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  1الجزء الفداء  تاريخ

 والعنايةاأللم : الثانيالفصل 

ديفيد ببلت  . د

24 \ 1 \ 2010  

قمت لكو إني مش . 37لو كان معاك كتابك المقدس، ويا ريت يكون معاك، افتح معايا التكوين أصحاح 
مال وجبلل وعظمة يا في جَ افكروا مع. عايز أقدم لكو فكرة واحدة بسىاتكمم كتير عن اليند النياردة، لكن 

 Grandقة جراند كانيون لو رحت منط. ويشوف عظمة الرب فييافكر في الخميقة يب كتير ما الواحد. الرب

Canyon لما تبص في  .عايز أقول لكو حاجة أقوى كمان من كده. في أمريكا، بتشوف جمال وعظمة الرب
ية وش واحدة ِ ت كانت من  نة واحدة بس، عمرىا ما  معت عن الم يح، وعمرىا ما كانت شافت المَ 

باختبارىا مع الم يح، وىي كمان شايمة في  ص عمى وشيا وىي بتشاركىي وال البيبي بتاعيا، بُ  النضيفة، وال
وأنا . دي عبادة لمرب و ط األحياء اليندية الفقيرة. مال وعظمة الربده جَ . إيدىا بيبي  ميم وصحتو كوي ة

 . باشكر الرب من أجمكو، أنا باشكر الرب عمى اإلنجيل الحي في قموبكو ككني ة

أنا فاكر لما . طريق كويس هالدرا ة مش أ يل طريق، لكنيمكن يكون الطريق المي احنا ماشيين فيو في 
. وماكنتش قادر أم ك نف ي في الكر يكنت راكب الطيارة وأنا راجع، وأنا بادرس عشان وعظة النياردة، 

 8مابيتكممش إنجميزي، ألنو لو كان بيعرف، كنت ىاديمو وعظة الراجل المي قاعد جنبي كان لح ن الحظ 
 . كنت بافكر أشاركو وخبلص، وأطمب من الروح القدس يترجم لو.  اعات عمى قد ال كة

 37الحق الموجود ىنا كبير قوي وعندنا حاجات كتير المفوض نغطييا، بس النياردة ىانتكمم من التكوين 
عايزين نبص عمى حياة يو ف، والمي قال عنيا واحد إنيا أكتر . ، المي ىي قصة حياة يو ف50لغاية 

ازاي إن حياتو عايزين نشوف حياتو، ونشوف . في الكتاب المقدس فييا فن وروعةقصة عن حياة إن ان 
عدد بس نجيز بييم لباقي  11ىانقرا أول . 37ا ىي جزء من قصة الفداء الكبيرة، فيانبدأ من التكوين وحياتن

 ، 1: 37وا معايا بالتكوين أابد. القصة، ومن ىنا ىانشوف النقط الميمة
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ِض َكنْعَعانَ 1" َبِة َأِبيِو، ِفي َأرْع ِض ُ رْع ُيوُ ُف ِإذْع َكاَن ابْعَن َ بْعَع : ىِذِه َمَواِليُد َيعْعُقوبَ 2. َوَ َكَن َيعْعُقوُب ِفي َأرْع
َرَأَتيْع أَ  َوِتِو الْعَغَنَم َوُىَو ُ بَلٌم ِعنْعَد َبِني ِبمْعَيَة َوَبِني ِزلْعَفَة امْع ِبيِو، َوَأَتى ُيوُ ُف َعَشَرَة َ َنًة، َكاَن َيرْعَعى َمَع ِإخْع

ِديَيِة ِإَلى َأِبيِيمْع  َراِييلُ 3. ِبَنِميَمِتِيِم الرَّر . خموا بالكو إن يعقوب وا  راييل ا مين لنفس الشخص)، َوَأمَّرا ِإ ْع
َثَر ِمنْع َ اِيِر َبِنيِو أَلنَّرُو ابْعُن َشيْعُخوَخِتِو، َفَصَنَع  .(كان اهلل قبل كده  ير ا مو َلُو َفَأَحبَّر ُيوُ َف َأكْع

ًنا َتِطيُعوا َأنْع 4. َقِميًصا ُمَموَّر َوِتِو َأبْعَغُضوُه، َوَلمْع َي ْع َثَر ِمنْع َجِميِع ِإخْع َوُتُو َأنَّر َأَباُىمْع َأَحبَّرُو َأكْع َفَممَّرا َرَأى ِإخْع
 .ُيَكمِّلُموُه ِبَ بَلمٍ 

َداُدوا َأيْعًضا ُبغْعًضا َلوُ 5 َوَتُو، َفازْع َبَر ِإخْع َمُعوا ىَذا الْعُحمْعَم الَّرِذي »: َفَقاَل َلُيمُ 6. َوَحُمَم ُيوُ ُف ُحمْعًما َوَأخْع ا ْع
َتاَطتْع ُحَزُمُكمْع َوَ َجَدتْع 7: َحُممْعتُ  ، َفاحْع َمِتي َقاَمتْع َوانْعَتَصَبتْع َذا ُحزْع ُن َحاِزُموَن ُحَزًما ِفي الْعَحقْعِل، َواِ  َفَيا َنحْع

َمِتي َوُتوُ 8. «ِلُحزْع ِمُك َعَميْع »: َفَقاَل َلُو ِإخْع َداُدوا َأيْعًضا ُبغْعًضا َلُو « َنا ُممْعًكا َأمْع َتَتَ مَّرُط َعَميْعَنا َتَ مًُّطا؟َأَلَعمَّرَك َتمْع َوازْع
ِل َكبَلِموِ  بَلِمِو َوِمنْع َأجْع ِل َأحْع َوِتِو، َفَقالَ 9. ِمنْع َأجْع ُو َعَمى ِإخْع ِإنِّلي َقدْع »: ُثمَّر َحُمَم َأيْعًضا ُحمْعًما  َخَر َوَقصَّر

َذا  ُت؟ ُحمْعًما َأيْعًضا، َواِ  َكًبا َ اِجَدٌة ِليَحُممْع ُس َوالْعَقَمُر َوَأَحَد َعَشَر َكوْع ُو َعَمى َأِبيِو َوَعَمى 10. «الشَّرمْع َوَقصَّر
َوِتِو، َفانْعَتَيَرُه َأُبوُه َوَقاَل َلوُ  ُجَد َلَك ِإَلى »: ِإخْع َوُتَك ِلَن ْع خْع َت؟ َىلْع َنأْعِتي َأَنا َوُأمَُّك َواِ  َما ىَذا الْعُحمْعُم الَّرِذي َحُممْع

رَ 11« ؟اأَلرْعضِ  َوُتُو، َوَأمَّرا َأُبوُه َفَحِفَظ اأَلمْع  " .َفَحَ َدُه ِإخْع

. 17، و15، و12المرة المي فاتت، شفنا قصة إبراىيم، وكانت البداية من التكوين . دي بداية قصة يو ف
: يو ف الفصل التانيوالنياردة عايزين نشوف في قصة .  من باهلل: اتكممنا في الفصل األول من تاريخ الفداء

أتمنى تكونوا قريتوىا لوحدكو، . قصة يو فنظرة عامة عمى  كان عندي مشاكل ازاي أقدم لكو. والعنايةاأللم 
تعالوا . صور ىانشوفيم ليو ف ىاي اعدونا نشوف القصة كميا 8عندنا . بس أنا عايز أركز عمى كام نقطة

 . نبدأ

 نة، كان  17بتبدأ بنبلقي يو ف عنده لما القصة . االبن المفضلفي الصورة األولى إنو  يو فبنشوف 
احنا عارفين قد إيو كان يعقوب بيحب مراتو . كان المفضل عند أبوه.  نة ىو االبن الذىبي ألبوه 17بقالو 
بس . بنيامينوكانت راحيل عاقر لمدة طويمة، وبعدين الرب باركيا بابن، المي ىو يو ف، وبعدين جو . راحيل

. داه ليو فكان القميص الممون المي إ والدليل عمى كدهوالده التانيين،  أكتر من يعقوب كان بيحب يو ف
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، ودي الصورة رقَ تَ األخ المح، وده معناه إنو كان كمان البن المفضلايو ف  يبقى عندنا أول صورة ىي
 . التانية

مش حاجة . ان، ىو المي قال عمى أخواتو ألبوهتَّر لما نشوف عبلقة يو ف باخواتو، بنبلقي إن يو ف كان فَ 
بايخة؟ فاكر لما كنت صغير، وتعمل حاجة  مط، وأخوك أو أختك يشوفوك، وأول حاجة بتقوليا ليم إيو؟ 

يو ىي أول حاجة بيعمموىا؟ بيروحوا يقولوا لبابا وماما." اعمل أي حاجة بس ماتقولش لبابا وماما" تحس . وا 
 Joshua andمع والدي جوشوا وكالب ا تغماية نت في البيت في مرة وبالعب ك. إنيا حاجة مولودين بييا

Caleb . ِفراح كالب . د، وأنا وجوشوا ن تخبىعِّل كان دور كالب ي تغمى ويCaleb  بعيد عشان يعد، وجوشوا
Joshua جة اكان مقتنع إن أح ن مكان ي تخبى فيو ىو في ُنص األوضة، المكان المي مافييوش أي ح

ماشي، بس انا مش "فقمت لو، ." أنا ىا تخبى ىنا"فوقف وقال لي، . اقتنع وراح ا تخبى ىناكتخبيو، ف
و معنا صوت كالب ." أنا م تخبي فين Calebانا ىا تخبى في الدوالب ىناك، وماتقولش لكالب . معاك

Caleb  ،"وضةوجو واتمكن بمعجزة إنو يشوف جوشوا المي واقف في ُنص األ." ماليش دعوة، انا جاي .
وأنا  امعيم من جوة الدوالب، وجوشوا عمى طول راح قايل، بابا في الدوالب " فين بابا؟"وبعدين  أل جوشوا، 

 ." المي ىناك

. ىم، والمي زود الموضوع إنو جو تاني يوم عمى الفطار وحكى ليم الحمم بتاعوعايو ف كان كده، الفتان بت
وفي يوم، لما . األخ المحتقركان ." الشمس والقمر كانوا بي جدوا لي. قولوا حممت إيو؟ كنتو بت جدوا لي"

فقالوا كده كفاية، وقالوا . الممون صكانوا اخواتو في الحقل، لقوا يو ف جاي، بيتمختر وىو البس القمي
كان رأوبين مخطط إنو ىايجي بعدين ." خمونا نرميو في البير"وبين أقنعيم مايقتموىوش، فقال ليم، رأ. ىانقتمو

كانوا اخوات يو ف قاعدين وفاتت . فرموه في البير، لكن خطة ييوذا ىي المي اتنفذت. وينقذ يو ف من البير
! ما نبيعو"ن، المي بيتقال عمييم في القصة برضو المديانيين، فييوذا قال ليم، عمييم قافمة من ا ماعيميي

شاقل لئل ماعيميين، وخدوا قميص يو ف الممون، و رقوه بالدم،  20فباعوا أخوىم بـ ." تعالوا نك ب من وراه
عايش يعقوب  نة وزيادة، كان  20ولمدة . يو ف وقتمو ىجم عمىورجعوا ألبوىم، وألفوا قصة إن فيو حيوان 

 . في حداد عمى فقدانو المزعوم البنو المفضل
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بعد  39بنوصل ىنا لمتكوين . عبد في أرض  ريبة، والصورة التالتة ىي واألخ المحتقر، االبن المفضل
ىو ميم عشان الحفاظ عمى . وقصة بين ييوذا وثامار، فاصل  امض 38فاصل في األحداث في أصحاح 

  :1من عدد  تعالوا نقرا، 39ألصحاح  تعالوا عمى العموم. ن ل ييوذا، بس مميان أ يمة

، مِ 1" ِريٌّي َن َرِييُس الشَُّرِط، َرُجٌل ِمصْع َتَراُه ُفوِطيَفاُر َخِصيُّ ِفرْعَعوْع َر، َواشْع نْع َيِد َوَأمَّرا ُيوُ ُف َفُأنْعِزَل ِإَلى ِمصْع
َماِعيِميِّليَن الَّرِذيَن َأنْعَزُلوُه ِإَلى ُىَناكَ  الرَّربُّ َمَع ُيوُ َف َفَكاَن َرُجبًل َناِجًحا، َوَكاَن ِفي َبيْعِت َ يِّلِدِه َوَكاَن 2. اإِل ْع

ِريِّل   .الْعِمصْع

َنُع َكاَن الرَّربُّ ُينْعِجُحُو ِبَيِدهِ 3 َفَوَجَد ُيوُ ُف ِنعْعَمًة ِفي َعيْعَنيْعِو، 4. َوَرَأى َ يِّلُدُه َأنَّر الرَّربَّر َمَعُو، َوَأنَّر ُكلَّر َما َيصْع
َوَكاَن ِمنْع ِحيِن َوكَّرَمُو َعَمى َبيْعِتِو، َوَعَمى ُكلِّل َما 5. َلُو َعَمى َبيْعِتِو َوَدَفَع ِإَلى َيِدِه ُكلَّر َما َكاَن َلوُ َوَخَدَمُو، َفَوكَّر 

ِريِّل ِبَ َبِب ُيوُ فَ  ِفي الْعَبيْعِت  َوَكاَنتْع َبَرَكُة الرَّربِّل َعَمى ُكلِّل َما َكاَن َلوُ . َكاَن َلُو، َأنَّر الرَّربَّر َباَرَك َبيْعَت الْعِمصْع
 " .َوَلمْع َيُكنْع َمَعُو َيعْعِرُف َشيْعًيا ِإالَّر الْعُخبْعَز الَّرِذي َيأْعُكلُ . َفَتَرَك ُكلَّر َما َكاَن َلُو ِفي َيِد ُيوُ فَ 6َوِفي الْعَحقْعِل، 

بارك أنا ىا"؟ شفنا المرة المي فاتت إن اهلل قال إلبراىيم، 12فاكرين التكوين . خموا بالكو من المي بيحصل ىنا
إبراىيم، إ حق، يعقوب، يو ف، عن طريق ن ل إبراىيم . وأدينا بنشوف كده." كل األمم عن طريق ن مك

 . بنبلقي الرب بيبارك بيت المصري

في يوم جت مرات فوطيفار . ، والموضوع األوحش كمان، إنو كان عبد في بيت فوطيفارعبد في أرض  ريبة
أفكر أمنع نف ي إني ماقدرتش  39لما كنت بادرس التكوين . هكانت حاولت تغريو كام مرة قبل كد. ليو ف

عمى اإل راءات الجن ية يبقى زي يو ف؛ وأصمي  ىمي عندنا في الكني ة وأصمي ليم إن ردلال ةفي الرجال
َنُع ىَذا الشَّررَّر "، في ُنص العدد بنبلقي يو ف بيقول، 9في عدد . عشان طيارة الن اء في الكني ة َفَكيْعَف َأصْع

ِطُئ ِإَلى اهلِل؟ اإل راءات، لو يا أخوة يا المي موجودين النياردة، خموا ده ىو رد فعمكو عمى " الْعَعِظيَم َوُأخْع
بصيت عمى صورة عمى اإلنترنت، أو عاك ت واحدة معاك في الشغل، أو قربت من أي إ راءات جن ية 

ِطُئ إِ "تقول،  َنُع ىَذا الشَّررَّر الْعَعِظيَم َوُأخْع ع من بيننا  يدات بيحبوا الطيارة، لَّر يا رب، طَ  "َلى اهلِل؟َفَكيْعَف َأصْع
 . ومايبدأوش حتى خطوة في التياون في الطيارة
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شوفوا قد إيو الصورة دي عكس صور . العبد الطاىر: ، وىي نف يا كمان الصورة الجايةعبد في أرض  ريبة
المي قبل ، 38شفناىا في قصص األباء، ده حتى الكبلم ده موجود في أصحاح المي كتيرة الف اد األخبلقي ال

ماحدش ىايعرف، "يو ف إتعرض إل راءات من مرات فوطيفار، وعنده كل انواع التبريرات، . ده عمى طول
 . بس يو ف جري." ماحدش ىايشوف، فوطيفار إداني كل حاجة في بيتو، مش فاضل  ير مراتو

 معوا كممة ودين النياردة عشان يإن اهلل من نعمتو جاب الرجالة وال يدات المي موج خموا بالكو، أنا عارف
لو فيو حتى شبية تبلعب مع الخطية، أو تفكير في اإل راءات الجن ية، فكممة اهلل . اىرب. اىرب: واحدة

 . ا مع الكممة دي كويس. اىرب: ليك النياردة بتقول

إنَّر ضبَطك في خطيٍة  رية . "األ بوع ده حاجة جميمة و ميمة جًدا John Piperقريت من كتابات جون بايبر 
ا مع الكممة دي النياردة بنعمة . اىرب." وىو أال يتُم ضبُطك: ولكن يوَجُد شيٌء واحٌد أكثُر رعًبا. أمٌر مرعب
 . اهلل، اىرب

ق لو التيمة، ب العبد الطاىر، لكن مرات فوطيفار م كت الرداء بتاعو، وجيزت المكان عشان تمفرِ هِ و
يو ف . لش حاجة  مطمعمتو واترمى في ال جن مع إنو مااتو. ال جين المظموم: والصورة المي بعد كده ىي

بقى م يول عن . في ال جن قايدوىو مظموم وم جون، لقيناه بقى .  نة 13كان بار وطاىر، لكن ات جن 
وفي . ناس كتير، ومنيم  اقي وخباز، كانوا ضايقوا فرعون، عمموا أكمة وحشة والَّر حاجة، واترموا في ال جن

" مالكو؟"وتاني يوم ويو ف بيعدي عمييم، شاف وشوشيم وقال ليم، . ليمة، ماعرفوش يناموا، شافوا أحبلم
إنت "وقال لمخباز، " إنت ىاتعيش،"قال لم اقي، .  ر األحبلموقدر يو ف بروح اهلل يف. فحكوا لو أحبلميم

 كمم. فمما تخرج من ال جن، ماتن انيشإنت ىاتعيش، "فيو ف قال لم اقي، . ه المي حصل فعبلً دو." ىاتموت
وقعد يو ف في ال جن كام  نة كمان، . عاش ال اقي وخرج من ال جن، لكن ن ي يو ف." فرعون عني

أليام، فرعون نف و ِحِمم ِحمْعم وماعرفش ينام وماعرفش يبلقي في مصر كميا حد يف ر لغاية ما في يوم من ا
أنا أعرف واحد " مع، وراح لفرعون وقال لو، ال اقي وىو بي أل  حرة كتير عن تف ير حممو، . الحمملو 

 . بي تدعوا يو ف من ال جن عشان يقف قدام فرعون ىمومرة واحدة لقينا." يعرف يف ر لك الحمم
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إنو ىاتيجي  بع  نين رخاء عمى البمد، وبعدييم  بع  وكان معناىم. يو، ف ر أحبلم فرعونبروح اهلل المي فو
." الزم تخزن وتعمل احتياطي ل بع  نين المجاعة. ا تعد من دلوقتي" نين مجاعة في البمد، فقال لفرعون، 

ن يِّل فعَ " دير البمد في الموضوع ده،يقدر يالوحيد المي انت "انبير فرعون من روح اهلل المي في يو ف وقال لو، 
بصوا . بصوا عمى التناقض ده. نو رييس وزراء مصريِّل يو ف، المي كان ل ة من شوية صغيرين م جون، عَ 

فكروا في الوضع المتناقض، من شوية شفنا يو ف الم جون، وبعدييا عمى طول . 41: 41عمى التكوين 
ُن ِلُيوُ فَ ُثمَّر َقاَل "ا معوا فرعون بيقول إيو،  رَ »: ِفرْعَعوْع ِض ِمصْع ، َقدْع َجَعمْعُتَك َعَمى ُكلِّل َأرْع ُن . «انْعُظرْع َوَخَمَع ِفرْعَعوْع

َكبَ  َق َذَىٍب ِفي ُعُنِقِو، َوَأرْع َكَبِتِو َخاِتَمُو ِمنْع َيِدِه َوَجَعَمُو ِفي َيِد ُيوُ َف، َوَألْعَبَ ُو ِثَياَب ُبوٍص، َوَوَضَع َطوْع ُه ِفي َمرْع
َكُعوا»َوَناَدوْعا َأَماَمُو  الْعثَّراِنَيِة، رَ . «ارْع ِض ِمصْع الحقيقة إنو لما . ومش أرض مصر بس" .َوَجَعَمُو َعَمى ُكلِّل َأرْع

العبد في . حصمت المجاعة، جو ناس من كل مكان، حتى من برة مصر، كانوا ييجوا ويركعوا قدام يو ف
، لما المجاعة أثرت عمى 42جاىز ألصحاح والمشيد دلوقتي بقى . األرض الغريبة بقى دلوقتي قايد البمد دي

 . هيعقوب ووالد

ِلَماَذا َتنْعُظُروَن "رف إن فيو قمح بيتباع في مصر، فقال لوالده، بنشوف إن يعقوب عِ  1: 42في أصحاح  
رَ »َوَقاَل « َبعْعُضُكمْع ِإَلى َبعْعٍض؟ ٌح ِفي ِمصْع َتُروا َلَنا ِمنْع ُىَناَك انْعِزُلوا ِإَلى . ِإنِّلي َقدْع َ ِمعْعُت َأنَّرُو ُيوَجُد َقمْع ُىَناَك َواشْع

َيا َواَل َنُموتَ  رَ . «ِلَنحْع ًحا ِمنْع ِمصْع َتُروا َقمْع َوِة ُيوُ َف ِلَيشْع وىنا بنشوف اخوات يو ف وىم " .َفَنَزَل َعَشَرٌة ِمنْع ِإخْع
ة األخيرقبل ومن أول ىنا بنبلقي يو ف في الصورة . راحوا لو وماعرفوىوش، بس ىو عرفيم. بي جدوا لو

فيو أ يمة كتير عن ليو يو ف عمل كذا . فيو كبلم كتير قوي في الكام أصحاح دول. األخ المتصالحوىي 
تشوفوا حاجة، وأنا بأمانة ماكنتش شفتيا لما قريت الَنص ده  وكزياانا ع نلك. في الوقت ده أو الوقت ده

عايزكو تشوفوا معايا، وتحطوا الموضوع ده في خمفيتكو . ودر تو كذا مرة قبل كده زي ما شفتيا المرة دي
لما تبص كويس ىاتبلقي إن فيو في القصة . واحنا بنشوف القصة، شوفوا دور ييوذا البارز في عممية التبادل

أكيد ييوذا . قمت لكو قبل كده إنيا كانت فكرة ييوذا إنيم يبيعوا يو ف. عل قوي بين ييوذا ويو فىنا تفا
 . ماكانش متوقع المي كان ىايحصل

تيم يو ف ألرضيم ومعاىم قمح، وخبلص ىايرجعوا تاني، كان يعقوب عَ لما اخوات يو ف جم قدامو، وبَ 
ماكانش . ة دي كان عارف إن بنيامين مطموب يروح معاىمعمال يفكر يبعتيم تاني والَّر أل، خصوًصا إن المر
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. اتعيد قدام أبوهقف ووييوذا ىو المي ." يا يعقوب يا ابوي، الزم نروح"متأكد، فمقينا ييوذا بيقف ويقول لو، 
ولما رجعوا ليو ف، كان ييوذا ىو المي بيتكمم بالنيابة عن ." أنا أضمن لك إن بنيامين يرجع  ميم"فقال لو، 

، وبعد كده، لما كشف يو ف عن ض نف و بديل عن بنيامينرَ ييوذا ىو المي جو في وقت وعَ . تواخوا
ييوذا ىو المي كان بيقود أوالد إ راييل " ارجعوا وىاتوا أبوكو وعايبلتكو معاكو،"شخصيتو الخواتو وقال ليم، 

 . لؤلرض

االبن في الصورة دي يو ف ىو األخ المتصالح المي بيحافظ عمى العيمة، وكل ده بيودينا لمصورة األخيرة، 
َ َل َيُيوَذا َأَماَمُو ِإَلى ُيوُ َف ِلُيِرَي الطَّرِريَق َأَماَمُو ِإَلى "مكتوب إن يعقوب،  28: 46في أصحاح . العايد َأرْع

ِض َجاَس  ِتقْعَباِل "، 29ا معوا المكتوب في عدد " .انَ َجاَ اَن، ُثمَّر َجاُءوا ِإَلى َأرْع َكَبَتُو َوَصِعَد ال ْع َفَشدَّر ُيوُ ُف َمرْع
َراِييَل َأِبيِو ِإَلى َجاَ انَ  َراِييُل ِلُيوُ فَ  .َوَلمَّرا َظَيَر َلُو َوَقَع َعَمى ُعُنِقِو َوَبَكى َعَمى ُعُنِقِو َزَماًنا. ِإ ْع بعد ): َفَقاَل ِإ ْع

َيَك َأنَّرَك َحيٌّي َبعْعدُ »( ،ه المفقودنبا  نة من الحداد عمى 20  . االبن العايد ألبوه" .«َأُموُت ااَن َبعْعَد َما َرَأيْعُت َوجْع

، يعقوب 49في أصحاح . ، بنشوف يعقوب وىو بيبارك والد يو ف48وبعد كده بكام أصحاح، في أصحاح 
، 1: 50مكتوب في أصحاح و. ، مات يعقوب49بارك والده، بما فييم ييوذا ويو ف، وفي  خر أصحاح 

ِو َأِبيِو َوَبَكى َعَميْعِو َوَقبَّرَموُ "  . ىي دي قصة يو ف. االبن العايد" .َفَوَقَع ُيوُ ُف َعَمى َوجْع

عايزك تشوف معايا الصور دي وممكن تشوف . صور دول 8عايزكو ترجعوا شوية صغيرين وتبصوا عمى الـ 
 . نف ك فييا

ىل مريت قبل كده بصراع عايمي؟ ىل كنت االبن أو البنت المفضمة، أو . االبن المفضل واألخ المحَتَقر
االبن أو البنت الغير مفَضَمة؟ ىل مريت بصراع قبل كده مع حد من اخواتك؟ نقدر نشوف نف نا مكان 

ىل لقيت نف ك قبل كده في مكان مش بتاعك؟ ىل لقيت نف ك قبل كده في . عبد في أرض  ريبة. يو ف
الخادم الطاىر جروح؟ ىل لقيت نف ك في موقف مؤلم وبيجرحك عمى إيد ناس بتحبيم؟  موقف مؤلم وفيو

ىل أخدت موقف من حاجة ضد الطيارة والحق، ولقيت نف ك اتعاقبت عمى موقفك ده؟ . بقى م جون مظموم
ىل ح يت إن . واالبن العايد، األخ المت امح، قايد األرض. الظروف بتبقى أصعب لما بتتم ك بالطيارة
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وفكر ازاي يو ف عدا ف ك في الحل ده في حياتك وعيمتك وعبلقاتك؟ ممكن تشوف نف ك في المراحل دي، نِ 
 . بالمراحل المختمفة دي

إيو يا رب المي انت بتعممو في : "لمي بنشوفو ىنا ىواكان فيو واعظ بيتكمم عن قصة يو ف وقال إن ال ؤال 
ليو كده؟ "ي مرة في واحدة من المراحل دي، وقمت فييا، جاتمك الفكرة دي قبل كده؟ ىل كنت ف" حياتي ده؟

 " ازاي ده؟ إيو المي بتعممو ده يا رب؟

، وأعتقد إنيا أح ن جممة تمخيصية 20: 50القصة دي كميا بتجيزنا لمجممة التمخيصية الموجود في التكوين 
ُتمْع ِلي . "المي حافظيا يقوليا معايا. في العيد القديم كمو َشرًّا، َأمَّرا اهلُل َفَقَصَد ِبِو َخيْعًرا، ِلَكيْع َيفْعَعَل َكَما َأنْعُتمْع َقَصدْع

ًبا َكِثيًرا ِيَي َشعْع َم، ِلُيحْع ُتمْع "بس معناىا إيو؟ يعني إيو الكبلم ده، . الجممة فييا تنظيم جميل لمكبلم" .الْعَيوْع َأنْعُتمْع َقَصدْع
ًبا َكِثيًراَيفْعَعَل َكَما الْعَيوْع ِلي َشرًّا، َأمَّرا اهلُل َفَقَصَد ِبِو َخيْعًرا، ِلَكيْع  ِيَي َشعْع  "؟َم، ِلُيحْع

 ؟ عناية اهلللكن يعني إيو . في القصة اهلل عنايةوىنا عايزين نشوف 

. وتعالوا نشوف اتعممنا إيو عن اهلل من القصة دي. اتكممنا عن صور ليو ف. عايزكو تفكروا في المي شفناه
الكبلم ده واضح . الرب الموجود دايًماىو . وىو ده معنى عناية اهلل. الرب الموجود دايًماأواًل، اتعممنا إنو 

تعالوا نعمل كام . 39بصورة جميمة لما كان يو ف في بيت فوطيفار، عشان كده تعالوا نرجع ب رعة لمتكوين 
مرتين في أول . حطوا تحتيا خط. 39مرات في التكوين  4عايز أوريكو عبارة اتكررت . ج ىنااا تنت

 . ومرتين في ااخر، وكأنيم بداية وختام كتاب عشان الكاتب يمفت نظرنا لييم األصحاح

َن َرِييُس الشَُّرِط، : "مكتوب. 1: 39افتح التكوين  َتَراُه ُفوِطيَفاُر َخِصيُّ ِفرْعَعوْع َر، َواشْع َوَأمَّرا ُيوُ ُف َفُأنْعِزَل ِإَلى ِمصْع
َماِعيِميِّليَن الَّر  ، ِمنْع َيِد اإِل ْع ِريٌّي : ، وحطوا خط تحت العبارة دي2بصوا عمى عدد " .ِذيَن َأنْعَزُلوُه ِإَلى ُىَناكَ َرُجٌل ِمصْع

َوَكاَن الرَّربُّ َمَع ُيوُ َف َفَكاَن َرُجبًل َناِجًحا، َوَكاَن ِفي ": ىي دي العبارة. ي أول مرةدو." َوَكاَن الرَّربُّ َمَع ُيوُ فَ "
ِريِّل  َنُع َكاَن الرَّربُّ ُينْعِجُحُو ِبَيِدهِ  . "ودي تاني مرة" َأنَّر الرَّربَّر َمَعُو،َوَرَأى َ يِّلُدُه  .َبيْعِت َ يِّلِدِه الْعِمصْع  " .َوَأنَّر ُكلَّر َما َيصْع

كان ناجح . أل، أو شخصيتو القيادية؟ هليو كان يو ف ناجح في بيت فوطيفار؟ ب بب ذكاءه؟ ب بب ميارت
ىاتبلقي لكن لما توصل لنياية األصحاح،  باع عبد،الكبلم ده كان عمى طول بعد ما اتْع . ألن الرب كان معاه

َولِكنَّر الرَّربَّر َكاَن َمَع ُيوُ َف، "، وحط تحتييا خط، 21مكتوب في عدد . بعد ما ات جنده كان الكبلم  إن
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نِ  ط ، حُ صحاح،  خر عدد في األ23وفي عدد " .َوَبَ َط ِإَليْعِو ُلطْعًفا، َوَجَعَل ِنعْعَمًة َلُو ِفي َعيْعَنيْع َرِييِس َبيْعِت ال ِّلجْع
ِن َينْعُظُر َشيْعًيا الْعَبتَّرَة ِممَّرا ِفي َيِدِه، أَلنَّر الرَّربَّر َكاَن َمَعُو، َوَميْعَما"خط ىنا كمان،  َصَنَع  َوَلمْع َيُكنْع َرِييُس َبيْعِت ال ِّلجْع
في احنا بنشوف ىنا إنو . كان عبد وم جون في حياة يو ف؛ أكتر وقت إ ودكان  ده" .َكاَن الرَّربُّ ُينْعِجُحوُ 

في أ وأ . الرب ىو المي ليو فضل في أي حاجة حموة حصمت ليو ف .ألوقات ال يية دي، كان الرب معاها
 . الرب الموجود دايًمااهلل ىو . وأكتر أوقات حياة يو ف ضممة، كان الرب معاه

ىنا، ىو إنك لما تبص عمى لبلنتباه األمر المثير . ىو ممك، لكن رقيق .دايًما الرقيقالممك ثانًيا، اهلل ىو 
لكن بتبلقي إشارات . لقوة اهللخارقة ومذىمة ، مش بتبلقي إظيارات 50لغاية  37القصة كميا، من التكوين 

، 45تعالوا نبص عمى أصحاح . رقيقة في القصة بتشاورلنا عمى إيد اهلل الخفية المي ورا كل تفاصيل القصة
لما يو ف واجو اخواتو، المي باعوه عبد، .  معوا قال إيوعايزكو ت. لما يو ف كشف عن شخصيتو الخواتو

َفَقاَل ُيوُ ُف : "4 جن، وقعد متألم ل نين نتيجة المي عمموه، ا معوا قال إيو في عدد لل وقادتو األحداث
َوِتوِ  ! ازايدول اخوات ي تحقوا الدينونة، شوفوا بيعامميم ! المي بيحصل ده مش معقول" .«َتَقدَّرُموا ِإَليَّر »: إِلخْع

َوِتوِ " رَ »: َفَقالَ . َفَتَقدَّرُموا. «َتَقدَّرُموا ِإَليَّر »: َفَقاَل ُيوُ ُف إِلخْع ُتُموُه ِإَلى ِمصْع َوااَن اَل . َأَنا ُيوُ ُف َأُخوُكُم الَّرِذي ِبعْع
ِتبْعَقاِء َحَياةٍ  ُتُموِني ِإَلى ُىَنا، أَلنَّرُو ال ْع َتاُظوا أَلنَّرُكمْع ِبعْع َ َمِنَي اهلُل ُقدَّراَمُكمْع " .حطوا خط ىنا" ،َتَتَأ َّرُفوا َواَل َتغْع أَلنَّر . َأرْع

ِض ااَن َ َنَتيْعنِ  ُس ِ ِنيَن َأيْعًضا اَل َتُكوُن ِفيَيا َفبَلَحٌة َواَل َحَصادٌ . ِلمْعُجوِع ِفي اأَلرْع َفَقدْع . "و دي تاني مرة" .َوَخمْع
َعَل َلُكمْع َبِقيَّرًة ِفي اأَلرْع  َ َمِني اهلُل ُقدَّراَمُكمْع ِلَيجْع َتبْعِقَي َلُكمْع َنَجاًة َعِظيَمةً َأرْع َ مْعُتُموِني ِإَلى . ِض َوِلَي ْع َفااَن َليْعَس َأنْعُتمْع َأرْع

رَ . َبِل اهللُ "و دي تالت مرة، " ،ُىَنا ِض ِمصْع َن َوَ يِّلًدا ِلُكلِّل َبيْعِتِو َوُمَتَ مِّلًطا َعَمى ُكلِّل َأرْع . َوُىَو َقدْع َجَعَمِني َأًبا ِلِفرْعَعوْع
ِرُعوا َواصْع  رَ : ىَكَذا َيُقوُل ابْعُنَك ُيوُ فُ : َعُدوا ِإَلى َأِبي َوُقوُلوا َلوُ َأ ْع  معتوا؟ يو ف " .َقدْع َجَعَمِنَي اهلُل َ يِّلًدا ِلُكلِّل ِمصْع

عبد، كان ده  عتونيبِ لما . اهلل ىو المي عمل كده. عتوني، بس اهلل ىو المي َبَعتني ىناانتو بِ "بيقول الخواتو، 
اهلل . توا لي عشان أقابل فرعون، كان ده عمل اهللعَ لما بَ . ي ال جن، كان ده عمل اهلللما اترميت ف. عمل اهلل

انتو ِبعتوني واهلل اتصرف ولقى لي طريقة "ماقالش، . خموا بالكو يو ف ماقالش إيو." ىو المي عمل كل حاجة
. اهلل أر ل المجاعة. ايو ف كان بيقول إن اهلل ىو المتحكم في الحكاية كمو. أل." عشان يحول األمور لمخير

َ َل َأَماَمُيمْع َرُجبلً . َكَ َر ِقَواَم الْعُخبْعِز ُكمَّروُ . َدَعا ِبالْعُجوِع َعَمى اأَلرْعضِ "، 17-16: 105مكتوب في مزمور  . َأرْع
 . اهلل ىو المي عمل كل حاجة" .ِبيَع ُيوُ ُف َعبْعًدا
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ازاي يبقى اخواتو ىم المي باعوه بس اهلل ىو المي أر مو؟ وده موضوع بنشوفو في العيد ! ي الكبلم ده؟ااز
أول حاجة ىي . القديم كمو، وفي الكتاب المقدس كمو، بنشوف حاجتين ماشيين مع بعض بشكل  ريب

أت جن، اهلل ىو المي عمل كل اهلل أر مني عبد، وخبلني . اهلل ىو المي عمل كده. اهلل أر مني. "ال يادة اإلليية
لكن ده مش معناه إن اخوات يو ف . إًذا اهلل ىو المتحكم في المشيد كمو، اهلل ىو ال يد عمى كل شيء." ده

انتو المي ِبعتوني ". الم يولية البشرية، ىي ال يادة اإللييةالحاجة التانية المي ماشية مع . ماكانش لييم دور
 . ، ماشيين مع بعضوالم يولية البشرية ال يادة اإللييةا نفعندنا ه." المي اختارتواانتو . انتو المي قررتوا. عبد

الكبلم ده موجود في الكتاب . ىل نقدر نحط الحاجتين مع بعض؟ مانقدرش نف رىا، لكن مانقدرش ننكرىا
 . المقدس كمو

اال تنتاج المي بنوصل لو ىنا، . ىو ده لغز العبلقة بين ال يادة اإلليية والم يولية البشرية، والزم نخمي بالنا
ال يمكن نتجاىل دور عمى أ اس القصة المي قدامنا، وعمى أ اس المي ىانشوفو كتير في درا تنا، ىو إننا 

عرايس في  ةننا شويليية ومانتخيمش إادة اإلالزم نبقى حريصين واحنا بنتكمم عن ال ي. الم يولية البشرية
ده شيء . عندنا اختيارات واحنا م يولين عنيا. عمينا م يولية. م رحية، وبنعمل المي اتكتب عمينا زي االة

ىم ىنا . ، وفيو لعنات كمان عمى بعض أوالدهلوالده ىاتشوف بركات يعقوب 49لما تروح لمتكوين . مؤكد
عن األعمال، والقرارات، احنا كمنا م يولين . مانقدرش نتجاىل م يولية اإلن ان. بيتحمموا م يولية أعماليم

 . مانقدرش نتجاىل م يولية اإلن ان. واالختيارات بتاعتنا

حتى في أصعب . اهلل ىايحقق مشييتو، ده شيء مضمون. ال يمكن إعاقة إرادة اهللوفي الوقت نف و، 
نو والم يولية البشرية، ال يادة اإلليية: قمنا." اهلل أر مني"الظروف؛ في العبودية وال جن، يو ف قال،  ال ، وا 

 . يمكن إعاقة إرادة اهلل

نو  ية اي بتبين لنا  يادة وعنلمن النقط الخموا بالكو . الُمَخمِّلص األمين دايًماقصة يو ف بتورينا عناية الرب وا 
 . اهلل

فكروا معايا شوية في الكبلم ده، فكروا في . اهلل بيحافظ عمى وعوده. اهلل بيحافظ عمى وعودهالقصة بتورينا إن 
. اتحققت؟ طبًعا. ، إن إخواتو ىاي جدوا لو37المي قريناىا في التكوين يو ف في البداية، شافيا األحبلم المي 
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. حاوالت اخواتو إنيم يخمصوا منو انتيت بإنيم حققوا األحبلمم. كده اتحققت ازايفكروا . أكيد اتحققت
ال يمكن إعاقة لكن !" يالبل نبيعو عبد فتتحقق أحبلمو"ماكانوش مخططين إن الكبلم ده يحصل، ماقالوش، 

إن من ن مو  12ماتن وش المي قمناه عن وعد اهلل إلبراىيم في التكوين . اهلل بيحافظ عمى وعوده. إرادة اهلل
الرب ده المي  وه. المي بنشوفو ىنا ىو بركة عمى كل أرض مصر من خبلل ن ل إبراىيم. ىاتتبارك األمم

َمَك َ َيُكوُن َ ِريًبا ِفي "فناه المرة المي فاتت لما قال، ، وش15قالو اهلل في التكوين المي افتكروا . وعد بيو َأنَّر َن ْع
 ، ٍض َليْعَ تْع َلُيمْع َبُدوَن َلُيمْع َأرْع َتعْع َبَع ِمَيِة َ َنةٍ . َوُي ْع اهلل بياخد ىنا ن ل إلبراىيم، . ىو ده المي بيحصل" .َفُيِذلُّوَنُيمْع َأرْع

اهلل . شعب إبراىيم، شعب إ راييل، ألرض مش بتاعتيم، ىايقعدوا فييا ألجيال قبل ما يدخميم أرض الميعاد
أنا أمين . انزل مصر"رب اتكمم مع يعقوب قال لو، لما ال 46عشان كده في أصحاح . بيحافظ عمى وعوده

 . وبيحفظ شعبو، بيحافظ عمى وعوده، المي الُمَخمِّلص األمين دايًما." معاك وىاوريك أمانتي

، 3فاكرين من كام حمقة شفنا  قوط اإلن ان في التكوين . 27: 46تعالوا نروح ألصحاح . بالكوخموا 
عندنا  10صحاح في أ. 11و 10ظير قوي في اصحاحات تصاعد وواتكممنا باختصار إن الموضوع ده 
عندنا برج بابل وازاي إن األمم اتفرقوا ب بب التمرد عمى اهلل، فمو  11ِ ِجل مواليد األمم، وفي أصحاح 

لتمرد اأمة اتفرقوا نتيجة  70فعندنا . أمة 70، ىاتبلقييم 10بصيت عمى ِ ِجل مواليد األمم المي في أصحاح 
والقصة من أول . بنبلقي إن اهلل بيختار شعب وأمة لنف و، شعب إ راييل 12، وبعدين في اصحاح عمى اهلل

شعبو ألرض مصر الغنية،  جاب، وفي و ط المجاعة، اهلل الشعب ده والحفاظ عميوىنا ىي قصة نمو 
َر َنفْعَ انِ َوابْعَنا ُيوُ َف المَّرَذاِن ُوِلَدا َلُو فِ . "27: 46وتعالوا نشوف المكتوب في التكوين  َجِميُع ُنُفوِس . ي ِمصْع

َر َ بْعُعونَ  عشان ماعندناش وقت، اكتبوا معايا . أكيد دي مش صدفة" .َبيْعِت َيعْعُقوَب الَّرِتي َجاَءتْع ِإَلى ِمصْع
َراِييلَ ِحيَن َقَ َم الْعَعِميُّ ِلؤُلَمِم، ِحيَن َفرَّرَق َبِني  َدَم، َنَصَب ُتُخوًما ِلُشُعوٍب َحَ َب عَ "، 8: 32التثنية   " .َدِد َبِني ِإ ْع

احنا شفنا في األول شعب اهلل؛  دم وحوا، في أرض عدن . فكروا في الكبلم ده. اهلل ىنا بيعمل لنف و شعب
رض مصر أالغنية، لكن اتموثوا بالخطية، وعمى نياية الِ فر بنشوف اهلل بيعمل لنف و شعب وحطيم في 

ىايتمم مشييتو حتى و ط المجاعة، ورينا إنو بيعمل لنف و شعب، اهلل ختم الِ فر بالطريقة دي عشان ي. الغنية
، بيحافظ عمى وعوده، المي الُمَخمِّلص األمين دايًمااهلل ىو . حتى و ط أصعب الظروف عشان يحفظ شعبو

  .وبيحفظ شعبو
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، بيحافظ عمى وعوده، المي الُمَخمِّلص األمين دايًما، الممك الرقيق دايًما، الرب الموجود دايًماإًذأ الرب ىو 
  .وبيحفظ شعبو

يو عبلقتو بحياتنا احنا الموجودين ىنا النيارة؟ إو الكبلم ده؟ إيو عبلقة الكبلم ده بقصة الفداء؟إًذا يعني إيو 
حقايق باصمي إن الرب يثبتيم في قموبكو وأرواحكو، خصوًصا إن كنت بتمر حالًيا  3وىنا عايز أحط قدامكو 

ة جاية، والجروح المي لس الحقايق دي إعداد لمواجية األلم والمشاكلتكون و أبألم ومشاكل وصعوبات، 
 . قكواباصمي إنيا ت كن في اعم

نفس الرب المي كان مع يو ف لما اتباع عبد، . فكروا في الكبلم ده. رب معاناالأول حقيقة يا اخواتي إن 
كان مع يو ف لما ا تدعوه يقابل  نفس الرب المي كان مع يو ف في ضممة زنزانة ال جن، نفس الرب المي

الرب . خموا الكبلم ده ي كن أعماقكو. فرعون عشان يبقى قايد عمى كل األرض، ىو نف و الرب المي معاك
وانت بخير ألن الرب  .حوال رايعة، وحياتك وأ رتك بخير، لما تكون األالرب معاك وقت ارتفاعك. معاك
. فيو حاجة ماشية صح ايبقاشلما تكون الظروف في أ وأ أحواليا ولما م والرب معاك وقت إذاللك،. معاك

لما تحس إن الرب اتخمى عنك، وماحدش فاىمك، وماحدش معاك، . لما تعتقد إنك لوحدك، انت مش لوحدك
ُضرْع َأَحٌد مَ "، 17-16: 4بولس بيقول في تيموثاوس التانية . الرب معاك ِل َلمْع َيحْع ِتَجاِجي اأَلوَّر ِعي، َبِل ِفي احْع

خمي بالك إنو ميما كان . دي حقيقة ثابتة زي الصخر." رَّربَّر َوَقَف َمِعي َوَقوَّراِنيَولِكنَّر ال. ... الْعَجِميُع َتَرُكوِني
الرب ىايبقى معاكو، . تكونوا لوحدكوادلوقتي، أو ىاتمر بيو، يا شعب الرب، مش ممكن هالمي بتمر بيو 

 . معانا

لـ  37من التكوين  اتعممنااحنا . ممك بيقودنالينا . ممك بيقودنالينا : كن في قموبكوالحقيقة التانية، وخموىا تس
اهلل مش بيتجاىل أي تفاصيل في وده إيو تأثيره عمى حياتنا؟ خموا بالكو إن . إن عندنا ممك رقيق دايًما 50

؟ انت يا رب، انت مش شايف المي بيحصل" ىل  اعات بيجي لك التفكير ده؟ ىل  اعات بتقول لو،. حياتنا
خميك " مش شايف إن أنا مش قادر أتصرف؟ انت شايف كل المي بيحصل ده؟ انت ىامك المي بيحصل؟

 . اهلل مش بيتجاىل أي تفاصيل في حياتك: عارف
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ومرة تاني . اهلل بيقود كل تفاصيل حياتك لكن كمان،، بيتجاىل أي تفاصيل في حياتكومش بس إن اهلل مش 
ش بيعمل كده عشان نكون زي ااالت، لكن بحيث تكون انت أو أي حد تاني م يول عن مإنو باقول لك، 

اهلل شغال من وراء ال تار عشان يحط يو ف في المكان الصح لكن، زي ما شفنا، . أعمالو وقراراتو الخاطية
. الرب بيقود الظروف المختمفة. ,دهر في الكبلم كَ فَ . انت كمان في الوقت الصح، وبيعمل كده في حياتك

لكن لما . اتبص لو بالطريقة ديل أي حدث لوحده وتعتبره مأ اة، لو هفصِ بص عمى حياة يو ف، ممكن تِ 
الصور دي كميا مع بعض، ىاتشوف ن يج النعمة الجميل المي اهلل ن جو في حياة يو ف عشان يجيب  تحط

 . الخير العظيم

يو ف قاعد في زنزانة في ال جن، ويحصل صدفة إن  اقي وخباز يقابموا  ر في الظروف دي مع بعضيا،فكَ 
ويحصل صدفة إنيم يحمموا، ويدخل عمييم يو ف تاني يوم . فرعون ومزاجو مش رايق، فيرمييم في ال جن

ويحصل صدفة إن ." ويحصل صدفة إنو يف ر ليم أحبلميم ويقول لم اقي، ماتن انيش. الصبح ويشوفيم
أنا "ويحصل صدفة إن ال اقي ي مع ويقول،  لص، لغاية ما يحمم فرعون ِحمم محتاج تف ير،ال اقي ين اه خا

ويحصل صدفة إنيم يجيبوا يو ف لفرعون ويبقى . فيروح ليو ف" عارف أالقي لك فين حد يف ر لك الحمم،
، الكبلم م دهالكبلم ده ماينفعش يتخطط، وال ينفع تحط قايمة أعمالك وتقول ىاعمل فييا الكبل. قايد لؤلرض
 . ده ماينفعش

. ودول عدد كبير في مدينة واحدة. مميون ن مة 21ي مدينة فييا في اليند، ود Mumbaiكنت في مومباي 
. وفي يوم كنا مع ق يس ىندي وكنا بنزور بيوت في المدينة، وكان ىو مخطط إننا ىانزور بيت معين

مميون  21عندنا  ىانروح فين؟"لي وقال لي،  فَبص. وصمنا، وخبط عمى الباب، بس ماحدش كان موجود
بيت ده واحدة  ت عجوزة، كانت من أ بوع لفروحنا بيت تاني ولقينا في ا." قي بيت تانيشخص، ممكن نبل

فقعدنا معاىا كام  اعة، . واحد ىندو ية، و معت بشارة اإلنجيل من أ بوع واحد بس و منت بالم يح
ت في بيت تاني نا كنأ. ماكانش المفروض أبقى ىنا دلوقتي"لت لنا، فقا. وشجعنا إيمان األخت الجديدة دي

الرب كان مرتب كل ." ة ح يت إن حاجة بتقول لي أقوم وأجي البيت ىنا، فجيتموأنا نايوكنت نايمة شوية، 
ىل . فكروا في الكبلم ده. اهلل بيحرك في كل لحظة الظروف المختمفة لناس مختمفين: ىي دي الفكرة. حاجة
مدركين إن حياتك وحياتي مش ىم الحاجة الوحيدة المي اهلل بيشتغل فييا؟ ممكن يكون ده إدراك صادم احنا 
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مش معنى كده . بميون شخص 6.8الرب بيشتغل في حياة . لبعض الناس، لكن احنا فعبًل مش مركز الكون
ا لما ن أل الرب ونقول لكن المعنى ىو إنن. أل، ده ميتم بأدق التفاصيل. إنو مش ميتم بأدق تفاصيل حياتنا

ن المي بيعممو في فاإلجابة " إيو المي بتعممو في حياتي يا رب؟"لو،  ىي إنو بيشتغل في حياة شخص تاني، وا 
فيو ظروف . حياتك وحياتي، ممكن يكون مش عشاني أنا بس، لكن عشان أي حد تاني، أو حياة ناس كتير

 . كتير، وفيو ناس كتير، وفيو أىداف كتير

خمى اخوات يو ف؛ . الرب خمى يو ف يعدي في وقت إذالل وفي ااخر فرح و عادة. الكبلم ده فكروا في
. اأبناء يعقوب، يعترفوا بخطيتيم، وخمى يعقوب يوصل لكمال تحقيق الوعود، الرب كان بين ج كل الخيوط  و

. دايًما لمخير. لخير؛ إنو دايًما بيحول الظروف ل20: 50لشعب الرب في التكوين ده المكتوب : وخموا بالكو
َياِء َتعْعَمُل َمًعا "، 28: 8ية ي بنشوفيا في العيد الجديد في روموىي نف يا الصورة الل َمُم َأنَّر ُكلَّر اأَلشْع ُن َنعْع َوَنحْع

ِدهِ  ُعوُّوَن َحَ َب َقصْع  " .ِلمْعَخيْعِر ِلمَّرِذيَن ُيِحبُّوَن اهلَل، الَّرِذيَن ُىمْع َمدْع

ثابتين عمى الصخرة دي؛ إن خميكوا  .خموا الحقيقة دي تغوص في أعماقكووعمى أ اس كده ىي دي الفكرة، 
اهلل ىي األ اس  عناية. خموا الحقيقة دي صخرة تثبتوا عمييا. اهلل ىي األ اس الوحيد لَتَقبُّل  الم الحياة عناية

رعاية و يادة فيو ناس كتير النياردة، حتى المي بيقولوا إنيم مؤمنين، بيرموا حقيقة . الوحيد لَتَقبُّل  الم الحياة
اهلل مايعرفش إيو المي ىايحصل في ااخر، اهلل . اهلل مش متحكم. اهلل مش مت يد"وبيقولوا،  من الشباكالرب 

 ف كان قاعد في كأن يوشفتوا الفكر ده؟ و. الفكر ده منتشر." بيكتشف المي ىايحصل زي ما أنا وانت بنعمل
أنا معاك، وىانشوف . أتمنى يكون الموقف ده لمخير، يا يو ف"يبص عميو ويقول لو، الزنزانة والرب ب

لو كان بيفكر . يو ف ماكانش عايش بالتفكير ده. مش ده المي شفناه في قصة يو فبس ." ىايحصل إيو
. كان اتحرر من المرارة واالنتقام والكراىيةلكنو كان واقف عمى صخرة، ولما واجو اخواتو، . كده كان  رق

ماخرجش من ال جن، وراح ينتقم من مرات فوطيفار، ماراحش لم اقي . ليو؟ ألنو كان عارف عناية الرب
ده الرب المي . قربوا"كن قال ليم، ل. المي ماعندوش ذاكرة خالص، وال وقف قدام اخواتو ووبخيم وضربيم

لما . الرب بياخد الشر ويحولو لخيركان عارف إن !  بلم عمى دي حريةيا ! إيو الحرية دي." عمل كل ده
ر في الكممات الشريرة واألفعال الشريرة المي عمميا ناس كَ فَ . فكروا في الكبلم ده. بتعرف الحقيقة دي بتتحرر

الفكر ده يحررك من . ليم الشريرة ضدك وا تخدميا لمخيراضدك، وكانوا عايزين يأذوك، وازاي الرب أخد أعم
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كمو لمخير في أشكرك يا رب، ألن ده "تقول، واح اس المرارة والكراىية واالنتقام منيم، ألنك تقدر تفرح 
 . الرب بياخد األلم ويحولو لرضاوفيو حاجة أجمل كمان، ، بياخد الشر ويحولو خيرالرب ." النياية

: 41التكوين . بصوا أ ماءىم إيو. ، لما يو ف كان بي مي والده52-51: 41لتكوين ا معوا المكتوب في ا
ِر "، 51-52 َم الْعِبكْع َم . «أَلنَّر اهلَل َأنْعَ اِني ُكلَّر َتَعِبي َوُكلَّر َبيْعِت َأِبي»: َقاِيبلً « َمَن َّرى»َوَدَعا ُيوُ ُف ا ْع َوَدَعا ا ْع

ِض َمَذلَّرِتي»" .فظوا ااية ديويا ريت تح" :َقاِيبلً « َأفْعَراِيمَ »الثَّراِنى  يا  بلم عمى " .«أَلنَّر اهلَل َجَعَمِني ُمثْعِمًرا ِفي َأرْع
الكبلم ده حقيقي؟ ىل اهلل بيعرف . ع ثمرلَّر ويخمييا تطَ اهلل بياخد أرض المذلة في حياتك ! جمال الكممة دي

تنا في اإليمان ىايثبت لنا اأخو ياخد األلم ويحولو لرضا؟ أنا أؤمن إنو بيعرف، وعايزكو تشوفوا معايا أخ من
 . الكبلم ده

يميبلت بتقول لي إن واحد من اخواتنا في  ولقيت ر ايللما  افرت لميند، أول ما فتحت الموبايل بتاعي،  وا 
واتوفى فجأة ب بب  11،كان قاعد في اجتماع يوم األربع الصبح ال اعة  John Jonesالكني ة؛ جون جونز 

ماكانش عايز يحكي لي عشان يمفت انتباىي . كان جون شاركني قبل كده عن مشاكمو الصحية. أزمة قمبية
 نة،  29عنده ىو عرف إن عنده أمراض بالكمى و. ا معوا كان عنده إيو. بين أمانة اهللي عشانلحالتو، لكن 

 45في ِ ن الـ . 40عمميات قمب مفتوح في ِ ن الـ  5، 38، أزمة قمبية في ِ ن الـ 34كر في ِ ن الـ الس
نة عمل وبعدىا بس. أيام في األ بوع 3 اعات في اليوم لمدة  5كمى، وابتدا الغ يل الكموي؛ لجالو فشل في ا

عتبلل نخاعي وتصلُ  لعتبلإل عممية زرع كمى، وكل ده أدا مود الفقري في الجزء ال فمي ب في الععصبي وا 
والعموي من العمود الفقري، جمطة في المخ في المكان الم يول عن التوازن، وكل ده كان نتيجتو تحديد 

. ماكانش بيقدر يقف أ مب الوقت واحنا بنرنم ألنو ماكانش قادر. قع،  الم ال ُتحَتَملاوتدىور حركتو، في الو
عايز تعممني إيو يا رب : ال ؤال المي عندي اتغير من ليو؟ لـ"بعد ما قال لي عمى مشاكمو الصحية قال لي، 

 ، ة صحية  يية، ومش أنا في حال" :لي كده قالو." أنا باعممك تعيش باإليمان"من كل ده؟ والرب رد عميَّر
وبافكر كل يوم في حقيقة إني  الًبا مش ىاشوف أحفادي، . ألم فظيع كل يومبباقدر أتحرك تقريًبا، وعايش 

. حياتي ىي مجرد جزء صغير من خطتو الكبيرة. ىاتقضي ال نين الجاية من  يري، لكن الرب عظيمومراتي 
َياِء َتعْعَمُل َمًعا ِللْع "الرب صالح، و  ِدهِ ُكلَّر اأَلشْع ُعوُّوَن َحَ َب َقصْع وألنو ." َخيْعِر ِلمَّرِذيَن ُيِحبُّوَن اهلَل، الَّرِذيَن ُىمْع َمدْع



16 
 

انا بس . و بعد كدهأفي موتي،  لمي ىايحصل في ااخر،  واءإيو ا أنا مش ىاقمقمتحكم في كل شيء، 
 ." عايز أفضل مطيع لغاية ما أموت

ى كل شيء في العالم، عشان كده ماعندوش حاجة يا أخوة، دي كممات أخ عارف إن الرب ىو المت يد عل
صحتي وحركتي كل شوية بيبقوا "شيور وعايز أقرا لكو المي كتبو،  6كتب لي من . يخاف منيا في العالم

شيور دول، ابتديت اختبر  3ومع ذلك، في الـ . شيور المي فاتوا 3أوحش، وحالي اتدىورت ب رعة في الـ 
يمان إنو ىايشفيني، لكن إن الرب ىايعمل . ل واإليمانحالة  ريبة ومش معتادة من األم مش بالضرورة أمل وا 

ن فيو شيء رايع ىايحصل قريب حا س إني ماح يتش مع إني دايًما إيجابي، لكن . حاجة تمجده وتكرمو، وا 
 ." باألمل والتوقع ده من فترة طويمة

األربع المي فات حصمت حاجة رايعة، وجون . تم المي كان متوقعويا أخواتي، أنا جاي النيارة أقول لكو إن 
راح لمحضر الرب، وىناك إتحرر من كل األلم المي كان عنده، وىناك شاف وجو  John Jonesجونز 
وعشان كده، انا وانت نقدر نعيش بنفس األمل إن . كان عارف إيو المي م تنيو ألن إليو ىو ال يد. مخمصو

ن رعايتو لينا فايقة، وىي أ اس  ننا عارفينفيو شيء رايع ىايحصل، أل إن الرب متحكم في كل شيء، وا 
ونبلقي  خمونا نشوف الرب العالي. بنف نا ش الرب ونقول إننا ىانريح نف نادِ خمونا مانحِ . قبولنا االم الحياة
 . الرب فعبًل بيطمع ثمر من شعبو في و ط المذلة. راحتنا في عظمتو

ر بوقت ضممة، بوقت صعب في يمكن انت دلوقتي بتمُ  يعرف الكبلم ده؟ازاي الواحد نعرف منين الكبلم ده؟ 
تعرف ازاي؟ ازاي تعرف إن الشر المي حواليك ىايتحول لمخير؟ ازاي تعرف إن األلم ىايتحول لرضا؟ . حياتك

 . عندنا مخمص افتدانااحنا عارفين ألن . وخموىا ت كن قموبكو.  وده يقودنا لمحقيقة األخيرة

 اهلل ا تخدم خطية فظيعة، عشان يحافظ عمى شعبو. فكروا معايا. خموا بالكو من الثناييات المي في القصة
عمى وكدبوا كمان عشان يغطوا ! قمة الخزي والعار. اخوات باعوا أخوىم عبدعندنا . في ِ فر التكوين

بيجيز المشيد عشان يوم اهلل اهلل ا تخدم الخطية الفظيعة دي عشان يحافظ عمى شعبو، وكان كمان  .عممتيم
اهلل ىاي تخدم كل الناس المي اتيموا الم يح ظمم . عشان يخمص شعبو لؤلبدىاي تخدم فيو خطية فظيعة 
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. فكروا في الكبلم ده. وقتموه عمى الصميب، ىاي تخدم الخطية الفظيعة دي عشان يعمل خبلص لشعبو لؤلبد
 . دي حقيقة مذىمة

كان اخوات يو ف . لخبلصيما تخدم خطايا المدمرين وحوليا لو ايل اهلل في القصتين، . ا معوني كويس
. الخطية كانت و يمة الخبلص. عايزين يأذوا أخوىم، وباعوه عبد، لكن اهلل أخد خطيتيم وحوليا إلنقاذىم

 الناس  مروا ي وع عمى الصميب، وُنعَتَبر احنا كمان معاىم، لكن ماكانوش فاىمين إنيم. فكروا في الصميب
ممكن مايكونش كبلم منطقي، . وىم بيصمبوه، وىم بيعمموا الخطية دي، إنيم بيعمموا لنف يم طريق لمغفران

بصوا عمى يو ف، لما كشف شخصيتو الخواتو، بدل ما يمعنيم ويدينيم عمى . لكن ىي دي بشارة اإلنجيل
ى نف ك قدام الم يح، وبص عل." ب بب خطيتكو ضدي، أنا دلوقتي ىارعاكو. تعالوا"خطيتيم، قال ليم، 

الشخص المي انت عممت خطايا ضده، وىو واقف بكل قدا تو وبره، وبدل ما ت مع المعنات والدينونة عميك، 
خموا بالكو من الثناييات . الرب افتدانا." خطيتك ضدي، انا ىارعاك ب بب. تعالى"بت مع الم يح بيقول لك، 

 . دي، وخموا بالكو من الوعد المي ىنا

كده إن القصة فييا تفاعل كبير بين يو ف وييوذا، وشفنا ييوذا وىو بيقود شعب اهلل ألرض جا ان  قمنا قبل
ولما كان يعقوب بيبارك والده، بارك يو ف كتير جًدا، لكن عارفين أكبر بركة كانت من نصيب . في مصر

َوُتكَ "، 8: 49مكتوب في التكوين . مين؟ ييوذا َمُد ِإخْع َداِيَك،َيُيوَذا، ِإيَّراَك َيحْع  ، هااليا معوا " ، َيُدَك َعَمى َقَفا َأعْع
ُجُد َلَك َبُنو َأِبيكَ " ديو ُجُد َلَك َبُنو َأِبيكَ "ختوا بالكو من المكتوب ىنا؟ " .َي ْع ُو : "مكتوب كمان ".َي ْع َيُيوَذا َجرْع

َت َيا ابْعِني، َجثَا َوَرَبَض َكَأَ ٍد َوَكَمبْعَوةٍ  دي " ،نْع ُينْعِيُضُو؟ اَل َيُزوُل َقِضيٌب ِمنْع َيُيوَذامَ . َأَ ٍد، ِمنْع َفِريَ ٍة َصِعدْع
َميْعِو َحتَّرى َيأْعِتَي ِشيُموُن َوَلُو َيُكوُن ُخُضوُع ُشُعوبٍ "عبلمة الُممك،  َتِرٌع ِمنْع َبيْعِن ِرجْع ىنا فيو وعد بَمِمك، " .َوُمشْع

 . ىاييجي من ن ل ييوذا والشخص ده ىاتخضع لو الشعوب

ده . بوحذ، الرب ىاياخد األ د الخارج من  بط ييوذا ويخميو الحَمل الم10-8: 49فيو ىنا وعد في التكوين 
 . وعد بالم يح المي ىاييجي من  بط ييوذا

يو ف عشان يحفظ شعبو، وبالتحديد أكتر، اهلل لم ااحنا في القصة دي مش بنشوف قصة يو ف؛ لكن ا تخد
اَل  "، 5صورة دي موجودة في الرؤيا لا. مذبوحعشان يحفظ األ د الخارج من  بط ييوذا، المي ىايكون حمل 
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َتِحٌق ُىَو الْعَخرُوُف : "وحوالين العرش فيو ت بيح بيقول." ُىَوَذا َقدْع َ َمَب اأَلَ ُد الَّرِذي ِمنْع ِ بْعِط َيُيوَذا. َتبْعكِ  ُم ْع
ُبوُح، َتَريْعَتَنا هلِل ِبَدِمَك ِمنْع ُكلِّل َقِبيلَ  ... الْعَمذْع َت َواشْع ده تحقيق المكتوب في ىو ." َوِلَ اٍن َوَشعْعٍب َوُأمَّرةٍ  ةٍ أَلنَّرَك ُذِبحْع
ُبوحُ  "ىو  "الَّرِذي ِمنْع ِ بْعِط َيُيوَذااأل د " 5في الرؤيا . 49التكوين  ىو ده ىدف . ده الم يح." الْعَخرُوُف الْعَمذْع

 . القصة كميا

. أل." قوي دي عجبتني القصة. يا  بلم، قصة عظيمة"مش المقصود من قصة يو ف، إننا نخرج ونقول، 
 . ىو ده اليدف من وجوده. قصة يو ف بتشاور لنا عمى ي وع

الثناييات مش تامة، . ، وفكروا في ي وع وانتو بتشوفوىامرة تاني عايزكو تشوفوا معايا صور يو ف
، محتقر من اخواتو، المي جو األرض االبن المفضل لآلبوالتفاصيل مش ىي ىي بالظبط، لكن تخيموا معايا 

واتحكم عميو بالموت  اتظمم. في كل شيء نقي وبار، وكان عبد في أرض  ريبةاس، واتواضع وبقى من الن
ك يد عمى كل اهلل  مح لمناس الخطاة يقتموا ابنو الوحيد عشان يتمجد . الرب كان ورا كل ده. عمى الصميب

، انا وانت، اتوعمل طريق الخووىو المي ." أ جدوا أمامو"، عشان يتقال في كل أركان األرض، األرض
 . بالفداء الكامل معاه، ووعدني انا وانت االبن العايدوصعد عن يمين ااب، وبقى . عشان نتصالح معاه

ن في إلون متأكد، تقدر تك. نو ميما كانت الدنيا مضممة، الشر ىايتحول لخير، واأللم لرضاكده تقدر تعرف إ
. ده شيء مضمون. القصة الكبيرة لمفداء، الشخص المي فدانا من خطايانا ىايمجدنا معاه في يوم من األيام

 . ده شيء مضمون. خميك ثابت عمى الصخر


