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  1الجزء   -الفداء تاريخ

 .المجد نكَ سْس مَ  :السادسالفصل 

 ديفيد بالت . د

21 \ 2 \ 2010  

ىانتأمل في كممة اهلل النياردة . 33معاك كتابك المقدس، ويا ريت يكون معاك، تعالوا نفتح الخروج أصحاح  لو
نتجاوب مع اإلعالن المي ىاندرسو النياردة في قبل وقتنا المعتاد بشوية قميمين عشان عايز ناخد وقت كافي 

 . 33الخروج 

من كام سنة اتأممنا . 40لغاية  25جتماع من أصحاح كنت في األول ناوي أقدم لكو نظرة عامة عمى خيمة اال
اقتنعت إننا لكن وأنا باصمي عشان خدمة النياردة . ، فقمت بالش أرجع ليم34و 33و 32في الخروج أصحاحات 

وده كويس جًدا ألنو ماشي مع فكرة خيمة االجتماع . 33لموضوع ده تاني، خصوًصا أصحاح لمحتاجين نرجع 
 . 40ية لغا 25المي من أصحاح 

وعمى أساس النصين دول، عايز . 40وأصحاح  33عشان كده ىانتأمل في نصين من الكتاب رئيسيين، الخروج 
مش كأفراد، لكن كشعب، كجماعة مؤمنين، عايزين نشوف السؤالين . أسأل الكنيسة، جماعة مؤمنين، سؤالين

 . دول، وبعدين ناخد وقت في الصالة والترنيم وتسميم حياتنا لمرب

ىل احنا متشوقين لمحضره؟ احنا ككنيسة، كجماعة مؤمنين، حضوره؟ ل متشوقينىل احنا : السؤال األول ىو
عايشين في عصر عممنا فيو أساليب كتير ومناىج كتير في الخدمة وعممنا كنيسة مش محتاجة غير شوية 

نكمل في روتين ديني وسيل جًدا إننا . من الروح القدس، ويمكن مش محتاجة مساعدة خالص يمةمساعدة قل
 . ه شيء خطيرود. لمحضره الحي وقوة الروح القدسونمشي مع التيار ومانبقاش متشوقين 
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، ووجود ناس كتير في المكان، معناه وجود حياة روحية في حياة الناس، العدداحنا خدعنا نفسنا لما افتكرنا إن 
 عايزين نشوف ملء حضور اهلل في وسطينا؟ عشان كده عايز أسأل ىل احنا فعاًل . وده مش حقيقي

 33الخروج 

ِض الَِّتي َحَمفْسُت »: َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى1" َر ِإَلى اأَلرْس ِض ِمصْس َتُو ِمنْس َأرْس َعدْس َعدْس ِمنْس ُىَنا َأنْسَت َوالشَّعْسُب الَِّذي َأصْس َىِب اصْس اذْس
َحاَق َوَيعْسُقوَب َقاِئالً  سْس ِمَك أُ : إِلبْسَراِىيَم َواِِإ ِطيَياِلَنسْس ِسُل َأَماَمَك َماَلًكا، َوَأطْسُرُد الْسَكنْسَعاِنيّْيَن َواأَلُموِريّْيَن َوالْسِحثّْيّْيَن 2. عْس َوَأَنا ُأرْس
يّْيَن َوالْسَيُبوِسيّْينَ  يّْيَن َوالْسِحوّْ ٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَسالً 3. َوالْسِفِرزّْ َعُد ِفي َوَسِطَك أَلنََّك َش . ِإَلى َأرْس ٌب ُصمْسُب َفِ نّْي اَل َأصْس عْس
َقَبُةِ ، ِلَئالَّ ُأفْسِنَيَك ِفي الطَِّريقِ   " .«الرَّ

 . د عمى الربالمي فيو موسى بيرُ  12تعالوا نروح لعدد 

ِسُل َمِعي: َأنْسَت َقاِئٌل ِلي. انْسُظرْس »: َوَقاَل ُموَسى ِلمرَّبّْ 12" فْسِني َمنْس ُترْس ِعدْس ىَذا الشَّعْسَب، َوَأنْسَت َلمْس ُتَعرّْ : َوَأنْسَت َقدْس ُقمْستَ . َأصْس
َت َأيْسًضا ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيَّ  ِمَك، َوَوَجدْس ِني َطِريَقَك َحتَّى َفااَن ِإنْس ُكنْسُت َقدْس َوَجدْسُت ِنعْس 13. َعَرفْسُتَك ِباسْس َمًة ِفي َعيْسَنيْسَك َفَعمّْمْس

ِرَفَك ِلَكيْس َأِجَد ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيْسكَ  ِيي َيِسيُر َفُأِريُحكَ »: َفَقالَ 14. «َوانْسُظرْس َأنَّ ىِذِه اأُلمََّة َشعْسُبكَ . َأعْس ِإنْس »: َفَقاَل َلوُ 15. «َوجْس
َنا ِمنْس ىُينَ  ِعدْس ُيَك َفاَل ُتصْس َمُم َأنّْي َوَجدْسُت ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيْسَك َأَنا َوَشعْسُبَك؟ َأَليْسَس ِبَمِسيِرَك 16ا، َلمْس َيِسرْس َوجْس َفِ نَُّو ِبَماَذا ُيعْس

ِو اأَلرْسضِ  َتاَز َأَنا َوَشعْسُبَك َعنْس َجِميِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َعَمى َوجْس ُر َأيْس »: َفَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى17. «َمَعَنا؟ َفَنمْس ًضا ىَذا اأَلمْس
، َوَعَرفْسُتَك ِباسْسِمكَ  َت َعنْسُو َأفْسَعُمُو، أَلنََّك َوَجدْسَت ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيَّ َدكَ »: َفَقالَ 18 .«الَِّذي َتَكمَّمْس  " .«َأِرِني َمجْس

ساعدنا نفيم خطورة محاولة إننا نتحرك خطوة واحدة في . يا أبانا، بنصمي إنك تساعدنا نفيم عمق الكممات دي
 ".أرنا مجدك" :ب فنصرخ لك من أعماقنايا رب إدينا قل. أو في الكنيسة بعيد عن ملء محضرك حياتنا الشخصية

 . آمين. في اسم يسوع بنصمي

قادىم في البحر األحمر لمجبل وىناك . قرينا الكالم ده. الرب َخرَّج شعبو من مصر. انتو عارفين المي حصل
ن العيد اتختم بالدم. عبدوه مرشوش لسة كان لكن مع إن دم العيد . وشفنا ازاي إنيم اتحرروا بدم الخروف، واِإ
 . انحنوا وعبدوا عجل ذىبي 32، بنالقييم في أصحاح عمييم
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وبعد كده رمى القنبمة في ." عدتكو بييا، خدوىاأدي األرض المي و"وقال لو،  33فجو الرب لموسى في أصحاح 
َعُد ِفي َوَسِطكَ  لكن"لما قال،  3عدد  . تقبموه؟ ماتستعجموش اإلجابة. وعد الرب من غير حضور الرب." اَل َأصْس

لمسيح وىاتاخد لتعالى . تعالى لممسيح وىاتاخد كام حاجة معاه. ىي دي المسيحية المي احنا عممناىا اليومين دول
الرب ىو المي احنا . انت بتيجي لممسيح عشان تاخد الرب! ده تجديف. خد أحمى حياةاىاتروح السما، ىات غفران،

ومش ىاتروح السما لو . كل الحاجات التانية دي جاية من عند الرب. ىو الشخص المي عايزينو. محتاجينو
 . ماكنتش عايز الرب

الزم يكون محضرك في . أل"فموسى قال، . قدام وعود الرب من غير محضر الربواقف إسرائيل ىنا بنشوف 
 محضر الرب؟ ب متمسكين بشدةضر الرب؟ وليو احنا الزم نكون حليو؟ ىو ليو ماسك قوي في م." وسطينا

 َأنْستَ "؟ 13و 12سمعتوا المي قالو موسى في عدد . عندنا ميمة مانقدرش نحققياإننا السبب األول، . أسباب 4
ِسُل َمِعي: َقاِئٌل ِلي فْسِني َمنْس ُترْس ِعدْس ىَذا الشَّعْسَب، َوَأنْسَت َلمْس ُتَعرّْ وعدني تيجي معايا، ده انت بتقول لي بتانت مش " .َأصْس

يا رب فيو تضارب بين المي انت دعيتني عشان أعممو، وبين اإلمكانيات المي "موسى كان بيقول لمرب، ." خدىم"
عايز أعرفك، عايز . درش أعمل المي انت طمبتو مني، إال لما توريني طرقكماق. عندي عشان أحقق الميمة

 ." أمشي وراك

حسيت قبل كده . شان ينفذ الميمةعممو واإلمكانيات المي عند موسى عفيو تضارب بين المي اهلل دعا موسى ي
جات كمان، ولألزواج، بالموقف ده؟ يا آباء، حسيتوا قبل كده إنكو مش قادرين تحققوا دعوتكو؟ الكالم ده لمزو

في  ةمفيش وال حاجة واحد. وىي معمولة كده. كل حاجة في الحياة المسيحية كده. والمي لسة ماتجوزوش، والطمبة
 . الرب كل حاجة عايزة ومحتاجة محضر. مكانياتناة دعانا لييا الرب نقدر نعمميا ب الحياة المسيحي

ده ضد العقمية بتاعت الحمم األمريكي عمى الكالم و." وا شيًئابدوني ال تقدرون أن تعمل"احنا بنتبع مخمص قال، 
بس ." ابذل أقصى جيدك وشوف تقدر تعمل إيو. بص عمى امكانياتك والمي تقدر تعممو"طول الخط، المي بتقول، 

 ىو المياهلل وحده فييا نا عايز أعيش حياة أ"بيدمر نظرية المي نقدر نحققو وبيقول، اإلنجيل . ده مش اإلنجيل
 . ده المي بنشوفو في حياتنا كأفراد، ككنيسة، كشعب ".المي بيدعوني أعممووبيقودني ليو، حقق المي يقدر ي
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ن الرب إدا  أنا فاكر إن من كام سنة كنت بافكر إن الكنيسة فييا مؤمنين رائعين، ناس موىوبين، وموارد كبيرة، واِإ
وبعدين . قدر تعمل خدمة عالمية ترج األمم لمجد اهللإن الكنيسة دي بكل إمكانياتيا توالكنيسة دي حاجت كتير، 

ألن الحقيقة ىي إنو مش ميم احنا قد إيو  ،الكالم ده مش صح. أدركت بسرعة إن ده اتجاه خاطيء في التفكير
الحقيقة ىي إننا من غير قوة روح اهلل القدوس، . و إمكانياتم موىبة، وال عندنا قد إيو فموس أموىوبين، وعندنا كا

 . نيسة مش ىاتقدر تعمل أي حاجة ترج بييا األمم لمجد الربفالك

ممكن تكون الكنيسة عندىا أقل ناس في الموىبة، وأقل ناس في اإلمكانيات، وأقل كم . في الواقع، العكس صحيح
ا ىل عندنا اإليمان ده؟ ىل عندن. تحت قوة روح اهلل القدوس ترج األمم لمجد اهللموارد، وممكن الكنيسة دي لمن ا

سنة من  100إيمان إننا ككنيسة نقدر نعمل في الشير الجاي بقوة الروح القدس أكتر من المي نقدر نعممو في 
 غير قوتو؟ 

عايزين المجد هلل؟  تجيبالمجد هلل، وجوازات  يجيبواىل احنا عايزين المسيح يرتفع في بيوتنا؟ ىل عايزين أوالد 
مميون شخص الضالين في العالم، البميون  500و البميونثير في حياة أجيراننا ييجوا لممسيح؟ عايزين نعمل ت

وزيادة شخص المي ماسمعوش حتى اسم المسيح؟ عايزين الحاجات دي؟ لو عايزين كده، يبقى الزم نتمسك بشدة 
عندنا . بمحضره، ألن المي الرب دعا كل واحد فينا يعممو، ودعانا كجماعة نعممو، معتمد عمى حضوره وسطينا

 . مة مانقدرش نحققيامو

خدتوا بالكو من الحميمية المي بين موسى والرب في الجزء التاني من . عندنا امتياز مانقدرش نتخمى عنوثانًيا، 
َت َأيْسًضا ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيَّ : َوَأنْسَت َقدْس ُقمْستَ "؟ 12عدد  ِمَك، َوَوَجدْس َمًة ِفي َفااَن ِإنْس ُكنْسُت َقدْس َوَجدْسُت ِنعْس . َعَرفْسُتَك ِباسْس

ِرَفَك ِلَكيْس َأِجَد ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيْسكَ  ِني َطِريَقَك َحتَّى َأعْس ، وده قبل التعميمات بعمل 7وده يرجعنا لعدد " .َعيْسَنيْسَك َفَعمّْمْس
 . تخيموا المشيد ده كأنكو أول مرة تسمعوه. شوفوا المكتوب ىنا. خيمة االجتماع

ِتَماعِ »َوَنَصَبَيا َلُو َخاِرَج الْسَمَحمَِّة، َبِعيًدا َعِن الْسَمَحمَِّة، َوَدَعاَىا َوَأَخَذ ُموَسى الْسَخيْسَمَة : "7عدد  َفَكاَن ُكلُّ . «َخيْسَمَة االجْس
ِتَماِع الَِّتي َخاِرَج الْسَمَحمَّةِ  ُرُج ِإَلى َخيْسَمِة االجْس َوَكاَن َجِميُع "، 8بصوا المشيد المي في عدد " .َمنْس َيطْسُمُب الرَّبَّ َيخْس

ِب ِإَذا َخَرَج ُموَسى ِإَلى الْسَخيْسَمِة َيُقوُموَن َوَيِقُفوَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي َباِب َخيْسَمِتِو َوَينْسُظُروَن َوَراَء مُ الشَّ  ُخَل عْس وَسى َحتَّى َيدْس
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َفَيَرى . َوَيَتَكمَُّم الرَّبُّ َمَع ُموَسى. يْسَمةِ َوَكاَن َعُموُد السََّحاِب ِإَذا َدَخَل ُموَسى الْسَخيْسَمَة، َينْسِزُل َوَيِقُف ِعنْسَد َباِب الْس َ . الْسَخيْسَمةَ 
ُجُدوَن ُكلُّ َواِحدٍ  َوُيَكمُّْم .  ِفي َباِب َخيْسَمِتوِ َجِميُع الشَّعْسِب َعُموَد السََّحاِب، َواِقًفا ِعنْسَد َباِب الْسَخيْسَمِة، َوَيُقوُم ُكلُّ الشَّعْسِب َوَيسْس

ٍو، َكَما ُيكَ  ًيا ِلَوجْس  " .لُّْم الرَُّجُل َصاِحَبوُ الرَّبُّ ُموَسى َوجْس

ليين رحتوا وقفتوا، ووقفت انت ورحت انت وآالف آالف آالف اإلسرائيموسى ماشي رايح الخيمة . تخيموا معايا
ت شفتو دخل الخيمة، فجَ . كل العيون عميو وىو ماشي قدامك، رايح الخيمة. باب خيمتك وقعدت تتفرج عمى

 . واقف في صمت ووقار ألن فيو إنسان بيقابل الرب وكل شعب إسرائيل. سحابة واستقرت ىناك

ننا مش انتو عارفين إ. ي في العيد القديملم أكتر عن الموضوع ده بعد شوية، لكن مانقدرش نسيب الحتة دكىانت
يا أخوة، احنا لينا حق الدخول . متجمعين النياردة عشان نشوف شخص واحد داخل خيمة عشان يتقابل مع اهلل

. انت وانتي، وانت. يك الحق في الدخول هلل، ده انت مش محتاج تدخل خيمة، انت الخيمة نفسياومش بس ل. هلل
 . المي كانوا قديسين العيد القديم مستنيينو ، وال كانوا حتى يتخيموه، أنا وانت عندنا فرصة نختبره في كل لحظة

مشغولين؟ ازاي أبقى مشغول وأىمل  االمتياز ده، ازاي نبقى لما يكون عندنا. مانقدرش نتخمى عنوده امتياز 
المؤمنين  إنَّ أكبَر ما يشغُل إبميَس أنْس ُيمييَ : "قال Samuel Chadwickالشركة مع اهلل؟ صمويل تشادويك 

التي ال تممُؤىا  ساِت التي بال صالٍة، أو الديانةَ ، والدرامن الصالةِ  إنو ال يخاُف العمَل الخاليَ . عن الصالةِ 
 ." ُر من تعِبنا، ويستيزيُء بحكمِتنا، لكنو يرتعُب عندما ُنَصمّْيإنو َيسْس َ . الصالةُ 

عندما يريُد الرُب أمًرا عظيًما تحقُقو كنيسُتو، ف نَّ إرادَتو ىي أنْس : "قال Jonathan Edwardsجوناثان إدواردز 
. الصالة. ن من مكونات الحياة؛ الصالةوّْ كَ احنا مانقدرش نيمل أول مُ ." هذلك صمواٌت غيُر عاديٍة من شعبِ  يسبقَ 

 . الصراخ لمرب وطمب إعالن مجده في كل العالم. الصراخ لمرب. الحياة مع الرب. الصالة

جميل قوي الكالم المي قالو الرب لموسى ىنا . وعندنا عيمة مانقدرش ننساىا. عندنا امتياز مانقدرش نتخمى عنو
ِيي َيِسيُر َفُأِريُحكَ "، 14في عدد  يا موسى، أنا ىاجي . "المفرد. خموا بالكو إن الكالم ىنا لممفرد مش الجمع." َوجْس

اخرج بقا من الخيمة دي، وامشي قدام الناس المتذمرين دول وقول ليم، . الفرصة جت لموسى." معاك، وىاريحك
ُيَك َفاَل "، 15ل في مكانو، وقال في عدد ضِ لكن فِ . بس ماعممش كده." اهلل ىاييجي معايا، وانتو أل" ِإنْس َلمْس َيِسرْس َوجْس
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َمُم َأنّْي َوَجدْسُت ِنعْسَمًة ِفي َعيْسَنيْسكَ  َنا ِمنْس ىُيَنا، َفِ نَُّو ِبَماَذا ُيعْس ِعدْس َأَليْسَس  َأَنا َوَشعْسُبَك؟"اسمعوا الحتة المي جاية دي، " ،ُتصْس
َتاَز َأَنا َوَشعْسُبَك َعنْس َجِميِع الشُُّعوِب  ِو اأَلرْسضِ ِبَمِسيِرَك َمَعَنا؟ َفَنمْس  ." الَِّذيَن َعَمى َوجْس

. موسى ىنا بيورينا إن الموضوع مش فردي." أل، احنا محتاجين محضرك"موسى ِفِضل قاعد في الخيمة وقال، 
عمى مدار أنا مش عايز أقمل من أىمية نعمة اهلل لكل فرد فينا عمى المستوى الشخصي، لكن الحقيقة ىي إن اهلل 

واحنا جزء من كيان أكبر . شعب لنفسوعمى مدار التاري  كان بيفدي لكن الرب . فرادأبيفدي  التاري  ماكانش بس
مش ىل انت متمسك بشدة بمحضر الرب، لكن ىل احنا النياردة المي باقولو عشان كده السؤال . وأوسع جًدا

 . متمسكين بشدة بيو؟ ألن الموضوع متعمق بينا كجماعة مؤمنين، كشعب

المي قاعد ىنا وال المي قاعد ىناك ىل ىو متمسك بمحضر الرب وال أل، الموضوع الموضوع مش متعمق باألخ 
احنا بنتشفع من . مع بعض ملء محضر اهلل نختبرمتعمق بينا كشعب، بينا كجماعة مؤمنين فنقول لو عايزين 

مش أنا أو انت أو . احنا إعالن عن مجد اهلل. احنا بنطمب من أجل بعض، ومع بعض، كشعب. أجل بعض
 . عيمة مانقدرش ننساىااحنا، . احنا جماعة المؤمنين. الشخص ده أو دي، لكن كمنا مع بعض

الرب بيرد . مذىل جًدا 18عدد . عندنا إلو مانقدرش نستوعبووأخيًرا، الزم نتمسك بشدة بطمب محضر اهلل ألن 
َت َعنْسُو َأفْسَعُمُو، "وبيقول لو،  17عمى صالة موسى في عدد  ُر َأيْسًضا الَِّذي َتَكمَّمْس ولغاية ." أنا جاي معاك" "ىَذا اأَلمْس

وسط ناس خطاة، وخدت المي انت عايزه،  انت طمبت محضر اهلل في. ىنا، المفروض موسى يستأذن ويمشي
بس موسى ِفِضل مكانو، وقال الكالم . ابقى تعالى الخيمة يوم تاني تتكمم عن حاجات تانيةو المفروض تمشي بقا،

َدكَ "ده،  مش . موسى، ده شاف عميقة مشتعمة بتكممو قدشاف مجد الرب  ده ماحدشإيو الجراءة دي؟ " .َأِرِني َمجْس
، كان ىو المي قدام الشعب تشقار البحلما أول واحد واقف كفاية وال إيو؟ كان أول واحد بيشوف الضربات ، كان 

لما اهلل أعمن عن نفسو في  20و 19في الخروج و .لما كان بيقودىم عامود سحاب بالنيار وعامود نار بالميل
. موسى أكل مع الرب عمى الجبل. النار ااكمة، عمى الجبل، كان كل الناس بيبعدوا إال واحد بس، مين؟ موسى

طب ليو . ماحدش شاف مجد الرب قد موسى. موسى كان لسة عمى الجبل بياخد الوصايا العشرة وكتاب العيد
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لما بتدوق مجد اإللو ده، بتبقى عندك رغبة مابتشبعش تاخد أكتر وأكتر : لكو ليوأقول ." أرني مجدك"بيقول 
 . وأكتر

رجالة وستات كانوا مشتاقين لمجد الرب، كانوا بيدوروا . ده المي بنشوفو في كل الكتاب المقدس. ىو ده الموضوع
 . فوا مجدهعمى مجد الرب، كانوا بيصارعوا ليل ونيار في الصالة، ألنيم كانوا عايزين يشو

ىل احنا متمسكين بشدة بطمب محضر اهلل؟ : سألنا. السؤال التاني المي عايز أسألو ليو عالقة وثيقة بالسؤال األول
ىل احنا مشتاقين ككنيسة نشوف مجده؟ ىل عندنا رغبة، ىل احنا عايزين أكتر من أي حاجة تاني في الدنيا، 

 ؟ ىل احنا مكتفين بخبراتنا مع الرب؟ رفتنا باهللكتفين بمعوال احنا مُ ىل عايزين نشوف مجد الرب 

بيقول ىنا إن المسيح . لما اتكمم عن االكتفاء 4عايزين نبقى حريصين ىنا ألنو مفيش شك في المكتوب في فيمبي 
، بنالقي عدم اكتفاء 3فيو لينا كل الكفاية، لكن في نفس الوقت في األصحاح المي قبمو عمى طول، أصحاح 

ىل انتو كده؟ ىل ." بر المسيح أكترتأنا باسعى وباجتيد عشان أعرف المسيح أكتر، واخ"قول، بولس بي. مقدس
احنا كده؟ ككنيسة، ىل احنا عايزين نشوف ونعرف مجد اهلل بصورة أعمق؟ ىل عايزين نشوف مجده بينسكب 

 عمينا كجماعة بصورة أعمق؟ 

دراك، واحترام مجد اهللِسفر الخروج كمو بيدور حوال. ىو ده محور ِسفر الخروج كمو . ين فكرة التشوق، ومعرفة، واِإ
ليو الرب حرر شعبو . أنا بس عايز أفكركو بيو. قرينا الكالم ده قبل كده. 3تعالوا نرجع بسرعة لمخروج أصحاح 

 من أرض مصر؟ ليو الرب حرر شعبو من أرض مصر؟ إيو الدافع؟ 

من أصحاح  12مكتوب في عدد . لموسى من العميقة المشتعمةاسمعوا مكتوب إيو في البداية لما اهلل أعمن الفكرة 
ِإنّْي َأُكوُن َمَعَك، َوىِذِه َتُكوُن َلَك  "، وممكن تحطوا تحتييا خط، وىانالقي نفس العبارة دي بتتكرر كتير قوي، 3

َسمْسُتكَ  َر،: الْسَعاَلَمُة َأنّْي َأرْس ِرُج الشَّعْسَب ِمنْس ِمصْس حطوا عمييا ." َتعْسُبُدوَن اهلَل َعَمى ىَذا الْسَجَبلِ "ىاتعمموا إيو؟ " ِحيَنَما ُتخْس
 . أنا ىاطمعكو من مصر عشان تيجوا تعبدوني عمى الجبل ده. ىاتعبدوا الرب، ىاتعبدوني عمى الجبل ده. دايرة
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نَ "، الرب قال لموسى، 22: 4ولما نيجي لألصحاح المي بعده،  َراِئيُل ابْسِني ِإسْس : ىَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ : َفَتُقوُل ِلِفرْسَعوْس
ُبَدِني"عشان يعمل إيو؟ " ،َأطْسِمِق ابْسِني: َفُقمْسُت َلكَ . الْسِبكْسرُ  . عشان يعبدوني"عشان يعمموا إيو؟ " أطمق شعبي،." "ِلَيعْس

ت ليو الرب بع. الرب بعت الضربات. ونشوف المي حصل 7تعالوا نروح أصحاح . وبعدين فرعون رفض يسيبيم
الرَّبُّ ِإلُو الْسِعبْسَراِنيّْيَن : َوَتُقوُل َلوُ "، 16: 7ىو ليو أنقذ شعبو؟ شوفوا أصحاح  الضربات دي عشان ينقذ شعبو؟

َسَمِني ِإَليْسَك َقاِئالً  يَّةِ : َأرْس  1: 8ولما تروح ألصحاح . فبعت ضربة فاتحول النيل لدم" .َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني ِفي الْسَبرّْ
َن َوُقلْس »: َقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى"، 1الضفادع؟ مكتوب في عدد ليو ضربة . ىاتالقي ضربة الضفادع ادْسُخلْس ِإَلى ِفرْسَعوْس

من نفس األصحاح فيو  20في عدد . ىو ده سبب ضربة الضفادع" .َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني: ىَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ : َلوُ 
َباِح وَ "الرب قال لموسى، . ضربة الذباب نَ َبكّْرْس ِفي الصَّ ُرُج ِإَلى الْسَماءِ . ِقفْس َأَماَم ِفرْسَعوْس ىَكَذا َيُقوُل : َوُقلْس َلوُ . ِإنَُّو َيخْس

 " .َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني: الرَّبُّ 

َن َوُقلْس َلوُ "إيو سبب ضربة الماشية؟ الرب قال لموسى، . 1عدد  9أصحاح . كمموا معايا ىَكَذا : ادْسُخلْس ِإَلى ِفرْسَعوْس
، تعالوا نشوف 13وبعد كده في نفس األصحاح، في عدد " .َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني: بُّ ِإلُو الْسِعبْسَراِنيّْينَ َيُقوُل الرَّ 

َن َوُقلْس َلوُ »: ثُمَّ َقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى. "أسبابا الَبَرد َباِح َوِقفْس َأَماَم ِفرْسَعوْس : الْسِعبْسَراِنيّْينَ ىَكَذا َيُقوُل الرَّبُّ ِإلُو : َبكّْرْس ِفي الصَّ
ىو ىو نفس ." َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني"الجراد، ضربة سبب  3عدد  10وفي أصحاح " .َأطْسِمقْس َشعْسِبي ِلَيعْسُبُدوِني

َن "، 7اتدخل عبيد فرعون في المشيد، بص بيقولوا إيو في عدد . الموضوع بيحمو قوي ىنا. السبب َفَقاَل َعِبيُد ِفرْسَعوْس
ا؟ َأطْسِمِق الرَّْجاَل ِلَيعْسُبُدوا الرَّبَّ ِإلَيُيمْس ِإلَ »: َلوُ  ب، وكمل في علكن فرعون ماسابش الش" .ى َمَتى َيُكوُن ىَذا َلَنا َفخِّ

َىُب َمَواِشيَنا َأيْسًضا َمَعَنا"، 26عدد  10تعالوا نروح اخر أصحاح . رفضو أَلنََّنا ِمنْسَيا َنأْسُخُذ . اَل َيبْسَقى ِظمْسفٌ . َفَتذْس
ُبُد الرَّبَّ َحتَّى َنأْسِتَي ِإَلى ُىَناكَ . اَدِة الرَّبّْ ِإلِيَناِلِعبَ  ُن اَل َنعْسِرُف ِبَماَذا َنعْس وقعد فرعون يقاوم . احنا رايحين نعبد." َوَنحْس

اسمعوا اليدف في . بنشوف تحرير شعب الرب بدم الحملوأخيًرا بعد الفصح، . 31: 12لمخروج لغاية ماوصمنا 
َىُبوا »: ُموَسى َوَىاُروَن َليْساًل َوَقالَ َفَدَعا "، 31عدد  َراِئيَل َجِميًعا، َواذْس ُرُجوا ِمنْس َبيْسِن َشعْسِبي َأنْسُتَما َوَبُنو ِإسْس ُقوُموا اخْس

ُتمْس  ُبُدوا الرَّبَّ َكَما َتَكمَّمْس ىي دي . إن ماحدش يقدر يقف في وش عبادة الربفرعون اتعمم بس بعد فوات ااوان " .اعْس
 . الفكرة
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وده بيفيمنا إن اليدف النيائي من الخالص ىو إيو؟ . هلل أنقذ شعبو ليو؟ عشان يخدموه، عشان يعبدوهيبقى ا
أسفار في  4مرة في أول  50انتو عارفين؟ حوالي . عشان نعبده حررنااهلل . اهلل خمصنا عشان نعبده. العبادة

 ." فتعرف إني انا الرب" أو." فتعرفون إني أنا الرب"الكتاب المقدس بنشوف العبارة دي بتتكرر، 

في آخر سفر الخروج من أصحاح ميمة حاجة المي عشانو بنشوف  السببىو ده . اهلل حرر شعبو من أجل مجده
تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل تخميك تفضل . غالبية الجزء ده من الخروج بيتكمم عن خيمة االجتماع .40لغاية  25
 ليو التفاصيل دي كميا؟ : تسأل

ده ." خيمة االجتماع دي أحمى حاجة. سالسل، ومقاييس، وعمدان"وقال لي،  Twitterواحد بعت لي عمى تويتر 
دف ىو ده ه. واحنا بنقرا مابنشوفش غير تفاصيل، لكن الحقيقة ىي إن اهلل بيقول لنا نعبده ازاي. المي بنشوفو

بنشوف ازاي لخروج والكتاب المقدس كمو إننا وجمال ِسفر ا. الرب بيعمي نفسو عبادة الرب ميمة ليو؟. تحريرىم
 . وىدف فداءنا ىو العبادة. بيرفع اسمو لما فدانا. ىو بيرفع اسمو من خالل فداء الناس. اهلل بيعمي اسمو

وبعد ما . تحصل العبادةباهلل ىنا بيوصف منظر خيمة االجتماع وازاي . 40نوصل لمخروج أصحاح تعالوا 
 . 34اتعممت، تعالوا نشوف المكتوب في عدد 

َكنَ 34" ِتَماِع َوَمأَل َبَياُء الرَّبّْ الْسَمسْس ِتَماِع، أَلنَّ 35. ثُمَّ َغطَِّت السََّحاَبُة َخيْسَمَة االجْس ُخَل َخيْسَمَة االجْس َفَممْس َيقْسِدرْس ُموَسى َأنْس َيدْس
َكنَ السََّحاَبَة َحمَّتْس َعَميْسَيا َوبَ  َتِحُموَن ِفي 36. َىاُء الرَّبّْ َمأَل الْسَمسْس َراِئيَل َيرْس َكِن َكاَن َبُنو ِإسْس ِتَفاِع السََّحاَبِة َعِن الْسَمسْس َوِعنْسَد ارْس

اَلِتِيمْس  ِتَفاِعَيا، 37. َجِميِع ِرحْس ِم ارْس َتِحُموَن ِإَلى َيوْس َتِفِع السََّحاَبُة اَل َيرْس نْس َلمْس َترْس َواِِإ
َكِن أَلنَّ َسَحاَبَة ا38 لرَّبّْ َكاَنتْس َعَمى الْسَمسْس

اَلِتِيمْس . َنَياًرا َراِئيَل ِفي َجِميِع ِرحْس  " .َوَكاَنتْس ِفيَيا َناٌر َليْساًل َأَماَم ُعِ ُيوِن ُكلّْ َبيْسِت ِإسْس

، 40لغاية  24صحاح عايزين ناخد المي شفناه من أ. ىي دي خيمة االجتماع. مجد الرب ساكن وسط شعبو
زي ما . عايزين نوسع رؤيتنا ىنا. Google Earthل مسح زي بتاع برنامج جوجل إرث ونعم خيمة االجتماع،

بتقدر تركز المشيد عمى بيتك . ، فبنشوف بيتنا من الفضاء Google Earthبنعمل عمى برنامج جوجل إرث 
 . وبعدين توسع الصورة وتشوف موقع بيتك بالنسبة لمكوكب كمو
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تعالوا نفكر األول . عايزين نشوف موقع خيمة االجتماع بالنسبة لتاري  الفداء وكأنيا مكان وعالقتو بالكوكب كمو
اهلل؟  مسكنكان فين . ونفكر في العبادة 2و 1في خيالنا، تعالوا نرجع لمتكوين أصحاح .  في العبادة في الخميقة

مجده، بكل ممئو، . ان المكان المي بيسكن فيو المجدعدن ك. أيوة، في جنة عدن. ده مش سؤال خدعة ماتخافوش
 . كان المكان الرائع لسكن اهلل. حضوره الكامل

 2مثيرة لإلعجاب إن نفس الكممة المسَتخَدمة في التكوين أصحاح الحاجات المن . آدم كان بيستمتع بحضور اهلل
لما الكتاب قال إن الرب كان في الجنة مع آدم، ىي المي استخدميا لما قال إن الرب كان في خيمة االجتماع مع 

 . شفنا آدم وىو بيستمتع بمحضر اهلل من غير انقطاع، بيستمتع بالشركة مع اهلل بكل مجده من غير انقطاع. شعبو

بال استثناء، كل حاجة كانت بتعكس وتشع . جةكل حا. كل حاجة. والخميقة عكست مجده، آدم استمتع بمحضره
كل الخميقة كانت بتعكس كمال . كل مكان كان أرض مقدسة. عبادةبتقدم كانت كل حاجة في الجنة . مجد اهلل
. واتغير كل شيء؛ الرجل والمرأة والخميقة. ، الخطية شوىت الصورة3احنا عارفين إن في التكوين . مجد اهلل

ي إن وقرينا ازا. وعد إنو يفدي الناس لنفسواهلل . وعرفنا إنو حتى لما دخمت الخطية العالم، كان فيو وعد بالفداء
سحق ويعقوب ويوسف، كل ده . اهلل دعا لنفسو شعب عشان يكونوا إعالن عن مجده لكل الشعوب وكان إبراىيم واِإ

كل ده و ن طريق موسى،شفنا اإلسرائيميين في بداية ِسفر الخروج، والمي اهلل عممو معاىم ع. كان بيقودنا لمكان
 . عشان ييجوا يعبدوا الرب عمى جبل سيناءكان 

و ىنا توازي بين أول ِسفر التكوين ونياية ِسفر الخروج، خصوًصا بالنسبة لمعبادة؛ العبادة في الخميقة عايز أوريك
 . وىنا العبادة عمى جبل سيناء

خيمة . اهلل؟ في خيمة االجتماع مسكنفين . اهلل؟ مابقاش في عدن خالص مسكنىنا في آخر ِسفر الخروج، فين 
اهلل في أول التكوين في جنة عدن،  مسكنوريكو أوجو تشابو مقصودة بين عايز أ. االجتماع معناىا مكان السكن

، أول كالم عن 25تعالوا نروح الخروج أصحاح . اهلل في آخر ِسفر الخروج في خيمة االجتماع مسكنوبين 
 . الخيمة
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... ، نْس ليكُ "شفنا إن في كل يوم من أيام الخميقة، كان الكتاب بيقول، ، 1خميكو فاكرين إن في التكوين أصحاح 
فقال اهلل، فقال اهلل، فقال اهلل، فقال "في بداية الخميقة، . الموضوع بيبدأ بكممة اهلل. كل حاجة بتبدأ بكممة اهلل." فكان
مرات  7عايزكو تاخدوا بالكو إن في التعميمات وبناء خيمة االجتماع بنالقي . التعبير موجود عمى طول." اهلل

 . اهلل في العيد؛ الرب، ييوه بالتحديد، نفس العبارة بتتقال، باسم

، 11: 30تعالوا نروح . ىي دي البداية." َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى. "حطوا تحتيا خط. 1: 25بصوا عمى الخروج 
َوَكمََّم "، 22: 30وفي ." َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى"، 17وفي عدد ." َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى"لتاني مرة،  واسمعوا العبارة المتكررة

، 12ن عدد وبعدي." َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى"، 1: 31ـ تعالوا نروح ل." َوَقاَل الرَّبُّ ِلُموَسى"، 34وفي عدد ." الرَّبُّ ُموَسى
 ." الرَّبُّ  وقال"" ،َوَكمََّم الرَّبُّ " "،َوَكمََّم الرَّبُّ ". مرات 7." َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى"

ح في السبت، ياستر. لخميقة، بعد ما كون الخميقة بكممتو، عمل إيو بعد ما خمص؟ استراحبعد ما الرب انتيى من ا
َوَأنْسَت . "مكتوب إيو 13: 31بصوا عمى " ،َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى"بصوا بعد سابع مرة شفنا فييا، . في اليوم السابع

َراِئيَل َقاِئالً  َفُظوَنَيا، : ُتَكمُّْم َبِني ِإسْس ، ُسُبوِتي َتحْس َمُموا َأنّْي َأَنا الرَّبُّ الَِّذي ُيَقدُّْسُكمْس َياِلُكمْس ِلَتعْس أَلنَُّو َعاَلَمٌة َبيْسِني َوَبيْسَنُكمْس ِفي َأجْس
َفُظوَن السَّبْسَت أَلنَُّو ُمَقدٌَّس َلُكمْس   . فيو مقارنة واضحة ومقصودة بيقدميا لنا الكتاب ىنا." َفَتحْس

عمنت مجدي، أأنا "احنا ىنا بنشوف الرب بيقول، . الموضوع مش مجرد مكان الرب يسكن فيو وسط الصحرا
  ".أنا باعمل خميقة جديدة لنفسي، مكان يسكن فيو مجدي. وبرغم خطية اإلنسان أنا ىافتدي شعب لنفسي. وخميقتي

قداس، محضره ىنا متحوط ب يو؟ اهلل جوة خيمة االجتماع، في قدس األ مسكن ىا فيبنشوف غيو حاجة كمان
لما تدخل خيمة االجتماع من الشرق، ىاتشوف محضر اهلل وقدس . كان فيو مالكين من الكروبيم. بالكاروبيم

لما اإلنسان اتطرد من  3فاكرين المي حصل في آخر التكوين . األقداس عميو حراسة من مالكين من الكروبيم
احنا ىنا بنشوف اهلل بيقول، . ن مين؟ مالكين كروبيم من ناحية الشرقة عدن؟ كان طريق الجنة عميو حراسة مِ نج
 ." أنا ىاسكن في وسط شعبي"

 . ، ألن الموجودين ىنا ىم شعب خاطيء2و 1ىو طبًعا مش بالصورة الكاممة المي شفناىا في التكوين أصحاح 
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لغاية  25عندنا تفاصيل كتيرة قوي عن خيمة االجتماع من أصحاح . ودي ممحوظة جانبية. الزم ناخد بالنا ىنا
بتقول، وفيو كتب كتير ودراسات . فيو تفاصيل كتير. والقدس، وبعدين قدس األقداس ةالخارجي الدارعندنا . 40
ن لحسن ننجرف ونفضل نفسر تفاسير خيالية فخمينا حريصي." التفاصيل دي بتقول كذا، والمقاس ده بيقول كذا"

وتالقي الكالم معقول، وبعدين يطمع " ده معناه كذا، ودي معناىا كذا،"ألن ممكن حد يقول لك، . لخيمة االجتماع
مش باقول إن الدراسات دي . الزم نبقى حريصين. حد تاني يقول حاجة تاني خالص عكس المي اتقال األول

لكن أنا باقول خمينا نتمسك بالمعروف، باألماكن المي الكتاب المقدس قال فييا، . غمط غمط، وال إن كل المي فييا
ده معناه "أو لما نشوف حد من األنبياء أو في العيد الجديد حد بيتكمم عن خيمة االجتماع ويقول، ." ده معناه كذا"

  .حاجات المكتوبة في الكتاب نتمسك بييا، وأي حاجة تانية مجال نقاشلا." كذا

مجد اهلل ساكن في وسط شعبو،  إنلكن المي بنشوفو من خالل الدار الخارجية، والقدس وقدس األقداس، إنو مع 
ماكانش فيو غير واحد بس يقدر يدخل قدس األقداس، ومرة واحدة في . لكن فيو حقيقة واضحة وىي االنفصال

رون، رئيس الكينة، يدخل والبس مالبس كان ىا. منفصمين بعيدكل الناس الباقيين . السنة، وىو رئيس الكينة
 ." قدٌس لمرب"بتعكس مجد اهلل وجمالو، وعمى راسو عمامة مكتوب عمييا 

وكل ما . كنا بنشوف ىارون بيدخل محضر اهلل وشعب إسرائيل يمشوا ورا مجد اهلل المي في خيمة االجتماع
تخيموا إنكو . متخيمين؟ اتخيموا المشيد. عبولو السحابة وقفت، يقف الش. تتحرك السحابة كان الشعب يمشوا وراىا

وبعدين تبصوا بالميل وتالقوا نار مطمعة نور خارج من خيمة " ىو اهلل معانا؟"ماشيين في البرية وبتقولوا، 
 . ىو ده جمال خيمة االجتماع." ييوه معانا، ييوه ماشي قدامنا"االجتماع، فتقولوا، 

فيو مثال لحاجة أعظم لسو ." ة االجتماع زي المثال المي وريتيولكاعمل خيم"بنالقي كتير الرب يقول لموسى، 
احنا شفنا خيمة االجتماع .  Google Earthعايزين ىنا نعمل زي ما بنعمل في برنامج جوجل إرث . ىاتيجي

 مسكنكان فين . لكن تعالوا نبص لقدام، لمعيد الجديد وتعالوا نشوف العبادة في الكتاب المقدس. زي الخميقة
ءِ "، 19: 1مكتوب في كولوسي . الرب؟ يسوع المسيح نفسو : 1وفي العبرانيين ." أَلنَُّو ِفيِو ُسرَّ َأنْس َيِحلَّ ُكلُّ الْسِملْس

ِدهِ "، 3 عايز تشوف مجد اهلل؟ بص عمى . يسوع كان تجسيد حضور اهلل. يسوع. اهلل مسكن." الَِّذي، َوُىَو َبَياُء َمجْس
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عارفين الكممة المي ." َوالْسَكِمَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ َبيْسَنَنا"، 14: 1ل في إنجيل يوحنا يوحنا قدم لنا يسوع وقا. يسوع
فعل . ؟ ىي نفسيا الكممة المستخدمة في الترجمة اليونانية لمعيد القديم لكممة خيمة االجتماع14: 1ىنا في يوحنا 

 ." خيمة االجتماع"مشتق من كممة " حل"

َدهُ "، عشان كده قال بعدىا عمى طول." الكممة صار جسًدا وخيم بيننا"بيقول، يعني حرفًيا يوحنا  مجد ." َوَرَأيْسَنا َمجْس
لكن . ويشوف مجد اهلل مرة في السنةكان زمان رئيس الكينة بيدخل قدس األقداس . فكروا في الكالم ده. الرب

لو عايز . اهلل مسكنىو نفسو . تماعىو نفسو خيمة االج. تمشى في شوارع أورشميموادلوقتي المجد حل بيننا 
 . تشوف مجد الرب ُبص عمى يسوع؛ اهلل الظاىر في الجسد

انْسُقُضوا ىَذا الْسَييْسَكَل، َوِفي َثاَلَثِة "من إنجيل يوحنا بنالقي مكتوب،  2في أصحاح . ىو الييكل. ىو خيمة االجتماع
بس ىو كان بيتكمم . مش معقول ىاتبني الييكل ده وتبنيو تاني. عن ىيكل مادي كانوا فاكرينو بيتكمم." َأيَّاٍم ُأِقيُموُ 
تقدر تتقابل مع اهلل بيسوع المسيح، عشان كده لما مات عمى . ، ىو المكان المي تقدر تتقابل فيو مع اهللعن نفسو

 . الصميب، إيو المي حصل لمييكل؟ انشقت الستارة نصين

، وواقف في الييكل، ومرة واحدة تالقي الحاجز المي كان فاصل اليوم ده تخيل نفسك لو كنت مكان الكاىن في
 .ىو ده المي جو يسوع عشان يعممو. لمربمجًدا . بينك وبين مجد اهلل اتشال

ىو وزي ما قمنا المرة المي فاتت عن مجد المسيح في ِسفر الخروج، فيسوع . ىو الييكل. خيمة االجتماعيسوع ىو 
 . المي بيرفع عننا خطايانا بدمو، وبيخمينا نقدر نتعبد هلل الحمل

. طبقات 4فاكرين ازاي خيمة االجتماع اتبنت؟ كان ُسمكيا . ىو النورومش بس يسوع ىو الحمل، لكن كمان، 
تخيموا كانت ضممة قد إيو جوة، تحت الغطا التقيل ده، عشان كده الزم يكن فيو نور، كان فيو منارة في محضر 

ِفيِو َكاَنِت الْسَحَياُة، َوالْسَحَياُة َكاَنتْس ُنوَر "وقال كمان عن المسيح، ." اهلل حل بيننا"وعندنا يوحنا بيقول إن  .الرب
 . نور محضر اهلل كسر الضممة في شخص المسيح" .َأَنا ُىَو ُنوُر الْسَعاَلمِ "، 12: 8وقال في يوحنا ." النَّاسِ 
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فاكرين مائدة الوجوه، والخبز؟ شفنا إنيا صورة لرعاية الرب . المائدة خبز، وىو كمان النور، ىو الحمليسوع ىو 
ىي دي . الرب ممتزم بتوفير احتياجات شعبو، لكن في نفس الوقت ىي صورة لشركة الرب مع شعبو. لشعبو

ع بيتكمم مع قادة دينيين عن الشعب بنشوف يسو 6وفي يوحنا أصحاح . الصورة الرمزية لمخبز في خيمة االجتماع
أنا المي . انا المي ىاسدد احتياجاتكو" " .َأَنا ُىَو ُخبْسُز الْسَحَياةِ "وقال ليم، . كان بيرعاىمفي الصحرا وازاي الرب 

 . ىو خبز المائدة." َأَنا ُىَو ُخبْسُز الْسَحَياةِ . عالقة شركة مع اهلل فيأنا المي ىاخميكوا . ىاشبع أرواحكو

أقول ىنا إن الدم المي عمى  كفايةىانتكمم عن الموضوع ده أكتر المرة الجاية، لكن . ىو الدم المي عمى الغطاء
شاور لنا عمى رحمتو األبدية المي بناخدىا عن طريق سفك دمو عمى تخيمة االجتماع ب. الغطا ىو دم يسوع

 . الصميب

فكروا في . م المي عمى الغطاءوالد، ىو خبز المائدة، ىو النور، ىو الحمل، ىو الييكل. خيمة االجتماعيسوع ىو 
عشان كده، في الوقت ده، لما التالميذ أدركوا مين المي . لما الرب جو األرض، التالميذ شافوا مجده. الكالم ده

وقال لو،  28: 20واقف قداميم، سواء لما ىدا العاصفة، أو لما قام من األموات، ووقع توما عمى وشو في يوحنا 
ليي،"  . لي قداميم ىو مجد اهلل عايش بينيمفيموا إن ال" ربي واِإ

 . اهلل مسكنىو . شايفين جمال وسمو مخمصنا يسوع المسيح

مش ىو ده . لكنو صعد لمسما، وساب األرض، ىل معنى كده إنو ماعندناش حضور مرئي هلل خالص؟ أل
 . محضر اهلل بقى فين؟ فينا. وسكب حضوره. وآمنوا بيوألنو لما صعد لمسما، دعا لنفسو شعب، . المعنى

 19: 6في كورنثوس األولى . اهلل مسكنفينا روحو وبنبقى احنا  بيسكبيا أخوة، لما انا وانت نؤمن بالمسيح 
وِح الْسُقُدِس الَِّذي ِفيُكمُ "مكتوب،  َمُموَن َأنَّ َجَسَدُكمْس ُىَو َىيْسَكٌل ِلمرُّ ُتمْس َتعْس  . لرب ساكن فيكومجد ا" ؟َأمْس َلسْس

يا أخوة ماتمعبوش مع ! قد إيو عجيب وخطير في نفس الوقت! قد إيو الموضوع ده عجيب. احنا عندنا حضوره
يا أخوة وأخوات، خموا . أجسادكو ىيكل لروح اهلل. يا أخوة، بطموا تتفرجوا عمى المي بتشوفوه عمى اإلنترنت. الخطية

وزي ما كان رئيس الكينة . سادكو في إيو، إيو المي بيخرج من أفواىكوبالكو بتمموا أذىانكو ب يو، بتستعمموا أج
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إئتمنتنا  يساعدنا ندرك الل. بيدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة، لكن بكل خوف مقدس، ساعدنا  يا رب
 . ناخد بالنا من قداستنا، ندرك عظمة وخطورة حقيقة إن عندنا حضور اهلل ناساعد. عميو

لما كان شعب اهلل بيسافروا في العيد القديم مع بعض، ومجد اهلل . واألمم بتشوف مجده اهلل احنا عندنا حضور
والزم نعرف إنو . ساكن في خيمة االجتماع وسطيم، كان ده إعالن لألمم المي حوالييم إن مجد اهلل كان معاىم

بنروحو في المدينة ىنا أو  الرب ساكن في كل واحد فينا، وده معناه إنو في أي مكان. مش مخيم في مكان احد
يا سالم لما نفكر إننا ! إيو االمتياز العظيم ده. أي مكان في العالم احنا شايمين مجد اهلل في كل أنحاء العالم

احنا  ككنيسة ىاننتشر في المدينة األسبوع ده ومجد اهلل ىايكون باين في كل بيت، في كل منطقة، في كل عمل
تعالوا نروح ألماكن مميانة ضممة ماسمعتش . ومش بس كده. واعمنوا مجده قداستوخموا بالكو من  !موجودين فيو
 .تعالوا ناخد مجد اهلل ألقصى األرض. تعالوا ناخد مجد اهلل معانا ىناك. عن اإلنجيل

 . اهلل مسكنكل ده بيقودنا لممكان المي فيو ىاتتحد الخميقة الجديدة بيسوع المي ىو  

بيبتدي بالكالم عن سماء جديدة  1: 21يا الرؤ. الزم تشوفوا الكالم ده. 21تعالوا معايا نروح ِسفر الرؤيا أصحاح 
. وده مقصود. والمدينة فعاًل عاممة شبو خيمة االجتماع أو الييكل. وبعد كده بيبدأ يوصف مدينة. وأرض جديدة

َض اأُلوَلى ثُمَّ َرَأيْسُت "، 1: 21الرؤيا . تعالوا شوفوىا معايا ًضا َجِديَدًة، أَلنَّ السََّماَء اأُلوَلى َواأَلرْس َسَماًء َجِديَدًة َوَأرْس
ُر اَل ُيوَجُد ِفي َما َبعْسدُ   َوَأَنا ُيوَحنَّا َرَأيْسُت الْسَمِديَنَة الْسُمَقدََّسَة ُأوُرَشِميَم الْسَجِديَدَة َناِزَلًة ِمَن السََّماِء ِمنْس ِعنْسِد اهللِ . َمَضَتا، َوالْسَبحْس

ًتا َعِظيًما ِمَن السََّماِء َقاِئالً . ُمَييََّأًة َكَعُروٍس ُمَزيََّنٍة ِلَرُجِمَيا ُكُن »:َوَسِمعْسُت َصوْس َكُن اهلِل َمَع النَّاِس، َوُىَو َسَيسْس ُىَوَذا َمسْس
، َوُىمْس َيُكوُنوَن َلُو َشعْسًبا، َواهلُل َنفْسُسُو َيُكوُن َمَعُيمْس ِإلًيا َلُيمْس   . ن اهللمسك" .َمَعُيمْس

. أي ىيكل، في المدينة دي 22و 21الحاجة المثيرة لمعجب إننا مابنالقيش في وصف السما المي في أصحاح 
الكالم ده . اقفوا ىنا شوية." َوَلمْس َأَر ِفيَيا َىيْسَكالً "من نفس األصحاح،  22بدال كده، بصوا مكتوب إيو في عدد 

لى مدار تاري  شعب اهلل في العيد القديم، كان كل شيء وع 25خموا بالكو إن من أول الخروج أصحاح . ميم
َوَلمْس "ويوحنا بيقول، . كان وسط أورشميم فيو الييكل، مسكن مجد اهلل. بيدور حوالين مركز العبادة المي ىو الييكل
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ٍء، ُىَو َوالْسَخُرو"ليو؟ " َأَر ِفيَيا َىيْسَكاًل، مش الزم تروح مكان بمعنى، " .ُف َىيْسَكُمَياأَلنَّ الرَّبَّ اهلَل الْسَقاِدَر َعَمى ُكلّْ َشيْس
 . جد اهلل، ىنا مسكن اهللمعين في السما عشان تشوف م

. مش وصف لييكل وخالص، ده وصف لممكان الداخمي، لقدس األقداس 22و 21والمي بنشوفو ىنا في الرؤيا 
، 16: 21مكتوب إيو في الرؤيا فاكرين لما شفنا في ِسفر الخروج إن قدس األقداس كان عمى شكل مربع؟ بصوا 

ِر الْسَعرْسضِ " ُضوَعًة ُمَربََّعًة، ُطوُلَيا ِبَقدْس خميكو فاكرين إن المكان الوحيد المي كان كمو دىب في " .َوالْسَمِديَنُة َكاَنتْس َموْس
 بصوا. دىب، كان قدس األقداس، الدار الداخمية، تابوت العيد، الصندوق، األعمدة، الكروبيم، كمو دىب في دىب

مفيش منارة في السما، مش محتاجين " .َوَكاَن ِبَناُء ُسوِرَىا ِمنْس َيشْسٍب، َوالْسَمِديَنُة َذَىٌب َنِقيّّ ِشبْسُو ُزَجاٍج َنِقيٍّي "، 18عدد 
ِس َواَل ِإَلى الْسَقَمِر ِلُيِضيَئا ِفيَيا، أَلنَّ مَ : "23بصوا عدد . منارة ىناك َتاُج ِإَلى الشَّمْس َد اهلِل َقدْس َأَناَرَىا، َوالْسَمِديَنُة اَل َتحْس جْس

ىو " المي بنشوفو ىنا إن الكتاب المقدس بيقول لنا. فكروا معايا. المسيح نفسو، حضوره نور" .َوالْسَخُروُف ِسَراُجَيا
 ." ده مسكن مجد اهلل، بكل ممئو

ل ما يبقى فيو لكن دلوقتي بد. محضر اهلليدخل ىو الوحيد المي  رئيس الكينةكان . ماتنسوش إننا خيمة االجتماع
رئيس كينة يدخل محضر اهلل بمالبس خاصة وحاجة عمى جبيتو مكتوب عمييا اسم الرب، نالقي المكتوب في 

ُمُو َعَمى "مكتوب إيو،  4: 22بصوا الرؤيا . إننا البسين أبيض نقي 21و  19الرؤيا  َيُو، َواسْس َوُىمْس َسَينْسُظُروَن َوجْس
 " .ِجَباِىِيمْس 

نا هاسمو، وقداستو منقوشين عمى جبا. أنا وانت كينة، لينا حق دخول أبدي في مجد اهلل المي بنشوفو ىنا ىو إن
ده شيء مجيد، فوق الخيال، . ىانشوف مجد الرب. خدتوا بالكو؟ ىانشوف وجيو. طول حياتنا، وىانشوف وجيو

دانا وعد إن فداءه ه. فوق اإلدراك ايبقى حقيقة بالنسبة المسيح أعمن لنا مجد اهلل في شخصو، وحط روحو فينا واِإ
 . لنا

 . ىانفرح في محضره، في مكان ىاتكون فيو كل الخميقة مميانة بمجده. ىي دي العبادة

لكن في آخر . المي بنقولو ده حقيقة مجيدة لمي قبموا الَحَمل. بس عايز أقول لكو عمى حقيقة مش الزم تغيب عننا
 . مكتوب إنيم ىايترموا في بحيرة النار لألبد. ملفيو حقيقة مرعبة لمي مش مؤمنين بالح 20الرؤيا أصحاح 
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المسيح مات عمى الصميب . تعالوا يا أخوة، يا أخوات، يا طمبة، ننعزل عن تفاىات العالم ونشوف الحقيقة األبدية
لو ماكنتش آمنت . وقام من القبر عشان تعرف الرب، عشان تعيش مع الرب ىنا وتستمتع باهلل طول األبدية

ماتترددش لحظة، بالش . ابعد عن ذاتك، ابعد عن الخطية وآمن بيسوع. أرجوك تطمبو دلوقتي بالمسيح لسة،
امشي وراه واشتاق لو . وبعد ما تآمن اطمب مجده. توب وآمن بيو. تعيش في الكبريا، أو في المتعة أو أمور العالم

 . دي قدام اهللماترضاش بحالتك . أكتر واكتر ألنك عارف إن ىايجي يوم ىاتشوفو في ملء مجده

خمونا نكون شعب، كنيسة، مشتاقين ألكتر واكتر من مجده بيننا، ونكون شعب مشتاق يوم بعد يوم وأسبوع بعد 
 . أسبوع يشوف ويعرف مجد اهلل


