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  الحلقة الثانية: اليقظة
  التواضع  -اليقظة سلسلة 

  ديفيد بالت. د
  

  .أتعظم في كل األرض. أتعظم بين الشعوب. نا اهللاكفوا واعلموا إني أ
وأنــا . بخصـوص العبـادة الجماعيـة جـدلم عـن موضـوع تـاني مـن المواضــيع الغيـر قابلـة لللنـتكا النهـارده هـ

ببسـاطة هـو للجـدل الموضوع الغيـر قابـل . لم عن الموضوع دهأؤمن ان الكنيسة في احتياج شديد انها تتك
إيــه  اقتبســت كتيــر مــن كالمــه قبــل كــده اســمه لحــدمقولــة أبتــدى بقرايــة ا هــ. التواضــع فــي العبــادة الجماعيــة

. فــي كنايســنا النهــاردهتســمعوا الكلمــات اللــي كلنــا محتــاجين نســمعها عــايزكم  .A.W.Tozerدبليــو تــوزر 
هــو ان اهللا العّلــي يصــعق المتــدينيين الســطحيين اللــي بيســتخفوا  دلــوقتياحتيــاج  فــي رأيــي، أعظــم": يقــول
زي مـا  ىفـن العبـادة المقـدس اختفـن واضـح إ. بأذياله اللي بتملى الهيكلويرفعهم برؤية من عنده باألمور 

قـص ن جبـرين اننـا نعـوضمتسـابين لطرقنـا ومُ  إننـا بقينـانتيجـة الو . ة في خيمة االجتمـاعميكاختفى مجد الش
  ."نجذب بيها انتباه شعب الكنيسة ومبهرجةعبادة التلقائية عن طريق أنشطة كتيرة رخيصة ال
  

اللــي عــايز أقولـــه لكــم النهــارده إننـــا مــش الزم نقــوم بأنشـــطة رخيصــة ومبهرجــة عشـــان نجــذب بيهــا انتبـــاه 
ه عبـــادة ألن عظمـــة اهللا أكتـــر مـــن كافيـــة إنهـــا تجـــذب انتبـــا.. مـــش الزم، ومـــش ضـــروري. شـــعب الكنيســـة
  .ودي حقيقة احنا محتاجين جًدا نفتكرها في الكنيسة النهارده. وتسبيح الكنيسة

  
احنـا ابتـدينا سلسـلة . ١٩، أدعـوك تفـتح معايـا رؤيـا )وأتمنـى إنـه يكـون معـاك(لو كان معاك كتـاب مقـدس 

هميــة الغيــر وشــوفنا فيهــا األ. ١٢الحلقــة اللــي فاتــت بقرايــة مــن العهــد القــديم مــن نحميــا اصــحاح " اليقظــة"
احنــا جماعــة .. احنــا مــش بــس مجموعــة مــن األفــراد المتعبــدين. قابلــة للجــدل لموضــوع العبــادة الجماعيــة

  .إيمان
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ومهــوب وهــو  قــوينبتــدي باصــحاح ا هــ. نــدرس النهــارده عــن التواضــع وأهميتــه فــي العبــادة الجماعيــةا هــ
حتــاجين نفهــم خلفيــة ســفر م. مــن أواخــر االصــحاحات فــي الكتــاب المقــدس امــن ســفر الرؤيــ ١٩اصــحاح 
الســـفر ده اتكتـــب لمجموعـــة مـــن  الً محتـــاجين نفهـــم ان أو . بالكامـــل قبـــل مـــا نقـــرأ الـــنص اللـــي قـــدامنا االرؤيـــ

ـــر مـــن االضـــطهادات بســـبب إيمـــانهم ـــي كـــانوا بيواجهـــوا كتي . المســـيحيين  المـــؤمنين فـــي القـــرن األول والل
وواحــدة  .لكنيســةان مصــدر خــراب علــى اقاتــل وقلبــه مــن حجــر وكــكــان  Domitianدومتيــان االمبراطــور 

فيهـا االمبراطـور  اه، كـان بيكتبـه مـن جزيـرة نفـاالرؤي من نتايج االضطهاد ده للكنيسة ان يوحنا كاتب سفر
الضــطهادات ويشــجعهم انهــم يصــمدوا فــي إيمــانهم فــي وســط ا بيكتــب للمــؤمنين بــره المنفــىهنــا يوحنــا . ده

  . اللي بيواجهوها
  

لمـا نيجـي لسـفر الرؤيـا أول حاجـة نعملهـا عـادًة ألنـه  ،الخلفيـة الكتابيـة لسـفر الرؤيـامهم اننا نـدرك ان دي 
هــي اننـــا نبتـــدي نـــدور علـــى العالمـــات والصـــور والرمــوز ونبتـــدي نفكـــر الحاجـــات دي بتقـــول لنـــا إيـــه عـــن 

. ، ســفر الرؤيــا كــان بيقــولهم فــي القــرن األول عــن حاجــات كتيــر فــي الحاضــرفــي الواقــعلكــن . المســتقبل
 :أول واحـدة هـي مـن خـالل عدســة. اجين نكـون بنـبص علـى السـفر ده والفقـرة دي بعدســتين مختلفتـينمحتـ

اهللا  نشـــوف ،نشـــوف الحقـــايق دي بتظهـــرلمـــا كـــده  وبعـــد ..اهللا كـــان بيقـــول إيـــه للنـــاس دول فـــي الوقـــت ده
ه ســياق هــو د. النهــارده عــن حاجــات فــي المســتقبلإيــه  بيقولنــا، و بيقــول إيــه لكــل النــاس فــي كــل األوقــات

  : بيبتدي يقول ١عدد  .بيتكلم عن األبدية هيبقى شكلها إزايفيها اللي  ١٩خلفية الكتابية لرؤيا الكالم وال
ــاِئالً  " ــَماِء َق ُلوَيــا«:َوَبْعــَد هــَذا َســِمْعُت َصــْوًتا َعِظيًمــا ِمــْن َجْمــٍع َكِثيــٍر ِفــي الساْلَخــَالُص َواْلَمْجــُد َواْلَكَراَمــُة ! َهل

ــْدرَ  ــا، َواْلُق ــا، ٢ُة ِللــرب ِإلِهَن ــَة الِتــي َأْفَســَدِت اَألْرَض ِبِزَناَه ــَة اْلَعِظيَم ــْد َداَن الزاِنَي ــٌة، ِإْذ َق َألن َأْحَكاَمــُه َحــق َوَعاِدَل
َوَخـــر اَألْرَبَعـــُة ٤. »اآلبِــِدينَ َوُدَخاُنَهـــا َيْصـــَعُد ِإَلــى َأَبـــِد ! َهلُلوَيــا«:َوَقــاُلوا ثَاِنَيـــةً ٣. »َواْنــَتَقَم ِلـــَدِم َعِبيــِدِه ِمـــْن َيـــِدَها

  "»!َهلُلوَيا! آِمينَ «:َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َواَألْرَبَعُة اْلَحَيَواَناِت َوَسَجُدواِ ِهللا اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش َقاِئِلينَ 
  .وياآمين؟ هلل. كتير في األبدية عشان كده ابتدوا تقولوها من دلوقتي" آمين"اتعودوا انكم هتقولوا 
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ــَغاِر َواْلِكَبــارِ «:َوَخــَرَج ِمـَن اْلَعــْرِش َصــْوٌت َقـاِئالً ٥: "٥عـدد  ُحوا ِإللِهَنــا َيـا َجِميــَع َعِبيــِدِه، اْلَخاِئِفيـِه، الصَســب!« .
َفِإنــُه َقــْد َمَلــَك ! َيــاَهلُلو «:َوَســِمْعُت َكَصــْوِت َجْمــٍع َكِثيــٍر، َوَكَصــْوِت ِمَيــاٍه َكِثيــَرٍة، َوَكَصــْوِت ُرُعــوٍد َشــِديَدٍة َقاِئَلــةً ٦

َألن ُعــْرَس اْلَخــُروِف َقــْد َجــاَء، َواْمَرَأتُــُه ! ِلَنْفــَرْح َوَنَتَهلــْل َوُنْعِطــِه اْلَمْجــدَ ٧. الــرب اِإللــُه اْلَقــاِدُر َعَلــى ُكــل َشــْيءٍ 
َراُت اْلِقديِســـينَ َوُأْعِطَيــْت َأْن َتْلـــَبَس َبــزا َنِقيــا َبِهيـــا، َألن ٨. َهيــَأْت َنْفَســَها ُهــَو َتَبــر اْكتُـــبْ «:َوَقــاَل ِلــيَ ٩ .»اْلَبــز :

يَن ِإَلــى َعَشــاِء ُعــْرِس اْلَخــُروفِ  ــالَ . »!ُطــوَبى ِلْلَمــْدُعو ــاِدَقةُ «:َوَق ــَواُل اِهللا الص ــاَم ١٠. »هــِذِه ِهــَي َأْق َفَخــَرْرُت َأَم
. َأَنـــا َعْبـــٌد َمَعـــَك َوَمـــَع ِإْخَوِتـــَك الـــِذيَن ِعْنـــَدُهْم َشـــَهاَدُة َيُســـوعَ ! َعـــلْ َال َتفْ ! اْنُظـــْر «:ِرْجَلْيـــِه َألْســـُجَد َلـــُه، َفَقـــاَل ِلـــيَ 

 ".»َفِإن َشَهاَدَة َيُسوَع ِهَي ُروُح النُبوةِ ! اْسُجْدِ هللاِ 

  
عــايزكم تشــوفوا ان كــل آيــة  .لحــد اللحظــة دي ة التســبيح والعبــادة فــي كــل ســفر الرؤيــاذرو  بتمثــلالفقــرة دي 
بتتكلم عن عظمة اهللا ألن اهللا هـو أسـاس العبـادة فـي العهـد  ١٠لعدد  ١من عدد  ١٩في رؤية  وكل كلمة

هـل اهللا هـو أسـاس عبادتنـا النهـارده؟ : السؤال اللي محتاجين نسأله هو. الجديد، هو أساس العبادة األبدية
فـي  جـدلده مصدر عامل إزاي؟ أنا أصدق ان السؤال ها يكون يبقى شكلها  ،أساس العبادة الً ولو هو فع

 " تـوزر"عشان كده عايزكم تشوفوا في النص اللي قدامنا تالت أسـباب يخلونـا نرجـع للـي . الكنيسة النهارده
 Tozer الرخيصــة  بــدل مــن األنشــطةعبادتنــا  أســاسكــان بيقولــه، تــالت أســباب ليــه عظمــة اهللا الزم تبقــى
  ...ى أساس عبادتنااهللا تبقلي بتسلينا في عبادتنا، تالت أسباب يخلوا عظمة ة المبهرجال
  
أول سـبب عشـان عظمـة اهللا تكـون هـي أسـاس عبادتنـا هـو . عشان اهللا بيشتاق لعبادتنـا: أول حاجـة -١

ــَد هــَذا َســِمْعُت َصــْوًتا ١"انــه بيبتــدي ويقــول  ١ :١٩بتالقــي فــي رؤيــا . بيشــتاق لعبادتنــا انــه عشــان اهللا َوَبْع
الزم نرجـع نـبص علـى االصـحاحين ؟ "بعـد هـذا"يقـول لما " هذا"بكلمة  إيه، يقصد " َعِظيًما ِمْن َجْمٍع َكِثيرٍ 

. ١٨و  ١٧اصـــحاح  ارؤيـــنـــبص علـــى خلونـــا  .عشـــان نجـــاوب علـــى الســـؤال ده ١٩لـــي قبـــل اصـــحاح ال
 انهـا الزانيـة علـى  ٢وبابـل هـي اللـي بيرمـز لهـا فـي عـدد  . الكتاب بيتكلم عن بابل فـي االصـحاحين دول
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تـاب المقـدس والتـاريخ بابـل ليهـا تـاريخ كبيـر علـى مـر الك. بيقول عليها كـده نشوف هو ليها وه ..العظيمة
  . .ده مش كويس

  
هنـاك اهللا أدان كبريـاء وعجرفـة البشـر لمـا حـاولوا ان بيتكلم عن بـرج بابـل و  كان ١١في البداية في تكوين 

ليين هجمـوا علـى أورشـليم بنالقي ان الباب ..وبالنسبة السرائيل، شعب اهللا. يبنوا البرج ده عشان يوصلوا له
يبنـوا األسـوار والهيكـل بعدها نهم اضطروا إالنتيجة وكانت . تاللي فات الحلقة ١٢زي ما شوفنا في نحميا 

 افلمــا توصــل لســفر الرؤيــ. شــعب اهللا للســبي واخــدوا عشــان البــابليين دمــروا الهيكــل ودمــروا مدينــة أورشــليم
ين المـــؤمنين فـــي وســـط مـــن خـــالل عينـــ الً و أن إمـــان كوتفتكـــر كـــل التـــاريخ ده، افتكـــر  ١٨و  ١٧اصـــحاح 

بتهـاجمهم كانـت اللـي الرومانيـة  االمبراطوريـةفـي شـكل  بتحيط بـيهمبابل ت االضطهاد اللي بيواجهوه، كان
ا تختفـي مـا هـ نـه فـي يـومٍ هـي إ ١٨و ١٧اصـحاح  اواضـحة فـي رؤيـالالرسالة  بالتالي. بتضطهد الكنيسةو 

  . أي وجود ايبقى ليها بالكنيسة األولى ومش ه للي بتحيطاالمبراطورية الرومانية، بابل ا
  

هــا تكــون علــى مــر التــاريخ  هانــ ،بالــذات فــي االصــحاحين دول اوفــي نفــس الوقــت بيوضــح لنــا ســفر الرؤيــ
كــل محاطــة بكــل ُمتــع العــالم،  ،مجتمعــات غيــر مســيحية أو يمكــن كمــان ضــد المســيحيةالكنيســة محاطــة ب

هـي دي صـورة الزنـى الموجـودة فـي رؤيـا . بعـد النـاس عـن اهللايا لم اللـي هـالغنى اللي فـي العـا لالِشبع وك
رمـــز لبابـــل انهـــا وهـــو ده الســـبب اللـــي عشـــانه بيُ  ١٧بصـــوا معايـــا علـــى أول عـــددين فـــي رؤيـــا . ١٨و ١٧
  : بيقول ١عدد . زانية
َهلُـم َفُأِرَيـَك َدْيُنوَنـَة «:اْلَجاَماُت َوَتَكلَم َمِعي َقـاِئًال ِلـي ثُم َجاَء َواِحٌد ِمَن السْبَعِة اْلَمَالِئَكِة الِذيَن َمَعُهُم السْبَعةُ ١"

الِتــي َزَنــى َمَعَهــا ُمُلــوُك اَألْرِض، َوَســِكَر ُســكاُن اَألْرِض ِمــْن ٢الزاِنَيــِة اْلَعِظيَمــِة اْلَجاِلَســِة َعَلــى اْلِمَيــاِه اْلَكِثيــَرِة، 
  ".»َخْمِر ِزَناَها
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 مجــدالعــالم،  شــهرةالثقافــة،  :بتحــيط بالكنيســةاللــي وحــي والحاجــات اللــي مــن العــالم دي صــورة الزنــى الر 
تفقــد ا لــو هــ. .ده وقــتفــي ال اجــدً  شــديدة ت التجربــةكانــ .العــالم ِشــبع العــالم، رفاهيــة العــالم،ســلطة  العــالم،

لـي عـايز مش هـو السـكة الالمسيح ما يمكن " :يبقى في إغواء إنك تفكر ،حياتك من أجل إيمانك بالمسيح
النــاس دي يعنــي الصــورة إن ". ســلك فــي الطريــق الفالنــي أو الطريــق العالنــيأامشــي فيهــا، يمكــن عــايز 

بيورينا انه في وسط المجتمـع الغيـر المسـيحي واللـي  اسفر الرؤي. غراءتهاإ حاطين بكل ُمتع العالم و كانوا مُ 
الحاجـات اللـي دة شـعبه فـي وسـط كـل واهللا لسه بيشتاق لعبـا ،اسمه الكنيسة مكانلسه فيه  ،ضد المسيحية
  .١٩وهي دي الصورة الموجودة قدامنا في رؤيا . لهم العالم بيقدمها

  
  . عايزكم تشوفوا رغبة اهللا واشتياقه لعبادتنا ليه وهي بتوضح لينا بطريقتين

ن إهــي  ١٩الفكــرة األساســية مــن رؤيــا . يظهــر مجــده علشــانالتــاريخ  بيرتــباهللا أول طريقــة هــي ان  -أ
أكبــر  ،ن عظمتــه وقوتــه والِشــبع والمتعــة اللــي منــهإ أي حاجــة العــالم ممكــن يقــدمها لنــا و د اهللا أكبــر مــن مجــ

وطــول التــاريخ مــن بدايــة الكتــاب المقــدس  بيرتــباهللا كــان  .وأعمــق مــن أي حاجــة بابــل تقــدر تقــدمها لنــا
الوقــت اهللا عــايز طــول . نــه يعلــن عــن مجــدهإوهــي  ،التــاريخ لحــد اللحظــة دي وكلهــا مهدفــة لحاجــة واحــدة

كــل  نســقهــو . فــيش حــد تــاني أو حاجــة تانيــة تســتحق عبادتنــاا ومــ ،نــه مســتحق عبــادة كــل األمــمإر يظِهــ
فـيش ا مـ ،ألنـه وحـده يسـتحق العبـادة ؛بصورة  التهلليل والتسبيح هللا ١٩في رؤيا  إنه يوصل ذروتهالتاريخ 

العبــادة الجماعيــة،  عشــانع مــع بعــض انتــوا مــدركين انــه لمــا نجتمــ. حاجــة فــي العــالم ممكــن تتقــارن بيــه
احنــا الزم نــدرك اننــا بنعبــد إلــه .. خلينــي أعيــد اللــي قلتــه مــرة تانيــة". م نفســهبــيعظ "ســاعتها احنــا بنعبــد إلــه 

 دفعهيب ..م نفسهبيعظ  ـفـة ان اسـم اهللا ُيمكل حاجة ُمهدّ . هو ده هدفه ورغبته.. د في كل العالمانه ُيمج دج، 
هــو . عشــان اهللا يكــون مركزهــا كــل حاجــة مخلوقــة .خ أو فــي حياتنــا أو فــي الكنيســةســواء علــى مــر التــاري

لـو . احنـا نا في ثقافـة النهـارده عشـان كـل حاجـة متمركـزة حوالينـاتفوتدي حاجة من السهل  .بيعيش لمجده
عشـان "تقـول ا أسـمعها هـا اللـي هـ؟ أعتقـد ان أغلـب االجابـات تفتكر ليه اهللا خلصك من خطايـاك: سألتك
   . جزئًيا وده صح "حبنيبي
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هـو بيحبنـا .. مـش عـارف: "حد يقـولبيحبك؟ ليه اهللا بيحبنا؟  اهللاليه . هد مرتعمق أكتر في األلكن خلينا ن
المســيح يمــوت علــى الصــليب شــانه، فيــه ســبب خلــى لفيــه ســبب اهللا بيحبنــا ع أل،.. فــي الحقيقــة". وخــالص
. المســيح بيحبنــا عشــان اهللا يتمجــد فينــاهــو إن ه لكــن األكتــر مــن كــد ،جــزء مــن محبتــهده أيــوه، . عشــاننا

كــل حاجــة فــي الكــون مــش بتــدور . ه فــي حياتنــائــيســوع بيحبنــا عشــان نمجــد اهللا مــن خــالل خالصــه وفدا
أنـا ! بـسو لكن كل حاجة بتدور حوالين اهللا، هو األساس وهو الهدف من كل حاجة، هو  ،حواليك وحواليا

"  انــه متمركــز حــوالين ذاتــه؟ د بــالكالم ده ان اهللا أنــاني؟ تقصــدتقصــ" :يقولــوا لــيا عــارف ان كتيــر مــنكم هــ
هـــو . جـــذريأنـــا أؤمـــن ان اهللا متمركـــز حـــوالين نفســـه بشـــكل . لنـــا صـــدق ان ده اللـــي الكتـــاب بيعلمـــهأنـــا م

مين ممكن اهللا يحطـه فـي مكانـة أعلـى مـن نفسـه يعظمه؟  اهللامين تاني ممكن . موجود عشان يعظم نفسه
عشــان كــده هــو ! ؟ لــو ده حصــل، هــو مــش هيبقــى إيــه ســاعتها؟ مــش هيبقــى اهللاعشــان يخِضــع نفســه ليــه

احنــا . غريــب علينــاوده أمــر . جــذريهــو متمركــز حــوالين اهللا بشــكل . جــذريمتمركــز حــوالين نفســه بشــكل 
اهللا "مكتــوب عليهــا  لنــا البيــت بصــورةا عشــان يرجعــو  بنــا مــدارس األحــد وال درس الكتــاوالدنــودي هــا مــش 

نبقـاش أنـا وانـت  بالشـكل ده عشـان مـااهللا رتبـه  .هو ده بالظبط الهدف من التاريخ كلـهكن ل". بيحب نفسه
عشـان يعلـن  اترتـباهللا هو مركز الكون بتاعـه، كـل حاجـة بتـدور حواليـه، وكـل التـاريخ إنما . مركز الكون
  . يارب ساعدنا نفهم األمر ده. مجده
  
ن إ تاللــي فاتــ الحلقــةلــت لنــا ق مــش انــت: "لــي او يقولــ ينعــايز  نــاس مــنكمأنــا عــارف ان دلــوقتي فيــه  -ب

انـــه يعلـــن عـــن مجـــده لكـــن  التـــاريخ رتـــببي الً اهللا فعـــ.. ؟ احنـــا العبـــادة دي عننـــا يعنـــي "؟العبـــادة بتتضـــمننا
فــي الفقــرة دي والكنيســة بتغنــي  ٧و ٦لمــا توصــل لعــدد . اهللا بيــأمر كنيســته انهــا تســتمتع بمجــده ،كمــان
ــا": وتقــول ــى ُكــل َشــْيءٍ  َفِإنــهُ ! َهلُلوَي ــاِدُر َعَل ــْد َملَــَك الــرب اِإللــُه اْلَق هنــا  ،"!ِلَنْفــَرْح َوَنَتَهلــْل َوُنْعِطــِه اْلَمْجــدَ ٧. َق
هنــا الكنيســة موجــودة فــي . خــدوا بــالكوا كــويس مــن صــورة الكنيســة. اهللا بتمجيــد تســاوين الفــرح مإالقــي ن

ووسـط كـل ده، الكنيسـة  ..اللـي بابـل ممكـن تقدمـه الُمتع والغنى والشـهرة والرخـاءوسط بابل، في وسط كل 
اهللا هــو اللــي بيشــبع أرواحنـا، اهللا هــو فرحــة حياتنــا، احنــا بنعــيش عشــان نعبــده "بترتفـع فــوق كــل ده وبتقــول 
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دي روعـة العبـادة ". لفـرح للـي بنالقيـه فـي مجـد اهللافيش أي حاجة في بابـل ممكـن تتقـارن بمجـد اهللا واا وم
أمـــر  .مـــع ِشـــبعنا فيـــه ،مجـــدهفـــي رغبـــة اهللا : االتنـــين بيمشـــوا مـــع بعـــض. مقـــدسالموجـــودة فـــي الكتـــاب ال

طريقـة  إيـه أكتـر اكـل معـاني الُحـب موجـودة فـي اهللا يبقـى سـاعتهو  من غيـر حـدودلو اهللا بيحب . .منطقي
 تـكفو حاسـب ال ي. بشخصـه ومجـد شخصـه تمتـع.. نه يـدينا نفسـهه يدينا إيه؟ إنممكن يورينا بيها محبته؟ إ

اهللا بحكمتـه الغيـر محـدودة مـا إدانـاش فـي حياتنـا فضـة أو دهـب أو ُمتـع  وقتيـة أو ِشـبع . لكـالم دهروعة ا
اهللا بيــأمر  .وفــي عبادتــه زائــل، لكنــه إدانــا محبتــه الغيــر محــدودة والمتعــة اللــي لينــا فــي شخصــه وفــي مجــده

  : بيقول ١٤٨كل حاجة بتدور حوالين اهللا وعشان كده مزمور . الكنيسة انها تستمتع بمجده
  .َسبُحوُه ِفي اَألَعاِلي. َسبُحوا الرب ِمَن السَماَواِت . َهلُلوَيا١"
  .َسبُحوُه َيا ُكل ُجُنوِدهِ . َسبُحوُه َيا َجِميَع َمَالِئَكِتهِ ٢
  .َسبِحيِه َيا َجِميَع َكَواِكِب النورِ . َسبِحيِه َيا َأيُتَها الشْمُس َواْلَقَمرُ ٣
  .بِحيِه َيا َسَماَء السَماَواِت، َوَيا َأيُتَها اْلِمَياُه الِتي َفْوَق السَماَواِت سَ ٤
  ِلُتَسبِح اْسَم الرب َألنُه َأَمَر َفُخِلَقْت،٥

  .َوثَبَتَها ِإَلى الدْهِر َواَألَبِد، َوَضَع َلَها َحدا َفَلْن تََتَعداهُ ٦
  .اَألْرِض، َيا َأيُتَها التَناِنيُن َوُكل اللَججِ  َسبِحي الرب ِمنَ ٧
اِنَعُة َكِلَمَتُه،٨ يُح اْلَعاِصَفُة الص َباُب، الر ْلُج َوالضاُر َواْلَبَرُد، الثالن  

  اْلِجَباُل َوُكل اآلَكاِم، الشَجُر اْلُمْثِمُر َوُكل اَألْرِز،٩

  ، الدباَباُت َوالطُيوُر َذَواُت اَألْجِنَحِة،اْلُوُحوُش َوُكل اْلَبَهاِئمِ ١٠

َؤَساُء َوُكل ُقَضاِة اَألْرِض،١١ ُعوِب، الرالش ُمُلوُك اَألْرِض َوُكل  

  اَألْحَداُث َواْلَعَذاَرى َأْيًضا، الشُيوُخ َمَع اْلِفْتَياِن،١٢

، َألنُه َقْد َتَعاَلى اْسمُ ١٣ بُحوا اْسَم الرَماَواِت . ُه َوْحَدهُ ِلُيَسبَمْجُدُه َفْوَق اَألْرِض َوالس.  
  ."َهلُلوَيا. َوَيْنِصُب َقْرًنا ِلَشْعِبِه، َفْخًرا ِلَجِميِع َأْتِقَياِئِه، ِلَبِني ِإْسَراِئيَل الشْعِب اْلَقِريِب ِإَلْيهِ ١٤
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لــو أي حاجــة تانيــة هــي . تنــاألنــه بيشــتاق لعباد ،أســاس عبادتنــا الزم تكــون عظمــة اهللا هــو ده  الســبب إن
ألنـه لمـا بنعبـده بنالقـي . فـاهمين الهـدف األبـدي اللـي اتخلقنـا عشـانه ا نبقـىأساس عبادتنا ساعتها مـش هـ

  !اهللا بيشتاق لعبادتنا. أقصى متعة في الحياة
  
 ون مركــز االهتمــام فــي عبادتنــا ألن اهللاتكــا عظمــة اهللا هــ. اهللا يســتحق عبادتنــاتــاني حاجــة، عشــان  -٢
عـايزكم . هنا بنشوف إزاي يوحنا بيتوسع في شمول فكـرة ان اهللا بيرغـب وبيشـتاق لعبادتنـا. تحق عبادتنايس

؟ لــو احنــا ١٩ اإيــه اللــي بيســبب صــوت الرعــد فــي رؤيــ. ١٩ اتشــوفوا إيــه اللــي بيســبب الحــروب فــي رؤيــ
  . ي اهللاهنعبد اهللا زي ما الجموع هتعبده في السما، يبقى محتاجين نشوف اللي هما شايفينه ف

نـدرس شـوية مـن صـفات اهللا اللـي خلونـا . ١٩ االمعلنـة باسـتمرار فـي رؤيـعظمـة اهللا تشوفوا  محتاجين -أ
  . تكلم عنهاتب ١٩ ارؤي
  
لـرب هللويـا، الخـالص ل ..ص مـن األزل، هـو المخلـ"صالُمخلـ"أول حاجة عايز نشوفها مـع بعـض انـه * 
مـن خطايـاه عشـان اللـي  ينـا ُمَخلـصنـه كـل واحـد فمـش بـس بيـتكلم عـن الخـالص الشخصـي، إ هنـا .إلهنا

مــن ســاعة مــا  ،٣لكــن الصــورة هنــا بتوصــف التــاريخ كلــه مــن تكــوين . يســوع عملــه علــى عــود الصــليب
 ١٩ الحــد رؤيــ ٣الصــورة مبتديــة مــن تكــوين  .وحصــل االنفصــال بــين االنســان واهللالخطيــة دخلــت العــالم 

 ١٩عشـــان كـــده لمـــا توصـــل لرؤيـــا . لنفســـه بنعمتـــه ورحمتـــهاللـــي بنشـــوف فيهـــا اهللا بيفـــدي شـــعبه وبيـــردهم 
  !هو مخلصنا. بتالقي انه بيتكلم عن صورة التتويج وحقيقة ان اهللا افتدى شعبه وخلصهم

  
أربـع " هللويـا"كلمـة فـي الفقـرة اللـي قـدامنا بيـذكر  بـنالحظ إن يوحنـا. إلهنـالرب ل المجد، الخالص واثانيً * 

 شتمـــمـــا فـــي العهـــد القـــديم لكـــن  اشـــائعة جـــدً كانـــت ن الكلمـــة دي إ عالموضـــو الرائـــع فـــي  .مـــرات مختلفـــة
اللــــي بنالقيهــــا  ســــفر الرؤيـــا هــــو المكــــان الوحيـــد فــــي العهــــد الجديـــد .فــــي العهـــد الجديــــدكثيــــر  هاماخداســـت

مـن شـوية سـمعنا فقـرة . الكلمـة دي بتتعـاد أربـع مـرات عشـان تأكـد علـى تسـبيح وتمجيـد اهللا. همستخدمة فيـ
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وبتتعـاد كتيـر الكلمـة " سـّبح اهللا"ومعناهـا " هلـل"انهـا مزمـور ده تـابع للمزاميـر اللـي عنو وال ١١٥من مزمـور 
فـي رؤيـا . مخصصة للخروج، لما اهللا أخرج شـعبه مـن العبوديـة فـي أرض مصـر كانت المزامير دي. دي
وه ا بيمجــدوهمــبنالقـي ان يوحنــا بيفتكــر الصــورة دي مــن العهــد القــديم، صــورة اهللا وهــو بــيخلص شــعبه  ١٩

" هللويــا، ســبحوا الــرب"ونتيجــة ده بيقــول، الــرب خلصــنا وهــو مســتحق كــل تســبيحنا وتمجيــدنا، عشــان كــده 
  !هو مخلصنا، وهو مجيد.. بتتعاد كتير

  
فـي ضـوء صـورة بابـل اللـي شـوفناها فـي رؤيـا  .إلهنالرب لالخالص والمجد والقوة . ةكلي القو هو ، اثالثً * 
مــين . بـتعظم اهللا عشــان قوتـه ١٩ين فـي العــالم، بنالقـي ان رؤيــا الموجــودواأللـم وصـورة الشــر  ١٨و  ١٧

غيره عنده القدرة انه يهزم الشر واأللم اللي فـي بابـل؟ مـين غيـره يقـدر يغلـب الشـر واأللـم؟ هـو وحـده يقـدر 
  .يعمل ده ألنه كلي القدرة

  
َألن ٢" ٢ عــددل فــي ، بيقــو وعــادل أمــيناهللا . بييجــوا مــع بعــض االنقطــة اللــي بعــدها همــا حــاجتين ودايًمــ* 

َألن َأْحَكاَمــُه َحــق َوَعاِدَلــٌة، ِإْذ ٢: "بيقــول. هــو أمــين وعــادل وهــي دي روعــة الموضــوع" َأْحَكاَمــُه َحــق َوَعاِدَلــةٌ 
وهــو ده الســبب اللــي  ".»َقــْد َداَن الزاِنَيــَة اْلَعِظيَمــَة الِتــي َأْفَســَدِت اَألْرَض ِبِزَناَهــا، َواْنــَتَقَم ِلــَدِم َعِبيــِدِه ِمــْن َيــِدَها

  . بيسبحوا الرب من أجل انه انتقم من اللي قتلوا شعبه. ١٩بيخليهم يسبحوه في رؤيا 
بيقصــد بــالمرأة دي " .َوَرَأْيــُت اْلَمــْرَأَة َســْكَرى ِمــْن َدِم اْلِقديِســيَن َوِمــْن َدِم ُشــَهَداِء َيُســوعَ ٦: "بيقــول ٦: ١٧رؤيــا 

حقـه وعدلـه بيسبحوا اهللا من أجل  ١٩هللا وعشان كده في اصحاح بابل وبيقول انها قتلت كتير من شعب ا
  . ن اهللا بُيَسَبح من أجله نقمتهإ ..تخضنايمكن ودي حاجة . ه ينتقم من األمم التانيةاللي خلو 

 :يقـول ،بـةو وبدايـة المزمـور ده َمه ١٤٩أنا فاكر أول مرة وعظت هنا في الكنيسة، كنـت بـأقرأ مـن مزمـور 
ــا١" ــ. َهلُلوَي ــاءَغن ــي َجَماَعــِة األَْتِقَي ــَدًة، َتْســِبيَحَتُه ِف ــًة َجِدي ــاْلَخَالصِ .. وا ِللــرب َتْرِنيَم ــُل اْلُوَدَعــاَء ِب ده مــن " .ُيَجم

ِلَيْصـَنُعوا ٧" :فـي نـص المزمـور يقـول االمزامير اللي بعد كل آية بتالقـي نفسـك بتقـول آمـين، بعـد كـده تقريًبـ
ــُعوِب َنْقَمــًة ِفــي اُألَمــِم، َوَتْأدِ  ِلُيْجــُروا ِبِهــِم ٩. َألْســِر ُمُلــوِكِهْم ِبُقُيــوٍد، َوُشــَرَفاِئِهْم ِبُكُبــول ِمــْن َحِديــدٍ ٨ .يَبــاٍت ِفــي الش
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ومـش فـاهمين أوي إيــه  ،تالقــي النـاس بطلـت تقـول آمــينهنـا  ".َكَراَمـٌة هــَذا ِلَجِميـِع َأْتِقَيائِـهِ . اْلُحْكـَم اْلَمْكتُـوبَ 
وترجـع تـاني تالقـي ...." َسـبُحوهُ . َسـبُحوا اَهللا ِفـي ُقْدِسـهِ . َهلُلوَيا١" :ليقو  ١٥٠وبعدها مزمور .. للي بيتقالا

  !" آمين آمين! أيوه"الناس بتقول 
  

فـ نسأل نفسنا هو احنا المفروض نقـول آمـين  ،١٤٩في مزمور  واضحالجزء ده من شخصية اهللا  بنشوف
بيهـا  وايمر ا هالناس مش المعاناة اللي  هناالتركيز إن على نقمة اهللا على الشعوب؟ عايزكم تاخدوا بالكوا 

. ان احنا لينا إلـه مـش بيتغاضـي عـن الشـر أو الظلـمهو لكن اللي عايز يركز عليه هنا  ..بسبب خطيتهم
 .أمـين وعـادلهـو . .، هو عارف ان الحاجـات دي بتجـرحينمش حقيقي إن الشر والظلمهو مش بيتظاهر 
تتـأثر لـو بجـد أدركنـا ان النـاس ا هـالنهاردة كرازتنا يا ترى هل  .ندركه في عبادتنا إننا اوده أمر عظيم جدً 

 أدركنــا إنهــملــو  ..ا أو فــي مجتمعنــا أو حتــى فــي بلــدناســواء جيراننــ ،اللــي حوالينــا اللــي مــايعرفوش المســيح
ن ده يخلينــا إيبقــى حــافز لينــا؟ هــل مــن الممكــن ا يقفــوا قــدام دينونــة اهللا؟ هــل ده هــا مــايعرفوش المســيح وهــ
فهم بنعمتـــه ورحمتـــه؟ عـــدل اهللا وحقـــه همـــا أســـاس نجيلـــه اللـــي ائتمننـــا عليـــه ونعـــرّ إفهم بحريصـــين اننـــا نعـــرّ 

  .١٩ االعبادة الموجودة في رؤي
  
َوُدَخاُنَهـــا َيْصـــَعُد ِإَلـــى َأَبـــِد ! َهلُلوَيـــا«:َوَقـــاُلوا ثَاِنَيـــةً ٣: "بيقـــول ٣عـــدد . أبـــدي اهللا إلـــهالنقطـــة اللـــي بعـــدها، * 
أحكامـه وعدلـه . في الترجمة االنجليزي العدد بيقصد ان دخان أحكامه بيصعد على بابـل لألبـد ".»آلِبِدينَ ا
عـايز أقـولكم علـى . كـل الصـفات اللـي شـوفناها فـي اهللا هتفضـل موجـودة لألبـد !وكمان قدرته أبدية ينأبدي

ان أكتـر حاجـة عـدونا بيفـرح  عرفـواتالزم ... أخبار مهمـة، أخبـار الزم كـل واحـد فـيكم يبقـى عارفهـا كـويس
ان الخطيــة مــش هيبقــى ليهــا عواقــب فــي األبديــة، واننــا ممكــن نعمــل الخطيــة نبقــى مقتنعــين بيهــا هــي اننــا 
. فيهـوش رجعـةا ئي، مـاُحكم اهللا على الخطية نهـ. ودي مش حقيقة ،من غير ما يكون فيه عواقببراحتنا 

دي حاجــة مشــجعة . أبــديحكمـه كمــان بديــة لكــن نسـبح الــرب مــن أجــل نعمتـه األ. لكـن نعمتــه كمــان أبديــة
ن فـــي وســـط العنـــف اللـــي بيحصـــل فـــي العـــالم اللـــي مـــش دي حاجـــة رائعـــة إ. ف أبديـــة اهللاننـــا نشـــو  اجـــدً 
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يختفي فيه العنف والظلم والشـر واأللـم، كـل األمـور ا ييجي اليوم اللي ها نه هإننا نبقى متأكدين إحوالينا، 
  . عشان كده احنا بنسبحه ألنه أبدي إلى أبد األبدين. دله وأحكامهتختفي عشان اهللا أبدي في عا دي ه
  
أنــا بأحــب  ".َفِإنــُه َقــْد َمَلــَك الــرب اِإللــُه اْلَقــاِدُر َعَلــى ُكــل َشــْيءٍ ! َهلُلوَيــا : "بيقــول ٦عــدد . قــديرإلهنــا إلــه * 

كـان إمبراطـور رومـا  Domitian دومتيـان .دهة الكـالم فيـتعرفـوا خل محتـاجين. جـًدا اآلية اللـي قـدامنا دي
فـي المنفـى  فــ يوحنـا وهـو قاعـد. نه الرب واإللـهيخاطبوه على إالزم لما تيجي تتكلم معاه، الناس  إن أعلن

نـه يوريلـه مـين هـو إقـرر  ،السفر ده للناس اللـي تحـت ُحكـم االمبراطـور دهبيكتب بتاعه في جزيرة بطمس 
ذكورة فـــي العهـــد الجديـــد اللـــي فيهـــا الكاتـــب بيـــتكلم عـــن اإللـــه ودي مـــن المـــرات القليلـــة المـــ. اإللـــه الحقيقـــي

لكـن  ،"الـرب اِإللـهُ "مـش بـس بيقـول فــ  .الحقيقي، يوحنا هنا بيذكر الموضوع ده تسع مرات في سفر الرؤيا
بيكمـل  وكـأن يوحنـا ..وٕالهيودي الحاجة اللي بتفرق بين دومتيان  ".اِإللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكل َشْيءٍ "نه يقول إ
مـش ". لكـن اهللا لسـه قـدير ،يمكن عرفت تحبسـني هنـا فـي الجزيـرةأنت "الموجه لالمبراطور وبيقوله  كالمه

وش حاجــة ا عنــدهــو مــ. دي حاجــة رائعــة؟ األمــر كــان محتــاج شــجاعة مــن يوحنــا عشــان يقــول الكــالم ده
بـود فـي إلـه وكـل مع اهللا قدير، هو فـوق كـل... هو قاعد هناك في الجزيرة منعزل عن كل حاجة ،يخسرها
  .هو قادر على كل شيء. العالم
  
لس علــى العــرش جــاهــو . الــرب اإللــه القــدير يملــك وهــو ضــابط الكــل! مهــوباهللا النقطــة اللــي بعــدها، * 

إزاي . افــي ســفر الرؤيــ اوهيبــة الســيد الــرب باينــة جــدً ! االصــورة اللــي قــدامنا رائعــة جــدً . وبيملــك فــي الســما
؟ كل االضطهاد اللي حواليك في بابل اللـي بتمثـل رومـا قرن األول في وسطتتمسك بإيمانك كمؤمن في ال

اهللا . ممكـن تتمسـك بإيمانــك فـي وســط كـل ده عشــان انـت عــارف ان الـرب بيملــك علـى بابــل، وعلـى رومــا
بيقـدمها  االرسـالة اللـي سـفر الرؤيـ. بيملك فوق كل قوة وكل سـلطان، هـو بيملـك فـوق الكـل وٕابلـيس مربـوط

  .  مهوبهي ان اهللا لنا
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نهـا نقيـة وبهيـة بسـبب إ العـروس عـنفيـه بيتقـال  ء اللـيبعد شوية هنوصل للجز . قدوساخر نقطة، اهللا * 
  .بر المسيح وده بيورينا قداسة شعب اهللا

  
عــادل، أبــدي، قــدير، مهــوب، و  أمــين، قــوةص، مجيــد، كلــي الخلــهــو مُ : تــاني تســمعوا صــفات اهللا كمعــايز 
تكــونش عظمتــه هــي أســاس عبادتنــا؟ ليــه بنركــز علــى  وهــو إلهنــا، ليــه مــا لــو فيــه إلــه بالشــكل ده! قــدوس

ة، بنقـدم ن عشـان نجـذب النـاس لعبادتنـا فـي الكنيسـإلمـا أالقـي  احاجات تانية فـي اجتماعاتنـا؟ بـأحزن جـدً 
عمـــل تبيكـــل ده ... بنقلـــل مـــن صـــورة حـــق وعـــدل اهللا ومهابتـــه وقدرتـــه وكمـــان قداســـتهلهـــم عبـــادة مخففـــة، 
النـاس مـش مشـتاقة لقـوة الموسـيقى : أنـا عنـدي لـيكم أخبـار النهـارده لكن. ناس أكتر نجذبعشان عايزين 

النــــاس مــــش بتــــدور علــــى كــــالم يســــليها أو عــــروض . لكــــن النــــاس جعانــــة ومشــــتاقة لعظمــــة اهللا ،بتاعتنــــا
ب و العــادل، األبــدي، القــدير، المهــاألمــين ة، و خلــص، المجيــد، كلــي القــجعانــة للمُ  سمحصــلتش، لكــن النــا

لكن تفتكـروا لـو النـاس مشـافتهوش فـي عبادتنـا الجماعيـة، ممكـن يشـوفه  .الناس مشتاقة تشوفه ..قدوسوال
رب ســــاعدنا اننــــا مــــانكونش  االنترنــــت؟ يــــا ؟ علــــىDVD’sفــــين تــــاني؟ فــــي التلفزيــــون؟ فــــي األفــــالم والـــــ 

نقـدر نعبـده ا هللا، هـشوفنا عظمـة ا الً لو احنا فع. بتصرفاتنا بـ نشوه عظمتك في عينيين الناس اللي حوالينا
  .نقدر نعبده لألبدا ، هبيعبدوهما  زي اللي في السما

  
ـــرح شـــعب اهللابعـــد مـــا بنشـــوف عظمـــة اهللا، بنشـــوف  ٦و ٥فـــي عـــدد  -ب فيـــه صـــوت . وهمـــا بيعبـــدوه ف

َوَخــــَرَج ِمــــَن اْلَعــــْرِش َصــــْوٌت ٥: "بيقــــول ٥عــــدد . تبتــــدي تعبــــده وتســــبحهفالكنيســــة  ،بيــــدعوهم انهــــم يســــبحوه
َغاِر َواْلِكَبارِ «:َقاِئالً  ُحوا ِإللِهَنا َيا َجِميَع َعِبيِدِه، اْلَخاِئِفيِه، الصَسب!«"   
  
وفــي العبــادة الجماعيــة احنــا  ،احنــا بنهــاب اهللا، وبنخــاف اســمه. نهابــه نــانإ وأول رد فعــل لشــعب اهللا هــ* 
لــو احنــا  يبــان نــي هــاخــدوا بــالكم كــويس، عبادتنــا الجماعيــة هــتعلن وتظهــر أفكارنــا تجــاه اهللا، يع. بنهابــه

  . ر إذا كنا بنخاف اهللا ونهابهتظهِ ا زهقانين من اهللا أو لو عالقتنا فاترة مع اهللا، عبادتنا برضه ه
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ِه ِلَنْفـَرْح َوَنَتَهلـْل َوُنْعِطـ٧. َفِإنـُه قَـْد َملَـَك الـرب اِإللـُه اْلَقـاِدُر َعَلـى ُكـل َشـْيءٍ ! َهلُلوَيـا: "قـولي هاللـي بعـد عددال*

لــى ليــه نفــرح بيــه؟ الزم نــبص ع.  نفــرح بيــهننــا نهابــه، تــاني حاجــة هــي اننــا أول حاجــة كانــت إ "!اْلَمْجــدَ 
ألن ُعـــرس ألن اهللا بيملـــك،  ،الخطيـــة تمـــت إدانتهـــا نفـــرح بيـــه ألن .االصـــحاح كلـــه عشـــان نفهـــم الصـــورة

لنفــــرح : "متــــين دوللكــــن الحاجــــة المذهلــــة موجــــودة فــــي الكل. فيــــه أســــباب كتيــــرة تفرحنــــا.. الخــــروف قــــّرب
الكلمتين دول ُجم مع بعض مرة واحدة بس في الكتـاب المقـدس فـي مكـان تـاني، حـد فـاكر فـين؟  ".ونتهلل
 :يقـول ١٢ :٥متـى . ناس عن االضطهادظة على الجبل لما كان بيكلم الإتقالت في الموع" لنفرح ونتهلل"
ـــ١٢" ـــوا، َألن َأْجـــَرُكْم َعِظـــيٌم ِف ـــْبَلُكمْ ِاْفَرُحـــوا َوَتَهلُل ـــاَء الـــِذيَن َق ـــِإنُهْم هَكـــَذا َطـــَرُدوا األَْنِبَي ـــَماَواِت، َف ا افرحـــو " .ي الس

دي  ..هــو كــل الصــفات اللــي شــوفناها؟ عشــان اهللا مجيــد، عشــان اهللا ليــه.. وتهللــوا فــي وســط االضــطهاد
  . األسباب اللي تخلينا نفرح

  
.  بنهـاب اهللا، بنفـرح بيـه وبنسـتعد لمجيئـه ... مسـتعدين لمجيئـههـي اننـا  ..تالت حاجة، وده أحسـن جـزء*

تخيلــوا معايــا صــورة العــروس والوليمــة . والعــروس بتعمــل إيــه؟ العــروس بتســتعدجــه وقــت ُعــرس الخــروف 
كـل حاجـة قبـل .. اآليـات اللـي قـدامنا ولحـدالعهـد الجديـد  اللي بنشوفها فـي كـل أجـزاءالصورة دي  .الُمعّدة

فـــي . ينتأساســـي مـــرحلتينالقـــرن األول كـــان عـــادة بيبقـــى فيـــه  ز فـــيالجـــوا. كـــده كانـــت بتحّضـــر للحـــدث ده
األول الخطوبة، واللـي فيهـا بيتعهـد الراجـل والسـت بـالجواز، وكـان بيتـبص لهـم علـى إنهـم متجـوزين، علـى 

 العـــريس ومعازيمـــه بيروحـــوا لبيـــت العروســـةوفيـــه . بعـــد كـــده الجـــواز. اتجـــوزوش فعلًيـــا انهـــم مـــا الـــرغم مـــن
يعنـــي الُعـــرس مقســـوم . فيـــه االحتفـــال تعمـــلمـــن بيتهـــا وياخـــدوها لبيـــت العـــريس اللـــي بيوياخـــدوا العروســـة 

العروســـة لبيتـــه عشـــان االحتفـــال وجـــزء العـــريس بيـــروح يجيـــب  ،)لـــبعض العهـــود( الخطوبـــة جـــزء: جـــزءين
  . بالجواز
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نـــه إذا اهللا بيقـــول ا. ١٩ اتعـــالوا نطبـــق الصـــورة دي علـــى العهـــد الجديـــد والكـــالم المكتـــوب قـــدامنا فـــي رؤيـــ
اعترفنــا بخطايانــا، هــو أمــين وعــادل انــه يغفــر لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن كــل إثــم، ولمــا نعتــرف ان المســيح 

نقضـي أبـديتنا ا احنـا عـارفين اننـا هـ. َنخلُـصا ق بكـل قلوبنـا ان اهللا أقامـه مـن األمـوات، هـدهو إلهنا ونصـ
ين العـــريس ييجـــي عشـــان ياخـــد احنـــا مســـتني أعزائـــي،. نعمـــة يســـوع المســـيح هـــي الضـــمانٕان و  ،فـــي الســـما
عشـان كـده عظمـة . ييجي عشاننا فيه وياخـدنا بيتـه نقضـي معـاه األبديـةا ييجي اليوم اللي ها ه. عروسته

والنتيجـة هـي . مسـتعدين لعريسـنا عشـان ييجـي وياخـدنا كعروسـته. مسـتعدين ألننـا ،اهللا هي أساس عبادتنـا
عشــان لــو  .يــوم ورا وأســبوع ورا أســبوع لحــد مــا يرجــع تــانينركــز عينينــا وأفكارنــا وعقولنــا وقلوبنــا عليــه  اننــا

نكـون زهقـانين فـي عبادتنـا ا نكون نايمين لما ييجي، مش ها مش ه. عملنا كده يبقى بنعلن عن استعدادنا
 ،تكــون صــورة رائعــة؟ وهــو ده فــرح شــعب اهللا فــي العبــادةا نكــون مســتعدين، مــش دي هــا الجماعيــة لكــن هــ

عتها العبـــادة هتكـــون بتركـــز علـــى عظمـــة اهللا عشـــان هـــو بيشـــتاق لعبادتنـــا ســـا .وهـــو مســـتحق كـــل العبـــادة
  ...وعشان هو يستحق عبادتنا

  
قبـل مـا نتعمـق فـي النقطـة دي، عايزنـا نفكـر فـي . بيجذبنا ليه في العبادة اهللاواخر نقطة هي عشان  -٣

ن االنســـان هـــو العبـــادة اللـــي اهللا مـــش هـــو أساســـها، لكـــ ..١٩صـــورة الموجـــودة قـــدامنا فـــي رؤيـــا عكـــس ال
  . ١٩وده جزء من اللي بنشوفه بيحصل في رؤيا  .أساسها
  . سقطات العبادة اللي االنسان هو أساسهاخلي بالكم كويس من  -أ
  
تلميـذ المسـيح،  ١٠في عـدد ! التعبد في غير محلهخطر .. تعبد في غير محلهأول سقطة هي خطر ال* 

، بيقـول فـي في العهد الجديـد سفر تاني كذاو  افر الرؤييوحنا اللي كان شاكر هللا طول حياته واللي كتب س
فــ رد . عنـد رجلـين المـالك الُمرسـل يوحنا ابتدى يسجد ويعبـد ".َفَخَرْرُت َأَماَم ِرْجَلْيِه َألْسُجَد َلهُ ١٠: "١٠عدد 
" ؟انـت بتعملـه ده إيـه اللـيانـت " :اليونـانيلمـا معنـاه بودي الترجمـة  "!َال َتْفَعـلْ ! اْنظُـْر «:َفَقـاَل ِلـيَ " :المالك

  ! قوم، انت مش بتعبدني أنا
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تجربــة  ، فــي١٩فــي قمــة العبــادة الموجــودة قــدامنا فــي رؤيــا  ىواخــدين بــالكم مــن اللــي بيحصــل هنــا؟ حتــ

تفتكـروا لـو . هـو أسـاس العبـادة ننسى مـينوٕاننا  ،التجربة اننا نخلي العبادة تتحول لعبادة أوثان ..مستخبية
، هــل مــن الممكــن انهــا تكــون تجربــة نقــع فيهــا النهــارده؟ أكيــد مــش هنقــول تجربــة ليوحنــا زمــاندي كانــت 

لكـن هـل مـن الممكـن اننـا ابتـدينا نركـز أوي علـى أشـكال . قـالش كـده بصراحة احنا بنعبد أوثـان، يوحنـا مـا
ودونـا فـي العبـادة فــ تـاه عـن فبقينا ننسى أساس العبادة؟ بقينا نركز أوي علـى األشـخاص اللـي هيق ،العبادة
ان  ا، هنالقــي انــه مــن الســهل جــدً بصــينا علــى حــال الكنيســة المعاصــرة نــا الشــخص اللــي بنعبــده؟  لــونيعي

الزم النهــارده فــي علشــان كــده  .احنــا نبتــدي نعبــد المتعبــدين أو حتــى نعبــد العبــادة نفســها بــدل مــا نعبــد اهللا
  . التعبد في غير محلهكنايسنا ناخد بالنا من 

  
ك الُمرسـل بيشـوف يوحنـا بيسـجد لمـا المـال. الُمسـاء توجيههـاالـدوافع اللي هو ده بيقودنا للخطر التاني و * 
وهنــا التجربــة اللــي بيعــاني منهــا الوعــاظ والنــاس اللــي  !، إيــه اللــي بتعملــه دهقــوم: فــي ســاعتهايقــول لــه ف

س بتديــه اللـي النـا" المجـد"ن نقـول وهـي انهـم يبتـدوا يسـتمتعوا بالكرامـة واالحتـرام وممكـ ،بتقودنـا فـي العبـادة
يقولـوا انهـم عـايزين ا وهـ" أنـا عـايز أمجـد نفسـي"أكيد أغلب الوعاظ وقادة فتـرات العبـادة مـش هيقولـوا . لهم

  ". ني اخد شوية مجد في الُنص كدهإيمنعش يعني  ما"وا انهم يفكر  الكن من المغري جدً  ،يمجدوا ربنا
  

 يكـأنـا ممكـن أح" .ذِلـَك َيِزيـُد َوَأنـي َأَنـا َأْنقُـُص  َيْنَبِغي َأن ٣٠"، ٣٠ :٣فاكرين يوحنا المعمدان قال في يوحنا 
 وبرضـــه مـــا ..’َيْنَبِغـــي َأن ذِلـــَك َيِزيـــدُ ‘" :ان الواحـــد يقـــول انـــه مـــن المغـــري جـــدً إلكـــم عـــن تجربـــة شخصـــية 
وال ده تواضــع فــي  ،مــش ده شــكل العبــادة الموجــود فــي العهــد الجديــدلكــن ". يضــرش إنــي أزيــد أنــا كمــان

التسـبيح، احمينـا مـن الـدوافع رب احميني واحمي كل شخص بيقـود شـعبك فـي فتـرات العبـادة و يا .. العبادة
ولمـــا ده يتحقـــق فـــي حياتنـــا . رنـــا ان كـــل حاجـــة اتخلقـــت عشـــان تبقـــى انـــت أساســـهافك  ،الُمســـاء توجيههـــا

  .ننقصأنت ها تزيد واحنا ساعتها 
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. وافــع كويســة، دوافــع مــن أجــل الكنيســةد بعضــها يمكــن تكــون ،بــس دوافــع أنانيــة يمكــن الــدوافع مــا تكــونش

احنــا بنتبعــد عشــان . كــذا أو كــذا فــي العبــادة زالنهــارده فــي مناقشــات كتيــرة فــي الكنيســة حــوالين إزاي ننجــ
 ..١٩رك ان العبـــادة اللـــي بحســـب رؤيـــا لكـــن الزم نـــد. وســـيلة بقـــتيعنـــي العبـــادة  ..نعمـــل حاجـــات معينـــة
دي .  عشان غرض ما، لكن احنا بنعبد اهللا عشـان نعبـد اهللاحنا مش بنعبد اهللا. العبادة نفسها هي الهدف

م حاجـة تانيـة نكـون بـنعظ ا هـ ،كـده نـاعمل وشـان لـلع ..مش بنعبد اهللا عشان دوافـع مسـتخبية. نهاية األمر
  !اهللا هو الدافع بتاعنالكن . أكتر من اهللا

  
   ..التعبد في غير محله، والدوافع الُمساء توجيههاخدوا بالكم كويس من 

، التعبـد اللـي فـي غيـر محلـه، والـدوافع الُمسـاء توجيههـا بعـد. الُمساء فهمهر خطر بيقابلنا هو النجاح خِ آ*
هـاه، إيـه رأيـك فـي فتـرة العبـادة النهـارده؟ النـاس كانـت حاسـة " :إننا بعد فترات العبادة نسأل بعـض طبيعي

الـواعظ مخطـط  ل الدنيا مشـيت زي مـا كـانبإيه؟ كان كله تمام؟ هل قولنا الترنيمة زي ما اتمرنا عليها؟ ه
والنــوع ده مــن األســئلة يبتــدي يغطــي علــى الســؤال الوحيــد اللــي " كتيــر؟ لهــا؟ يــا تــرى كــان عــدد الحضــور

لكـن المهـم هـو رأي ربنـا إيـه؟ هـو .. أهم حاجة هي مش رأيـك فـي فتـرة العبـادة وال رأيـي. المفروض يتسأل
النجـاح بـأي حاجـة تانيـة غيـر مـا نكـونش بنقـيس اخـد بالنـا اننـا جاهله عشـان كـده الزم نتده السؤال اللي بن

 ..يخلــيش الكنيســة تكبــر زي مــا المفــروض تكبــر ويمكــن مــا ،لينــا شــعبيةيمكــن ده مايخلينــاش . الســؤال ده
  إيه رأي اهللا في عبادتنا الجماعية؟.. والزم نكون بنسأله ،لكنه أهم سؤال

  
  . ن هو أساسهاهي دي مخاطر أو سقطات العبادة اللي االنسا

 فــيالثــالوث دور ونشــوف  قــوة العبــادة اللــي اهللا هــو أساســهاونشــوف  ١٩ اخلونــا نرجــع تــاني لرؤيــ -ب
  . األمر ده
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يَن ِإَلــى : اْكتُــبْ «: ِلــيَ  )المــالك( َوَقــالَ "بيقــول،  ٩عــدد . لعبــادةل بيــدعونا، اهللا اآلب الً أو *  طُــوَبى ِلْلَمــْدُعو
    ".»ْلَحَملِ اَعَشاِء ُعْرِس 

مبـادرة اإللهيـة ال بياخـد.. اهللا هـو اللـي بياخـد المبـادرةهـي إن العهد الجديـد وحتـي العهـد القـديم  الصورة في
ده اللـي  .يعبـدوها اهللا اآلب بيـدور علـى النـاس اللـي هـ ٤فـي يوحنـا . هو بيـدور علينـا ..وبيدعو الناس ليه

 ارؤيــ .بادتنــا وبيـدور علينـا عشــان نعبـدهاهللا اآلب بيشـتاق لع. علــى كـل واحـد فينــابيقولـه يسـوع، هــو بيـدور 
فتـرات العبـادة المعاصـرة، كـالم  بيوصفالكالم اللي خلونا نقيس الكالم ده ب. بتقول انه بيدعونا لنفسه ١٩
تجــاه وحساســين  منتبهــيننكــون فــي وقــت عبادتنــا ده معنــاه اننــا محتــاجين  ".بــاحثينالحساســية تجــاه ال"زي 
نجهــز ونســتعد مــن أجــل النــاس اللــي جايــه تطلــب  محتــاجين. لكنيســةه النــاس اللــي مــن بــر ابالــذات  ،النــاس

 . وتدور على اهللا

 

أنـا أصـدق اننـا كلنـا مـش  .إني مش كويس زي ما انتوا فاكرين أنا محتاج إني أعترف لكل واحد منكم هنا
شـــان لع للكنيســـةنجـــذب نـــاس أنـــا مـــش واعـــظ كـــويس بالدرجـــة اللـــي تكفـــي اننـــا . كويســـين بالقـــدر الكـــافي

معوني وأنــا بــأوعظ، واحنــا كلنــا مــش كويســين ومـــش عــارفين نجــذب النــاس انهــا تيجــي تســمعنا واحنـــا يســ
م فــي وســطينا مــن خــالل بحقيقــة انــه لمــا اهللا بيكــون ُمعظــ لكــن هــأقولكم أنــا مقتنــع بـــ إيــه، أنــا مقتنــع. بنــتكلم

لين اهللا، لــو احنـا قــادرين كلمتـه، لمـا اهللا يكــون هـو أسـاس عبادتنــا الجماعيـة وأي حاجـة تانيــة متمركـزة حـوا
عشــان نفكــر اننــا نعــرف  الً احنــا مــين أصــ. يجــذب نــاس ليــها ســاعتها اهللا هــ ..نظهــر صــورة اهللا وعظمتــه

يسـوع جـه عشـان يطلــب .. هـو بيعمـل كـده مــن األزلنجـذب النـاس ليـه أكتـر مــا هـو يقـدر يجـذبهم لنفســه؟ 
 الزم هـو يكـون مركزهـا عشـان نـا الجماعيـة عشان كده عبادت . هو الباحث اإللهياهللا. ص ما قد هلكويخل

  . نرضيه ونسيبه هو اللي يقوم بالعمل
  

العبـادة الجماعيـة واحنـا ذكرنـا الفقــرة دي ، فيـه فقـرة بتـتكلم عـن ١٤عـايز أوريكـم آيـة فـي كورنثـوس األولـى 
 .٢٤ :١٤ كورنثــوس١وا معايــا علــى بصــ. فــي العبــادة" آمــين"بتــتكلم عــن قــول كلمــة . تاللــي فاتــ الحلقــة

: خلونــا نقــرأ األعــداد. يعــرفش المســيح وانضــم لهــم فــي عبــادتهم الجماعيــة األعــداد بتــتكلم عــن شــخص مــا
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، َفِإنــُه ُيــَوبُخ ِمــَن اْلَجمِ ٢٤" يــُأوَن، َفــَدَخَل َأَحــٌد َغْيــُر ُمــْؤِمٍن َأْو َعــامُيْحَكــُم َعَلْيــِه . يــعِ َولِكــْن ِإْن َكــاَن اْلَجِميــُع َيَتَنب
َأن اَهللا : َوهَكـــَذا َيِخـــر َعَلـــى َوْجِهـــِه َوَيْســـُجُدِ ِهللا، ُمَناِدًيــــا. َوهَكـــَذا َتِصـــيُر َخَفاَيـــا َقْلبِـــِه َظـــاِهَرةً ٢٥. ِمـــَن اْلَجِميـــعِ 
  ".ِباْلَحِقيَقِة ِفيُكمْ 

 

ي صورة رائعة؟ الصورة هي ان الناس في العهد الجديـد بتنضـم لينـا فـي عبادتنـا الجماعيـة ويشـوفوا دمش 
 مـش موجـود وسـطنان اهللا إ شهدواوي وايشوفوا احتياجهم هللا ويركعإنهم والنتيجة هي  ،في كلمتهم اهللا ُمعظ ،

نهـا كانـت إنهم يخرجـوا ويقولـوا إ ان الناس سواء طالبين اهللا أو أل، هو ده الهدف من العبادة؟ الهدف مش
اهللا دعانـا لنفسـه واحنـا  "!مـا أعظـم هـذا اإللـه: "ن كـل واحـد مننـا يقـدر يقـولإالهدف هـو ! فترة عبادة رائعة

  .اهللا بيدعونا للعبادة. استجابنا ليه وعشان كده كل حاجة متمركزة حواليه
  
قــدامنا صــورة عــروس المســيح وهــي . مــن العبــادة ننــابيمك بنالقــي ان اهللا االبــن  ١٩وبعــد كــده فــي رؤيــا * 

ان العـروس بتلـبس قمـاش التركيز هنا مش على . بتجّهز نفسها وبتلبس قماش مكتوب عنه انه نقي وبهي
لكــن التركيـــز هنــا هـــو علــى حقيقـــة ان الهــدوم اللـــي اتقــدمت للعـــروس، الهــدوم النقيـــة والبهيـــة  .نقــي وبهـــي
دي صورة بر المسـيح اللـي بيكسـينا . الحاجات دي متقدمة لها عشان تقدر تعبد لكونبترمز  ،والمليانة بر

فـــي العبـــادة . اهللا بيضـــع بـــره وقداســـته علينـــا. امـــن خـــالل نعمـــة اهللا لمـــا نـــؤمن بيـــه انـــه يغفـــر لنـــا خطايانـــ
. لكـــن بندخلـــه علـــى حســـاب دم المســـيح ،الجماعيـــة، احنـــا مـــش بنـــدخل لعـــرش اهللا علـــى حســـب اســـتحقاقنا

 نقدر نعبد اهللاا ننا من اننا نعبد ومن غير بره مش هعشان كده المسيح بيمك .  
  
روح النبـوة،  إنهـاانه بيقول على شـهادة يسـوع  بنشوفخر في اآل. في العبادة بيقودنابعد كده، روح اهللا * 

 .إن هـو ده المقصـود بـالجزء دهفـي القـرن األول المـؤمنين كـانوا فـاهمين . لـروح القـدسة لأكيـدودي صـورة 
  . الهدف من روح اهللا انه يقودنا عشان نشوف مجد المسيح، يقودنا لمجد المسيح
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يبقـى  ..وروح اهللا بيقودنـا فـي العبـادةالعبـادة، ننـا مـن ن بيمك واهللا االبـ ،ب بيـدعونا للعبـادةلو اهللا اآلدلوقتي 
 وبنقّضــي وقــت ،نالقــي نفســنا بنســتمتع بالعبــادةا هــ يحصــل لــو قللنــا مــن عظمــة اهللا؟ا ســاعتها إيــه اللــي هــ

اهللا تكــون فاضــية ألن ا لكــن عبادتنــا دي هــ ..تشــاركنا فــي العبــادة كــويس، وممكــن كمــان نــاس أكتــر تيجــي
  . ننا ويقودنا بروحه، هو اللي بيدعونا ويمك لعبادةهو العامل في ا

  
تـوزر نرجـع تـاني لــ خلونـا .. عبادة؟ عشان كده الزم نتواضـعنا في الين ليه عظمة اهللا الزم تملى عينيشايف

Tozerينـــا نتواضـــعلكمـــان حاجـــة تخ لكنهـــاننـــا نعبـــد اهللا، إ احاجـــة رائعـــة جـــدً " :، فـــي مقولـــة تانيـــة بيقـــول. 
ممكـن يكـون عضـو . يكـون عابـد هللاتواضع في محضـر اهللا، عمـره مـا هيقـدر بال اسشح االشخص اللي م

لكـن عمـره  ..يحضـر مـؤتمراتممكـن يقـدم عشـوره و  للتأديـب،وبيخضـع  ،في الكنيسة بيحافظ على القواعـد
  ".تواضع بكل قلبهإال إذا  عابديكون ا ما ه
  

هــو احنــا : كــل واحــد مــن شــعب الكنيســة الســؤال الجــوهري اللــي عــايز أســئله لكــل واحــد ســامعني النهــارده،
مأسـورين بعظمتـه وجمالـه لدرجـة  الً عش قدام قداسته؟ هـل احنـا فعـتر بنحب مجد اهللا؟ هو احنا بجد بن الً فع

 ..بنفكر أد إيه الخدمة كانت كـويس أو وحشـة وال الموسـيقى كانـت عاملـة إزاي مشان لما نخرج من هنا 
وأد إيـه احنـا بنحبـه  ،عـد عبادتنـا الجماعيـة هـو أد إيـه اهللا عظـيملكن يكون كل اللي بنفكـر فيـه لمـا نخـرج ب

تحصــل لنــا األســبوع اللــي جــاي ينفــع تتقــارن بالِشــبع اللــي بنالقيــه  نــه مفــيش حاجــة ممكــنإ و  ،وبنســتمتع بيــه
دي  .عظمتـــه دي تأســـرنا فـــي عبادتنـــا الجماعيـــةٕان و  ،هـــو ده معنـــى اننـــا نتواضـــع ونشـــوف عظمتـــه. فيـــه

تركيزنـا فـي  تسـتحوذ علـىأكتـر مـن كافيـة انهـا اهللا أنا أؤمـن ان عظمـة . ها ونعملهاحاجة محتاجين نعيشع
ــلكــن كمــان  ،تركيزنــا تســتحوذ علــىومــش بــس  .العبــادة عواطفنــا وتقودنــا اننــا نتواضــع قدامــه واحنــا  هتوج
  . بنعبده
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نص ده بيحطهـا ليات اللـي الـو ؤ لـي قـدامنا النهـارده ومـن حجـم المسـالالكتـابي يارب، أنا مذهول من النص 
تخلينـا نـاس مركـزة أنظارهـا علـى  كنـإيـا رب النهـارده كجماعـة مـؤمنين بنصـلي . على حيـاتي وكـوني قائـد

رب احنـا شـوفنا فـي كلمتـك إن عظمتـك وبهـاءك  يـا. رب شعب مأسور بمجدك وبهـاءك خلينا يا. عظمتك
ومــن  ُمسـاء توجيههـا،وافع الالـدمـن و التعبـد اللـي فـي غيـر محلـه، يـا رب حررنـا مـن . نهـم يأسـروناكـافيين إ
يـارب بنصـلي . شـان نقـدر نشـوفك فـي عبادتنـا وعشـان نقـدر نمجـد اسـمكلع حررنـا.. الُمساء فهمهالنجاح 
قـد  هللويـا" :فـي السـما، عشـان نقـدر نقـولبيسـبحوك نك تخلينا نتواضع عشان نقدر نرنم ونسبح مـع اللـي إ
أنــت مخلصــنا ة، و نــت قــدير وكلــي القــبــدي، أأنــت أنــت مهــوب، أ. لــه القــادر علــى كــل شــيءلــرب اإلا ملــك

  .آمين" ومستحق كل التسبيح
  


