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  1الجزء   -الفداء تاريخ

 ييوه : الرابعالفصل 

 ديفيد بالت . د

7 \ 2 \ 2010  

ص ِبفر أيوب؟ لَّل حد مببوط إنو خَ . 3لو معاك كتابك المقدس، ويا ريت يبقى معاك، تعالوا نفتح الخروج أصحاح 
تعالوا نروح ِبفر الخروج، ىانشوف قصة في العيد القديم، ممكن نعتبرىا أوضح تشبيو عن الفداء والخالص المي 

ىانشوف ىنا فكرة وصورة واضحة عن . حصل في العيد الجديد، وىي تحرير الرب لشعبو من العبودية في مصر
وبعدين . 3أوضح مثل، وتفبير البم اهلل في الخروج و، والنياردة ىانركز عمى َنص ىايدينا أوضح صورة. الخالص

 . ، ونشوف يعني إيو إن اهلل ىو ييوه، الكائن العظيم6ىانتأمل شوية في الخروج 

الذين يعيشون في أرِض  ،منا أنَّل الماليينَ  ليس فكرة ُمبِيجة"وىو حزين،  A. W. Tozerدابميو توزر  كتب إيو
دوَن  المبيحية، قد نقضي حياَتنا كَميا عمى اارضِ  الديانةِ  انتشارِ  ويعممون من أجلِ  المقدس، وينتمون لكنائَس  الكتابِ 

جماِل التأمل في ببمحوا لقموِبيم  نْن القميمون منا ىم مَ "وقال كمان، ." في َمنْن ىو اهلل ديةٍ ببِ  نفكرَ  أنْن  أو نحاولَ  نفكرَ  نْن أ
 ." حياِتنا الداخمية نا إلى ديانٍة ُدنيوية واضمحاللُ ديانتِ  ىو تحويلُ ، ثمًنا غالًيا لذلك نحن ندفعُ . العظيم اهللِ 

ع بطحية وبيمة، ومميان تَ أنا شايف إن من عناية الرب إنو جابنا النياردة عشان نشوف الَنص ده، في عالم مميان مُ 
 الموجودويفكرنا بالحقيقة المجيدة عن ىو مين، ويورينا المتعة اابمى والفرح اابمى  انفرادأالعيب، إنو ياخدنا عمى 

، باصمي إن مايتقالش عمى أي حد فينا بعد Tozerعشان كده، من واقع المي قالو توزر . في معرفة اهلل بتعمق
 . النياردة، إننا مش بنقف ونتأمل في جمال اهلل العظيم

بنة من التاريخ،  400عندنا في ااصحاح ااول والتاني . 3نتأمل في الخروج أصحاح عشان كده احنا النياردة ىا
بنشوف موبى وازاي احنا ىنا و. في ااصحاح ااول والتانيموجود ده المي . بنة من العبودية واالم في مصر 400

 : 3، وبعدين ىانكمل في أصحاح 2في أصحاح  23اهلل بيوجيو لمي ىانشوفو ىنا من أول عدد 
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َر َماتَ 23" َراِئيَل ِمَن الْنُعُبوِديَّلِة َوَصَرُخوا، َفَصِعَد ُصَراُخُيمْن ِإَلى . َوَحَدَث ِفي ِتمْنَك اَايَّلاِم الْنَكِثيَرِة َأنَّل َمِمَك ِمصْن َوَتَنيَّلَد َبُنو ِإبْن
ِل الْنُعُبوِديَّلةِ  ، َفَتَذكَّلَر اهلُل ِميثَ 24. اهلِل ِمنْن َأجْن َحاَق َوَيعْنُقوبَ َفَبِمَع اهلُل َأِنيَنُيمْن بْن َراِئيَل 25. اَقُو َمَع ِإبْنَراِىيَم َواِِإ َوَنَظَر اهلُل َبِني ِإبْن

 .َوَعِمَم اهللُ 

يَّلِة َوجَ 1 َياَن، َفَباَق الْنَ َنَم ِإَلى َوَراِء الْنَبرِّر . يبَ اَء ِإَلى َجَبِل اهلِل ُحورِ َوَأمَّلا ُموَبى َفَكاَن َيرْنَعى َغَنَم َيثْنُروَن َحِميِو َكاِىِن ِمدْن
َتِرقُ . َوَظَيَر َلُو َماَلُك الرَّلبِّر ِبَمِييِب َناٍر ِمنْن َوَبِط ُعمَّليْنَقةٍ 2 َذا الْنُعمَّليْنَقُة َتَتَوقَّلُد ِبالنَّلاِر، َوالْنُعمَّليْنَقُة َلمْن َتُكنْن َتحْن َفَقاَل 3. َفَنَظَر َواِِإ

َتِرُق الْنُعمَّليْنَقُة؟ِلَماَذا الَ . َأِميُل ااَن َانْنُظَر ىَذا الْنَمنْنَظَر الْنَعِظيمَ »: ُموَبى َفَممَّلا َرَأى الرَّلبُّ َأنَّلُو َماَل ِلَينْنُظَر، َناَداُه اهلُل 4. « َتحْن
َميْنَك، . اَل َتقْنَتِربْن ِإَلى ىُيَنا»: َفَقالَ 5. «ىَأَنَذا»: َفَقالَ . «!ُموَبى، ُموَبى»: ِمنْن َوَبِط الْنُعمَّليْنَقِة َوَقالَ  َمعْن ِحَذاَءَك ِمنْن ِرجْن اخْن

ٌض ُمَقدَّلَبةٌ َانَّل  ِضَع الَّلِذي َأنْنَت َواِقٌف َعَميْنِو َأرْن لُو َيعْنُقوبَ »: ثُمَّل َقالَ 6 .«الْنَموْن َحاَق َواِِإ لُو ِإبْن . «َأَنا ِإلُو َأِبيَك، ِإلُو ِإبْنَراِىيَم َواِِإ
َيُو َانَّلُو َخاَف َأنْن َينْنُظَر ِإَلى اهللِ  َر َوَبِمعْنُت »: َفَقاَل الرَّلبُّ 7. َفَ طَّلى ُموَبى َوجْن ِإنِّري َقدْن َرَأيْنُت َمَذلَّلَة َشعْنِبي الَّلِذي ِفي ِمصْن

ِريِيمْن  ِل ُمَبخِّر ، . ُصَراَخُيمْن ِمنْن َأجْن َجاَعُيمْن ُت َأوْن ِإنِّري َعِممْن
ِض 8 ِعَدُىمْن ِمنْن ِتمْنَك اَارْن ِريِّريَن، َوُأصْن َفَنَزلْنُت ُانْنِقَذُىمْن ِمنْن َأيْنِدي الْنِمصْن

ٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَباًل، ِإَلى َمَكاِن الْنَكنْنَعاِنيِّريَن َوالْنِحثِّريِّريَن َوااَ  ِإَلى ٍض َجيِّرَدٍة َوَواِبَعٍة، ِإَلى َأرْن يِّريَن َأرْن يِّريَن َوالْنِحوِّر ُموِريِّريَن َوالْنِفِرزَّل
َراِئيَل َقدْن َأَتى ِإَليَّل 9. َوالْنَيُبوِبيِّرينَ  ِريُّوَن، َوااَن ُىَوَذا ُصَراُخ َبِني ِإبْن يَقَة الَّلِتي ُيَضاِيُقُيمْن ِبَيا الْنِمصْن َفااَن 10، َوَرَأيْنُت َأيْنًضا الضِّر

رَ  َراِئيَل ِمنْن ِمصْن ِرُج َشعْنِبي َبِني ِإبْن َن، َوُتخْن ِبُمَك ِإَلى ِفرْنَعوْن َن، »: َفَقاَل ُموَبىِ هللِ 11 .«َىُممَّل َفُأرْن َىَب ِإَلى ِفرْنَعوْن َمنْن َأَنا َحتَّلى َأذْن
َر؟َوَحتَّل  َراِئيَل ِمنْن ِمصْن ِرَج َبِني ِإبْن َبمْنُتكَ »: َفَقالَ 12« ى ُأخْن ِرُج : ِإنِّري َأُكوُن َمَعَك، َوىِذِه َتُكوُن َلَك الْنَعاَلَمُة َأنِّري َأرْن ِحيَنَما ُتخْن

َر، َتعْنُبُدوَن اهلَل َعَمى ىَذا الْنَجَبلِ  َراِئيَل َوَأُقوُل َلُيمْن َىا َأَنا آِتي »: َفَقاَل ُموَبىِ هللِ 13. «الشَّلعْنَب ِمنْن ِمصْن ِإلُو : ِإَلى َبِني ِإبْن
َبَمِني ِإَليْنُكمْن  ؟: َفِإَذا َقاُلوا ِلي. آَباِئُكمْن َأرْن ُمُو؟ َفَماَذا َأُقوُل َلُيمْن َيِو الَّلِذي َأىْنَيوْن »: َفَقاَل اهلُل ِلُموَبى14« َما ابْن ىَكَذا »: َوَقالَ . «َأىْن
َراِئيلَ  َبَمِني ِإَليْنُكمْن َأىْنَيوْن أَ : َتُقوُل ِلَبِني ِإبْن َراِئيلَ »: َوَقاَل اهلُل َأيْنًضا ِلُموَبى15 .«رْن ، ِإلُو : ىَكَذا َتُقوُل ِلَبِني ِإبْن َييْنَوهْن ِإلُو آَباِئُكمْن

َبَمِني ِإَليْنُكمْن  لُو َيعْنُقوَب َأرْن َحاَق َواِِإ لُو ِإبْن رٍ . ِإبْنَراِىيَم َواِِإ رٍ  ىَذا ابْنِمي ِإَلى اَاَبِد َوىَذا ِذكْنِري ِإَلى َدوْن َمعْن ُشُيوَخ 16. َفَدوْن ِاذْنَىبْن َواجْن
َراِئيَل َوُقلْن َلُيمُ  َحاَق َوَيعْنُقوَب َظَيَر ِلي َقاِئالً : ِإبْن بْن ، ِإلُو ِإبْنَراِىيَم َواِِإ ُتُكمْن َوَما ُصِنَع ِبُكمْن ِفي : الرَّلبُّ ِإلُو آَباِئُكمْن ِإنِّري َقِد افْنَتَقدْن

رَ  ِعُدُكمْن ِمنْن َمَذلَّلةِ 17. ِمصْن يِّريَن َوالْنَيُبوِبيِّر  َفُقمْنُت ُأصْن يِّريَن َوالْنِحوِّر ِض الْنَكنْنَعاِنيِّريَن َوالْنِحثِّريِّريَن َواَاُموِريِّريَن َوالْنِفِرزِّر َر ِإَلى َأرْن يَن، ِإَلى ِمصْن
ٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَبالً  َراِئيَل ِإَلى مَ »18 .َأرْن ُخُل َأنْنَت َوُشُيوُخ َبِني ِإبْن ِلَك، َتدْن َر َوَتُقوُلوَن َلوُ َفِإَذا َبِمُعوا ِلَقوْن الرَّلبُّ ِإلُو : ِلِك ِمصْن

َبُح ِلمرَّلبِّر ِإلِيَنا يَّلِة َوَنذْن ِضي َبَفَر َثاَلَثِة َأيَّلاٍم ِفي الْنَبرِّر َر اَل َيَدُعُكمْن 19 .الْنِعبْنَراِنيِّريَن الْنَتَقاَنا، َفااَن َنمْن َمُم َأنَّل َمِمَك ِمصْن َولِكنِّري َأعْن
ُضوَن َواَل ِبَيٍد َقِويَّل  َنُع ِفيَيا20ٍة، َتمْن َر ِبُكلِّر َعَجاِئِبي الَّلِتي َأصْن ِرُب ِمصْن ِطي ِنعْنَمًة 21. َوَبعْنَد ذِلَك ُيطْنِمُقُكمْن . َفَأُمدُّ َيِدي َوَأضْن َوُأعْن
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ِريِّرينَ  ُضوَن َفاِرِغينَ . ِليَذا الشَّلعْنِب ِفي ُعِ ُيوِن الْنِمصْن ُضوَن َأنَّلُكمْن اَل َتمْن َرَأٍة ِمنْن َجاَرِتَيا َبلْن َتطْن 22. َفَيُكوُن ِحيَنَما َتمْن ُلُب ُكلُّ امْن
ِتَعَة َذَىٍب َوِثَياًبا، َوَتَضُعوَنَيا َعَمى َبِنيُكمْن َوَبَناِتُكمْن  ٍة َوَأمْن ِتَعَة ِفضَّل ِريِّرينَ . َوِمنْن َنِزيَمِة َبيْنِتَيا َأمْن ِمُبوَن الْنِمصْن  " .«َفتبْن

عمى جبل، ماشي كان . ىا ش ال راعي أغنامالقصة ىنا إن موبى كان ماشي في حالو في يوم من اايام، وكان وقت
طبيعي جًدا إننا نالقيو . نار مابكة فييا ومع ذلك مش بتتحرق، والشجرة عايزة تتكمم معاهلفشاف شجرة ص يرة، ا

وبنالقي إن المي بيتكمم ىو مالك الرب، المي بيتكمم بصي ة إنو ىو اهلل أكتر ما يكون . منتبو، وابتدا يتكمم مع الشجرة
َميْنَك، َانَّل . اَل َتقْنَتِربْن ِإَلى ىُيَنا"من عند الرب، الرب ىنا بيعمن عن نفبو، لما قال لو،  مبعوت َمعْن ِحَذاَءَك ِمنْن ِرجْن اخْن

ٌض ُمَقدَّلَبةٌ  ِضَع الَّلِذي َأنْنَت َواِقٌف َعَميْنِو َأرْن فالرب قال لو إنو بمع . فراح مشى مخبي وشو من اهلل، وقعد يبمع" .الْنَموْن
 . موبى وبيط بين اهلل وشعبوىنا بنشوف . وىايحررىم عن طريق موبى. وىايحررىم من أرض مصر صراخ شعبو،

ااول، ليو أنا؟ من بين كل اإلبرائيميين، ودول كتير، ليو أنا المي اخترت تكممو؟ . راح موبى بأل بؤالين عمى طول
أنا امبارح كنت باتكمم مع "دول ىل أقول ليم، وانت تطمع مين؟ يعني لما أروح لمشعب "والبؤال التاني، وده ميم جًدا، 

لكن المي عايز أركز عميو النياردة ىو . الَنص ده مميان، الواحد ممكن يقعد يدرس فيو شيور" أقول ليم إيو؟! شجرة؟
 . إعالن اهلل لموبى ولشعبو

احنا . ا نتأمل بعمق أكترببرعة، اني عايز أقرا فقرة ىاتباعدنا نفيم الصورة كميا، قبل م 6تعالوا نروح اصحاح 
، لكن عمى العموم مكتوب إن موبى راح مصر وعمل المي قاليولو الرب، بس الموضوع 5و 4ماقريناش أصحاح 

حصل لك الموقف ده قبل كده؟ ىل حصل لك قبل كده إنك أخدت خطوة طاعة لمرب، . ماتحبنش، لكن بقى أبوأ
إيو المي حصل؟ كان متييألي إني بابمع كالم "نفبك،  ولقيت إن النتيجة إن الظروف بقت أصعب؟ وقعدت تبأل

 . ده المي حاصل ىنا مع موبى" اهلل، ليو المي بيحصل ده؟

َيا َبيِّرُد، ِلَماَذا َأَبأْنَت ِإَلى ىَذا الشَّلعْنِب؟ »: َفَرَجَع ُموَبى ِإَلى الرَّلبِّر َوَقالَ "، 22، من عدد 5تعالوا نشوف آخر أصحاح 
َبمْنَتِني؟ ِمَك، َأَباَء ِإَلى ىَذا الشَّلعْنبِ  ِلَماَذا َأرْن َن َاَتَكمَّلَم ِبابْن  " .«َوَأنْنَت َلمْن ُتَخمِّرصْن َشعْنَبكَ . َفِإنَّلُو ُمنْنُذ َدَخمْنُت ِإَلى ِفرْنَعوْن

نَ »: َفَقاَل الرَّلبُّ ِلُموَبى"، 1عدد  6ابمعوا رد الرب عميو في أصحاح  َفِإنَّلُو ِبَيٍد َقِويَّلٍة . ااَن َتنْنُظُر َما َأَنا َأفْنَعُل ِبِفرْنَعوْن
ِضوِ  ، َوِبَيٍد َقِويَّلٍة َيطْنُرُدُىمْن ِمنْن َأرْن  " .«ُيطْنِمُقُيمْن
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 . 3عايزكوا تشوفوا ىنا التشابو الموجود مع المي قريناه في الخروج 

َحا3. َأَنا الرَّلبُّ »: ثُمَّل َكمَّلَم اهلُل ُموَبى َوَقاَل َلوُ 2" بْن ُت إِلبْنَراِىيَم َواِِإ ءٍ َوَأَنا َظَيرْن َوَأمَّلا . َق َوَيعْنُقوَب ِبَأنِّري اإِللُو الْنَقاِدُر َعَمى ُكلِّر َشيْن
َرفْن ِعنْنَدُىمْن « َييْنَوهْن »ِبابْنِمي  ُت َمَعُيمْن َعيْنِدي4. َفَممْن ُأعْن ُبوا : َوَأيْنًضا َأَقمْن َبِتِيِم الَّلِتي َتَ رَّل َض ُغرْن َض َكنْنَعاَن َأرْن ِطَيُيمْن َأرْن َأنْن ُأعْن

ُت َعيْنِديَوَأَنا َأيْنًض 5. ِفيَيا ِريُّوَن، َوَتَذكَّلرْن ِبُدُىُم الْنِمصْن َتعْن َراِئيَل الَّلِذيَن َيبْن َراِئيلَ 6. ا َقدْن َبِمعْنُت َأِنيَن َبِني ِإبْن : ِلذِلَك ُقلْن ِلَبِني ِإبْن
ِريِّريَن َوُأنْنِقُذُكمْن ِمنْن ُعُبوِديَّلِتِيمْن . َأَنا الرَّلبُّ  ِت َأثْنَقاِل الْنِمصْن ِرُجُكمْن ِمنْن َتحْن َكاٍم َعِظيَمٍة،  َوَأَنا ُأخْن ُدوَدٍة َوِبَأحْن َوُأَخمِّرُصُكمْن ِبِذَراٍع َممْن

ِريِّرينَ . َوَأتَّلِخُذُكمْن ِلي َشعْنًبا، َوَأُكوُن َلُكمْن ِإلًيا7 ِت َأثْنَقاِل الْنِمصْن ِرُجُكمْن ِمنْن َتحْن َمُموَن َأنِّري َأَنا الرَّلبُّ ِإلُيُكُم الَّلِذي ُيخْن ِخُمُكمْن 8. َفَتعْن َوُأدْن
َحاَق َوَيعْنُقوبَ  ِإَلى اَارْنضِ  بْن ِطَيَيا إِلبْنَراِىيَم َواِِإ ِطَيُكمْن ِإيَّلاَىا ِميَراثًا. الَّلِتي َرَفعْنُت َيِدي َأنْن ُأعْن  " .«َأَنا الرَّلبُّ . َوُأعْن

ده ابمي المي الناس ىاتعرفني بيو في كل . أنا الرب، ىو ده ابمي"بيقول كذا مرة ىنا، الحظوا معايا إن الرب 
 ." لعيد المي بيني وبينكو، أنا الربااجيال، ىو ده ابم ا

َفَقاَل "مكتوب، " انت مين؟"لما قال لو،  المي فيو الرب بيرد عمى أبئمة موبى 14عدد  3تعالوا نرجع لمخروج أصحاح 
َيِو الَّلِذي َأىْنَيوْن »: اهلُل ِلُموَبى َراِئيلَ »: َوَقالَ . «َأىْن َبَمِني : ىَكَذا َتُقوُل ِلَبِني ِإبْن يعني إيو الكالم ده؟ حطوا " .«ِإَليْنُكمْن َأىْنَيوْن َأرْن
َيِو الَّلِذي َأىْنَيوْن  ". تحتيو خط َبَمِني ِإَليْنُكمْن  "، الكممة مكتوبة مرتين، وفيو كمان مرة تالتة لما قال لو" ،َأىْن في ." َأىْنَيوْن َأرْن

: اهلُل َأيْنًضا ِلُموَبىَوَقاَل 15"نالقي مكتوب،  15ولما نيجي لعدد ." أكون"التالت مرات دول فيو فعل عبري معناه 
َراِئيلَ » ،: ىَكَذا َتُقوُل ِلَبِني ِإبْن والمي " يكون،"من الفعل  ةالكممة ىنا مشتق." ييوه"حطوا خط تحت كممة " َييْنَوهْن ِإلُو آَباِئُكمْن

 3أكتر من مرة في العيد القديم،  6000أكتر من االبم ده بنشوف . وىو ده ابم اهلل" شخص كائن،"معناىا الحرفي، 
وىنا بنشوف إن اهلل ماحبش يعمن عن نفبو كإلو عموًما، لكن . الوىية عموًمااف كممة إلوىيم، المي بتدي معنى اأضع

ىو الرب، وكل ااجيال تفتكره بصفتو الرب، وده معناه إنو . حب يعمن عن نفبو في إطار عالقة وعيد مع شعبو
 . وهعايز يكون معروف النياردة بيننا إنو ىو الرب، إنو يو

، بالنببة لمرب، ويعني إيو نكون شعب بيبص لو بإعجاب وذىول ه أىمية إنو يكون معروف بإنو أىيو، ييوهلكن، إي
 من عظمة ابمو؟ 
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بدالو،  Adonaiكانوا يكتبوا أدوناي . يميين كانوا زمان بيحترموا االبم ده جًدا لدرجة إنيم ماكانوش يتعامموا بيوئاإلبرا
وبعدين، إيو رد  ، وابمو؟، معناىا إيو؟ إيو المي اهلل بيعمنو عن نفبواإذً ." الرب"فيو احترام ووقار لكممة . ومعناه الرب

 العظيم؟  فعمنا ناحية أىيو

فيو غموض كبير بالنببة لمعنى . عايزين ىنا نمشي في الَنص الكتابي ونشوف فيو إيو معنى إن اهلل ىو البيد الرب
بحق ويعقوب بإني الرب "بط شوية ان الرب بيقول، تى في الفقرات دي، ممكن نتمخوح." ييوه" أنا ظيرت إلبراىيم واِإ

في كممة اهلل، التعبير ده  ييوهمش معنى كده إننا أول مرة نشوف تعبير ." القدير، ودلوقتي باعمن نفبي ليك إني ييوه
يعني إيو اهلل . عالن أعمق عن اهلل بالنببة لعالقتو مع شعبولكننا ىنا بنشوف إ. موجود من أول الكتاب المقدس

 . عايزين نشوف الفقرة كميا ونشوف المعنى المي فييا" أنا الكائن؟"يقول، 

  ."أنا قدوس"لما الرب بيقول أنا ييوه، أىيو العظيم، فيو بيقول، 

قرب من العميقة، أخد أمر إنو يخمع المي لما موبى . الشجيرة المشتعمة ىي في نفبيا صورة لحضور اهلل المي بينقي
مش ان اارض من ذاتيا مقدبة، لكنيا مقدبة بببب ان المي ىو واقف فيو مكان مقدس، وده ف رجميو، ان المك

يعني إيو إن اهلل قدوس؟ لما نفكر في قدابتو، بنفكر في حاجات زي عدم وجود خطية، زي ِبره، وده جزء . محضر اهلل
إنو قدوس معناىا . صل لمكالم ده، لكن الزم نفيم إن القدابة أعمق من كده، وأكبر من كده بكتيرمن المعنى، وىانو

احنا اتخمقنا عمى صورتو، ومع ذلك، الرب مختمف عنا . إنو متفرد في القدابة، إنو حاجة تاني خالص، إنو مختمف
 . جًدا

، اَ "بيقول،   2:2صموئيل ااول  َرٌة ِمثْنَل ِإلِيَناَليْنَس ُقدُّوٌس ِمثْنَل الرَّلبِّر الرب . ماحدش زيو" .نَّلُو َليْنَس َغيْنَرَك، َوَليْنَس َصخْن
عشان كده الرب منع موبى يقرب، ان فيو فجوة ال نيائية، . مختمف تماًما. ىو فريد من نوعو. ىو مش زينا. متفرد

ىو فعاًل بال خطية . الرب منفصل عنا انو في كمال النقاء. وانفصال ال نيائي بين اهلل القدوس واإلنبان الخاطي
دي، ىي دي مشكمة لي في الفقرة وىي دي المشكمة ال. وكامل الِبر، مالمبتوش خطية، ومابيقبمش الخطية خالص

إن آدم كان بيتمشى ويتكمم مع  2و 1شفنا في التكوين . قنا عشان نبتمتع لما نبص عمى قدابة اهللاإلنبان، الرب خل
مش بتكره الخطية؟ مش نفبك تشوف الرب في . بعد كده دخمت الخطية ودمرت كل حاجة. اهلل، وبيبتمتع بحضوره
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مش ىاتبقى عايز يكون ليك . شفتو ىاتكره أص ر خطية، وحياتك ىاتمنعك إنك تشوفيا لو. جالل قدابتووكل جمالو، 
 ." الْنَقَداَبَة الَّلِتي ِبُدوِنَيا َلنْن َيَرى َأَحٌد الرَّلبَّل "، 12بييا أي عالقة، انك عارف المي مكتوب في العبرانيين 

موبى في القصة ىنا راجل عظيم، لكن اهلل  عمى قد ما. وحتى الفقرة دي بتورينا إننا محتاجين وبيط أعظم من موبى
ومجًدا لمرب، فيو واحد أعظم من . احنا محتاجين وبيط يدخمنا محضر الرب. بيمنعو من محضره انو مش مقدس

 . موبى؛ المبيح المي بال خطية، البار، المي ادانا ِبره وقدابتو المي بييا نقدر نقف في محضر اهلل

ت وشاب وشابة موجودين النياردة، إنك في يوم من اايام ىاتقف قدام اهلل القاضي ي قدام كل راجل وسِ لالحقيقة ال
بس الجمال ىو . ىي دي الحقيقة. الحكاية مش لعبة. ولو وقفت قدامو بخطيتك، ىاتتطرد من محضره، لألبد. القدوس

عمى الصميب، ىاتشوف بالمي عممو عشانك  عمى أباس إيمانكإنك لو وقفت في اليوم ده وانت البس ِبر المبيح، 
 . ا محتاجين المبيح الوبيطناح. جمالو، ىاتشوفو زي ما ىو، وىاتقضي اابدية مع اهلل القدوس

، 7شوفوا رحمتو في عدد . مجًدا لمرب، اهلل القدوس ىو اهلل الرحيم." أنا رحيم: "تاني حاجة." أنا قدوس" إًذا الرب قال
َر َوَبِمعْنُت »: َفَقاَل الرَّلبُّ "ييوه، ابمعوا كالم الرب، . انا باحب ااعداد دي ِإنِّري َقدْن َرَأيْنُت َمَذلَّلَة َشعْنِبي الَّلِذي ِفي ِمصْن

ِريِيمْن  ِل ُمَبخِّر ِعَدُىمْن ِمنْن ِتمْنَك اَارْنضِ . ُصَراَخُيمْن ِمنْن َأجْن ِريِّريَن، َوُأصْن ، َفَنَزلْنُت ُانْنِقَذُىمْن ِمنْن َأيْنِدي الْنِمصْن َجاَعُيمْن ُت َأوْن  ِإنِّري َعِممْن
ٍض َتِفيُض َلَبًنا َوَعَبالً  ٍض َجيِّرَدٍة َوَواِبَعٍة، ِإَلى َأرْن اهلل صاحب . الصورة المي ىنا جميمة جًدا، أوعوا تفوتكو." ِإَلى َأرْن

 . المذلةعندنا إلو شايفنا في آتون . مذلتنابيشوف . الجالل والقدابة والبياء في مجده، ىايتدخل عشان ينقذ شعبو

ىو بامع . ىو شايف مذلتنا. كشعب الرب النياردة، إن آالمكو ماىياش برة نظرة الرب يا أخوة، عايز أفكركو
لما تصرخوا لمرب، يا شعب الرب، صرخاتكو مش بتروح في . معنى إن اهلل ييوه ىو إنو بامع صراخ شعبو. صراخنا

ُت  "مكتوب، . أوجاعناعارف ىو . وبامع صراخنا، مذلتناشايف و رجاء، اهلل كاتشجعوا، خمي عند. اليوا ِإنِّري َعِممْن
َجاَعُيمْن  انت عارف يا رب؟ انت فاىم المي "مش احنا باعات بنقول، . اهلل عارف." أنا عارف كويس آالميم"." َأوْن

يا . ، وحابس بآالمنايح عندنا شخص يقدر يرثي لضعفاتنافي الواقع، احنا في المس. اهلل عارف" بيحصل في حياتي؟
 . وفاكر عيده، وعارف أوجاعنا، وبامع صراخنا، شايف مذلتناالرب ! يبالم عمى الحقيقة المجيدة د

خميكوا فاكرين المي اهلل قالو إلبراىيم . بنة 400مانفتكرش إن اهلل كان نابييم ’ فاكر’ميم جًدا إننا لما نبمع كممة 
ٍض "، 15في التكوين  َمَك َبَيُكوُن َغِريًبا ِفي َأرْن َممْن َيِقيًنا َأنَّل َنبْن َتعْنَبُدوَن َلُيمْن اعْن ، َوُيبْن َبَع ِمَئِة َبَنةٍ . َليْنَبتْن َلُيمْن " .َفُيِذلُّوَنُيمْن َأرْن
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وده المي ." ىاحررىم من اارض ديأنا ىابمع صراخيم، و"بس قال لو كمان، . الرب قال لو إن الكالم ده ىايحصل
 . لشعبو مش بينبى أبًدا محبتو. اهلل مابينباش أبًدا محبتو لشعبو. بيحصل ىنا بالظبط

ومش ىو . 12ي اهلل قالو لموبى في عدد ىو ده الل ."أنا الموجود دايًما" "أنا الرحيم،"،  ."أنا قدوس". ييوه ىو الرحيم
وأكون "ده المي احنا شايفينو في ِبفر التكوين كمو؟ لما قرينا عن حياة ااباء ااوائل، كنا بنشوف اهلل بيقول ليم، 

 . مرة ورا التانية ورا التانية." وأكون معك." "وأكون معك." "معك

ت واقف بتكمم شجرة، واهلل بيقول لك، انت العبد، ال مبان، ان. تعالى حط نفبك مكان موبى شوية. ىنا ىو جو لموبى
عمى ." ىاتروح لحاكم البالد؛ فرعون، وتقول لو، يبيب عبيده يمشوا"راعي ااغنام، الشخص العادي، وبيقول لك، 

قوي رد أنا باحب " يعني إيو أنا ىاعمل الكالم ده؟اشمعنى أنا؟ "كنا ىانقولو،  أنا وانت غالًباطول موبى قال المي 
بص يا أبتاذ، انت أحبن "مش ىاتالقوا ىنا إن الرب قال، . خموا بالكو اهلل ماقالش إيو. فعل الرب عمى الكالم ده

كنا بنبص . وعارف العبرانيين كويس كمان. انت عارف المصريين كويس. انت اتربيت في قصر فرعون. واحد عندنا
ال أبًدا الكالم ده ." ىانختارك لمميمة دي، وانت قدىاعشان كده . عمى الشباب ولقيناك أحبن اختيار عندنا

 . ماحصمش

شيء رائع . كل خطوة في حياة موبىخطط لتدبيراتو اإلليية  فياهلل . ىو فيو من الكالم ده حاجات صح عن موبى
أكيد كل المي بالت. هاهلل ىو المي بيعمل كل حاجة من وراء البتار، وبيقود كل حاجة لخيرنا ولمجدإننا نبقى عارفين إن 

انت عندك الصفة الفالنية والمؤىل . عشان كده اخترتك"ى كان حقيقي، لكن اهلل ما قالش لموبى، قمناه عن موس
يا موبى، مش ميم انت مين، لكن "يعني كان بيقول لو، ." وأكون معك"لكن الرب قال لو، ." الفالني، والمؤىل الفالني

 ." صر الميممش انت العنصر الميم أنا العن. أنا معاك

مد عمى تنع يخمينانا امور في حياتنا مش عمى أباس مؤىالتنا أو قدراتنا، لكن عشان عودلما بيالرب  إن خموا بالكو
: 1أبطال اإليمان؟ مكتوب في يشوع  ي بنشوفو في كل الكتاب المقدس بيحصل معمش ىو ده الل. حضوره بالكامل

ِإنِّري َأُكوُن "إن الرب قال لجدعون  6ومكتوب في القضاة " .اَل ُأىْنِمُمَك َواَل َأتْنُرُككَ . َأُكوُن َمَعكَ "، إن الرب قال ليشوع، 5
. معاىا دايًما الوعد بحضور اهلللمخدمة دعوة اهلل كو، لخموا با." َأَنا َمَعكَ "، الرب قال إلرميا، 8: 1وفي إرميا ." َمَعكَ 

 . دعوة اهلل لمخدمة معاىا دايًما الوعد بحضور اهلل
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؟ لكل راجل وبت موجودين في المكان النياردة، إنكو مش قادرينعايز أكمم كل أب وأم موجودين النياردة، حابيين 
خميك عارف، اهلل ىو في المكان المي اهلل اختارك فيو؟ العمل، حابس باإلرىاق في ؟ ىل إنكو مش قادرينحابيين 

 . مش ممكن يبيب شعبو لوحدىمييوه؛ الموجود دايًما، المي 

يبقوا  عجايب 3روح لفرعون وىاديمك "الرب قال لموبى، . محضره بيجيب القوة. وكمي القدرة، الموجود دايًماىو 
 . دول، بنشوف فييم إن اهلل قاصد يبين قوتو بعجاي 3الـ ." إظيار عن قوتي

أنا ماحبش . موبى أبًداوىنا أنا أشك إني ممكن أكون مكان . العجيبة ااولى؛ حكاية العصاية والتعبانتعالوا نشوف 
خصوًصا لو يتي واتقمبت تعبان، ىاطمع أجري، والو رميت عص. أنا مش باحب التعابين. العصاية بتاعتي تبقى تعبان

ف إن فيو ناس بيحبوا التعابين، ماليش دعوة، أنا لو لقيت تعبان، مش ىامبكو، ىامبك أنا عار. قمت لي أمبكو
انت عارف . من الناس ال ريبة المي بيحبوا يمبكوا التعابين، مش بتبتيون بييم وحتى لو انت واحد. حاجة أموتو بييا

ك تعبان، بتمبكو من عند الرقبة عشان سلو انت شجاع وعايز تم. إنك لو مبكت التعبان من ديمو ىاتحصل مصيبة
؟ ىو بيحب الديل ىو الرب بييذر معاه وال إيو." لوامبكو من دي"بس الرب قال لموبى،  .تضمن تبقى شايف أنيابو
 مثاًل؟ اشمعنى الديل؟ 

لو . مؤرخين اتكمموا كتير عن فكرة التعبان، وفكرة الكوبرا عمى إنيا رمز لقوة مصرلبصوا عمى الفكرة المي ىنا، ا
. الفكرة ىنا ىي عبادة ااوثان. فرعون، ومالبس الزينة الفرعونية التانية ىاتالقوىا مرتبطة بالَحيةبصيت عمى تاج 

أنا الرب، أنا "ول، ومعجزة اايد المي فييا برص وبعدين بتخف، ىنا الرب بيق." أنا الرب"ىنا بيقول بوضوح، فالرب 
، وىانشوفيا أكتر لما نشوف 4المكتوبة في أصحاح وفي حكاية تحويل النيل لدم، ." عمى المرض صاحب البمطان

كان عندىم ىو . ببب رخاء مصر وخصوبتيا كان النيل ىو. الضربات، الزم نعرف إن النيل كان عندىم زي ربنا
." أنا كمي القوة"الفكرة ىنا ىي إن اهلل بيقول، ." أنا المي عندي بمطان عمى الحياة والموت"الرب قال، . مصدر الحياة

ييوه ىو المحارب، ىو قوتي، ىو صاحب كل القوة، "ى رنم وقال، سعشان كده بعد خروجيم من أرض مصر، مو
 ." وكمي القدرةوالموجود دايًما، 

أنا ." "أىيو الذي أىيو"لكن تعالوا نشوف الفعل ده، . الرب قال لو ىاديمك العجائب دي. تعالوا نتعمق أكتر كمان
" ,الكائن بذاتيأنا "يعني إيو الكالم ده؟ لما نفكر في الكالم نالقي الرب بيقول، ." أىيو بعتني"قول ليم، ." الكائن
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ىو مش مديون بوجوده لحد أو . اان، وكان دايًما كائن، وىايفضل دايًما كائنوبيشاور لنا عمى حقيقة إنو كائن 
نا اتوجدت ازاي، ازاي بقيت لو حد بألني أ. ماليوش بداية. جودلكنو كان دايًما مو. ماتوجدش. الرب ماتخمقش. لشيء

 . أبويا وأمي وعمى الناس المي أثروا عمى كياني الشخص المي أنا عميو دلوقتي، ىاقول لك بوضوح بص عمى

ىو ذاتي . ىي دي الفكرة. اهلل كائن. مش ىاتالقي إجابة، ان ماحدش عممو" مين المي عممك؟"لكن لو بألت اهلل، 
أنا ذاتي "اهلل بيقول، . مكتفي بذاتو، لكن كمان ذاتي الوجودأو  موجود بذاتوالوجود من غير أصل، ومش بس 

احنا . ىو مبتقل وذاتي الوجود تماًما." أنا كائن بنفبي، ومش معتمد عمى أي حد أو أي حاجة في وجودي. االكتفاء
احنا معتمدين عمى ااكل . احنا معتمدين عمى ااوكبجين عشان نتنفس. الزم نفيم إننا كمنا اعتماديين. مش كده

 اهلل قال عن نفبو و أعمن إنو الكائن .والشرب، عشان نعيش، ومعتمدين عمى عالقاتنا مع بعض، بمعنى أو آخر
 . ىو في كل شيء ذاتي الوجود وذاتي االكتفاء. المي مش معتمد عمى أي شيء أو أي شخص في وجوده

ِر َوالْنَبَياِئَم َعَمى الْنِجَباِل ااُُلوفِ "فاكرين بيقول إيو؟ . 50أنا باحب مزمور  ُت ُكلَّل . َانَّل ِلي َحَيَواَن الْنَوعْن ُطُيوِر َقدْن َعِممْن
يَّلِة ِعنْنِدي ُكوَنَة َوِمأَلَىا. الْنِجَباِل، َوُوُحوُش الْنَبرِّر لو فاكرين إني "يعني الرب بيقول، " .ِإنْن ُجعْنُت َفاَل َأُقوُل َلَك، َانَّل ِلي الْنَمبْن

 ." في يوم ىاجوع، مش ىاتالقوني باخبط عمى بابكو، أنا باعرف أكفي نفبي

 . ذاتي االكتفاءوش احتياجات، ىو لماو. ذاتي الوجودالرب مالوش أصل، ىو 

. ىو الكالم صحيح، بس فيو في خمفياتنا اعتقاد، وحتى بين المؤمنين، إن اهلل محتاجنا"نبمع الكالم ده ونقول، س بب
أنا محتاج أعمل اإلنبان يكون "الرب ماكانش وحيد فقال، . ا" ’.ليو اهلل خمقنا؟ انو محتاج ُصحبة’فيو ناس بيقولوا، 

 . اهلل مش محتاج ُصحبة حد. ش محتاج حد يعيش معاهمالرب . ةاهلل موجود في شركة تام." في جوىره زي الثالوث

والنجوُم بالميل،  بالنيارِ  تشرقُ  الشمَس  ، فإنَّل افجأًة عميانً  البشرُ  نصبُح نحنُ : "Tozerبيعجبني قوي المي قالو توزر 
في   يؤثُر عمى اهللِ ممحدين، فيذا ال كان كُل البشرِ  فحتى إنْن . ىي ال تديُن بشيٍء لمماليين الذين يبتفيدون منياو

نا شكَّل كما أنَّل ه ال يضيُف شيًئا عمى كماالِتو؛ إيماَننا بِ  إنَّل . شيٍء آخر إنو ىو ىو في كياِنو، بدوِن اعتباٍر ايِ . شيء
وعمى قد مابنتكمم عن التممذة كتير، لكن . مش محتاج عبادتنا. الرب مش محتاج ُصحبتنا." فيو ال ينتقُص منو شيًئا

الرب بيشركنا في . الحقيقة إن الرب مش محتاجنا عشان نعمن مجده في كل مكان. محتاج تممذتنا كمان الرب مش
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خدمتو مش عمشان محتاجنا، لكن عشان بيحبنا، وعشان بيدعونا نشترك معاه في فرحة معرفة وانتشار مجده اقاصي 
 . الرب ماعندوش احتياجات. اارض

أكتر لعالقتو  قة بإنو ذاتي الوجود، لكن بااخصوده موضوع ليو عال ."برمديأنا "أىيو، الرب بيقول، . تعالوا نكمل
ما ىو زي زمان كان اهلل . اهلل موجود أبدًيا. اهلل ماعندوش ماضي وال مبتقبل. اهلل مالوش بداية وال نيايةبالزمن، 

، وىايفضل عمى طول زي اهلل كان زمان زي ما ىو دلوقتيفاىمين؟  .دلوقتي، وىايفضل عمى طول زي ما ىو دلوقتي
رٍ "، 90مكتوب في مزمور . أىيو البرمدي .ما ىو دلوقتي ٍر َفَدوْن ، َممْنَجًأ ُكنْنَت َلَنا ِفي َدوْن ُمنْنُذ اَاَزِل ِإَلى ... . َيا َربُّ
أنا باحب الكالم . مجده مش بيزول. وزي الشجيرة أو العميقة المشتعمة، إلينا مش بتخمص منو الطاقة" .اَاَبِد َأنْنَت اهللُ 

في . عارفين يعني إيو الكالم ده؟ فكروا في الجمال المي في الحقيقة دي. ده؛ أىيو، مجده مش بيزول وال جمالو بيقل
وان اهلل ال نيائي في الجمال، وال نيائي في المجد، فمعنى كده إننا ىانفضل طول اابدية بنكتشف اابدية كميا، 

أنا عارف إن البما ىاتبقى كاممة، بس مش "بنفكر في البما، ونقول لنفبنا،  باعات. مجده أكتر وأكتر وأكتر وأكتر
 . ىانعرف ونكتشف مجد اهلل المي مش بيقل" الموضوع ده ىايبقى ممل؟ ىانعمل إيو ىناك؟

. وىو اقتباس كبير، لكن عايز أشارككو بيو. َكَتب بحث عن أبدية اهلل Stephen Charnockبتيفين تشارنكوك 
 واإلشباعِ  الجمالِ  بنفسِ  اهللِ  أفراحُ  بتظلُ كثيرة،  عصورٍ  بعدَ . هبو في أبديتِ  باهلل، فنحن نبتمتعُ  عندما نبتمتعُ "ده، قال ك

 مجدُ  عميكَ  عندما يشرقُ . نا الجائعةشييتِ  مرة ببببِ  ا تمك المحظة التي تذوقناىا فييا اولِ دفيما عالتي كانت عميو، 
، في الكثرة الشاطيء البنين، التي كرملِ  أن تنتيي ماليينُ  ول، حتى أنو بعدَ عن ااق ما يكونُ  أبعدَ  ، بيكونُ الربِ 

، عن التوقفِ  ما يكونُ  أبعدَ  ه فييا، وبيكونُ عاينتَ  مرةٍ  أولِ  ه، المًعا مثلَ وجوِ  في ضياءِ  الشمس، الذي بتعيُش  بيكونُ 
 ىا، باعثُ في نقائِ  واالزدىار، ىو عمُل الحياةِ  دائُم القوةِ  اهللَ  إنَّل . هفييا عن مجدِ  أعمن لكَ  مرةٍ  أولِ  قوةِ  بنفسِ  وبيتدفقُ 

ك، ك، ومتعتِ الىتماماتِ  ممبيٍ ك، اقصى رغباتِ  عٍ بِ شْن ، مُ دائمٍ  في ربيعٍ  ه، مزدىرٌ جددة لخميقتِ متال والنورِ  الحياةِ  أشعةِ 
ىا فييا، ديمُ يُ  ، ولديو أبديةٌ مبراِتكن مِ  ليزيدَ  لديو التنوعُ  ، بيكونُ دورانأو  ت ييرٍ  ك، في تنوٍع ال نيائي، بدونِ عِ بَ وشِ 

 ." الالنيائي البرمدي باهللِ  االبتمتاعِ  ثمرةُ  وىذه ىي

 . أنا عايز أقعد كل يوم أعرف أكتر وأكتر وأكتر. مشتاق أبتمتع بالكالم ده. الكالم ده بيا ريتني كنت أعرف أكت
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." َليْنَس ِعنْنَدُه َت ْنِييٌر َواَل ِظلُّ َدَوَرانٍ "ربالة يعقوب إنو، غير قابل لمت يير، مكتوب في  ."أنا مابت يرش" ."أنا أبدي"
عايز  .كماالتو ما بتت يرش. بارة جًدا، اهلل مش بيت يرودي أخبار ." َأَنا الرَّلبُّ اَل َأَتَ يَّلرُ "، 6: 3ومكتوب في مالخي 

يبقى الوضع وحش، بس لو بقى أحبن أقول لكو ليو الكالم ده أخبار مفرحة، انو واضح، إن اهلل لو بقى أوحش، ىا
ليو؟ انو لو اتحبن فمعنى كده إنو ماكانش من ااول ! لو اهلل اتحبن، ده وضع بيء. برضو الوضع ىايبقى وحش

ان اهلل النيائي الصالح فمعنى كده إنو مش ممكن يت ير ال لألحبن وال . ، مع إنو ىو كدهالصالحالنيائي 
  ."أىيو، أنا مابت يرش. "لألوحش

 . ، تعالوا نشوف وعودهكماالتو مابتت يرش قمنا إن

عايزك . وعايزكو تعمموا حاجة ميمة. 8و 7و 6، أعداد 6معايا اصحاح تعالوا  ."أنا أمين": النقطة المي بعد كده
ِلَبِني ِلذِلَك ُقلْن 6". ونعدىم 6تعالوا نروح أصحاح . تمبك قمم وتحط خط تحت كل مرة بتالقي فييا الرب بيدي وعد

َراِئيلَ  ِريِّرينَ " :، وحطوا تحتو خطأدي أول وعد" .َأَنا الرَّلبُّ : ِإبْن ِت َأثْنَقاِل الْنِمصْن ِرُجُكمْن ِمنْن َتحْن َوُأنْنِقُذُكمْن ِمنْن : "2ورقم " ،َوَأَنا ُأخْن
َكاٍم َعِظيَمٍة،: "3ورقم " ،ُعُبوِديَّلِتِيمْن  ُدوَدٍة َوِبَأحْن . َوَأُكوُن َلُكمْن ِإلًيا: "5رقم " َوَأتَّلِخُذُكمْن ِلي َشعْنًبا،" :4رقم " َوُأَخمِّرُصُكمْن ِبِذَراٍع َممْن

ِريِّرينَ  ِت َأثْنَقاِل الْنِمصْن ِرُجُكمْن ِمنْن َتحْن َمُموَن َأنِّري َأَنا الرَّلبُّ ِإلُيُكُم الَّلِذي ُيخْن ِض الَّلِتي َرَفعْنُت َيِدي : "6رقم " .َفَتعْن ِخُمُكمْن ِإَلى اَارْن َوُأدْن
ِطَيَيا إِلبْنرَ  َحاَق َوَيعْنُقوبَ َأنْن ُأعْن بْن ِطَيُكمْن ِإيَّلاَىا ِميَراثًا: "7رقم " .اِىيَم َواِِإ وعود  7أعداد قصيرة، عندنا  3في " .«َأَنا الرَّلبُّ . َوُأعْن

 . ثابتة

أنا . "ب، ييوهرىنا ابم ال." َأَنا الرَّلبُّ : "خط تحت عبارة تانية، ىاتالقوىا في البداية، والُنص، والنيايةممكن تحطوا 
وفي النياية؛ في ." َأَنا الرَّلبُّ ِإلُيُكمُ ": ، في الُنص7وفي عدد ." َأَنا الرَّلبُّ "، 6تحتيا في بداية عدد حطوا خط ." ييوه

وبيورينا عظمة ابمو وفي نفس " ده ابمي، انا ييوه،"الرب ىنا بيقول، ." َأَنا الرَّلبُّ : "8أخر حاجة قاليا، في عدد 
الوعود المي إديتيا  .أنا أمين في وعودي. أنا أمين"، ب بيقولرال. الحاجتين ماشيين مع بعض. عبوالوقت وعوده لش

بحق ويعقوب، والوعود المي قبل كده كمان، ىاحققيا، أنا أمين في كل   ." اقمت إني ىاعممو حاجةإلبراىيم، واِإ

ِرُجُكمْن أُ ...  َوُأنْنِقُذُكمْن . "بالحريةىو ىنا وعد بإيو؟ وعدىم  ىاحرركو يا "الرب قال ليم، . دي وعود بالحرية، بالعتق" خْن
َكاٍم َعِظيَمةٍ "، بالفداءالحاجة التانية، وعدىم ." شعب الرب ُدوَدٍة َوِبَأحْن التمن ودي حرية لييا تمن، ." َوُأَخمِّرُصُكمْن ِبِذَراٍع َممْن
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ظيارات قوة، وذراع ممدودة. ىو الفداء َوَأتَّلِخُذُكمْن ِلي "التبني، بثالثًا، وعدىم ." أنا ىاحرركو، ىافديكو. "فيو فداء، واِإ
ًبا  ." ىاتبقوا شعبي، وىابقى أبوكو" المعنى الحرفي ىو." َشعْن

وعايز أقول ببرعة، احنا بنشكر الرب إنو حفظ ناس . ده وال ا، ىي من ىاييتيكمش عارف شفتوا القصة دي قبل 
عايز أقرا لكن . الرياضية، ورجعوا بالبالمة Vaporمن كنيبتنا ىناك، كانوا بيخدموا في ىاييتي، في خدمات فابور 

 . لكو القصة دي

عمى  منقوشوكان . ه البطريقبنين من ىاييتي، ماكانش بيبيب من إيده لعبت 3كان طفل عمره  Arnoأرنو 
كان يتيم  Arnoأرنو  . Arnoكان البطريق ده ىو أغمى حاجة عمى قمب أرنو . باالنجميزي" حب"البطريق ده كممة 

كانوا كان فيو زوج وزوجة ىولنديين . خد البطريق المعبة دي ىدية عيد ميالدهأكان . وكان البطريق مش بيفارقو
أخدت . كان البطريق ده رمز لوعد إنيم ىاييجوا ياخدوه. عايزين يتبنوه من أول ما اتولد، من أول ما كان عنده شيرين
كان ريتشارد . حد من قرايبو يظير ويطالب بيو لئالإجراءات التبني بنتين، ان ده كان الوقت القانوني المنابب، 

 كانوا بيعانوا من العقم. قى ابنيميبإنو ولنديين، عايزين بشدة ، الزوجين الو Richard and Rowenaوروينا 
 . Rowenaوأثناء ما كانوا مبتنيين إجراءات التبني تخمص، حممت روينا . ، وبعدين قرروا يتبنوهكتير لبنين

ويكمموا  Arnoرعاية قرايبيم وبافروا ىاييتي عشان ياخدوا أرنو  فيوبابوه  ،Jimمن مدة قريبة، ولدت ابنيا جيم 
 Rowenaروينا دقيقة، مسك إيد  30مكسوف في أول مرة اتقابلوا فيها، لكن في  Arnoكان أرنو . إجراءات التبني

. ، المكان المي قضى فيو حياتو Port-au-Princeالممجأ في بورتو برينس وأخدىم ىم االتنين وقعد يفرجيم عمى 
 . وابتدا ينادييم ببابا وماما

. وصمنا الممجأ واحنا حابيين إننا أغراب"وقال لو، . صاحبو إيميل وشاركو فيو بقد إيو ىو بعيدكتب ريتشارد لواحد 
البت المي كانت في الممجأ . كان كويس ل اية ما قرب مننا، واتربك. وىو جاي ناحيتنا Arnoوىناك شفنا أرنو 

در أمبك نفبي من العياط، بف، مش قاأنا آ. اول مرة Rowenaباعدتنا، وبعد ُنص باعة، مبك إيد روينا 
فرجنا عربية قديمة كانوا حاطينيا في . فرجنا كل حاجة في الممجأ Arnoحتى وأنا باكتب لك اإليميل دلوقتي، أرنو 

 ." كان مابك ف إيديو، كارت عيد ميالده المي بعتناىولو في يوم عيد ميالده التاني. الممجأ عشان ااطفال يمعبوا بييا
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-Port-auفندق معين ىناك في بورتو برينس يتبنوا أطفال في ىاييتي كانوا بيقعدوىم في  الزوجين المي جايين

Prince  وىو ده المكان المي قعد فيو ريتشارد وروينا ،Richard and Rowena  أرنوومعاىم Arno . وىو ده
دة أثناء عممية كانت كاميرات التميفزيون اليولندي موجو. المي كانوا فيو لما حصل الزلزال، وماتوا كميم فيو المكان

وفي وبط اانقاض كان فيو لعبة لونيا أصفر وأزرق، وكان منقوش . فرق إنقاذ دوليةبتقوم بييا  اإلنقاذ المي كانت
بس . المعبة دي ىي المي دلتيم عمى الولد. Arno أرنوفارقش باالنجميزي، كانت البطريق المي مابي" حب"عمييا كممة 

 Richard andالمي ماشافتيوش كاميرات التميفزيون ىو إن التالتة ماتوا مابكين في بعض، وكأن ريتشارد وروينا 

Rowena أرنوبيحموا  كانوا Arno الكارثة دمرت العيمة الجديدة، وبابت . لما حصل الزلزال ووقع المبنى عمييم
 . يتيم في ىولنداولد 

مع بعض، زي ما القوىم ميتين تحت  Arno أرنوو Richard and Rowenaرجعت جثث ريتشارد وروينا 
لألبف قصيرة وانتيت  Arno أرنوكانت حياة . كام باعة، لكنيم كانوا أبرةمدة كانوا أبرة ل. اانقاض مع بعض

 . لكنيا انتييت بين إيدين أبوه وأمونياية مأباوية، 

. جري وراك. ييوه دور عميك. فكروا معايا. لما قريت القصة دي، رحت راكع عمى ركبي في رىبة من الحقيقة دي
. وبعت إبنو الوحيد عشان تبقوا أوالده وبناتوالفداء كان ليو تمن عشان يبقى التبني ممكن، . ودفع فيك تمن غالي قوي

، ممكية اارض وعود التممك، وبعد كده الوعد بالتبني! مجًدا لييوه." ُكوُن َلُكمْن ِإلًياَوأَ  َوَأتَّلِخُذُكمْن ِلي َشعْنًبا، : "الوعد بالتبني
 ." أنا أمين"الرب قال، . لبنين وأجيال جاية

قدمت ازاي تعرف إن الكالم ده ىايحصل؟ ازاي تعرف إن اهلل ىايبقى أمين في وعوده؟ ىل عمرك : "وىنا فيو بؤال
ك توفي بوعدك، وبذلت أقصى جيدك، وكنت شايف إنك ىاتقدر توفي بوعدك، بس وعد قبل كده، وكنت ناوي بشدة إن

ن اهلل مش ىايحصل معاه عاك الكالم ده قبل كده؟ ازاي تتأكد إمحاجة حصمت وخمت تحقيق الوعد مبتحيل؟ حصل 
 الرب قصده خير، وبيوعدنا، لكن تتأكد ازاي إن الكالم ده بالتأكيد ىايحصل؟  كده؟ طبًعا

ىاتالقي موبى بيواجو مقاومة، وتشوف اهلل  3اصحاح  لما ترجع." البيدأنا "ييوه، : لمجزء المي بعد كده وده يجيبنا
ُضوَن َواَل ِبَيٍد َقِويَّلٍة،"، 19عدد  3بيقول لو في أصحاح  َر اَل َيَدُعُكمْن َتمْن َمُم َأنَّل َمِمَك ِمصْن : 20ابمعوا عدد " َولِكنِّري َأعْن

ِربُ " َنُع ِفيَيا َفَأُمدُّ َيِدي َوَأضْن َر ِبُكلِّر َعَجاِئِبي الَّلِتي َأصْن اهلل ىنا مش بيتمنى الخير، وال وعوده " .َوَبعْنَد ذِلَك ُيطْنِمُقُكمْن . ِمصْن
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الرب . وبيقول كده ان خططو وأىدافو دايًما بتتم." ىاقول لكو المي ىايحصل بالظبط"ده ىنا الرب بيقول، . أمنيات
 . قدير

لما تقرا الفقرة . ، وقمنا إن بيادة اهلل ماتمنعش مبؤولية اإلنبانالتكوينِبفر في كتير قوي اتكممنا عن الموضوع ده 
مرات في  10وىاتالقي إن . دي، ابقى حط خط تحت أي حاجة لييا عالقة بالكالم ده في قصة تقبية قمب فرعون

. الموضوع فيو الجانبين. بومرات مكتوب إن فرعون قبى قل 10و. الكتاب المقدس مكتوب إن اهلل قبى قمب فرعون
 . المبئولية اإلنبانيةبالبيادة اإلليية عالقة ماتنبوش . ازاي يمشوا مع بعض؟ ما لياش تفبير يا أصدقائي

، اهلل قال لإلبرائيميين، 3في آخر أصحاح . وأنا عادل. أنا البيد. ، بيحافظ عمى وعوده، وبيتمم خططواهلل البيد
ِريِّرينَ " ِمُبوَن الْنِمصْن  400بظمم كعبيد طول الفترة دي،  ىمبيعاممو المصريين كان. وعايزكو تفتكروا الصورة المي ىنا" ،َفتبْن

، ان في الحقيقة، مداىا قصيروده بيفكرني بحاجة؛ ماتقيبش عدل اهلل عمى أباس نتايب " يا رب، فين العدل؟. "بنة
 . وىو المي بيبود، والعدل ىايبود في النياية من يد اهللالكتاب المقدس بيعممنا إن الرب عادل، 

" ،ذاتي االكتفاءأنا " "،أنا ذاتي الوجود" "،أنا كمي القدرة" "،أنا موجود دايًما" "،أنا رحيم" "،أنا قدوس: "كل ده مع بعضو
وىو ده الموضوع كمو، ." اهلل أنا: "كل ده بيجيبنا اخر واحدة" ،أنا عادل"و" ،أنا البيد" "،أنا مابت يرش" "،أنا برمدي"

 في وبط تعدد االية، أو توحيد. وممن نعتبر ده فكرة ِبفر الخروج كمو، إن ماكانتش واحدة من اافكار الرئيبية
كتير الكالم ده ىاتشوفوا . جًدا إنو ىو اإللو الوحيد في اارض كميا، اهلل بيعمن بوضوح ، والثقافة المصرية المياالية

ِريُّوَن َأنِّري َأَنا الرَّلبُّ "دي، قوي في القصة   ." مش االية دي. ، أنا ييوه، أنا اهللَفَيعْنِرُف الْنِمصْن

البؤال المي قدامنا بس . عل موبى، ورد فعل اإلبرائيميينرد فعل المصريين، ورد فلما ىانقرا باقي القصة ىانشوف 
حط فيو أممك : ااول. ردود أفعال ببيطة لكنيا ميمة 3النياردة ىو، ازاي ىانتجاوب مع ييوه؟ وعايز أحط قدامكو 

في الدنيا تبتاىل تحط فييا أممك إن مافيش حد ومافيش حاجة عايز أقول لكل واحد موجود النياردة، . وآمن بيو
يمانك اإليمان الثابت  إقرار 5و 4: 6أصحاح ثنية بعد كام أببوع من ِبفر التنشوف ىا. ىو الرب. مفيش حد تاني. واِإ
َراِئيلُ : "المي بيقول، العيد القديم بتاع  َمعْن َيا ِإبْن  ".الرَّلبُّ ِإلُيَنا َربٌّب َواِحدٌ : ِابْن

المبيح  !ىو الربيبوع المبيح . مين ىو الربوبعد كده الحقيقة المذىمة المي في العيد الجديد، اإلعالن المي بيقول 
، ىانالقي المبيح بيتكمم مع شوية قادة دينيين وبيكمموه عن إبراىيم، ونالقيو بيقول ليم، 8لما نوصل ليوحنا ! ىو الرب



15 
 

 وىو ىنا ابتخدم نفس الكممة المي." َقبْنَل َأنْن َيُكوَن ِإبْنَراِىيُم َأَنا َكاِئنٌ "فبص ليم وقال، " إيو؟"فقالوا لو ، " إبراىيم شافني،"
 . 14: 3لمخروج في الترجمة اليوناني 

لكن لما يبوع قال ليم كده، كانوا عايزين يرجموه ." باين عميو اتجنن"ىاتقولوا، ." أنا كائن"لو أنا جيت لكو وقمت لكو، 
الراعي الصالح، ىو أنا ىو الباب، أنا "." نور العالمىو أنا ." " خبز الحياةىو أنا . "انو كان بيباوي نفبو بييوه، اهلل

" أنا ييوه،" "أنا ىو،" "أنا ىو،" "أنا ىو،." "الطريق والحقىو أنا ." "أنا ىو القيامة والحياة"." الراعي العظيمىو أنا 
َتَرفْنَت ِبَفِمَك ِبالرَّلبِّر َيُبوَع، َوآَمنْنَت ِبَقمْنِبَك َأنَّل اهلَل َأقَ "، 10-9: 10عشان كده مكتوب في رومية  اَمُو ِمَن َانَّلَك ِإِن اعْن

تَ  َواِت، َخَمصْن  " .اَامْن

. ىي دي طريقة الخالص. اعترف بإن المبيح ىو الرب. مة لكل واحد موجود ىنا النياردةوىي دي الدعوة المتقد
إنو ىو ييوه، ىو المي اتدخل عشان ينقذنا، المي جالنا، المي أخد عنا خطايانا عمى . اعترف إن المبيح ىو الرب

ولما تعترف بكده في قمبك وبمبانك، ! المبيح ىو الرب. ن القبر، وصعد عن يمين اابالصميب، وقام منتصر م
يمانك فيو. تخُمص ىاتالقوا راحتكو في اهلل . ولو عممتوا كده، يا شعب اهلل، ىاتالقوا فيو ممجأكو وبالمكو. حط أممك واِإ

ف إن في المكان أنا عار. وف الصعبةلجأك وبط الظرىاتالقي فيو م. ت يرش، الالنيائي، اابدييالصالح، المي ماب
تعالى وشوف قد إيو إن الحقائق . ىو فيو الراحة والممجأ. ىنا، فيو حاجات كتير محيرة، فيو أمور صعبة بتعدي فييا

ده موبى، "ماتخميش تركيزك يبقى محطوط عمى الظروف الصعبة، ماتقعدش تقول، . دي لييا عالقة كبيرة بحياتك
المي شايفينو اإلبرائيميين ىو أجيال وأجيال من العبودية، لكن " ازاي ىاعرف أعمل الكالم ده؟أمال أنا أعمل إيو؟ 

شايف ماتركزش عمى الظروف، حط عينك عمى الشخص المي دعاك، وخميك عارف إنو . وة اهلل ليوعالحقيقة ىي د
نو . وعارف أوجاعك، وبامع صراخك، مذلتك ، ورحيم، وقدوس، بذاتو ودوموج، بذاتو مكتفي، وأبدي، مابيت يرشواِإ
نو  نو عادلواِإ نو بيعمل كل حاجة لخيركبيدال، واِإ  . ، واِإ

وده المي بنشوفو كل شوية لما اهلل . خميك واثق في شخصو لما ماتكونش فاىم ليو اامور دي بتحصل في حياتك
. ىو ييوه. وشوفو ىو الربلما ماتبقاش فاىم ليو المي بيحصل ده، تعالى ." أنا الرب." "أنا الرب." "أنا الرب"يقول، 

عماقكو، ىو اهلل نفبو المي موبى خموا المبدأ ده ي وص في أ. عبادتكوبعد كده قدم لو حبك و. خد الراحة والممجأ فيو
 . عبده وخدمو ومشي وراه، ىو نفبو اهلل الحاضر معانا دلوقتي ىنا
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. التدين الروتيني تاني مش ىاتقدر تبتحمللما تعرف ييوه . لو محبتك وعبادتك عشان كده قدم. الرب معانا. أىيو
احنا بنتجمع . مش مقبولة، وأنا باخصص الكالم لمكنيبة ىنا بالتحديد المبتيترةالعبادة . نمعب مع ييوهاحنا مش ب

لكن عايزين نيجي . وكأننا مش قادرين نحط عينينا وقموبنا وعقولنا عمى ييوه، وبنحس بمملبوا، ونقدم عبادة طياري، 
وعايزين ناخد بالنا ان التعبير الجبدي أو العاطفي، حتى في العبادة، ممكن . ىنا وركبنا، ونرفع إيديناعمى وجو

وىانختبر بمو في محبتنا ليو . لكن في نفس الوقت، لما نعرف ييوه بحق، ىانحبو من كل قموبنا. يخدعنا ببيولة
ي حاجة تاني، تعالوا نتوب عنيا ونقدم لو كل ولو محبتنا راحت ا. ييزم ويتفوق عمى أي حاجة تانية في العالم

 مش ىايبقىوالتبميم الكامل . المبتيترةىاتنفع تاني العبادة  مش. يا رب تبقى قموبنا ليو وحده. المحبة، وكل العبادة
خبراتك مع الرب،  يا موبى، ماتقعدش تراجع شيادات". ىي دي المعركة المي كانت في قمب وحياة موبى. اختيار

يا شعب الرب، لما ييوه ." الحقيقة ىي إنك أخدت أمر مباشر، ولما ييوه يتكمم، أنت تبمع. ى مؤىالتكوتبص عل
 . ميما كان المي بيقولو، ىانبمعو. يتكمم، خمونا احنا شعبو نبمع كالمو

وفيو و البيد، انو لو ه. مش ىاتبقى إرباليتنا لمعالم محل مفاوضةوأخيًرأ، لما نعرف ييوه ومحبتو وعبادتو في قموبنا، 
 . مش عارفين إنو ىو الرب، يبقى الزم نقضي باقي عمرنا نعمنو بين اامم ماليين الناس في العالم


