
 - 1 - 

  3الجزء   -الفداء تاريخ

 .ىذه الواحدة :عشر الرابعالفصل 

 ديفيد بالت . د

18 \ 4 \ 2010  

وانتو بتقمبوا في الكتاب . 27لو سمحتوا تعالوا نفتح كتبنا المقدسة عمى مزمور . 27الَنص الكتابي بتاع النياردة من مزمور 
أدي عشان كده امتياز وشرف حقيقي إني أقدر أخدم الناس بكممة اهلل، إني أقدر . شعب بيحب كممة اهلل إنكوعايز أشكركو 

 . 27وأنا فرحان ومتشوق لمي ىانتعممو سوا النياردة من مزمور . ناس جعانين لييالكممة اهلل غذا من 

َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن "، 4: 27لكن تعالوا نقرا مزمور . األول قبل ما نشوف المزمور كمو بعد شوية 4عايز ألفت انتباىكو لعدد 
يَّراَىا َأْلَتِمُس  ، َوَأَتَفرَّرَس ِفي َىْيَكلِ : الرَّربِّب َواِِإ   ".هِ َأْن َأْسُكَن ِفي َبْيِت الرَّربِّب ُكلَّر َأيَّراِم َحَياِتي، ِلَكْي َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّربِّب

 the ىو الراعي الرئيسي لكنيسة القرية في تكساس Mattمات . Matt Chandlerفيو ناس منكو عارفين مات شاندلر 

Village Church in Texas . لكنو من قريب عرف إن عنده سرطان في المخ، ونوع . أوالد 3سنة، متزوج وعنده  35عنده
لكن . كام سنة قميميين وال أقل، وممكن أكترومفيش توقع أكيد قدامو قد إيو، ىو مش عارف إن كان قدامو . خطير جًدا منو

قال حاجة في . Louisvilleفيل في لوي "نجيلمن أجل اإل معًا"اسمو األسبوع المي فات ناس مننا سمعوه بيوعظ في مؤتمر 
 . الَنص المي قدامنا النياردةبولييا عالقة كمنا كمان، فينا المؤتمر أثرت فيَّر قوي، وأعتقد إنيا ىاتأثر 

 كان بيتكمم عن ازاي جو لمكنيسة وازاي الكنيسة كبرت، وأدرك بمرور الوقت إن الكنيسة المي كان بيرعاىا ماكانتش مستعدة
، لكن لما االتجارب المي كان بيتكمم عنودي من نوعية ال مش متعودين عمىكانوا . كانوا جماعة مؤمنين حديثي اإليمان. لأللم
كل ماكان يالقي الَنص الكتابي يسمح، لما كان يالقي . فابتدا يعمميم عن األلم. عدين لمواجية األلمتأدرك إنيم مش مس جو

فكمميم عن سيادة الرب في وقت األلم، كمميم عن صالح اهلل وسط . باأللم، كان يكمم شعبو عنياإشارة أو نتيجة لييا عالقة 
، . األلم، عن صالح اهلل المي بيخمينا نتغير لصورة المسيح كنت طول الوقت ده "بس بعد كده قال، وىنا الكالم المي بيأثر فيَّر

إن يسوع فيو الكفاية، إن  نت دايًما باسمعك. رب كان بيجيزني أناماكنتش واخد بالي أبًدا إن ال. باحاول أجيزىم لوقت األلم
 ." ودلوقتي، كل كياني بيشيد إنو ىو فعاًل كده. يسوع ىو اليدف، إنو ىو المي بنمشي وراه

ني لو فقدت كل شيء في . عايز أقدر أقول إن حبي لممسيح أكتر من أي حاجة تاني في العالم. نفسي أقدر أقول كده واِإ
إني أقدر أقول زي ما قال مات شاندلر " .اَل َأْنَتِظُر َشْيًئا. ُىَوَذا َيْقُتُمِني"يفية مثاًل، عايز أكون قادر أقول مع أيوب، مشكمة وظ
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Matt Chandler وأعتقد إن المزمور ده خصوًصا، بطريقة واضحة ومفيومة، بيكممنا في . إن يسوع ىو المي انا ماشي وراه
يو رد فعمنا؟ نعمل زي أصحاب أيوب وال . يمكن يكون ده النياردة أو بعدين، لكنو بيجيزنا. زنابمعنى إنو بيجو. االتجاه ده واِإ
نو ىل عندنا الثقة األكيدة إنو حتى لو كل شيء في العالم وقع ؟زي أيوب نو صالح، واِإ ىدف ىو ، فالمسيح فيو الكفاية، واِإ
 الحياة؟ 

وىانشوف ازاي . ويقين شديد، وحيدطمب ، تقييم قاسي. أقسام بسيطة 3أنا قسمتو لـ . بطرق مختمفةممكن نشوف المزمور ده 
ن اهلل ىو ال" ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب "، 4قت األلم كان بيبص عمى عدد إن داود في و  . ىدف، وىو الشبعواِإ

احنا مش عارفين خمفية المزمور . داود ماعممش غير إنو قال المي حاصل في حياتو ببساطة. الحظوا ازاي ابتدا بتقييم قاسي
احنا عارفين مثاًل إن أبشالوم، ابن داود، رفضو وعمل . ده بالظبط، وفيو مواقف كتير في حياتو تنفع تكون خمفية لممزمور

، كان بين 27مور زابة المزمور ده، متلكن األغمب عمى الظن إن وقت ك. يطاردهعميو ثورة كمان، وكان في وقت معين ب
في  داود وجميات ةلي فاتت لما اتكممنا عن قصلفاكرين المرة ا. وقت ما الرب مسح داود ممك وبين ما تم إعالن داود ممك

كان شاول ىو ممك  15في أصحاح . 16و 15؟ وقبميا عمى طول كان فيو حاجات حصمت في أصحاح 17صموئيل األول 
قدم ذبيحة مش من حقو  15لكنو في أصحاح . كان أكبر من أي حد تاني في إسرائيل كميا. كان الممك الطويل. إسرائيل
 . يقدميا

وقال لو في اليوم ده إن . قال لو إن االستماع أفضل من إيو؟ من الذبيحة فاكرين كمان لما صموئيل واجو شاول بالمي حصل؟
فاكرين . في نفس الفترة دي، وكل ده بيحصل، صموئيل راح لبيت يسى. وفارق روح الرب شاول. الرب نقل ممك إسرائيل عنو

ماعندكوش والد تاني؟ فقالوا . أل مش ده، أل مش ده، أل مش ده، أل مش ده: لما جابوا لصموئيل كل أوالد يسى؟ وقعد يقول
. فقال ليم، خمونا نستناه لغاية ما ييجي ونشوفو. ده بره في الحقل، سيبك منو. أيوة، بس مش معقول يكون ده المطموب: لو

." ُودَ َوَحلَّر ُروُح الرَّربِّب َعَمى َدا: "وصموئيل مسحو ممك عمى إسرائيل، والَنص بيقول. فجابوا لو الولد الصغير المي اسمو داود
 ." َوَذَىَب ُروُح الرَّربِّب ِمْن ِعْنِد َشاُولَ : "وفي العدد المي بعده عمى طول مكتوب

وبعدىا بنروح . ميم قوي إننا نفتكر إنو مش معنى إن الرب مسح داود ممك، إن النبي اعترف بداود ممك، إن التتويج حصل
بييزم جميات، مع إن المفروض إنو كان يبقى وبيحارب  ، المي زي ما شفنا المرة المي فاتت، بنشوف فيو داود17ألصحاح 

كانوا بيقولوا شاول قتل ألوف لكن داود قتل . وكانوا بيغنوا لو. فعمى طول الشعب حب داود. شاول ىو المي بيحارب جميات
 . عشرات األلوف
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لغاية باقي صموئيل األول بنشوف مطاردات زي المي في  18فمن أول أصحاح . شاول وابتدا يضطيد داود زفاتنرف
كان قدامو كذا فرصة إنو يقتل شاول، . وكل مرة بيتقابل مع شاول بيضحك عميو وييزمو. داود ىربان عمى طول. المسمسالت

بنشوفو حتى في بيت شاول، وفي الكام  .نالقيو في كل حتةبس بنالقيو في كيوف، ىربان، بين األعداء، ب. لكن ماعممش كده
عمى . مرة المي كان فييم في بيت شاول في صموئيل األول بنالقي إنو مكتوب إن شاول كان عايز يسمره في الحيطة بالرمح

بدايات و 21شوفوا أخر صموئيل األول أصحاح . خمفية المزمور وممكن تكون ىي دي. ىربان عمى طولكان داود العموم 
كتب داود  ىنا شبو المزمور قوي، وده يخمينا ممكن نفكر إن ىو ده الموقف المي عمى أساسولموجودة ىاتالقي إن المغة ا. 22

 . 27مزمور 

َوَجاَء " تاني،داود ىنا ىربان من شاول " ،َوَقاَم َداُوُد َوَىَرَب ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِمْن َأَماِم َشاُولَ "، 13-10: 21شوفوا صموئيل األول 
َضَرَب : َأَلْيَس ىَذا َداُوَد َمِمَك اأَلْرِض؟ َأَلْيَس ِليَذا ُكنَّر ُيَغنِّبيَن ِفي الرَّرْقِص َقاِئاَلتٍ »: َفَقاَل َعِبيُد َأِخيَش َلوُ . ِإَلى َأِخيَش َمِمِك َجتَّر 

َفَغيَّرَر َعْقَمُو ِفي َأْعُيِنِيْم، َوَتَظاَىَر . ي َقْمِبِو َوَخاَف ِجدًّدا ِمْن َأِخيَش َمِمِك َجتَّر َفَوَضَع َداُوُد ىَذا اْلَكاَلَم فِ . «َشاُوُل ُأُلوَفُو َوَداُوُد ِرْبَواِتِو؟
وح يا سالم عمى صورة الممك الممس! يا سالم" .ِباْلُجُنوِن َبْيَن َأْيِديِيْم، َوَأَخَذ ُيَخْرِبُش َعَمى َمَصاِريِع اْلَباِب َوُيِسيُل ِريَقُو َعَمى ِلْحَيِتوِ 

َفَممَّرا َسِمَع . َفَذَىَب َداُوُد ِمْن ُىَناَك َوَنَجا ِإَلى َمَغاَرِة َعُدالَّرمَ "، 22:1بصوا عمى أصحاح ! ولسة كمان! من اهلل، ممك إسرائيل
َرُجل ُمَتَضاِيق، َوُكلُّل َمْن َكاَن َعَمْيِو َدْيٌن،  َواْجَتَمَع ِإَلْيِو ُكلُّل " :باحب قوي اآلية دي" .ِإْخَوُتُو َوَجِميُع َبْيِت َأِبيِو َنَزُلوا ِإَلْيِو ِإَلى ُىَناكَ 
ناس مديونين بكل حاجة، ناس في  إيو رأيك في الناس دول لو عايز تشغميم معاك؟" .َوُكلُّل َرُجل ُمرِّب النَّرْفِس، َفَكاَن َعَمْيِيْم َرِئيًسا

 إيو رأيك؟ . غاية الكآبة، ناس مجانين

ة جانبية، داود، وىو ىنا رمز لممسيح، اتمم حواليو ناس في ضيق، ناس مديونين، كل قبل ما نكمل، عايز أقول لكو ممحوظ
وبنفس الطريقة كل المي مننا عنده مرارة في نفسو، أو مديون، أو مستعبد لمخطية، أو في منتيى . المي عنده مرارة في نفسو

 . الضيق، كمنا بنيجي ليسوع رئيسنا

بنالقيو كاتب  وىنا. د عنده وعود بالمممكة، لكن مش بيستمتع بامتيازات المممكةوفي وسط كل ده، داو. ىي دي حياة داود
داود شاف أواًل، . وعايز أوريمكو باختصار، وده شيء واضح جًدا من الَنص، بعض الحاجات المي شافيا داود. 27مزمور 
 . 10داود شاف دمار في عدد . 10في عدد  دمار

ىو احنا مش عارفين بدقة إن كان أبوه وأمو فعاًل ىجروه، وال ده تعبير " .َقْد َتَرَكاِني َوالرَّربُّل َيُضمُّلِنيِإنَّر َأِبي َوُأمِّبي 10: "قال كده
 . ن أقرب الناس ليو، الناس المي كانوا سبب وجوده، ىم المي خانوهمجازي، وال مبالغة، لكن الفكرة، سواء حقيقية أو خيالية، إ
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، أَلنَّرُو َقْد َقاَم ". 12بصوا عمى عدد . األصدقاء ىجرومش بس شاف دمار، لكن كمان شاف  اَل ُتَسمِّبْمِني ِإَلى َمَراِم ُمَضاِيِقيَّر
األصدقاء المي كانوا قريبين منو، المي كانوا عارفين عنو كل حاجة، المي ممكن يكونوا في وقت " .َعَميَّر ُشُيوُد ُزوٍر َوَناِفُث ُظْممٍ 

 . نوا أوفياء ليو، اتقمبوا عميووكا معين وقفوا معاه، وحاربوا عشانو

ِعْنَدَما اْقَتَرَب ِإَليَّر "قال كده، . 3و 2تعالوا نرجع لبداية المزمور لعدد . الخطر، وشاف كمان وىجر األصدقاء، دمارشاف 
. ِإْن َنَزَل َعَميَّر َجْيٌش اَل َيَخاُف َقْمِبي"، 3 عدد" .ُمَضاِيِقيَّر َوَأْعَداِئي َعَثُروا َوَسَقُطوا"شوفوا قسوة الكممات، " اأَلْشَراُر ِلَيْأُكُموا َلْحِمي،

 " .ِإْن َقاَمْت َعَميَّر َحْرٌب َفِفي ذِلَك َأَنا ُمْطَمِئنٌّن 

فاكرين التذكار المي أخده داود، المي طمبو منو أبوه يسى من أرض . فاكرين المرة المي فاتت لما شفنا قصة داود وجميات
نتقال فكرنا إننا عايشين دلوقتي أيام االوده ي. تذكار بسيط كده. ورجع لو براس جميات." حاضر يا بابا"فداود قال لو، المعركة؟ 

كان زمان تغيير . عندنا رئيس وبعدين يبقى عندنا المي وراه، عندنا كونجرس وبعدين يبقى عنده المي بعده. السممي لمسمطة
 . الرئيس بيكون بقطع الراس، كان القائد يتقتل عشان ييجي المي بعده

داود واجو خطر الموت الحقيقي ألنيم كانوا ىايعمقوه عمى خشبة ويفصموا راسو عن . داود في اآليات دي ماكانش بيبالغ
المزامير مش بتقدم لنا . جمال المي في المزاميرلة واوىنا الزم ناخد بالنا إنو وسط القسوة والوحشية دي، بنالقي األمان. جسمو

أيوة فيو انتصار، أيوة فيو فرح، أيوة فيو . لكنو ِسفر أمين؛ أمين لدرجة القسوة. واقع مفييوش مشاكلحياة عاقمة، مش بتقدم لنا 
 . مش بتروحفييا ة فيو أوقات الظمم. فيو أوقات حزن. أوقات بنشوف فييا انتصارات عظيمة، لكن فيو كمان أوقات ضيق

احنا عايشين في عالم مش ممكن إصالحو، وبعيد عن . احنا كمان وده المي شافو داود في حياتو، والمي بنشوفو في العالم
ُاْذُكُروا اْلَكاَلَم "، 20: 15مكتوب في يوحنا . أول حاجة بنشوفيا، الصراع في حياتنافبنشوف إيو في العالم؟ . عمل المسيح
األلم حقيقة، وخصوًصا : "يسوع قال." َفَسَيْضَطِيُدوَنُكمْ ِإْن َكاُنوا َقِد اْضَطَيُدوِني . َلْيَس َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِّبِدهِ : الَّرِذي ُقْمُتُو َلُكمْ 

احنا بنشوف ألم . ىايتعرضوا لأللم اتعرض لأللم، يبقى أكيد خدامو، المي ىم أقل من المعمم،المعمم لو كان يسوع ." لممؤمنين
 وده من فوايد السفر برة مرة في السنة، مش كده؟ . بنشوف الخطية في العالمو، احنا في حياتنا

شفنا سقوط اإلنسان في كل . إن العالم كمو تحت لعنة اهللوشفنا من أول ِسفر التكوين لغاية ما وصمنا ىنا في صموئيل األول، 
لمرأة ، األزواج سقطوا، وعايزين يسودوا عمى اسقوط األسرة، ىانالقي مثاًل 11لغاية  3و 2التكوين لو شفنا من أول . صفحة
شفنا سقوط األوالد، فعمى طول بعد السقوط، لقينا أخ بيقتل . عايزين يسودوا عمى أزواجيمإنيم و وشفنا سقوط الزوجات. بقسوة
 . أخوه
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أنا عارف إن فيو . فرح كبير، بقت صعوبة كبيرةلي كانت مفروض تكون لا العممية. سقوط عممية إنجاب األوالد وشفنا كمان
بيحقق شيء خير، يكون المي كان المفروض يكون  ،العملالكالم ده نقدر نقولو عن ونفس . كتير موافقين عمى الكالم ده

لقيناىا بتطمع شوك لكن بعد السقوط، . كانت بتطمع ثمر آلدم وىو شغال فييا األرض تؤتي غمتيا،قبل السقوط كانت . اإلنسان
ن آدم األرض كانت ىاتبقى تحتيو، لكن بمعنى إن كان في األول ليو سمطان عمى األرض، . ىاياكل من تعب جبينو وحسك واِإ

 . دلوقتي بقى بيموت واألرض بقت فوقيو

البشرية ما تتكون المجتمعات، إن ، حتى قبل 6وشفنا في التكوين . وسقوط العمل، وسقوط إنجاب األوالدشفنا سقوط األسرة، 
اسمعوا الجممة " َوَرَأى الرَّربُّل َأنَّر َشرَّر اإِلْنَساِن َقْد َكُثَر ِفي اأَلْرِض،"، 5: 6التكوين . كميا ساقطة، سواء كأفراد أو كمجتمعات

يٌر ُكلَّر َيْومٍ : "الجاية  . كل حاجة فييا شر. كل حاجة شريرة" .َوَأنَّر ُكلَّر َتَصوُّلِر َأْفَكاِر َقْمِبِو ِإنَّرَما ُىَو ِشرِّب

فبنالقي بعد قصة نوح والفمك والعيد المي عممو اهلل مع اإلنسان، ألرض بابل، . الديانات وده بيتترجم عمى طول في سقوط
. ُبْرًجا َرْأُسُو ِبالسَّرَماءِ َىُممَّر َنْبِن أَلْنُفِسَنا َمِديَنًة وَ »: َوَقاُلوا". وده نوع من ديانات من ُصنع اإلنسان. وبنالقييم عمموا ىناك برج

 . مفيش أي ذكر لمرب" .«َوَنْصَنُع أَلْنُفِسَنا اْسًما ِلَئالَّر َنَتَبدَّرَد َعَمى َوْجِو ُكلِّب اأَلْرضِ 

فيو . عدوإن لينا المي ىي وده بيقودنا لمحقيقة التالتة دي كل حاجة سقطت، . من األفراد، لألسر، لممجتمعات، لمديانات
ُاْصُحوا . "من حاجة ميمة 8: 5بطرس بيحذرنا في بطرس األولى . حاجات بتحصل ورا الحاجات المي بنشوفيا بعينينا

َمْن  أَلنَّر ِإْبِميَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْمَتِمًسا"ليو بيقول كده؟ إيو المي بيخميو يحذرنا كده؟  ."ُاْصُحوا َواْسَيُروا"." َواْسَيُروا
العالم "يوحنا قال، . فيو أسد نفسو يدمرك، عايز يقطعك حتة حتة. لينا عدو حقيقي، مع إننا مش بنشوفو بعينينا" .َيْبَتِمُعُو ُىوَ 

 ." موضوع في الشرير

ألننا وده شيء الزم نفضل فاكرينو، . اليدف من كل ده إننا عايشين في عالم ساقط بالتمام، بكل الطرق المي ممكن تتخيميا
ونروح وظايف حموة، ونشتغل مع ناس حموة، ، حموة، ونسوق عربيات حموةبنعيش في بيوت . نتشبو بالعالمساعات بننسى و

أصغر ذرة فيو ألكبر  ، منوننسى نفسنا وننام، وننسى حقيقة إننا عايشين في عالم أصمو ساقط. ونرجع البيت لعيمة حموة
 . كل شيء ساقط حقيقة كونية،

والكتاب المقدس بيقول لنا عن طبيعة العالم، إننا عايشين في عالم . ُمَتَوقِّبِعيَن التَّرَبنِّبيَ ُكلَّر اْلَخِميَقِة َتِئنُّل َوَتَتَمخَّرُض  إن بولس بيقول
احنا . احنا عايشين في عالم فيو مرض وضعف. ويأس، إننا عايشين في عالم فيو طالق وزنى دموع ومرارة وحزن وخيبة أمل

لو ماشفناش الحقايق دي دلوقتي، لكن ىانشوفيا في المستقبل، مفيش حاجة وحتى . عايشين في عالم فيو موت وأكفان وقبور
 . ثابتة عمى حاليا
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، 3، و2أعتقد إن الحقيقة المي قاليا داود في عدد . الحياة فييا ألم." ليس التمميذ أفضل من معممو"يسوع قال، . الحياة كميا ألم
ضوء إن العالم ده عالم ساقط، ازاي  في: بتدينا خمفية، بتدينا السؤال المي بيجاوب عميو المزمور، وىو ببساطة 12و، 10و

 نقدر نعيش فيو؟ 

 اازاي أقدر أنا وانت نعيش في العالم ده، المي فيو سقوط في كل حاجة، من أصغرىا ألكبرىا؟ ازاي نعرف نعيش فيو، خصوًص 
 التقييم القاسيمش بس إدالنا . 4؟ أنا شايف إن داود إدانا دليل في عدد 4ج المي قالو داود في عدد لو عايزين نطمع باالستنتا

 . ده، لكن حط وراه عمى طول االستراتيجية

حط قدامنا ىنا . طمب وحيدازاي ىايتعامل مع العالم القاسي ده؟ ازاي ىاتتعامل مع العالم القاسي ده؟ داود حط قدامنا ىنا 
داود ماطمبش في . الحظوا أول حاجة الصدمة المي في الطمب. وعايز أبين لكو الجوانب المتعددة لمطمب ده. طمب وحيد

 . ومش ده المي احنا متوقعينو. األول اإلنقاذ

؟ ِعْنَدَما اْقَتَرَب ِإَليَّر اأَلْشَراُر َالرَّربُّل ُنوِري َوَخاَلِصي، ِممَّرْن َأَخاُف؟ الرَّربُّل ِحْصُن َحَياِتي، ِممَّرْن َأْرَتِعبُ "تعالوا نرجع ألول المزمور، 
ِإْن َقاَمْت َعَميَّر َحْرٌب َفِفي ذِلَك َأَنا . ِإْن َنَزَل َعَميَّر َجْيٌش اَل َيَخاُف َقْمِبي. ِلَيْأُكُموا َلْحِمي، ُمَضاِيِقيَّر َوَأْعَداِئي َعَثُروا َوَسَقُطوا

 " .ُمْطَمِئنٌّن 

ونفسيم يموتوا كل الناس المي معاك، لكن . وتخيل إن فيو حرفًيا جيش محاصرك. متخيمين الموقف؟ حط نفسك مكان داود
ىل تعتقد إنك لو وسط ناس عايزين يقتموك إنك . أكتر حاجة نفسيم فييا، إنيم ياخدوا راسك مقطوعة ومحطوطة عمى طبق

اخرج من الظروف  ،لوقتي يا داودىاتقول يا سالم عمى جمال الييكل، نفسي أروح ىناك؟ أبًدا، كنت ىاتقول فيو حاجات أىم د
. وىو ده المي بيديمو القوة. ىو ده المي عامل صدمة في المزمور. وبعدين ابقى فكر في الييكل ،دي، اىرب من المي انت فيو

عدد . لكن أول حاجة طمبيا ىي اهلل . داود ما طمبش اإلنقاذ في األول. ىو ده المي مديمو الزخم المي مكمل في باقي المزمور
يَّراَىا َأْلَتِمُس ، َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب ". اإلنقاذ؟ أل" ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب "األمان؟  " ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب ": 4 َأْن َأْسُكَن : َواِِإ

 ." ِفي َبْيِت الرَّربِّب ُكلَّر َأيَّراِم َحَياِتي

ا احنا في لينبالنسبة . أنا عايز أختبر محضر اهلل، أنا عايز أعيش مع اهلل، عايز أكون مع اهلل: بيقولغتنا احنا ُيعَتَبر داود بل
في . العيد الجديد، ُيعتَبر الكالم ده غريب، لكن بالنسبة لداود المي كان عايش في ظل العيد القديم، الكالم ده معقول جًدا

لما . رض في خيمة االجتماع وبعد كده في الييكلألعمى اساكن كان اهلل . الواقع اهلل، في العيد القديم، كان ُيعَتَبر ليو عنوان
 . الرب كان بيمال خيمة االجتماع والييكل بمحضره. ب يقابل اهلل، كان بيروح فين؟ كان بيروح خيمة االجتماعموسى بيحكان 
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كو لوخموا با. كون مع اهللاداود أعمن إن أكتر حاجة عايزىا في الحياة، أكتر من األمان، أكتر من الحياة، أنا عايز أعيش و
لما تكون في . في الحالماتتوسمش لمرب ل ماتصميش عمى طول لمرب، أو مش عايز حد يفيم إني باقو. ىنا من حاجة ميمة

أزمة في حياتك، سواء كان مرض، أو حاجة مش متوقعيا، أو حاجة مش راضية تنتيي، مش باقول إننا ماينفعش نمتجيء 
 . لمرب عمى طول

فرحت . الفجر، وكان عندي صداع فظيع 3من النوم الساعة  من كام يوم صحيت. المي عايز أقولوعايز أديكو مثل يوضح 
دقيقة ومفيش  30، 20، 10فقعدت في السرير . دت دوا لمصداع ورجعت انام تاني، وماكانش فيو أي تحسنالمطبخ، وخَ 

يا رب، ممكن تشفيني؟ خمصني من الصداع ده . فعممت الحاجة الطبيعية، صرخت لمرب. لسة شديد عالصدا. حاجة بتحصل
 يا رب؟ 

أكتر من أي حاجة " ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب : "كده 4أعتقد إننا الزم نقول عدد . كنت غمطان لما عممت كده؟ مايتييأليش أبًدا
وعمال يقرب  لو شايف نفسك ىاتعمل حادثة بالعربية، لو شايف المي وراك مش ىايقف، أو المي جنبك مش ناوي يقف. تاني

يَّراَىا َأْلَتِمُس ، َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب : "تقولمش باقول لك  يد،منك، وىايخبطك أك " ،َأْن َأْسُكَن ِفي َبْيِت الرَّربِّب ُكلَّر َأيَّراِم َحَياِتي: َواِِإ
انقذني يا ! الحقني يا رب: مكن تقول لوممفيش مشكمة أبًدا في طمب اهلل عشان حاجة في لحظتيا، . مش باقول كده خالص

لو رجعنا لمثل الصداع، مفيش مشكمة إني أطمب الرب . الفرق الحقيقي مش في أول كممات بنقوليا، لكن في اتجاه القمب! رب
طمب الرب الو أنا مش ب. في األزمة، لكن لو كان ىو ده الوقت الوحيد المي باطمب فيو وجو الرب، تبقى فيو ىنا مشكمة بجد

نبقى ىنا مش فاىمين . وجو الرب لما اكون محتاجو بس، ىنا تبقى فيو مشكمةطمب اإال في وقت الحزن، ووقت الضيق، لو ب
صحيح اإلنقاذ من اليالك أمر حقيقي، ومش بنقمل من . الخالص كويس، ألن الخالص مش عشان نختبر اإلنقاذ وخالص

ننا كنا رايحين جينم، لكنو بذل دم ابنو الغالي وافتدان ا من الخطية، ووعدنا بالسما، نشكر قدره، احنا بنشكر الرب إنو أنقذنا، واِإ
 . لكن عندنا اهلل. الموضوع ماخمصش عند إننا اتخمصنا. لكن مش ده كل حاجة. الرب عمى كده

. ، وعرفناهبمعنى إننا اتخمصنا وأخدنا اهلل. اهلل ىو اإلنجيل: كتب كتاب عنوانو بيمخص كل حاجة John Piperجون بايبر 
دي صالة يسوع، . 3: 17يوحنا . مش ىو ده المي بنشوفو في كممة اهلل؟ عايزكو تكتبوا الكام شاىد دول جنب اآلية دي

" ىذه ىي الحياة األبدية،"الواحد متوقع إن يسوع لما يقول ." ىذه ىي الحياة األبدية. "اسمعوا بيقول إيو. صالتو كرئيس كينة
َأْن َيْعِرُفوَك : َوىِذِه ِىَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَّرةُ "يسوع قال، . لكن يسوع ماقالش كده." أبدية"معنىإنو يقول إننا نعيش لألبد، ما ىو ده 

 " .َأْنَت اإِللَو اْلَحِقيِقيَّر َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَّرِذي َأْرَسْمَتوُ 

َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى ... بي َمْن ُيْؤِمُن "يسوع قال، . نعرف اهلل إنناإيو ىي الحياة األبدية يا أخوة؟ إيو ىي الحياة األبدية؟ 
بيقول إنو عايز حاجة  في العيد القديمداود الراجل المي ليو أىمية كبيرة . 8-7: 3ونفس الكالم قالو بولس في فيمبي ." اْلَحَياةِ 
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قال جل المي ليو أىمية كبيرة في العيد الجديد وبولس الرا. 4: 27وماقالش كده في حتة تاني، قاليا بس في مزمور  واحدة،
كان " .لِكْن َما َكاَن ِلي ِرْبًحا، َفيَذا َقْد َحِسْبُتُو ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرةً . "8و 7إنو عايز نفس الحاجة الواحدة دي في عدد 

كان عندي محبة لم، كان عندي غيرة، عِ كان عندي عندي مميزات، كان عندي وظيفة، كان عندي اسم، كان عندي سمعة، 
َبْل ِإنِّبي َأْحِسُب ُكلَّر َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل ". خسارة اعتبرتياعندي كل حاجة، لكن  بيقول كانكان . أخواتي الييود

 ." َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّبي

أنا باحب قوي طريقة بولس ىنا، " .َقْد ُمتُّلْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِتَرٌة َمَع اْلَمِسيِح ِفي اهللِ أَلنَّرُكْم "، 4و 3: 3بيقول نفس الكالم في كولوسي 
مش أي حاجة في العالم، حياتك مش العيمة، . حياتك مش الوظيفة" ،َمَتى ُأْظِيَر اْلَمِسيُح َحَياتَُنا" "،َمَتى ُأْظِيَر اْلَمِسيُح َحَياتَُنا"

 . حياتك ىي المسيح

مش بس ِسفر الرؤيا، لكن بنعمة اهلل، قمة كممة اهلل . دي قمة الكتاب المقدس كمو. الكتابده احنا كمان بنشوفيا في نياية 
وَلى ُثمَّر َرَأْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدًة، أَلنَّر السَّرَماَء اأُلوَلى َواأَلْرَض األُ "لما يوحنا قال،  4لـ  1من عدد  21كميا في الرؤيا 

ُمَييَّرَأًة َوَأَنا ُيوَحنَّرا َرَأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّرَسَة ُأوُرَشِميَم اْلَجِديَدَة َناِزَلًة ِمَن السَّرَماِء ِمْن ِعْنِد اهلِل . َمَضَتا، َواْلَبْحُر اَل ُيوَجُد ِفي َما َبْعدُ 
ُىَوَذا َمْسَكُن اهلِل َمَع النَّراِس، َوُىَو َسَيْسُكُن َمَعُيْم، َوُىْم َيُكوُنوَن »:َن السَّرَماِء َقاِئالً َوَسِمْعُت َصْوًتا َعِظيًما مِ . َكَعُروٍس ُمَزيَّرَنٍة ِلَرُجِمَيا

 " .َلُو َشْعًبا، َواهلُل َنْفُسُو َيُكوُن َمَعُيْم ِإلًيا َلُيمْ 

 . نعيش مع اهللالمي ضاع في الجنة؛ محضر اهلل، بيرجع في المسيح، وبيتم بالتمام والكمال في السما، فيا

أواًل، . إيو عالقة الطمب ده بموضوع األلم؟ الحظوا مزايا الطمبة. 27عايز أرجع لمزمور . عايز أرجع تاني لمَنص المي معانا
الرب ىو الصخرة المي . لى كل شيءعإن اهلل ىو المسيطر  4داود معترف ىنا في عدد . إن اهلل ىو المتسمط عمى كل شيء

الكالم ده واضح في . حتى لو قتموه، حتى لو دبحوه، لو قطعوا راسو، اهلل ىو المسيطر عمى كل شيء. داود بنى عمييا حياتو
َأْن ": مرة تاني" ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّربِّب "في األول بيقول، . في كل حتة. كر لمرب في اآليةبصوا كام مرة بنالقي ذِ . 4عدد 

في . بس 4ومش عدد . الرب، الرب، الرب. مرات 3شفتوا؟ ." ِلَكْي َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّربِّب : "تالت مرة" ،َأْسُكَن ِفي َبْيِت الرَّربِّب 
. الرب: 7في عدد . الرب: 6في عدد . كر الرب مرتينذَ  1ىاتالقي في عدد قع لو بصيت معايا بسرعة في باقي المزمور االو

ومش بس إن  .الرب مرتين: 14في عدد . الرب: 13في عدد . الرب: 11في عدد . الرب: 10في عدد . الرب: 8في عدد 
 ومش بس الكممة متكررة في." الرب"موجودة في كل مكان في المزمور، لكن ده كمان بدأ المزمور وختمو بكممة " الرب"كممة 

ألول الرب في ا 7وفي عدد . الرب في األول وفي اآلخر: 6لـ  1من عدد . بداية ونياية المزمور، ده كمان في أقسام المزمور
 . ، الرب في النياية14، وفي عدد 
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الموضوع مش إن . الرب ىو المتسمط عمى كل شيءعايز يفكر نفسو ويفكرنا إن . بيتييألي إن داود عايز يقول لنا حاجة
ىي إن األعداء، بالمقارنة مع اهلل، الفكرة . الفكرة مش إن داود مش مرعوب، أل، مرعوب. ء مش أقوياء، أل، ىم أقوياءاألعدا

متحكمين في عارف إن اهلل ىو المسيطر عمى كل الكون، داود متأكد إن أعداءه مش داود الفكرة إن . مايسووش حاجة
 . الرب ىو المتحكم في مصيره مصيره؛

داخمين عميو، الزم يكون عندنا الثقة الشديدة إنو مفيش شعرة واحدة من راسنا ىاتقع إال لو واحنا وأعتقد إننا وقت الضيق، أو 
أنا عارف والكتاب المقدس ىو الشاىد بتاعي، وأنا عارف من شيادة الكتاب المقدس إن . ده كالم قويخموا بالكو . الرب سمح

 . مفيش وقت كان فيو الرب بيمحق عشان يستجيب لك. اجة بتفاجيء الربمفيش ح. مفيش مفاجآت في السما

ودي . ، الرب ىو المي بيأمر بكل شيء، سواء كبير أو صغير، بيحصل في الكون1في أفسس . الرب ليو مطمق السيادة
رفين إن الرب اواحنا ع دي حقيقة بتساعدنا نحط راسنا عمى المخدة كل ليمة. حقيقة غالية عند داود، وغالية عندنا احنا كمان

داود وثق في الحقيقة دي، إن . مفيش حاجة الرب ماكانش مخطط ليامتحكم في كل شيء، مفيش حاجة الرب مايعرفياش، 
اهلل استريح من قمقو ألنو كان عارف إن داود . بس كان عارف كمان إن مفيش زي جمال اهلل.  ىو المتسمط عمى كل شيءاهلل

ن ، ىو المتسمط عمى كل شيء  . مفيش زي جمال الربواِإ

ليو داود عايز يعيش في ىيكل الرب؟ في وسط أزمتو، في وسط الصعوبات، في وسط كل أمور . 4بصوا قال إيو في عدد 
، َوَأَتَفرَّرَس "الحياة، واليأس واإلحباط، ليو عايز يسكن في بيت الرب كل أيام حياتو؟ بيقول لنا  ِفي  ِلَكْي َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّربِّب

 ." َىْيَكِموِ 

بنالقي أصحاحات كتير فييا تفاصيل بناء لما نقرا ِسفر الخروج، . المي ىاقوليالكو ديبيتييألي إن داود كان بيفكر في الفكرة 
ن كل حاجة كانت مكتوبة بقصد؟ تخيموا داود وىو . خيمة االجتماع فاكرين األصحاحات دي وقد إيو كانت مميانة تفاصيل، واِإ

بينور فالمي كان . كانت الستاير عمى األجناب تقيمة جًدا. احنا عارفين إنيا كانت ضممة جًدا. متخيل إنو داخل خيمة االجتماع
 . المنارات المي فييا الشمعخيمة االجتماع ىو 

كان ىايحس بالضممة، لكن كان . ويالقي الدنيا ضممة، ويحس بالمي بيحس بيو لما يكونوا األعداء حواليو اود ىايدخلفكان د
لرب ية اكان ىايشوف مائدة خبز الوجوه ويفتكر رعا." الرب نوري وخالصي"، 1ىايشوف نور، ويفتكر المكتوب في عدد 

كان ىايشوف الحجاب، ويفتكر إن اهلل إلو قدوس وبار . شوف اهلل المي بيطيرنا من كل خطيةكان ىايشوف المذبح، وي. لشعبو
ن . وعادل كان ىايعرف إن ورا الحجاب فيو التابوت، وعمى التابوت كان فيو مكان لمكفارة، ويعرف إن اهلل بيخمص، وينقذ، واِإ
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المي داود شافو ظالل . ىنا الكالم بيحمو قويلكن يا أخوة، . ت دي في خيمة االجتماعاف الحاجكان ىايشو. اهلل رحيم وكريم
 . احنا دلوقتي بنشوفو بالكامل في المسيح

كل ده في زي ما مكتوب في رسالة العبرانيين، لكننا بنشوف  ،احنا مش بنشوف ظالل. احنا مش بنشوف جزء من الموضوع
وىو ده المي بيفرق في أوقات الضيق، في الوقت الصعب، في وقت . احنا عندنا يسوع المي ىو صورة اهلل المنظور. المسيح
 . ممكن تفمت من إيدينا، لكنيا مش ىاتفمت من إيد الربكل حاجة في حياتنا  نا نعرف إنإناليأس، 

وألن مفيش حد في جمال الرب، . أو نفقد حياتنا، لكن لسة عندنا يسوع مع إننا ممكن نفقد صحتنا أو نفقد فموسنا، أو العيمة،
بكممات يسوع . بمجده وعظمتوانتو سامعين؟ مفيش حد يتقارن . ومفيش حد يتقارن بيو. ويقدر يسدد كل احتياجاتنافيو كفاية، 

أنا ىو . أنا ىو الراعي الصالح. أنا ىو الباب. نا ىو نور العالمأ" يسوع قال في إنجيل يوحنا ." أنا ىو خبز الحياة"نفسو، 
 ." أنا ىو الكرمة الحقيقية. أنا ىو الطريق والحق والحياة"وقال، ." القيامة والحياة

 .ىو الكافي لكل شيءكر من األموات، احنا عارفين إن يسوع ىو األلف والياء، البداية والنياية، ممك المموك ورب األرباب، البِ 
ليو بنحط قمبنا عمى حاجات ىانخسرىا؟ ليو مش بنحط قمبنا عمى يسوع المسيح المي ىو ىو : كده، فيو سؤال ميم سوعمى أسا

لى األبد؟   أمس واليوم واِإ

ننا نمتحن . ه، لكن بياخدنا كمان لعالقتنا بطمبتو ديتداود شاف فوايد طمب فيو فرق بين إننا نتكمم عن طمبة ممك كان زمان، واِإ
ىل احنا شايفين الرب مفيد وبس، وال : ا، ونسأل نفسنا إيو ىي الحاجة الواحدة بتاعتنا؟ أو ىاقوليا لكو بطريقة تانيةنفوسن

إيو ىي قمة : وعشان نجاوب السؤال ده الزم نسأل نفسناوال الحاجات المي بيدييا لنا اهلل؟ كمان جميل؟ ىل احنا بنطمب اهلل 
إيو المي قى لوحدي، وأنا نايم بالميل، عقمي بياخدني أليو؟ إيو المي بافكر واتأمل فيو؟ بلما باطمباتنا؟ إيو أكتر شيء أنا عايزه؟ 

باخطط لو؟ إيو المي باحمم بيو؟ إيو المي باتمناه؟ إيو المي انا مشتاق لو أكتر من أي حاجة في الدنيا؟ إيو المي بيخميني أفرح، 
 . ون يسوع، الزم ىو يكون األمر الواحد دهوأحس بالشبع؟ عايز أقول لكو، إن اإلجابة الزم تك

ومش بس وثن، لكن بحسب المكتوب في المزمور، أي حاجة تاني بتجيب لنا . الكتاب بيقول إن أي حاجة تاني ىي وثن
 . الزم يسوع يكون الواحدة المي بنسأليا من الرب. الضيق، واإلحباط والقمق

عايز الحاجة الواحدة متخيمين اإلحباط؟ بابقى أنا طمب ده، ىانالقي استجابة؟ ازاي نتأكد إننا لو طمبنا ال. عايز أسألكو سؤال
أنا أبقى عايز اهلل، أبقى عايزه أكتر من أي حاجة، والرب يرفض الحاجة مستحيل إن . دي، والرب يبقى بعيد، فيو حاجة غمط

 . الواحدة المي أنا عايزىا
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ِفي  آَمْنُت ِبَأْن َأَرى ُجوَد الرَّربِّب "، 14و 13داود قال في عدد . يقين شديدينا داود بيد. خموا بالكو، إن داود ماقالش النتيجة دي
ْع َقْمُبَك، َواْنَتِظِر الرَّربَّر . اْنَتِظِر الرَّربَّر . َأْرِض اأَلْحَياءِ  وفي " ،ِلَكْي َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّربِّب "، 4داود قال في عدد " .ِلَيَتَشدَّرْد َوْلَيَتَشجَّر

 . ىاشوفو: بيقول 13عدد 

. وكأن داود طمب وأخد المي عايزه. عنده تأكيد إنو ىاياخد طمبو دإيو المي خمى داووده بيخمينا نسأل، إيو المي َعرَّرف داود؟ 
اتمسح، حتى لو كانت . داود أخد وعد بالمممكة. ىل داود ساذج وال بسيط؟ إيو الحكاية؟ أعتقد إن الموضوع أعمق من كده

حتى لو كان كل شيء . زاتيااحتى لو كان، زي ما قمنا من شوية، أخد وعد بالمممكة وماخدش امتي كس كده،الظروف بتقول ع
ْع . اْنَتِظِر الرَّربَّر "، 1حواليو بيقول لو إن ده مش حقيقي، لكن ىو قال الكممات المي قريناىا قبل كده في يشوع  ِلَيَتَشدَّرْد َوْلَيَتَشجَّر

وداود بيكتب من  ،الرب إداىم وعد بأرض الموعد ب أخده لما كانوا برة أرض الموعد،الكالم ده الشع."  َقْمُبَك، َواْنَتِظِر الرَّربَّر 
 . أرض الموعد إن اهلل أمين

الكالم ده بيفكرنا إننا بناخد الحاجة الواحدة المي طمبناىا مش عمى أساس توقعات ساذجة، لكن عمى أساس الوعود الثابتة زي 
تقصد إيو؟ ازاي نعرف إننا لو طمبنا الحاجة الواحدة، ىاناخدىا؟ لو طمبنا إيو الوعود المي في بالك؟ " ممكن تقول لي،. الصخر

 المسيح أكتر من أي حاجة تاني، ازاي نعرف إنو ىاسيتجيب لنا؟ 

مل، المي في يوم، عمى الصميب، ابن اهلل الكا. الطريقة ببساطة أىيا ىاناخده؟ عايزين حضور اهلل، نعرف ازاي إننلو كنا 
، المي كان بيطمب الرب، الحاجة الواحدة، ابن 4: 27تجسيد حي لمزمور ماكانش عايز غير إنو ينفذ مشيئة اآلب، المي ىو 

وده بين لنا إنو في المحظة دي اهلل إدا ضيره ليسوع " ؟َتَرْكَتِني ِلَماَذا ِإَلِيي ِإَلِيي"اهلل الكامل ده اتعمق عمى الصميب وصرخ، 
 . عشان مايحجبش وجيو عننا أبًدا

احنا متأكدين من ازاي أعرف إنو مش ىايرفض طمبتي؟ . ازاي تعرف؟ أنا عايز الرب، أنا باطمب حضوره، عايز أكون معاه
إننا نقدر ندخل  1: 5مكتوب في رومية  عشان كده .األمر، مش عمشان أي حاجة عممناىا لكن عشان كل حاجة ىو عمميا

َفَماَذا َنُقوُل ِليَذا؟ ِإْن َكاَن اهلُل َمَعَنا، "، 8ويبقى لينا سالم مع اهلل، ودخول ليو، زي ما بولس قاليا في رومية بثقة عرش اهلل، 
 " يَن، َكْيَف اَل َيَيُبَنا َأْيًضا َمَعُو ُكلَّر َشْيٍء؟َفَمْن َعَمْيَنا؟ َالَّرِذي َلْم ُيْشِفْق َعَمى اْبِنِو، َبْل َبَذَلُو أَلْجِمَنا َأْجَمعِ 

إدانا دمو، ازاي مش ىايدينا الحاجات المي بنطمبيا  بمعنى إنو إذا كان وىبنا ابنو، أغمى شخص عنده، إن كان إدانا يسوع،
الحاجات دي . ب، إننا شوف جمال الرب، ونتأمل في الرب، ونثق في سيادة الربروبالتحديد، طمب الرب، إننا عايزين المنو؟ 
 . مش عمى أساس أي حاجة عممناىا، لكن عمى أساس كل حاجة ىو عمميا. لينا
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مك من فيو حاجة تقدر؟ فيو حاجة تقدر تمنعك، أو تحر" َمْن َسَيْفِصُمَنا َعْن َمَحبَّرِة اْلَمِسيِح؟"، 35: 8تعالوا نقرا سوا رومية 
ِإنَّرَنا ِمْن َأْجِمَك ُنَماُت »:َأِشدَّرٌة َأْم َضِ ْيٌق َأِم اْضِطَياٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟ َكَما ُىَو َمْكُتوبٌ "محبة المسيح؟ بيقول، 

نفس اليقين المي " ،َفِ نِّبي ُمَتَيقِّبنٌ . َىا َيْعُظُم اْنِتَصاُرَنا ِبالَّرِذي َأَحبَّرَناَولِكنَّرَنا ِفي ىِذِه َجِميعِ . «َقْد ُحِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِلمذَّرْبحِ . ُكلَّر النَّرَيارِ 
َو ًة، َواَل ُعلْ َأنَّرُو اَل َمْوَت َواَل َحَياَة، َواَل َماَلِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّراِت، َواَل ُأُموَر َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبلَ "عبر عنو داود، عبر عنو بولس، 

 . مجًدا لمرب" .َواَل ُعْمَق، َواَل َخِميَقَة ُأْخَرى، َتْقِدُر َأْن َتْفِصَمَنا َعْن َمَحبَّرِة اهلِل الَّرِتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّبَنا


