس الفكرة. دهن ينقذ شعب مختار، بس مش بس كجه عشا. هو الملك
يعلن إن عشان يسوع الملك السماوي جه، أيوة عشان يخلص شعب مختار، لكن كمان . لكن كمان عشان يعمل اسم لنفسه

نخلص من  يا رب، ساعدنا. فيش زي الرب إلهناموٕان من خالل خالصنا يبقى واضح لألمم اللي حوالينا إن  ،مفيش زي اهللا
أل، المفروض حياتنا تبقى إعالن . اإليمان المتهاون اللي بيقول إن المسيح هو المسيا، لكن الحياة مش فارقة عن حياة العالم

وزي ما كانوا بييجوا يشوفوا مجد الرب . عن مجد اللي خلصنا، وٕانه يبقى واضح إن فيه حاجة حصلت فينا بنعمة اهللا لمجد اهللا
، ٦األولى نبقى الهيكل، على المستوي الشخصي زي ما مكتوب في كورنثوس  حياتك وحياتي والكنيسةفي الهيكل، يشوفوا 
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هو ده الهدف، إن كل األمم ." مفيش إله زي إلهكو"فيقولوا، . ٣توى الجماعة، زي ما مكتوب في كورنثوس األولى سوعلى م
  . تعمل كده

داخلين في هل صح إن كل األممين دول وكانوا بيسألوا نفسهم ، نشوف اإلنجيل وهو بيوصل لألمم ١٥لما نروح لألعمال 
فاكرين يعقوب عمل إيه؟ كان يعقوب مشترك في االجتماع اللي عملوا فيه مجمع أورشليم، واقتبس من عاموس عيلة الرب؟ 

بالظبط اللي الرب هو ده "، لهم قالفيعقوب . وده من الشواهد اللي قلت لكو عليها، وبتتكلم عن العهد مع داود. ١٢- ١١: ٩
هو ." البشارة لكل العالمنوصل وهو ده اللي اهللا بيعمله، فالزم نقبل . ، وهاتنجذب ليه كل األممقاله، إنه هاييجي شخص يملك

  . عشان نعلن إن مفيش زي اهللا ناحنا مخلوقي. ، وهو ده اللي حصل١٥ده اللي قرروه في أعمال 

دي رؤيا . ، ونشوف كل المشهد ده نهايته إيه٥تعالوا نشوف الرؤيا أصحاح  .مكان واحد بس، أوعدكو ده آخر شاهد نطلعه
بيدوروا على شخص يقدر يقهر . يقود ملكوت اهللا بالكمال والتمام وٕالى األبدسماوية، وبنشوفهم هنا مستنيين شخص يقدر 

َوَرَأْيُت َعَلى "، ١: ٥بيحصل؟ الرؤيا  فإيه اللي. واأللم والمرض والمشاكل واألذى والمآسي اللي بنمر بيها في العالم الخطية
َمْن «:َوَرَأْيُت َمَالًكا َقِويا ُيَناِدي ِبَصْوٍت َعِظيمٍ . َيِميِن اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش ِسْفًرا َمْكُتوًبا ِمْن َداِخل َوِمْن َوَراٍء، َمْخُتوًما ِبَسْبَعِة ُخُتومٍ 

َفَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد ِفي السَماِء َوَال َعَلى اَألْرِض " يعني مين يقدر يملك على الملكوت؟" »ُفك ُخُتوَمُه؟َأْن َيْفَتَح السْفَر َويَ  ُهَو ُمْسَتِحقٌ 
هيم يفتحه؟ إبراِقِدر . سليمان يفتحه؟ ألِقِدر . ر داود يفتحه؟ بالتأكيد ألدِ قِ " .َوَال َتْحَت اَألْرِض َأْن َيْفَتَح السْفَر َوَال َأْن َيْنُظَر ِإَلْيهِ 

  : اسمعوا. بولس يفتحه؟ محدشِقِدر بطرس يفتحه؟ ِقِدر . يفتحهِقِدر محدش منهم . موسى يفتحه؟ ألِقِدر . أل

َال «:َفَقاَل ِلي َواِحٌد ِمَن الشُيوخِ ٥. ْنُظَر ِإَلْيهِ َفِصْرُت َأَنا َأْبِكي َكِثيًرا، ألَنُه َلْم ُيوَجْد َأَحٌد ُمْسَتِحقا َأْن َيْفَتَح السْفَر َوَيْقَرَأُه َوَال َأْن يَ ٤
 .»ةَ ُهَوَذا َقْد َغَلَب اَألَسُد الِذي ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا، َأْصُل َداُوَد، ِلَيْفَتَح السْفَر َوَيُفك ُخُتوَمُه السْبعَ . َتْبكِ 

َوَسِط الشُيوِخ َخُروٌف َقاِئٌم َكَأنُه َمْذُبوٌح، َلُه َسْبَعُة ُقُروٍن َوَسْبُع َأْعُيٍن، ِهَي  َوَرَأْيُت َفِإَذا ِفي َوَسِط اْلَعْرِش َواْلَحَيَواَناِت اَألْرَبَعِة َوِفي٦
َر َخرِت اَألْرَبَعُة َوَلما َأَخَذ السفْ ٨. َفَأَتى َوَأَخَذ السْفَر ِمْن َيِميِن اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرشِ ٧. َسْبَعُة َأْرَواِح اِهللا اْلُمْرَسَلُة ِإَلى ُكل اَألْرضِ 

َهٍب َمْمُلوٌة َبُخوًرا ِهَي َصَلَواُت اْلَحَيَواَناُت َواَألْرَبَعُة َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َأَماَم اْلَخروِف، َوَلُهْم ُكل َواِحٍد ِقيثَاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن ذَ 
َأْنَت َأْن َتْأُخَذ السْفَر َوتَْفَتَح ُخُتوَمُه، ألَنَك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيتََنا ِهللا ِبَدِمَك ِمْن  ُمْسَتِحقٌ «:ِلينَ َوُهْم َيَتَرنُموَن َتْرِنيَمًة َجِديَدًة َقائِ ٩. اْلِقديِسينَ 

  " .»َوَجَعْلَتَنا ِإللِهَنا ُمُلوًكا َوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى اَألْرضِ ١٠ُكل َقِبيَلٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب َوُأمٍة، 

ك معاه، ألننا أوالده وهانملُ . جديدةاللخليقة اك على ملكوت هاييجي يوم والملك بتاعنا هايملُ . نهاية كل شيء يا أخوة هي دي
  . ، وهانعبده طول األبديةألهداف اهللا في مكان اهللا شعب اهللاهاييجي يوم ونكون . وبناته
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مش هانفرد ضهرنا ونستنى . دم اإلنجيل في األرضهانكرس حياتنا لتق. نعمل إيه دلوقتي؟ مش هانقعد مانعملش حاجةلكن 
  . عشان يعلن عظمة الرباحنا الهيكل، والزم الهيكل يروح لألمم يجي للهيكل، أل، تاألمم هي اللي تيجي لنا، األمم هي اللي 

، نقول لهم إن المسيا جه ويقدر ولسانألقصى األرض، لكل أمة وقبيلة وشعب  للذهابهانكرس حياتنا : هو ده اللي هانعمله
  . يخلصهم، وهايخلصهم من خطاياهم

، ورجعت، وكانت كنيسة تانية طلبت إنها تشاركهم، فقالت Guatemalaجالي جواب من أخت من الكنيسة راحت جواتيماال 
  : لهم كده

كنت رايحة بدافع الطاعة، . ل األممأنا قررت أسافر جواتيماال بعد ما شفت في كلمة اهللا إنه بيوصينا نروح نتلمذ ناس من ك"
شغل عايزاكو تدركوا إني أم وزوجة، وباشتغل . مش ألن عندي تثقل بخدمة اإلرساليات، أو ألن عندي تثقل بأهل جواتيماال

  . وصية الربالحد األدني من كنت رايحة عشان بس أنفذ . أنا مش مرسلة، وأنا بالتأكيد مش واعظة. ؤقتم

أطفال بعد ما قضيت أسبوع مع . دنى للبركةألوال بيباركنا بالحد ادنى ألمانته، األحد بال مابيتصرفشلكن مجًدا للرب، هو 
ليه باركني أنا وفيه : وأنا باسأل الرب Birminghamغاليين مابياكلوش أكتر من كباية شوربة في اليوم، رجعت لبرمينجهام 

   .ناس تانيين ماعندهمش، وعايزة أقول لكو الرب وراني إيه

تصرفي فلوس كتير على مش عشان  حلوة،مش عشان يبقى عنِدك حياة مريحة، فيها بيت كبير وعربية . أنا باركِتك لمجدي
  . الحاجات دي مش وحشة، لكن أنا باركِتك عشان األمم تعرفني ويشوفوا مجدي أو التعليم، أو المالبس،الفسح 

حبه لدومينجو  أعلنلكن دلوقتي فهمت إن الرب باركني عشان . كنت طول عمري فاصلة بين بركة الرب وخطة الرب
Domingo دومينجو ،Domingo الرب باركني عشان أظهر رحمته ونعمته . ده راجل عجوز اتعرف على المسيح في جواتيماال

باركني عشان كل . الرب خلصني عشان األمم تعرفه. مكانياتعشان كده الرب إداني دخل وتعليم وإ . ألطفال في جواتيماال
  . األرض تشوف مجده

ألقصى هنا، يعلنوا مجدك المؤمنين من خالل جماعة ع أمهات في الكنيسة، يقدروا هم وأوالدهم، ل عشان كده يا رب، طَ 
  ." األرض

  . بيننا جماعة مؤمنين تتكرس إلعالن مجد المسيا ألقصى األرضَطلع و . بيننا آباء يقودوا الطريقَطلع ويا رب، 


