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  الحلقة الخامسة: اليقظة

  تنوعال  - اليقظةسلسلة 

  ديفيد بالت. د

  

ر سـفر فـي الكتـاب المقـدس وهـو ِخـآأدعـوك تفـتح معايـا  )إنـه يكـون معـاكوأتمنى ( اب مقدسكت إذا كان معاك
بيبقــــى شــــكلها عامــــل إزاي؟ إزاي عبادتنــــا  إيــــه هــــي العبــــادة الجماعيــــة فــــي الســــما؟. ٧صــــحاح الرؤيــــا إســــفر 

عـايز أشـجعك . هارده انعكاس للي هنعمله فـي األبديـة؟ وهـو ده السـؤال اللـي هنتعمـق فيـه النهـاردهالجماعية الن
فــي  مختلفــة أجــزاء حلقــة النهــاردة مــن انــه يكــون معــاك كتــاب مقــدس تتــابع فيــه معايــا عشــان هنكــون بنقــرأ كتيــر

  ...الكتاب
   

ا وأنـا أؤمـن ان الجزئيـة اللـي هـ ،محـورييـا هـو اصـحاح نـبص عليـه النهـارده مـن سـفر الرؤ ا االصحاح اللـي هـ
التفســير لكــن  ناحيــةويمكــن كمــان مــن أصــعب الفقــرات مــن . الفقــرات الموجــودة فــي ســفر الرؤيــامــن أهــم  نقرأهــا

حتـاج كتبنـا المقدسـة تبقـى الكتاب المقدس كله بيـتكلم عـن الموضـوع ده خاصـة فـي العهـد القـديم عشـان كـده هن
  .في السلسلة دي عن العبادة الجماعيةنختم دراستنا ا ه في الحلقة دي. معانا

  
وشــوفنا صــورة المجتمــع والعبــادة الجماعيــة وان احنــا مــش مجــرد تجمــع  ١٢احنــا ابتــدينا السلســلة بقرايــة نحميــا 

عــن التواضـــع وان العبـــادة  ١٩األســـبوع اللــي بعـــده درســـنا مــن رؤيـــا . ألفــراد بيتعبـــدوا لكــن احنـــا جماعـــة إيمــان
واألمانــة وٕازاي احنــا محتــاجين نيجــي قــدام ربنــا بمنتهــي  ٤ه بصــينا علــى  يوحنــا بعــد كــد. متمركــزة حــوالين اهللا

. اإلخـــالص ومـــش بـــس قـــدام اهللا لكـــن مـــع بعـــض كمـــان، واننـــا نكـــون صـــرحاء معـــاه عـــن خطيتنـــا وصـــراعاتنا
ودرســـنا فكـــرة الوضـــوح واالحتيـــاج لوجـــود اإلعـــالن ورد  ١١٩ومزمـــور  ١٩درســـنا مزمـــور  تاللـــي فاتـــ والحلقـــة

  .ء من عبادتناالفعل كجز 
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العبــادة . وهــأقولكم علــى حقيقــة كتابيــة هتكــون هــي أســاس كالمنــا النهــارده" تنــوعال"نــدرس ا النهــارده هــفــي حلقــة 

 تنـوعوالالعبـادة هـي انعكـاس للوحـدة . الموجـودين فـي السـما تنـوعوالالجماعية بتعكس حاجتين اللي همـا الوحـدة 
أنـا قلـت . ٧ده وهـو بيوضـح لنـا فـي فقـرة مـن رؤيـا اصـحاح  عايزنا نكون بنشوف األمـر. الموجودين في السما

لكــم انهــا فقــرة صــعب تفســيرها ألنــك بتقــرأ حاجــات مختلفــة عــن الفقــرة دي وهتالقــي آراء ووجهــات نظــر مختلفــة 
  .عنها

  
هـــدفي هـــو ان احنـــا نـــبص علـــى الحاجـــات اللـــي احنـــا عارفينهـــا ونشـــوف الفقـــرة دي بتعلمنـــا إيـــه النهـــارده عـــن 

وهـو ده اللـي كـان . ٩ وهنبتدي من عدد ٧افتحوا معايا سفر الرؤيا اصحاح ... ف صورة مذهلةهنشو . العبادة
  : الكتاب بيقول... هيل قودالتاريخ كله بي

"٩ ُه، ِمـْن ُكـلـُعوِب اْلَقَباِئـِل وَ اُألَمـِم وَ اَبْعَد َهَذا َنَظْرُت َوإَِذا َجْمٌع َكِثيٌر َلـْم َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن َيُعـدَألْلِسـَنِة، َواِقفُـوَن اوَ لش
َوُهـْم َيْصـُرُخوَن ِبَصـْوٍت َعِظـيٍم ١٠لنْخـِل اْلَحَمـِل، ُمَتَسـْرِبِليَن ِبِثَيـاٍب بِـيٍض َوِفـي َأْيـِديِهْم َسـَعُف اَعـْرِش َوَأَمـاَم لاْ َأَماَم 

ـــاِئِلينَ  ـــا «: َق َلِهَن ـــى ااْلَخـــَالُص ِإلِ ـــيَن َحـــْوَل ايـــُع َوَجمِ ١١. »ْلَعـــْرِش َوِلْلَحَمـــلِ اْلَجـــاِلِس َعَل ـــِة َكـــاُنوا َواِقِف ْلَعـــْرِش اْلَمَالِئَك
وا َأَمـاَم اْلَحَيَواَناِت الشُيوِخ وَ اوَ  ـِه اَألْرَبَعِة، َوَخـرْلَمْجـُد اْلَبَرَكـُة وَ ا! آِمـينَ «: قَـاِئِلينَ ١٢ْلَعـْرِش َعَلـى ُوُجـوِهِهْم َوَسـَجُدوا ِلل
  »آِمينَ . آلِبِدينَ اْلُقوُة ِإلَلِهَنا ِإَلى َأَبِد اْلُقْدَرُة وَ اْلَكَراَمُة وَ الشْكُر وَ اْلِحْكَمُة وَ اوَ 

َيـا «: َفُقْلـُت َلـهُ ١٤» ْلِبـيِض، َمـْن ُهـْم َوِمـْن َأْيـَن َأتُـوا؟اْلُمَتَسـْرِبُلوَن ِبالثَيـاِب اَهـؤَُالِء «: لشـُيوخِ اَوَسَأَلِني َواِحٌد ِمـَن ١٣
ــيَقِة الــِذيَن َأتُــوا ِمــَن اَهــؤَُالِء ُهــُم «: َفَقــاَل ِلــي. »َســيُد َأْنــَت َتْعَلــمُ  ُضــوَها ِفــي َدِم الضــُلوا ِثَيــاَبُهْم َوَبي ْلَعِظيَمــِة، َوَقــْد َغس

ــَك ُهــْم َأَمــاَم َعــْرِش ١٥. ْلَحَمــلِ ا ــُه َنَهــارً اِمــْن َأْجــِل َذِل ــيْ  اِهللا َوَيْخِدُموَن ل ْلَعــْرِش َيِحــاْلَجــاِلُس َعَلــى اِفــي َهْيَكِلــِه، وَ  الً َوَل
، الشـْمُس َوَال َشـْيٌء ِمـَن اَلـْن َيُجوُعـوا َبْعـُد َولَـْن َيْعَطُشـوا َبْعـُد َوَال َتقَـُع َعَلـْيِهِم ١٦. َفْوَقُهمْ  ١٧ْلَحـر ـِذي اْلَحَمـَل اَألنل

  ".»َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهمْ  ُهللا ُكل اْلَعْرِش َيْرَعاُهْم، َوَيْقَتاُدُهْم ِإَلى َيَناِبيِع َماٍء َحيٍة، َوَيْمَسُح اِفي َوَسِط 
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الجمـــوع لدرجـــة ان  بـــين اخـــتالففيـــه . إزاي ماشـــيين مـــع بعـــض تنـــوعوالعـــايزكم تشـــوفوا فـــي الفقـــرة دي الوحـــدة 
فـي الصـورة  كبيـرواخـتالف فيـه تنـوع . ماحدش يقدر يعدهم ألنهم جايين مـن األمـم والقبائـل والشـعوب واأللسـنة

. ده لكــنهم بيرنمــوا ترنيمــة واحــدة والبســين نفــس الحاجــة االخــتالفم كــل لكــن فــي نفــس الوقــت بــرغ. اللــي قــدامنا
وبعــد مــا نعمــل . ٧عــايز نفكــر إزاي الحــاجتين دول ماشــيين مــع بعــض فــي رؤيــا . ده االخــتالففيــه وحــدة فــي 

فـي  معـاني ضـمنيةكده، ونشوف إيه اللي بيوحدنا برغم تنوعنا واختالفاتنا في جسد المسيح، بعـدها هنفكـر فـي 
  . عبادتنا الجماعيةب خاصةص ده النَ 
  

ــا ؟ أول صــورة عــايزكم تشــوفوها بتوحــدنا هــي اننــا ٧ماشــيين مــع بعــض فــي رؤيــا  واالخــتالفإزاي الوحــدة  كلن

وهـذا دي بيقصـد " وبعد هـذا"بيقول  ٩عدد . ٧، هي دي الصورة الموجودة في اصحاح اشُترينا عشان نسبحه
 ٩عشان نفهـم الصـورة كاملـة ونفهـم اللـي بيحصـل مـن عـدد . أعداد من االصحاح ٨بيها اللي حصل في أول 

  .٨لعدد  ١الزم نفهم اللي حصل من عدد  ١٧لعدد 
  

بصــوا معايــا . لــو رجعنــا لألعــداد األولــى هنالقــي ان اهللا بيــتكلم إزاي هــو خــتم اســرائيل شــعبه فــي العهــد القــديم
وا «"، ٣ول فــي عــدد بيقــ. ٩، اقــروه عشــان تفهمــوا الصــورة الكاملــة اللــي ورا عــدد ٣علــى عــدد  َألْرَض اَال َتُضــر

ْلَمْختُـوِميَن ِمَئـًة َوَأْرَبَعـًة َوَأْرَبِعـيَن اَوَسـِمْعُت َعـَدَد ٤. »َألْشَجاَر، َحتى َنْخِتَم َعِبيَد ِإَلِهَنـا َعَلـى ِجَبـاِهِهمْ اْلَبْحَر َوَال اَوَال 
اسـرائيل  أسـباطمـن   listبيتكلم عن  لسـته ٨لعدد  ٥ومن عدد " .يلَ ، َمْخُتوِميَن ِمْن ُكل ِسْبٍط ِمْن َبِني ِإْسَرائِ اَأْلفً 

شــخص فــي كــل واحــد مــنهم، ألــف  ١٢ســبط،  ١٢عنــدنا . لــفأ ١٢فيهــا المختلفــة وكــل واحــدة مــنهم مــذكورة 
  .شخص ألف ١٤٤مجموع وال
  

ن صـورة شـخص بـالظبط وانهـا عبـارة عـ ألـف ١٤٤أنا عارف انه فيه منكم بيفكروا ان دي مش إشارة حرفية لـ 
الصــلة الموجــودة بــين  واللــي عــايزكم تشــوفوه هــ .ا نتجــادل فــي الحتــة ديهــمــش . الكمــال لشــعب اهللا اســرائيل
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 ٩وعــدد  ٧وبعــد كــده فــي اصــحاح . فــي العهــد القــديم اشــعب اهللا المختــار، شــعب اســرائيل وهــي واضــحة جــدً 
  .بتالقي انه ماحدش يقدر يعدهم من كترهم من كل لسان وشعب وأمة

اللــي عــايز . شــعب اســرائيل فــي شــكل جمــوع مهولــة. ٧ا االتنــين دول مــرتبطين بــبعض هنــا فــي رؤيــا بطريقــة مــ
دي خطــة اهللا مــن بدايــة أنــا أؤمــن ان . أوريهــولكم هــو ان دي مــش صــلة موجــودة بالصــدفة فــي االصــحاح ده

. المقـــدسخلـــيكم معلمــين االصــحاح ده وتعـــالوا نــروح لســـفر التكــوين، أول ســفر فـــي الكتــاب . الكتــاب المقــدس
  . ١٢تعالوا نفتح تكوين اصحاح 

  
أكتــرهم،   ٧اصــحاح و بطــرق مختلفــة، مــش بــس االصــحاح ده لكــن كــل ســفر الرؤيــا،  ٧أنــا بــأبص علــى رؤيــا 

التكــوين هــو المقدمــة وســفر  كــأن. نــا للــي حصــل فــي البــدءنــه خاتمــة الكتــاب المقــدس وبيرجعبــابص لــه علــى إ
. عــايزكم تشــوفوا الفقــرتين دول كــأنهم غــالف للكتــاب المقــدس. االســتنتاج وبــيلخص لنــا كــل حاجــة وهــ االرؤيــ

بيــتكلم عــن لمــا حــاولوا  ١١افتكــروا ان االصــحاح اللــي قبلــه، اصــحاح ... بيقــول إيــه ١٢تعــالوا نشــوف تكــوين 
  .تشتت واتقسمتايبنوا برج بابل وكل األمم 

  
َوَقــاَل ١" :يقـول. بـر الوعـد ببركـة اهللاتبـرام وهنـا بدايـة لمـا شـعب اسـرائيل ابتـدى يخأاهللا بـيكلم  ١ :١٢ي تكـوين فـ

 بِتـي ُأِريـكَ «: َألْبَرامَ  الرـًة َعِظيَمـًة ٢. اْذَهْب ِمْن َأْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت َأِبيـَك ِإَلـى اَألْرِض الَفَأْجَعَلـَك ُأم
  ".»َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل اَألْرضِ . َباِرِكيَك، َوَالِعَنَك َأْلَعُنهُ َوُأَباِرُك مُ ٣. َوُأَباِرَكَك َوُأَعظَم اْسَمَك، َوَتُكوَن َبَرَكةً 

  
. بيوعــدهو ســرائيل بــيكلم أبــرام اللــي هــو أبــو شــعب إ الكتــاب المقــدس واهللاللــي بيحصــل هنــا هــو ان مــن بدايــة 
أنــا هأباركــك، هأجعلــك : "هلـ اهللا قــال.. ١٢الوعــد مبتـدي مــن تكــوين . لــه محتـاجين نشــوف الوعــد اللـي اهللا قالــه

ونتيجـة بركتـي : "عايزكم تشوفوا اهللا وعد هيعمل إيه من خالل أبرام، قاله". أمة عظيمة وهأسكب بركاتي عليك
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ن كــل إ هــا تكــونكقائــد شــعب اســرائيل وكــل نســلك، لكــن النتيجــة هأباركــك . ليــك، كــل شــعوب األرض هتتبــارك
  ."شعوب األرض هتتبارك من خاللك

  
 وهـو ده. ول ان ابراهيم كان هيبقى القناة اللي هيوصل من خاللها بركـات اهللا لكـل شـعوب العـالميعني نقدر نق

، عــدد ١٣خلينــا نــبص علــى االصــحاح اللــي بعــده، تكــوين اصــحاح . ٣عــدد  ١٢وعــد اهللا البــراهيم فــي تكــوين 
بــراهيم فــي ه إلإيــالــرب بيقــول  ودلــوقتي هنقــرأ ٣:١٢احنــا قرينــا تكــوين . ممكــن تخططــوا تحــت اآليــات دي. ٦

َوَأْجَعــُل َنْســَلَك َكُتــَراِب اَألْرِض، َحتــى ِإَذا اْســَتَطاَع َأَحــٌد َأْن َيُعــد ُتــَراَب اَألْرِض َفَنْســُلَك َأْيًضــا ١٦" ،١٦:١٣ تكــوين
 مفــيش حــد يقــدر يعــد تــراب األرض، هنــا يقصــد جمــوع كتيــرة لدرجــة ان ماحــدش يقــدر يعــدهم وده  اطبًعــ" .ُيَعــد

الــرب تــاني بيقــول البــراهيم . ٥و  ٤ونقــرأ عــدد  ١٥تعــالوا نــروح لتكــوين . ٩:٧بنشــوفه فــي رؤيــا  بــالظبط اللــي
ثُـم َأْخَرَجــُه ِإَلــى َخــاِرٍج ٥. »َال َيِرثُــَك هــَذا، َبـِل الــِذي َيْخــُرُج ِمـْن َأْحَشــاِئَك ُهــَو َيِرثُــكَ «: الً َفـِإَذا َكــَالُم الــرب ِإَلْيـِه َقــائِ ٤"

دلـوقتي بعـد  " .»هَكـَذا َيُكـوُن َنْسـُلكَ «: َوَقاَل َلهُ . »ِإَلى السَماِء َوُعد النُجوَم ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتُعدَهااْنُظْر «: َوَقالَ 
مليــون المليــون المليــون،  ٧٠سكســتليون نجمــة يعنــي  ٧٠نــه فيــه إلنــا ا العلمــاء بيقولــو  ،الكــالم ده بــآالف الســنين

يـا ابـراهيم تعـال نطلـع بـره، "وده يعني انه فيه نجوم كتيرة أوي واهللا بيقوله  .ودول بس اللي احنا قادرين نشوفهم
ده اللـي الـرب قالـه ". وجموع ماتقدرش تعدها من كترها اعايزك تبص لفوق وتشوف انه هيكون نسلك كتير جدً 

  .١٥البراهيم في تكوين 
  
: الً َوَتَكلـَم اُهللا َمَعـُه َقـائِ . َأْبـَراُم َعَلـى َوْجِهـهِ  َفَسَقطَ ٣"بيقول، . ٣ :١٧تكوين الوا نعدي اصحاحين تانيين ونروح لتع
ــا َأَنــا َفُهــَوَذا َعْهــِدي َمَعــَك، َوَتُكــوُن َأًبــا ِلُجْمُهــوٍر ِمــَن اُألَمــِم، «٤ َفــَال ُيــْدَعى اْســُمَك َبْعــُد َأْبــَراَم َبــْل َيُكــوُن اْســُمَك ٥َأم

" .َوُأْثِمـــُرَك َكِثيـــًرا ِجـــدا، َوَأْجَعُلـــَك ُأَمًمـــا، َوُمُلـــوٌك ِمْنـــَك َيْخُرُجـــونَ ٦. ِمـــَن اُألَمـــمِ  ِإْبـــَراِهيَم، َألنـــي َأْجَعُلـــَك َأًبـــا ِلُجْمُهـــورٍ 
  ...٧شايفين هنا الصلة بين اسرائيل والجموع اللي ماحدش يقدر يعدها من كل أمة زي المكتوب في رؤية 
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ب مــن ابــراهيم انــه يقــدم ابنــه ذبيحــة؟ فــاكرين لمــا اهللا طلــ. ٢٢خلينــا نكمــل فــي ســفر التكــوين ونــروح الصــحاح 
بتالقـي  ١٧وعـدد  ٢٢تكـوين اصـحاح . وكان هيقدم ابنه ذبيحة لحد ما اهللا إداه خروف بدالـهطاع اهللا أبراهيم إ

بيقــــول،  ١٧:٢٢تكــــوين . ه حاجــــة معينــــة مــــن الكــــالملــــ ان اهللا بيعيــــد الكــــالم تــــاني وكــــأن اهللا بيحــــاول يوصــــل
ــِرُث َنْســُلَك َبــاَب ُأَباِرُكــَك ُمَباَرَكــًة، َوأُ ١٧" ــَماِء َوَكالرْمــِل الــِذي َعَلــى َشــاِطِئ اْلَبْحــِر، َوَي ــُر َنْســَلَك َتْكِثيــًرا َكُنُجــوِم السَكث

  .»َوَيَتَباَرُك ِفي َنْسِلَك َجِميُع ُأَمِم اَألْرِض، ِمْن َأْجِل َأنَك َسِمْعَت ِلَقْوِلي١٨َأْعَداِئِه، 
  

الــرب كــان . ٢٦تعــالوا نــروح لتكــوين اصــحاح . البــن ده اســمه إيــه؟ اســمه اســحقدلــوقتي ابــراهيم عنــده ابــن وا
الكــالم  ٤:٢٦تكــوين  .عتقــدشأ هيم بــس؟ مــالكــن هــل الوعــد ده كــان البــرا. بيعيــد الوعــد ده البــراهيم كتيــر أوي

ــَماِء، َوُأْعِطــي َنْســَلَك َجمِ ٤"، موجــه الســحق، العــدد بيقــول ـُر َنْســَلَك َكُنُجــوِم السيــَع هــِذِه اْلــِبَالِد، َوَتَتَبــاَرُك ِفــي َوُأَكثـ
  ."َنْسِلَك َجِميُع ُأَمِم اَألْرضِ 

  
. ١٤وعـدد  ٢٨اقلبـوا معايـا اصـحاحين كمـان ونوصـل الصـحاح . دلوقتي اسحق كـان عنـده ابـن اسـمه يعقـوب

ْرِض، َوَتْمتَـد َوَيُكـوُن َنْسـُلَك َكتُـَراِب األَ ١٤" ١٤:٢٨الرب بيحافظ على الوعد وبيقـول ليعقـوب فـي حلـم فـي تكـوين 
  ".َوَجُنوًبا، َوَيَتَباَرُك ِفيَك َوِفي َنْسِلَك َجِميُع َقَباِئِل اَألْرضِ  الً َغْرًبا َوَشْرًقا َوَشَما

  
كان وقتها بيـدور علـى زوجـة واتقالـه . نه ماكانش متجوز ساعتهاإ اعتبارليعقوب ب اوعد جرئ جدً ده كان لكن 

يعنــي . يعقــوب ودي أكيــد كانــت أخبــار مفرحــة لحــد فــي ظــروفألرض انــه هيكــون ليــه نســل هيبقــى زي تــراب ا
  .من خاللهم هتتبارك كل أمم األرض ..الوعد ماكانش بس البراهيم وماكانش بس السحق لكن كمان يعقوب

  
بيقـول،  ١١:٣٥تكـوين . الرب بيروح تاني ليعقوب وبيقوله نفـس الكـالم تـاني. ٣٥تعالوا نروح لتكوين اصحاح 

ــٌة َوَجَماَعــُة ُأَمــٍم َتُكــوُن ِمْنــَك، َوُمُلــوٌك َســَيْخُرُجوَن ِمــْن ُصــْلِبكَ . َأْثِمــْر َواْكثُــْر . َأَنــا اُهللا اْلَقــِديرُ «: ُه اهللاُ َوَقــاَل َلــ١١" ُأم. "
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االصــحاح ده بيــتكلم عــن مباركــة اهللا ليعقــوب فــي . ٨:٤٩تكــوين . خلينــي أوريكــم مــرة كمــان فــي ســفر التكــوين
  . ن بركة اهللا لسبط يهوذابيتكلم ع ٨عدد . سبط ١٢الـ

َيهُــوَذا ٩. ، ِإيـاَك َيْحَمــُد ِإْخَوتُــَك، َيـُدَك َعَلــى َقَفــا َأْعـَداِئَك، َيْســُجُد َلــَك َبُنـو َأِبيــكَ اَيهُــوذَ ٨ "بتقــول،  ٨البركـة فــي عـدد 
َال َيـُزوُل َقِضـيٌب ِمـْن َيهُـوَذا ١٠ُيْنِهُضـُه؟ َمـْن . َجْرُو َأَسٍد، ِمْن َفِريَسٍة َصـِعْدَت َيـا اْبِنـي، َجثَـا َوَرَبـَض َكَأَسـٍد َوَكَلْبـَوةٍ 
ــْأِتَي ِشــيُلوُن َوَلــُه َيُكــوُن ُخُضــوُع  ــْيِن ِرْجَلْيــِه َحتــى َي معنــاه إيــه  ".ُشــُعوٍب ُخُضــوُع  -خضــوع مــين –َوُمْشــَتِرٌع ِمــْن َب

ج مــن بنالقــي ان يســوع بيتوصــف علــى انــه األســد الخــار  فــي ســفر الرؤيــا ٥الكــالم ده؟ لمــا نوصــل الصــحاح 
  . أنهي سبط؟ الخارج من سبط يهوذا

 

ــُه َيُكــوُن  "هــي صــورة الوعــد اللــي هيتحقــق فــي المســيح لمــا بيقــول  ٤٩الصــورة اللــي قــدامنا هنــا فــي تكــوين  َوَل
، تفتكــروا إيــه أول ســبط ٧دي ممكــن تكــون صــدفة كمــان انــه لمــا بيــذكر األســباط فــي رؤيــا " .ُخُضــوُع ُشــُعوٍب 

بط هنا وعـود اهللا اللـي عمالـة تتعـاد فـي سـفر التكـوين بأنـه هيبـارك كـل النـاس وكـل فيه ترا. بيذكره؟ سبط يهوذا
لكـن خـدوا بـالكم ان اهللا وعـد . األمم من نسل شعبه شعب اسرائيل اللي يقصـد بيهـا جمـوع ماحـدش يقـدر يعـدها

  .انه هيبارك شعبه عشان يفضل يعلن عن مجده وخالصه وبركته لكل أمم األرض
فـي كـل الكتـاب، ممكـن حتـى نقـرأ أنـا أؤمـن انـه موجـود . عتقـدشأ سـفر التكـوين؟ مـاس بهل األمر ده متعلـق بـ

نقرأ مـن إشـعياء ا ه. افتحوا معايا سفر إشعياء. لنا واحد من األنبياء هاقدمخليني أوريكم صورة . أجزاء مختلفة
قـرتين عـاملين بـالظبط زي عـايزكم تشـوفوا هنـا ف. التاني اللي هنقرأ منه في العهـد القـديم د، ده المكان الوحي٤٩

  .٧الصورة الموجودة في رؤيا 
  

َقِليــٌل َأْن َتُكــوَن ِلــي َعْبــًدا ِإلَقاَمــِة «: َفَقــالَ  "العــدد بيقــول، . هنــا الــرب بيــتكلم عــن هدفــه لشــعبه. ٦:٤٩إشــعياء 
ــوَب، َوَرد َمْحُفــوِظي ِإْســَراِئيلَ  ــَك ُنــوًرا ِلُألَمــمِ . َأْســَباِط َيْعُق ــْد َجَعْلُت الــبالد اللــي مــش جــزء مــن  األمــم اللــي هــم – "َفَق



٥اليقظة   

8 

ـــوًرا ِلُألَمـــمِ  " –اســـرائيل، شـــعب اهللا  ـــَك ُن ـــْد َجَعْلُت ـــى َأْقَصـــى اَألْرضِ   َفَق وبقيـــة االصـــحاح ده " ِلَتُكـــوَن َخَالِصـــي ِإَل
  .بتورينا خالص اهللا شكله عامل إزاي

  
ــْمسَال َيُجوُعــوَن َوَال َيْعَطُشــوَن، َوَال ُيْعِيــي "بيقــول،  ١٠وفــي عــدد  ــْحَراِء َوَال َلْفــُح الش والجملــة دي ." ُهْم َلِهيــُب الص

بيقول ان الشـمس مـش هتحـرقهم ومـش هيكـون فيـه جـوع وال عطـش لشـعب . ٧في رؤيا  اموجودة وواضحة جدً 
  .سرائيلإشعب من خالل اهللا ألن كل األرض، وكل األمم هتعرف انه صالح  من خالل اللي بيعمله 

  
َوَأَنــا ١٨"العــدد بيقــول، . يعملــه مــن خاللهــما لــرب هنــا بيــتكلم عــن شــعبه وعــن اللــي هــا.  ١٨ :٦٦وفــي إشــعياء 

َوَأْجَعـُل ِفـيِهْم آَيـًة، َوُأْرِسـُل ١٩ .َحـَدَث ِلَجْمـِع ُكـل اُألَمـِم َواَألْلِسـَنِة، َفَيـْأُتوَن َوَيـَرْوَن َمْجـِدي. ُأَجاِزي َأْعَماَلُهْم َوَأْفَكاَرُهمْ 
يـَدِة ى اُألَمـِم، ِإلَـى َتْرِشـيَش َوفُـوَل َولُـوَد النـاِزِعيَن ِفـي اْلقَـْوِس، ِإَلـى ُتوَبـاَل َوَيـاَواَن، ِإَلـى اْلَجَزاِئـِر اْلَبعِ ِمْنُهْم َناِجيَن ِإلَ 

  ".الِتي َلْم َتْسَمْع َخَبِري َوَال َرَأْت َمْجِدي، َفُيْخِبُروَن ِبَمْجِدي َبْيَن اُألَممِ 
  

رككم لدرجــة ان اكتيــر أوي كــان بيقــولهم هأبــ. وســط شــعبه فــي العهــد القــديم هــو ده اللــي الــرب كــان بيعملــه فــي
الـرب قـال الكـالم ده البـراهيم واسـحق . األمم التانية كمان هتتبارك وان كل شعب األرض هيتبـارك مـن خاللكـم

قــة الحقياللــي عــايزكم تعرفــوه كــويس النهــارده هــو انــه فــي ضــوء . وكــان بيكــرر الكــالم ده كتيــر لشــعبه. ويعقــوب
الزم تعرفـوا كـويس النهــارده  ،اهللا لسـه بيقـول الكـالم ده لشـعبه النهـارده علـى المسـتقبل ، فــ٧الموجـودة فـي رؤيـا 

كــل األمــم عــن ش الموضــوع ده، هــو لســه بيعمــل كــده عشــان يعلــن ويعــّرف لان اهللا لســه بيبــارك شــعبه، مــابط
  .مجده وبركته وخالصه

  
ك التــاريخ مــن بدايــة ســفر دف اللــي حــر انــه يبــارك شــعبه لــنفس الهــ احنــا شــعب اهللا، احنــا كنيســته واهللا بيشــتاق

ش ا كـــانو عــايزكم تشــوفوا ان األمــر المــذهل فــي العهــد القــديم ان النــاس بتــوع العهــد القــديم نفســهم مــ. التكــوين
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نشـوف شـعب بالتـالي  .هـدفها هـم وبـسبركـة اهللا لـيهم  ينمهاكتير بنشوفهم فـ.  حصلواخدين بالهم من اللي بي
كــانتش  عبــادتهم مــا. بينغمســوا فــي عبــادة بتــدور حــوالين ذواتهــمتع ببركاتــه وكمــان بيتوقعوهــا و حــاول يســتماهللا بي

. وكتير بنالقيهم بيفصلوا مـا بـين بركـة اهللا ومـا بـين هدفـه. ممبتعلن عن قداسة اهللا وعظمته ونعمته ورحمته لأل
نــه اهللا إ بركــات اهللا ونســتمتع بيهــا وبنفكــر نفــس التجربــة دي النهــارده؟ هــل احنــا بناخــد واجــهتفتكــروا هــل احنــا بن

َخطـــط ان بركاتـــه تتنشـــر لألمـــم مـــن  اهللا. مـــش الحقيقـــةدي  ؟بركاتـــه تنســـكب علينـــا عشـــان خاطرنـــا قصـــد إن
  . خاللنا

  
مفــيش أي حتــة فــي . فيــه حاجــة الزم نكــون متفقــين عليهــا وهــي ان مــش احنــا الهــدف مــن كــل اللــي بيحصــل

لكـن المقصـود  ،هللا كان المقصود بيهـا ان احنـا الهـدف او انهـا تتوقـف عنـدناالكتاب المقدس بتقول ان بركات ا
هو انها تتننشر لألمم من خاللنا، تتنشـر لجمـوع مالهـاش عـدد لدرجـة انـه ماحـدش يقـدر يعـدهم عشـان هـم مـن 

 انتـوا مـدركين الوعـد اللـي! وده السـبب اللـي المسـيح جـه عشـانه! كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وهو ده الهـدف
بتقولنـا انـه جـه  ٤٩لعـدد  ٤٧مـن عـدد  ٢٤لوقـا ليـه؟ . اهللا وعد بيه والمسيح دفع الـتمن وعشـان كـده جـه يسـوع

  .عشان يكرز بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع األمم
  

م عـن إزاي روح العلـّي اللـي فيـه بتقول انه في بداية إرسالية يسوع كان بيقتـبس مـن سـفر إشـعياء وبيـتكل ٤لوقا 
صحاح اللي بيقتبس منـه بيـتكلم عـن إزاي كـل األمـم هتعـرف ر اإلخِ وفي آ. باألخبار السارة للفقراء قوله يكرزبي

لشــعب اســرائيل وده بنشــوفه فــي  الً فــاللي يســوع عملــه هــو انــه نفــذ األمــر وكــرز باألخبــار الســارة أو . عظمــة اهللا
ش هُيكـــَرز بالتوبـــة ومغفـــرة دلـــوقتي مــ"وبعـــد مـــا مـــات علــى الصـــليب وقـــام مـــن القبــر قـــال لتالميـــذه، . األناجيــل

  ."الخطايا لليهود بس لكن هُيكَرز بيهم لكل األمم
  



٥اليقظة   

10 

، الكتــاب المقــدس بيقولنــا ان اهللا أرســل يســوع عشــان يمــوت كذبيحــة عشــان ٩لعــدد  ٧مــن عــدد  ١٥فــي روميــة 
الســبب اللــي خلــى يســوع يمــوت هــو عشــان يجمــع متعبــدين مــن كــل . األمــم الوثنيــة تمجــد اهللا مــن أجــل رحمتــه

ْشـَتَرْيَتَنا ِللـِه ِبـَدِمَك ِمـْن اَألنـَك ُذِبْحـَت وَ "اآلية بتقـول، . ٩ :٥ه في رؤيا دبيقول الكالم . يلة وشعب وأمة ولسانقب
ــةٍ  َقِبيَلــٍة َوِلَســاٍن َوَشــْعٍب َوُأم فــي ســفر  دي مــرة مــن أربــع مــرات. برضــه ٧همــا نفســهم المكتــوبين فــي رؤيــا  ". ُكــل

  .ول مكتوبين مع بعضالرؤيا بنالقي األربعة د
وهـو انـه يسـوع مـات عشـان يفـدي المتعبـدين ويخلصـهم مـن كـل  ٧هدف اهللا العالمي واضح أوي هنا في رؤيـا 

  .فكروا في الموضوع كده، اهللا سفك دمة من أجل كل الناس ومفيش استثناءات. قبيلة وشعب وأمة ولسان
  

  :مكتوب فيها. سنين طويلةمن  Birminghamبرمنجهام  اتكتبت في  عايزكم تسمعوا رسالة
 .التانيــة بطولهــا وعرضــها وكــل الواليــات الجنوبيــة Mississippi و مسيســبي Alabama االبامــا أنــا ســافرت"

كنـــايس الجنـــوب  علـــى بـــأبص ،الخريـــف المنعشـــة مصـــبحيات أيـــا وأفـــي أيـــام الصـــيف الحـــر أوي كنـــت ســـواء 
رج علــى أشــكال المبــاني الرائعــة اللــي بيــدور جواهــا كنــت بــأتف. وأبــراجهم العاليــة اللــي بتشــاور ع الســماالجميلــة 

األسـئلة دي  ’يـاترى إيـه نـوع النـاس اللـي بيتعبـدوا جـوه؟ مـين هـو إلههـم؟‘ولقيتني بأسأل نفسي . التعاليم الدينية
أيــوه، أنــا . أيــوه، أنــا بأحــب الكنيســة. وحســيت بخيبــة أمــل كبيــرة أوي وبكيــت علــى تراخــي الكنيســة. لســه جوايــا

ة على انها جسد المسـيح لكـن لألسـف أد إيـه احنـا شـوهنا ولطخنـا الجسـد ده بإهمالنـا االجتمـاعي بأبص للكنيس
  ."تانيةالناس الومن خالل خوفنا اننا مش بنتوافق مع 

  
الكنيسـة قويـة والمسـيحيين األوائـل كـانوا بيفرحـوا لمـا حسـبوا مسـتحقين فيـه كانـت وقـت كان فيـه " :يكمل ويقولو 

فـي األيـام دي، كانـت الكنيسـة مـش بـس الترمـومتر اللـي بيسـجل أفكـار ومبـادئ . يمـانهمانهم يتـألموا مـن أجـل إ
لكــن دينونــة اهللا علــى الكنيســة النهــارده أكتــر . المجتمــع نســيجلكنهــا كانــت الترموســتات اللــي غّيــر  ،الــرأي العــام
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 يســة هتفقــد أصــولهانكلــو كنيســة النهــارده مــا اســتعادتش روح التضــحية بتاعــة الكنيســة األولــى، ال. مــن قبــل كــده
  ."وهتفقد ثقة الماليين وهيتبص لها على انها نادي اجتماعي مش مهم ومالهوش معنى في القرن العشرين

  
 برمنجهـامجـواب مـن سـجن "عارفين مين اللي كتب الكالم ده؟ مارتن لوثر كينج وبعد كـده الجـواب ده اتسـمى 

Birmingham."  
  

وده معنـاه  .ب وسـفك دمـه عشـان يفـدي متعبـدين مـن كـل مكـانعايز أفكركم ان يسوع المسيح مات علـى صـلي
علــى كــانوا مهمــين . واالنســجام والوحــدة دول مهمــين أوي علــى قلــب يســوع المســيح ..انــه فيــه انســجام عنصــري

بنواجـــه مخـــاطر اننـــا  واحنـــاعلـــى قلبـــه النهـــارده  اقلبـــه يـــوم مـــا كانـــت الكنيســـة مـــش بتســـلك بـــيهم ومهمـــين جـــدً 
بالنسـبة لنـا زي مـا  امهمـين جـدً  منين، االنسـجام العنصـري والوحـدةنا وبيننـا كجماعـة مـؤ في بلد. مانسلكش بيهم

ولــو مــش مهمــين بالنســبة لنــا يبقــى احنــا مــش فــاهمين الســبب اللــي مــات المســيح عشــانه . كـانوا مهمــين للمســيح
  . على عود الصليب

  
يعنـي إيـه شـعوب؟ العلمـاء . كـل الشـعوب تسـبحك يـا اهللا. كل الناس في كل الشعوبيسوع سفك دمه من أجل 

حاولوا انهم يحددوا مجموعات مختلفة من النـاس فـي  هم. ن ساعدونا في الموضوع دهاسوا علم االنسر اللي بيد
وكانوا بيحددوا المجموعات دي على أساس انهم مشتركين مع بعـض فـي فهمهـم وقبـولهم  ،كل مكان في العالم

  .ثقافتهم جانب من جوانبهم، سواء كانت لغة أو أي على أساس الحاجة اللي بتوحدهم كل. .الثقافي
  

فيــه ســتة  اوالعــالم تقريًبــ. فــي العــالمألــف شــعب  ١٦حــوالي ، ١٥٩٧٢علــى فــوا اتعر علمــاء االنســان النهــارده، 
 لســــه ديــــه مجموعــــاتاى مــــن العلــــى مجموعــــات األشــــخاص دي، دوروا علــــى  وبنــــاء. وُنــــص بليــــون شــــخص

المجموعــة اللــي مــا وصــلتلهاش البشــارة علــى إنــه المجتمــع اللــي نســبة وعرفــوا .. ماوصــلتلهاش رســالة المســيح
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مــــا فيهــــاش جماعــــة مــــؤمنين مــــن ســــكانها  وباإلضــــافة لكــــده، المجتمعــــات دي. %٢المــــؤمنين فيــــه أقــــل مــــن 
  . بيتبعوا المسيح وبيكرزوا باالنجيلاألصليين، 

  
إلجابــة هــي االلــي اتكلمنــا علــيهم؟  ألــف شــعب ١٦يــه العــدد اللــي لســه مــا وصــلتلهوش البشــارة مــن الـــ تفتكــروا إ

هـل . بليـون شـخص ٣أو  ٢ودول يعنـي حـوالي  ،البشـارة اشمجموعـة لسـه ماوصـلتهست آالف وُنـص  حوالي
  . الوصول ليهم باالنجيل بعص اغالبً  مجموعة ٦٥٠٠حاسين بتُقل وأهمية الموضوع ده معايا؟ 

  
 مقاطعـــة اســـمها جبــال مـــنهم عايشــين فـــي مليـــون واحــد اتقريًبـــ. الصــينفـــي  Dayong دايــونج زي شـــعب الً مــث

 .هـمل حـدش عـارف يوصـل مـافيـه سـبب انـه  .هـمل وماحدش مـن العـالم الخـارجي قـادر يـدخل  Hunan هونان
 عايشـينعندهم مشاكل صحية كتيرة بسبب المناخ الجبلي اللـي و  في عبادة األرواح واألجدادجًدا غمسين من هم
ب مشــاكلهم الصــحية، نســبوا كــل أمراضــهم لحقيقــة انهــم ماقــدموش لكــن بــدل مــا يطلبــوا مســاعدة طبيــة بســب .فيــه

  .  اللي بيعبدوها ةذبائح كفاية ألجدادهم واآلله
  

لدرجـة ان االندونسـيين نفسـهم بـالعنف، وهمـا معـروفين  Komering كـوميرنج اسـمهمشعب ثاني في اندونسـيا 
مــنهم  %٩٩.٩اإلســالم هــو ديانــة  .هــافيالنــاس دي بتعــيش ســافروا مــن الُطــرق اللــي يانهــم مــش بيحبــوا  بيقولــوا

عشان بيستحموا ويغسلوا هدومهم ويقضـوا حـاجتهم فـي نفـس الميـه  مشاكل صحية كبيرةوهما كمان بيعانوا من 
  .اللي بيشربوا منها ويطبخوا بيها

  
وعـددهم حـوالي مليـون وبيعيشـوا فـي  Tukulor توكولـور فيه مجموعـة أشـخاص تانيـة فـي غـرب افريقيـا اسـمها

سـنة فـي الـدعارة عشـان يقــدروا  ١٣ ي سـننسـبة البطالـة هنـاك خلـتهم يشـغلوا البنـات الصـغيرين حـوال. غالالسـن
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ــــبيفتخــــروا انهــــم أوائــــل المســــلمين الســــود . يصــــرفوا علــــى عــــائالتهم ارة عــــن مــــزيج بــــين االســــالم وعبــــادتهم عب
   .)مذهب بيقول إن المادة ليها حياة( يةواألرواح

  
. اســابقً  Burma بورمــا اللــي هــي  Myanmarموجــودة فــي ماينمــار Mon مــون فيــه مجموعــة تانيــة اســمها

لمـا الـوالد يبقـى عنـدهم عشـر . يـةارة عـن مـزيج بـين البوذيـة واألرواحالمجموعة دي بتمارس نوع من العبادة عبـ
وده  سنين بيتحطوا في معابد بوذية وفـي خـالل كـام سـنة أغلـب الـوالد دول بيالقـوا نفسـهم بقـوا مـدمنين هيـروين

  . HIV / Aidsزود بينهم نسبة الـبي
  

بلـدين كبـار وهـي بلـد صـغيرة بـين  Bhutan بهوتـان موجـودة فـي  Drukpaدروكبـابرضه فيه مجموعة اسـمها 
فيـــه أقـــل مـــن خمـــس  Bhutanفـــي المجموعـــة دي الموجـــودة فـــي . نســـمةألـــف  ٦٠فيهـــا و الصـــين والهنـــد همـــا 

شـياطين أو أصـنام أو أعـالم للصـالة صـور ل فـيهم بيـوت بعلـى أبـوا و .مـؤمن باألرواحيـة الشعب ده. مؤمنين
  .الهدف من كل حاجة عندهم هو طرد األرواح الشريرة. مرفوعة عشان تطرد األرواح الشريرة

  
طويلـة ممكـن نقعـد نـتكلم عـن واحـدة   listلهـم الرسـالة واللسـتهلة اللي اتكلمنا عنها دول مـش واصـ الشعوبكل 

الموجـودين فـي  الكـوميرنج شـعبيسـوع سـفك دمـه مـن أجـل . ف وُنـصورا التانية ألن ببسـاطة عـددهم سـت آال
وجـودين فـي الم وسـفك دمـه مـن أجـل الـدروبكا ،دين فـي الصـينالموجـو  ، وسفك دمه من أجل الـدايونجاندونسيا
هــو ســفك . فريقيــاأالموجــودين فــي غــرب  والتوكولــور ،ماينمــارالموجــودين فــي وكمــان مــن أجــل المــون  ،بهوتــان

  .هو سفك دمه من أجل كل قبيلة وشعب وأمة ولسان. لهمدمه من أجلهم ك
  

عارفين فيه كام لغة مـافيهمش لحـد دلـوقتي نسـخة . لغة في العالم آالف ٧علماء اللغة بيقولولنا انه فيه حوالي 
 ناحنـا مـدركي! فـيهمش ترجمـة للكتـاب المقـدس لسه مـا) ٢٢٨٦(من كالم اهللا؟ ألفين ومتين وستة وتمانين لغة 
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ه من المخجل اننا نقعـد نتنـاقش أنهـي ترنيمـة وال أنهـي أعـداد هـي اللـي هنرنمهـا فـي كنايسـنا فـي حـين انه أد إي
  .الً انه فيه ألفين لغة ماعندهمش الرسالة أص

   
كـر علـى مبـاني معينـة ير مـش بيقصـد ان عبادتـه تكـون بـس حِ تكون بتفكرنـا ان اهللا القـد ٧أنا بأصلي ان رؤيا 

اهللا يقصـد مـن عبادتـه انهـا توحـد كـل الشـعوب واألمـم واأللسـنة وتخلـق . األغنياء اسماليين ومليانة بالنمتكلفة 
احنــا .  مــنهم فريــق تســبيح بيقــدم تســابيح جميلــة ومتنوعــة وهــو بيوعــد انــه يبــارك الكنيســة اللــي بتصــدق فــي كــده

أجلـه وهنتأكـد  هنـدرك الهـدف اللـي اشـترانا مـن اهللا، سـاعته الكامـللما نسيب نفسنا نعيش للتسـبيح .. شعب اهللا
، ٧خلينــا نكــون النــاس اللــي بجــد بتــدرك الحاجــات دي ونعــيش مــن أجــل المكتــوب فــي رؤيــا . كمــان مــن بركتــه

خللي اآليات دي تكون بتوجهنا وتكون الرؤيا اللي بتصحينا الصبح وتقود خطواتنـا وطموحاتنـا . ١٠و  ٩عدد 
ماحــدش يقــدر يعــده مــن ين فــي الجمــع الكبيــر اللــي عــايزين نكــون موجــود. ة وحياتنــا وعائالتنــاوٕاختياراتنــا المهنيــ

كتـــره ألنـــه مـــن كـــل قبيلـــة وشـــعب ولســـان وأمـــة ونكـــون بنـــرنم ونعلـــن الخـــالص إللهنـــا الجـــالس علـــى العـــرش 
  .رينا عشان نسبحهشتُ هو ده الهدف من العبادة، احنا ا .والخروف

  
وببســــاطة معناهــــا التطهيــــر  ر،بنســــمعها كثيــــ التقــــديس دي كلمــــة الهوتيــــة. قدســــنا عشــــان نخدمــــهاهللا ، اثانًيــــ

، الجــزء األول كــان ٩ونشــوف إيــه اللــي بيحصــل فــي الــُنص التــاني مــن عــدد  ٧تعــالوا نرجــع لرؤيــا . والتنظيــف
ْلِسـَنِة، األَ وِب وَ لشـعُ اْلَقَباِئـِل وَ اُألَمـِم وَ اَجْمٌع َكِثيـٌر لَـْم َيْسـَتِطْع َأَحـٌد َأْن َيُعـدُه، ِمـْن ُكـل َبْعَد َهَذا َنَظْرُت َوإَِذا ٩" :بيقول

". لنْخــلِ اَتَســْرِبِليَن ِبِثَيــاٍب ِبــيٍض َوِفــي َأْيــِديِهْم َســَعُف مُ "يقــول، وبيكمــل بعــدها و " ْلَحَمــلِ اْلَعــْرِش َوَأَمــاَم اَواِقُفــوَن َأَمــاَم 
دي حاجــة كمــان بتوحــدنا، مــش بــس حقيقــة خالصــنا لكــن كمــان البســين هــدوم و  ..كــانوا البســين هــدوم بيضــا

لكــن خلينــا نفكــر فــي صــورة . نشــرح بعــد شــوية إيــه موضــوع الزعــف دها هــ. ســكين زعــف فــي إيــدينابيضــا وما
انــه بعــد كــده بيقــول مــين بقــى دول اللــي البســين الهــدوم  هنــاالحاجــة الحلــوة . الهــدوم البيضــا دي اللــي البســينها
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ـيَقِة الـِذيَن َأتُـوا ِمـَن اؤَُالِء ُهـُم َهـ"بيقـول،  ١٤البيضا؟ مـين النـاس دي؟ فـي عـدد  ـُلوا ِثَيـاَبُهْم الض ْلَعِظيَمـِة، َوَقـْد َغس
  مش دي صورة غريبة شوية؟" .ْلَحَملِ اَوَبيُضوَها ِفي َدِم 

  
إزاي  !هــو أول حاجــة تحطهــا فــي الغســالةالــدم  مــش هــا يكــونلــو انــت عــايز تغســل حاجــة لونهــا أبــيض، عــادًة 

وهـو  ..ض بالـدمبـيّ نا نـان ..رة كأنها فيها تناقضصو ! للنظر اتغسل حاجة بالدم عشان تبيض؟ صورة ملفتة جدً 
  . عايزكم تشوفوا حاجتين في الصورة المتناقضة دي. ده اللي عايزكم تاخدوا بالكم منه

  
الخـالص هـي ترنيمـة الخـالص،  ١٠والترنيمـة اللـي بنرنمهـا فـي عـدد . لينـا نصـرة المسـيحأول حاجة هي اننا 

، وفــي ١٠و ٩عــدد  ١٢ة فــي اصــحاح حوالصــورة دي واضــ .صــرةالحرفــي هــو الن هنــا الخــالص معنــاه. إللهنــا
فـاللي قـدامنا هنـا هـو . الخالص في سـفر الرؤيـا هـو فـي الحقيقـة صـورة النصـرة والغلبـة.  ١عدد  ١٩اصحاح 

. النصـــرة ليـــه وحـــده. لــــ مـــين؟ الخـــالص إللهنـــا، الجـــالس علـــى العـــرش وللخـــروف ..الخـــالصو  ترنيمـــة النصـــرة
صـــورة اللـــبس األبـــيض مـــش بتـــدور حوالينـــا لكـــن حـــوالين . هـــو ده أســـاس النصـــرة. نالنصـــرة هللا والمســـيح االبـــ

  . المسيح
  

لكـن  ،لهـا مـن شـوية دي الفقـرة اللـي رجعنـا. ٤٩خليكم معلمين الجـزء ده فـي سـفر الرؤيـا وتعـالوا نـروح لتكـوين 
نهـا غـالف للكتـاب عايزكم تشـوفوا الفكـرة اللـي عاملـة كأ. بيقول إيه ١١تعالوا نشوف عدد . ١٠وقفنا عن عدد 

افتكــروا ان الفكــرة بتــتكلم عــن المســيح ومجيئــه مــن ســبط . المقــدس ســواء فــي ســفر التكــوين أو فــي ســفر الرؤيــا
  . يهوذا

  
ــ١"بيقــول،  ١١عــدد  ٤٩تكــوين  ِب َراِبًطــا ِباْلَكْرَمــِة َجْحَشــُه، َوِباْلَجْفَنــِة اْبــَن َأَتاِنــِه، َغَســَل ِبــاْلَخْمِر ِلَباَســُه، َوِبــَدِم اْلِعَن

النص اللي قدامنا بيتكلم عن يسوع اللي من نسل سبط يهوذا في صورة اللـبس اللـي بيتغسـل فـي الخمـر " .َثْوَبهُ 
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، تعــالوا نــروح ألخــر ٤٩هــي دي الصــورة الموجــودة قــدامنا فــي تكــوين . والثــوب اللــي دم العنــب بيغمــره) النبيــذ(
  .١٩الكتاب ونرجع تاني لرؤيا 

  
 ١٢هنبتــدي بعــدد . ١٩اصــحاح خــر الكتــاب المقــدس فــي سـفر الرؤيــا فـي ا بصـوا علــى صــورة يســوع الموجــودة

َوَعْيَنــاُه َكَلِهيــِب َنــاٍر، ١٢"بيقــول،  ١٢عــدد . دي صــورة المســيح فــي ســفر الرؤيــا. ١٣وهنشــوف يســوع فــي عــدد 
َوُهـَو ُمَتَسـْرِبٌل ِبثَـْوٍب ١٣"بيقـول،  ١٣عـدد  ".ُهـوَ  ْسـٌم َمْكتُـوٌب َلـْيَس َأَحـٌد َيْعِرفُـُه ِإالاَوَعَلى َرْأِسِه ِتيَجاٌن َكِثيَرٌة، َولَـُه 

  !!يسوع البس توب مغموس بالدم ."»هللاِ اَكِلَمَة «ْسُمُه اَمْغُموٍس ِبَدٍم، َوُيْدَعى 
  

. بتأكــد حقيقــة ان يســوع البــس هــدوم انغمســت واتغســلت فــي الــدم ١٩ورؤيــا  ٤٩الصــورة الموجــودة فــي تكــوين 
لكـن إذا رجعنـا  ،ة المسـيح علـى الخطيـة بدمـه وصـورة الخـروف المـذبوحوقدامنا في سفر الرؤيا فيه صورة نصر 

ودي مـن " َحَمـٌل قَـاِئٌم َكَأنـُه َمـْذُبوحٌ  ....ْلَعْرِش اَوَرَأْيُت َفِإَذا ِفي َوَسِط ٦"بيقول،  ٦هنالقي عدد  ٥لرؤيا اصحاح 
الحمــل شــكله " َكَأنــُه َمــْذُبوحٌ  َحَمــٌل َقــاِئمٌ " .٦وعــدد  ٥اصــحاح ... أكتــر الصــور المفضــلة عنــدي مــن ســفر الرؤيــا

لكـــن أكيـــد مـــش ده  ..لـــو فيـــه خـــروف مـــدبوح أكيـــد مـــش هيقـــدر يقـــف. دبوح وكأنـــه مشـــوه لكنـــه واقـــفمـــوكأنـــه 
هـو دفـع تمـن الخطيـة، هـو راح للصـليب واتصـلب هنـاك وبصـلبه انتصـر علـى . الخروف اللي بنتكلم عنـه هنـا

  .وعشان كده قام من األموات ..الموت والقبر لىوعهو ليه القوة على الخطية . الخطية وارتفع عليها
  

هـو بكـده فاننـا البسـين هـدوم بيضـا،  ٧الخالص للمسـيح والنصـرة ليـه ولمـا بيوصـفنا فـي رؤيـا : الصورة كاآلتي
هــدومنا دي دليــل علــى اننــا احنــا كمــان غلبنــا الخطيــة، احنــا  ،غمســت فــي دمــههــدومنا دي ات. بيوحــدنا بالمســيح

  . لى الخطية، النصرة اللي منه هوكمان لينا النصرة ع
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نفكــر نفسـنا مــن كـالم اهللا انــه مهمـا كانــت الخطيـة اللــي بنصـارع معاهــا، ومهمـا كــان عـدد المــرات  اياريـت دايًمـ
فيهــا اننــا ماعنــدناش نــا ل اللــي بنستســلم فيهــا للخطيــة دي، ومهمــا كــان عــدد المــرات اللــي عــدونا بيحــاول يقــول

. نفسـنا اننـا لينـا النصـرة علـى الخطيـة، احنـا انتصـرنا علـى الخطيـة بالمسـيح برغم كل ده عايزين نفكر ..نصرة
وهييجي اليـوم اللـي هنقـف فيـه قدامـه واحنـا البسـين أبـيض وده بيرمـز لنصـرتنا . هو غلب الخطية بالنيابة عننا

  .يكون ليها وجودا على الخطية بالكامل والخطية مش ه
ليـه اهللا . لينـا نصـرته وهـو كمـان قدسـنا، قدسـنا عشـان نخدمـه ساعتها الصراع مع الخطية هينتهـي عشـان احنـا

  . طهرنا بالشكل ده؟ عشان نخدمه
  
اللـي . ، مهمة جديدة ومسؤلية جديدة  تتضـمن الخدمـةدعوة جديدة لحياتنالكن بقى فيه  مش بس لينا نصرتهو 

اهللا وهمــا التســبيح ، هــو انــه بيكــرر الســبع حاجــات اللــي بيــديهم لـــ ١٤لحــد عــدد  ١١بنشــوفه بيحصــل فــي عــدد 
  . لحمد والكرامة والقوة والقدرةوالمجد والحكمة وا

بيخــدموه ليــل ". ِفــي َهْيَكِلــهِ  الً َوَلــيْ  اِمــْن َأْجــِل َذِلــَك ُهــْم َأَمــاَم َعــْرِش اِهللا َوَيْخِدُموَنــُه َنَهــارً ٥"بيقــول،  ١٥بعــدها عــدد 
بـس عشـان ضـيق الوقـت مـش هنقـدر . يمالصورة دي متاخدة من صـورة زيهـا مـن العهـد القـد. ونهار في هيكله

بيــتكلم عــن اللــي قالــه اهللا  ٦وعــدد  ١٩خــروج اصــحاح . لكــن ممكــن تكتبــوا شــوية شــواهد ترجعولهــا. انرجــع لهــ
مرتبط ارتباط وثيق بمجد اهللا وموجود كـل يـوم فـي محضـر  الكاهن ده شخص. لشعبه وانه سماهم مملكة كهنة

اهللا بيـدعو ســبط معــين  ٢٨بنالقــي ان فــي سـفر الخــروج اصــحاح  فـي الحقيقــة، بعــد كـده فــي ســفر الخـروج. اهللا
فـــي . بيخـــدموا فـــي الهيكـــل االكهنـــة اللـــي حرفًيـــ إنهـــم يكونـــوا اللـــي هـــو ســـبط الالويـــين اللـــي همـــا هـــارون ونســـله

  . بيترشوا بالدم من المذبح وده بيطهرهم الً وبنالقي انهم فع ٢٩اصحاح 
  

ان شــعب اهللا بيخدمــه خاصــًة مجموعــة الكهنــة مــن الالويــين اللــي الصــورة الموجــودة فــي العهــد القــديم بتورينــا 
بنالقــي فــي العهــد الجديــد فــي رســالة بطــرس األولــى ان كــل حاجــة لكــن . كــانوا بيخــدموه ليــل ونهــار فــي الهيكــل
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مـش محتـاجين تـدخلوا مـن خـالل . دلوقتي انتوا ككنيسة، تعتبروا كهنوت ملوكي"بنالقي بطرس بيقول، . بتتغير
، انتــوا ٧وزي مــا بيقـول فــي رؤيـا " وا موجــودين فـي محضـر اهللا كــل يـومانتـ. ونــوا فـي محضــر اهللاحـد عشـان تك

  . بتخدموه ليل ونهار
  

أنـا بـأخمن دلـوقتي ان لمـا بعـض النـاس . دلوقتي، هي دي شغلتنا ومسؤوليتنا في السما، اننا نخدمه ليل ونهار
نه هسمع انه لألبد هيخـدم اهللا ليـل ونهـار هـيحس تسمع الكالم ده، ممكن إيماننا يبقى سطحي ولما حد يسمع ا

  دي مش حاجة يشتاق لها، مش كده؟... ان دي مش حاجة مسلية
  

 . وأنـا كمـان، أنـا كنـت هنـاك مـن يـومين. مـن حـين آلخـر Starbucksستارباكز أنا أعتقد ان بعضكم بيروحوا 
. قتبـاس أو مقولـة زي أغلـب الكبيـات ديوكـان مكتوبـة عليهـا ا من الكبايات العمالقة بتـاعتهمباية ككان معايا 

الســما دي "المقولــة كانــت بتقــول، . Starbucksعــايز أشــارك معــاكم المقولــة اللــي كانــت مكتوبــة علــى كبايــة 
تبقـاش السـما المفـروض تكـون مكـان ما. القيثـارة عزف علـىب وناس بتسح. شكلها ممل. احاجة مبالغ فيها جدً 

يخلــوا  كــافيينيمكــن الســما الزرقــا والموســيقى الهاديــة كــانوا . الً ك مــثزي فنــدق شــي ،تســتنى عشــان تروحلــهقــادر 
ماشـي حالهـا ألنهـا مـش يـدوب السـما . تعلـى عـن كـدهلكـن السـما دلـوقتي الزم  ،١٧الناس تستنى في القرن الــ 

  "!غير إنها تكون أحسن من الجحيم محتاجة
  

مـا بـأبص جـوه الكنيسـة، بـأالقي اننـا بنميـل للكـن . ان المقولة دي بتاعة شخص مش بيتبع المسيح اأعتقد طبعً 
طـول اليـوم وهناخـد  وهنـاك هنقعـد علـى حمـام السـباحة. خـم شـيكاننا نتخيـل السـما بـنفس المنظـر، انهـا فنـدق ف

احنـا بنتخيـل السـما وكأنهـا المكـان اللـي فيـه هنحصـل علـى أرقـي وسـائل الراحـة الموجـودة . حاجات كتيـرة حلـوة
. السما مـش مكـان هيكـون فيـه أرقـى وال أحسـن وسـائل الراحـة الموجـودة فـي العـالم عايز أفكركم انه. في العالم
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ألننـا هنكـون  ..لنـا العـالم ببسـاطة تقارن بينه وبين أحلى الحاجات اللي بيقـدمهاماتقدرش لكن السما هي مكان 
  .بنسكن مع المسيح

  
ما علـى انهـا حاجـات، ده وعشـان نبتـدى نوصـف السـ. ولما يكون عندك المسيح، مش هتكـون بتحتـاج حاجـات

هنكون معاه وهنستمتع بحياته وبالحياة معاه لألبـد ومـش هيكـون احنا . معناه اننا مش عارفين مين هو المسيح
. والتـاريخ كلـه موجـه لكـده. فيه صورة أجمل من اننا نكون قدام عرش اهللا ونكون بنخدمه ليل ونهـار فـي هيكلـه

  .طيعوهابتاحنا لينا دعوة جديدة وأشجعكم تكونوا 
  

كلنـا اشُتريناعشـان نسـبحه، واتقدسـنا . هو قدسنا، ليه؟ عشان نخدمه وده بيوحدنا مع بعض في وسط اختالفاتنا
  ...عشان نخدمه

َلـْن َيُجوُعـوا َبْعـُد َولَـْن َيْعَطُشـوا َبْعـُد َوَال َتَقـُع "بيقـول،  ١٦عدد . عشان نحبه اقتيادناتم واخر حاجة هي ان كلنا 
ــ َعَلــْيِهِم الش ــِذي ِفــي َوَســِط اْلَعــْرِش ١٧.. "بيقودنــا، اســمعوا بقــى مــين اللــي "ْمُس َوَال َشــْيٌء ِمــَن اْلَحــراْلَحَمــَل ال َألن

  ".»َيْرَعاُهْم، َوَيْقَتاُدُهْم ِإَلى َيَناِبيِع َماٍء َحيٍة، َوَيْمَسُح اُهللا ُكل َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهمْ 
  

تشـــوفوها هـــي ان اهللا هـــو  كمأول حاجـــة عـــايز . ٧الجـــزء األخيـــر مـــن رؤيـــا  عـــايز تشـــوفوا صـــورتين هللا هنـــا فـــي
دي صـورة غنيـة " .ْلَجـاِلُس َعَلـى اْلَعـْرِش َيِحـل َفـْوَقُهمْ اوَ "، ١٥خر عـدد بيقول في آ". موجود في كل وقت حامي"

مــن  ٧رؤيــا  فــي عــن عيــد المظــال اللــي بنشــوفه ٢٣ممكــن تقــروا الويــين . مليانــة معــاني مــن العهــد القــديم اجــدً 
احتفــال  الً ده كــان عيــد فــي العهــد القــديم والــرب قــال لشــعبه انهــم يحتفلــوا بيــه وهــو كــان أصــ. ١٧لعــدد  ٩عــدد 

  . بحاجتين
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اهللا . ، هو كان احتفال بحقيقة انهم عاشوا فـي خيـام لمـا كـانوا تـايهين فـي البريـة وان اهللا سـكن فـي وسـطيهمالً أو 
كــانوا تــايهين وبيمــروا بكــل الصــعاب فــي البريــة، اهللا ماســابهمش نهــم لمــا إ و  .أعلــن عــن حضــوره فــي وســطيهم

عشان كـده العيـد اللـي هيعملـوه فـي العيـد ده هـو انهـم يتجمعـوا مـع بعـض لمـدة . معاهم الوحدهم، هو كان دايمً 
 اوقــادهم فــي البريــة وكــان دايًمــ هيحيــوا ذكــرى لمــا الــرب خــرجهم مــن أرض مصــر. أســبوع ويعيشــوا فــي خيــام

  . دي أول حاجة بيحتفلوا بيها. ه ما نسيهمبيحميهم، عمر 
بعد ما بيلموا كـل المحاصـيل، بيحتفلـوا عـن طريـق . احتفال بالحصاد هي إنه كان عيد المظال فيتاني حاجة 

يروحــوا الهيكــل كــل يــوم ويمســكوا  كــانواف. انهــم يشــكروا اهللا مــن أجــل كــل المحاصــيل والحصــاد اللــي إداهــولهم
هـي دي الصـورة الموجـودة فـي العهـد . رة اهللا عشـان الحصـاد اللـي اهللا إداهـولهمزعف في إيديهم ويحتفلـوا بنصـ

  .القديم
  

يحـل فـوقهم وانـه هـيعلن حضـوره ا لعيد المظـال  لمـا بيقـول انـه هـ بنشوف اهللا بيرسم صورة واضحة ٧في رؤيا 
ر ده اتكتـب لمـين تعـالوا نفتكـر السـف.. ٧عايز تدركوا حاجـة فـي رؤيـا . ليهم وانه هيكون موجود عشان يحميهم

ـــم واضـــطهاد رهيـــب بســـبب إيمـــانهم. الً أصـــ اهللا بيفكـــرهم بـــالكالم ده انـــه  .اتكتـــب لمـــؤمنين كـــانوا بيمـــروا فـــي أل
بيفكــرهم كمــان انــه هييجــي اليــوم اللــي فيــه هيتجمعــوا كلهــم . مانســيهمش وانــه لســه بيغطــيهم بحضــوره وحمايتــه

اللي هـو تجمعوا عشان يحتفلوا بالحصاد السماوي الزعف في إيديهم لكن مش عشان يحتفلوا بحصاد ولكن هيو 
هيتجمعــوا كلهــم مــع  اأخيــرً . ه مــن كــل قبيلــة ولســان وشــعب وأمــةعبــارة عــن جمــع كبيــر ماحــدش يقــدر يعــده ألنــ

  .هو حماهم من يوم االضطهاد لحد اليوم ده. دهبعض وده احتفال بك
  

جاتنــا مــن األزل تياكــل اح مــدبركمــان  لكــن ،حامينــا اهللا مــن العهــد القــديم؟ مــش بــس رائعــةصــورة  الً مــش فعــ
بياخـدوا بـالهم مـن  هـم اللـي. مش دي حاجة غريبة شوية؟ الرعاة عادًة مـش خرفـان. الخروف هو راعينا. لألبد

. عــارف احتياجــات القطيــع هــو الراعــيالخــروف اللــي . هــو راعينــا ٧اللــي فــي رؤيــا الخــروف لكــن  .الخرفــان
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ي ألن د ٢و ١عــدد  ٢٢اكتبــوا ملحوظـة صـغيرة فـي الجنـب فـي رؤيـا  ".يِع َمـاٍء َحيـةٍ َوَيْقتَـاُدُهْم ِإَلـى َيَنـابِ "بيقـول، 
بيجيـب شـفاء وثمـر لكـل األمـم اللـي هتشـرب  نهـر الحيـاة. أورشليم الجديدة ومكانه في وسط. صورة نهر الحياة

  ."»ٍة ِمْن ُعُيوِنِهمْ َوَيْقَتاُدُهْم ِإَلى َيَناِبيِع َماٍء َحيٍة، َوَيْمَسُح اُهللا ُكل َدْمعَ  . "منه
  

ن للـــدكتور عشـــان تطعيمـــات ِســـ Caleb ابننـــا كالـــب خـــدناأ Heatherهيـــزر  مراتـــياألســـبوع اللـــي فـــات أنـــا و 
 .كـانش فـي أحسـن حاالتـه مـاف كان كالب مـا نـامش الظهـر،وصلنا هناك و . بالمرةلطيف  ما كانش يوم. السنة

. بأحـب الحقـن وتحاليـل الـدم والحاجـات دي كلهـاإنـي مـش أنـا قلـت لكـم . بطبـق مليـان حقـن دخلت الممرضـةو 
  ".أديه الحقنةو رجليه  أنا ها أمسكطيب أنا محتاجة حد منكم يوطي على ابنكم و : "فالممرضة قالت لنا

  
كانــت ماســـكة  علــى صــدره والممرضــةهيـــزر  فـــ وطــت. ن مامتــه هـــي اللــي تمســكهاألحســن إن طبًعــا قــررت إ

كانـت مبتسـم لحـد مـا  كالـبالممرضـة أول حقنـة و  طلعـت. مـن بعيـدخـر األوضـة بـأبص رجليه وأنا واقف فـي آ
در أبـص وأنـا مـش قـا ..خالص معلش، معلش :لسان حالي. تابتدى يصرخ ويصو فجأة  ..االبرة دخلت رجله
  .، بقيت عايز أقولها هي كمان معلش، خالصلقيتها بتعيط ،بصيت على هيزر .على اللي بيحصل

سـابته ومشـيت مـن  اأخيـرً .. مكمـل فـي العيـاطوهـو .. حقنـة، اتنـين، تالتـة، أربعـةإديتـه الممرضـة بعد ما  اوأخيرً 
  .نازلة من عينيها ومن عينيه شايف الدموعأنا و  .حضناهاتلفينا حواليه و فـ  ،األوضة

  
جروحنـا، ومهمـا كـان عـدد دموعنـا  شـكل عايز أفكركم انه مهما كانـت قسـوة صـراعاتنا فـي حياتنـا، ومهمـا كـان

أنـــا عـــايز أفكـــركم ان الـــدنيا  ..وٕاذا كانـــت الـــدنيا هتتحســـن عمـــره وال أل،ل إذا كـــان األلـــم هينتهـــي واحنـــا بنتســـاء
ـــ هييجـــي اليـــوم اللـــي فيـــه اهللا القـــدير نفســـه. هتتحســـن كـــل  مـــدبرهـــو . يمســـح كـــل دمعـــة مـــن عينيـــكا هـــ احرفًي

  .المجد السمه. حتياجاتنا من األزل لألبدا
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ه ألنـــه الوحيـــد اللـــي لمحبتـــ واقتادنـــا. رنـــا عشـــان نخدمـــه ليـــل ونهـــارهطاتقدســـنا وات. احنـــا اشـــُترينا عشـــان نســـبحه
  . بيشبعنا

يفــــرق فــــي إيــــه بالنســــبة لعبادتنــــا ا هــــ هد: حــــد يســــأل. دي صــــورة وحــــدتنا مــــن كــــل قبيلــــة ولســــان وشــــعب وأمــــة
  .الجماعية؟ عايزكم تفكروا معايا في شوية معنى الحاجات دي وبعد كده هنشوف هنكون بنطبقها إزاي

  
عــايز النهـارده أفكــركم ان العبــادة . ، أعتقـد ان ده معنــاه اننـا محتــاجين اننـا نكــون جــزء مـن عبــادة عالميـةالً أو * 

. كل يوم حد الصبح لمـدة كـام سـاعة كـل أسـبوع الكنيسةوالهدف والخطة وعيلة اهللا أكبر من اللي بيحصل في 
دي  ةالمدينـــلـــي بتعبـــد حوالينـــا فـــي خـــوات، جـــزء مـــن العيلـــة الكبيـــرة اللينـــا إخـــوة وأ .احنـــا جـــزء مـــن صـــورة أكبـــر

  .النهارده الصبح وجزء من ناس تانية كتير بتعبد اهللا حوالين العالم النهارده
  

ـــامـــش بـــس محتـــاجين و *  محتـــاجين نتغلـــب علـــى طـــرق العبـــادة  كمـــانلكـــن  ،نـــدرك الناحيـــة العالميـــة لعببادتن
 .الكلمــة دي، اتغلبــوا علــى الحاجــات دي قــال الً أيــوه، القســيس فعــ. المختلفــة اللــي بتفصــل مــا بينــا فــي الكنيســة

خوتنـا فـي افريقيـا بيعبـدوا بطريقـة مختلفـة افي حـين ان  ن العبادة الزم يكون ليها شكل معين،كبرياء لما نقول ا
 احنـا شـفنا مـع بعـض. آسيا برضه بيعبدوا بطريقة مختلفـةفي و  ،في بيوت تحت األرض عاملينها كنايس اتمامً 

لـــو قضـــينا وقتنـــا بنتنـــاقش . ، ودرســـنا األمـــور ديفـــي العبـــادة الجماعيـــة ل للجـــدلجـــااألمـــور اللـــي مافيهـــاش م
فـي خطـر اننـا ننفـي ان المسـيح  كـدهاحنـا . يفرقنـاأو أسـلوب ينفـع للعبـادة، ده هـا  نهي طريقـةونتجادل حوالين أ

  .مات عشان يكون فيه تنوع واختالف في العبادة
  

خلونـا ناخـد بالنـا كـويس . كـل قبيلـة وشـعب ولسـان وأمـة يسوع مـات عشـان يفـدي ويجمـع كـل اللـي بيعبـدوه مـن
علـى  شـعبودي صـورة كـل واحـد وكـل  .النـاس اللـي بتتبعـه تنـوععظمـة القائـد بتبـان فـي . من األمر ده ونقبله
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عشــان كــده خلينــا . متنوعــةلمــا تكــون عبادتنــا  هــو عــالي. وجــه األرض واحنــا متوحــدين وبنســبح يســوع المســيح
  . ليش أساليب العبادة المختلفة تفّرق ما بينا وتقسمنا ككنيسةنتغلب على األمر ومانخ

  
ودي مــن الُجمــل المفضــلة  ..احنــا محتــاجين نكــون بنشــارك فــي تســبيح متواصــل فــي كــل أنحــاء العــالم، اثالثًــ*

لكــن مــن أجملهــم لمــا بيقــول انهــم بيخــدموه ليــل ونهــار فــي  ٧فيــه حاجــات كتيــرة رائعــة مكتوبــة فــي رؤيــا . عنــدي
نشوف انـه فـي فكرنا النهارده اننا ندرك و أعتقد ان الصورة دي بت. ي صورة استمرارية الخدمة قدام اهللاد. هيكله

ننـا إ ..دي مـن أعظـم المزايـا اللـي لينـا. اهللا بيجمـع تسـبيح السـمه فـي كـل يـوم فـي كـل أنحـاء العـالم، كل لحظة
ة أعظـم مـن اللـي بيحصـل فـي وقـت العبادة ليها صـور . نكون جزء من التسبيح المستمر كل يوم، لحظة بلحظة

  . معين في مكان معين مرة في األسبوع
  

فـي الصـورة دي، لقيـت األمـر ده  التنـوعلمـا كنـت بـأدرس . ، محتاجين نتوه في محبة اهللا لكل واحد فينـاارابعً * 
 .ركانت واحدة من اللحظات اللي تركع على ركبك قصاد كلمـة اهللا وفجـأة تـدرك حاجـات كتيـ. ابيوضح ليا جدً 

احنــا  .مــن كــل قبيلــة وشــعب ولســان وأمــة، كلهــم متجمعــين حــوالين العــرش وبيســبحوه مــن أجــل خالصــه التنــوع
وبـرغم ان حياتنـا فيهـا شـبه كتيـر مـن بعـض، لكـن بـرغم كـل ده  شعب واحد،عارفين اننا برغم ان احنا بننتمي ل

مـور اللـي مرينـا بيهـا واللـي بنمـر بيهـا فيه اختالفات بينا في شخصياتنا ومواهبنا ومراحـل حياتنـا واتجاهاتنـا واأل
ي فكـرة رائعـة اننـا نفكـر ان دمـش .  فيه اختالفات كتيرة حتى في أوضة زي اللي احنا موجـودين فيهـا. دلوقتي

  إله الكون عارف إزاي يحب كل واحد فينا هنا؟
  

 هــو عــارف الحاجــات اللــي بتصــارع. هــو عــارف الضــعف اللــي فــي شخصــيتك والضــعف اللــي فــي شخصــيتي
 بمحبــةإلــه الكــون عــارف إزاي يوصــل ويختــرق قلــب كــل واحــد فينــا . معاهــا والحاجــات اللــي أنــا بأصــارع معاهــا

 ،مـش عـارف كـل واحـد فـيكم بيمـر بإيـهبـرغم إنـي أكيـد ! الً صورة مذهلة فع. وحدنا كلنا ويخلينا نسبحهت ةمختلف
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. وعـارف إزاي يختـرق قلوبنـا بمحبتـهلكن إله الكون عارف كـويس أوي احنـا مـين واحنـا عـاملين إيـه فـي حياتنـا 
   .عشان كده خلينا نتوه في محبة اهللا لكل واحد فينا حتى برغم اختالف طرقنا

  
ر عشـرة أو عشـرين سـنة فـي ِخـفي آ. المية اللي اهللا دعانا ليهاخللي ده يقودنا اننا نشارك بالمهمة الع اوأخيرً * 

احنـا مـش "رب خلينـا نـاس نقـوم ونقـول،  يـا. ادة المختلفـةبنتناقش في أوجـه العبـالكنيسة قّضينا وقت كبير أوي 
ا وهــ .للجــدلهنــتكلم عــن إزاي وليــه، لكــن هنكــون بنــبص علــى األمــور الكتابيــة اللــي انــت إديتهالنــا الغيــر قابلــة 

اللــي بينتمــوا ليهــا ونوصــلهم الرســالة اللــي  الشــعوبإزاي وليــه نقــدر نوصــل للنــاس بــاختالف  نكــون بنــتكلم عــن
  ."عليها انت ائتمنتنا

  
ورحمتــه يبقــى احنــا كــده مــش فــاهمين الهــدف  ننــا نــذهب لألمــم ونقــولهم علــى نعمــة اهللالــو العبــادة مــش بتــدفعنا ا

 ،اهللا دعانا ليها مـن البـدء. للي اهللا دعانا ليها كشعبهاة ية العالممعشان كده خلينا نشارك في المه. من العبادة
ي التــاريخ هيشــهد فيــه جمــوع كتيــرة ماحــدش يقــدر يعــدها والجمــوع اهللا مســتني اليــوم اللــ .بيــدعونا النهــارده هولســ

رينا عشان نسبحه واتقدسنا عشـان نخدمـه شتُ ااحنا ". الخالص إللهنا الجالس على العرش وللخروف"دي بترنم 
  .عشان كده خلينا نطبق الكالم ده عملي ..وهو اقتادنا عشان نحبه

  
 لشــعوبننــا نصــلي لإلية احنــا علينــا مســئو . تكموي صــالن بتقــشــوفتوا النهــارده حاجــات تكــو  أتمنــى انكــم تكونــوا

ننا نكـون أوانـي إننا نصلي إلية ئو احنا علينا مس. نهم يسمعوا الرسالةمحتاجين نصلي إ ،الصعب الوصول ليهم
النهــارده احنــا لينــا إخــوة وأخــوات فــي كــل أنحــاء العــالم . إيــدين اهللا يســتخدمها عشــان يوصــل الرســالة لــيهم يفــ

أتمنــي اننــا لمــا نقضــي الوقــت ده فــي . هللا بطــرق مختلفــة واحنــا عنــدنا الفرصــة اننــا نكــون بنصــلي لهــمبيعبــدوا ا
  . الصالة ندرك حقيقة اننا محتاجين نصلي إلخواتنا في السودان
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وكمــان مــن أجــل اخواتنــا فــي أوروبــا الشــرقية واخواتنــا اللــي فــي الكنــايس اللــي تحــت األرض فــي آســيا واخواتنــا 
، وبعـد كـده خلـوا خلونا نقضي وقت في الصالة كجزء من عيلة اهللا العالميـة. يا وأمريكا الالتينيةاللي في أسترال

خلونـــا نصـــلي ونســـبح  .ن اهللا يســـتخدمنا ككنيســـته عشـــان يحقـــق المهمـــة العالميـــة اللـــي بيحطهـــا قـــدامنانصـــلي إ
  .٧اسمه زي ما شفنا في رؤيا 

  


