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   ٣الجزء  -  الفداء تاريخ

  .الباطل والتصميم اإللهي :العشرونو  الثانيالفصل 

   بارت بوكس. د

٢٠١٠ \ ٦ \ ٢٠   

كان . لقيت تعليق حد كتبهر لوعظة النهاردة، ض ا باحَ وأن. هانتأمل في الِسفر كله النهاردة. تعالوا نفتح مع بعض سفر الجامعة
لكن احنا النهاردة هانحاول . نه مش ممكن نحاول نقدم الِسفر كله في وعظة واحدةإوقال . بيقول ازاي تقسم الِسفر وازاي نقدمه

  . وعظة واحدة نعمل كده، هانقدم الِسفر كله في

لو بتتفرج على دوري كرة القدم األمريكية، هاتعرف إنه  يعرفوه،ير كت، ومنكو ناس  Tom Bradyمن كام سنة كان توم برادي
كانوا . وكسب الدوري كذا مرة. بقاله كام سنة New England Patriotsالعب رئيسي في فريق نيو إنجالند باتريوتس 

انوا عايزين يخلوهم مباراة ماتهزموش، وك ١٥واللي منكو فاكر، كانوا في السنة دي بقالهم . دقيقة ٦٠برنامج  يمستضيفينه ف
وكان لسة خارج من عالقة مع ممثلة، ومبتدي وهو نفسه كان في موسم ناجح ليه، . هزيمة من غيرقعدوا موسم كامل . ١٦

ليه مع : "قال كده. قاله في البرنامجماليين الدوالرات، لكن اسمعوا اللي كان بيكسب . عالقة جديدة مع عارضة أزياء شهيرة
فيه ناس كتير ممكن يكونوا فاكرين إني وصلت للي عايزه في مرات فوز بالدوري، لسة شايف إن ناقصني حاجة؟  ٣إن عندي 

فبص له مقدم البرنامج وقال له، ." مش ممكن تكون الحياة وقفت لغاية هنا. ا شايف إن لسة فيه قدامي كتيرنلكن أ. الحياة
  !" رفريتني أع يا. مش عارف"،  Bradyبرادي فرد عليه" ؟وٕايه الحل"

ازاي ممكن واحد نقدر نقول عليه إن عنده كل حاجة في الدنيا؛ عنده فلوس . Brady براديناس كتير اتكلموا عن اللي قاله 
  ." فيه لسة حاجة نقصاني: ازاي يقولشاهير، وكل الحاجات دي، ويقول  الكالم ده؟ موشهرة ونجاح، وبيعيش عيشة ال

إيه معنى الحياة؟ إيه : "والسؤال ببساطة هو. Tom Bradyتوم براديوالنهاردة عايزين نفكر في نفس السؤال اللي كان قدام 
  معنى الحياة؟ 

وأقدر  شهور، ١٠عنده سنين، وولد  ٣سنين، وبنت  ٦وولد سنين،  ٨أوالد؛ بنت عندها  ٤أنا عندي  بافكر في والدي،لما 
هانفطر إيه؟ هانعمل إيه النهاردة بالليل؟ هم رعاة البقر حقيقيين؟ . "سؤال ٧٠٠٠فيه حوالي  بيكونأقول لكو إن اليوم العادي 

طبًعا، كل . لكن أكيد فيه أسئلة أهم من أسئلة تانية. دي نوعية األسئلة اللي بنشوفها كل يومهي " سندريال عايشة فين؟
وسؤالنا النهاردة أهم من أي سؤال تاني، . هم اللي بيسألوها، لكن في الواقع فيه أسئلة أهم من أسئلةاألسئلة مهمة ألن أوالدي 
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اتعيش غير مرة انت مش ه. الواحد مش بيعيش غير مرة واحدة. إيه معنى الحياة؟ كلنا عايزين اإلجابة، كلنا عايزين نعرف"
ليه أنا موجود؟ إيه اللي باعمله؟ انا رايح فين؟ إيه معنى . ؤال ده إيهماعندناش غير حياة واحدة، والزم نعرف إجابة الس. واحدة

الحاجات اللي بنعملها كل يوم؟ والحاجات اللي بتاخد مدة طويلة؟ يعني إيه األبدية؟ إيه معنى الحياة؟ وهنا يا أخوة تبان أهمية 
لكن ِسفر الجامعة مهم جًدا . فين نعمل بيه إيهِسفر الجامعة، السفر اللي احنا كتير ما بنهمله، الِسفر اللي بنبقى مش عار 

  " إيه معنى الحياة؟: "بالنسبة لنا، ألنه بيجاوب على السؤال المهم

. خطوات بسيطة في دراسة ِسفر الجامعة ٣وعايزين النهاردة نتأمل في . واحنا بنتأمل في الِسفرنحط السؤال ده في بالنا خلونا 
؟ رسالة الِسفروفهم الِسفر هايقودنا لسماع الِسفر، إيه هي . ، يعني ازاي نتعامل مع السفرفهم الِسفرفي األول هانتكلم عن 

   ".إيه معنى الحياة: "، واحنا بنشوف سؤاللتطبيق الِسفروفي اآلخر هانشوف بعض الطرق 

إيه هي : بمعنى. الزم نفهم تصنيفه األول. خلوا بالكو، الزم نفهم في األول نوعية الِسفر. فهم الِسفر: تعالوا نشوف في األول
ديفيد كان ممتاز لما أخدنا في جولة في ِسفر . اللي بنقراه في ِسفر الجامعةنوعية نوعية الكتابة األدبية اللي في الِسفر؟ إيه 
إن ِسفر الجامعة هو من أسفار الحكمة  نعرفم عشان كده الز . نيأي ِسفر تازي  هاألمثال، وعرفنا إننا مانقدرش نتعامل معا

  . التقليدية اإلسرائيلية

لو رحت لرسايل بولس، أو رسايل بطرس، أو رسايل يوحنا، لما بيقول لك . ر الجامعة زي ما بتقرا الرسايلفماينفعش تقرا سِ 
لكن مانقدرش نعمل كده في ِسفر الجامعة، . بتآمن" ن بكذا،آم"لما يقول لك، ." دي وصية، الزم أنفذها ،أه"بتقول " اعِمل كذا،"

وبعد كده لقينا فاكرين ِسفر أيوب؟ كان في األول فيه قصة أيوب واللي حصل له، . وال في أي ِسفر من أسفار الحكمة
والزم نميز بين الكالم السليم  ،سخيفكان  ومنها الليوٕادوا أيوب نصايح كتير مختلفة، . ظهروا في القصة ٣أصحابه الـ 
، لما الرب بيظهر في المشهد، ويتكلم في الزوبعة، وفي ٣٨وبنفضل كده لغاية أواخر الِسفر، في أصحاح . والكالم الغلط

ثًال تالقي كالم في ُنص مممكن هانقرا كالم كتير، . ونفس الكالم ده بيحصل في ِسفر الجامعة. اآلخر بنالقي الحقيقة مجردة
ماينفعش . تفسيراتناالزم ناخد بالنا من . اللي لسة قاريينهمع ر حقيقي جًدا، وبعديها بكام عدد، تالقي كالم مش ماشي الِسف

. ثل دههاناخد الم ه، بسد، وفيه أمثلة كتير زي ك١٣: ٧مثًال جامعة ." الزم نعمل كذا"ناخد آية لوحدها ونطير بيها ونقول 
ه بسطحية، ممكن نفهم إن اهللا لو قرينا الكالم د" َألنُه َمْن َيْقِدُر َعَلى تَْقِويِم َما َقْد َعوَجُه؟: اهللاِ ُاْنُظْر َعَمَل "، ١٣: ٧جامعة 
  . واحنا عارفين إن مش ده المعنى المقصود. اإلعوجاج، أو نفهم إننا هانعدل لربنا الحاجات اللي خربها بيحب
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وده شيء مهم، ألننا مش واخدين . للِسفر البناء العامالجاية، وهي إننا الزم نفهم وده ينبهنا للنقطة . عشان كده الزم ناخد بالنا
شخصين أول حاجة بنالحظها في الِسفر إن فيه عندنا . على الِسفر ده زي ما احنا واخدين مثًال على المزامير واألمثال

  . الَنص فيه شخصين بيتكلموا. ، أو صوتين واضحينواضحين

. الجامعة فيه ناس بتسميه الواعظ. ١٢: ١بصوا معايا لو سمحتوا على جامعة . صوت الواعظ الجامعةأول صوت عندنا هو 
فأغلب الناس قالوا، . الموضوع ببساطة إن كلمة الجامعة في العبرية بتدينا معنى اجتماع. وفيه ترجمات بتسميه المعلم الجامعة

َأَنا اْلَجاِمَعُة ُكْنُت َمِلًكا َعَلى ١٢"، ١٢بيقول في عدد . وناس قالوا المعلملو ده اجتماع، يبقى أكيد اللي بيتكلم هنا هو الواعظ، 
  . الواعظ الجامعة هو المتكلم الرئيسي في الِسفر" .ِإْسَراِئيَل ِفي ُأوُرَشِليمَ 

، اللي هو ٧عدد  ١٢لغاية أصحاح  ١٢عدد  ١ول أصحاح أفيه ناس فكروا وقالوا إن الواعظ الجامعة ده اللي بيتكلم من 
." َكَالُم اْلَجاِمَعِة اْبِن َداُودَ "قول، نالقيه بي ١: ١لو بصينا على اللي قاله عن نفسه في جامعة . أغلب الِسفر، هو سليمان نفسه

ده غير إن فيه صفات تاني . سليمانكيد أكلنا عارفين مين ابن داود، ده : ففيه ناس أخدوا الكالم زي ما هو مكتوب، وقالوا
ا إن زمن و وفيه ناس تاني قال. وعنده ثروات، وفرص يعمل اللي عايزه، وهكذا كان حكيم، : كتير في الِسفر ماشية مع سليمان

زي ما احنا عارفين إن يسوع نفسه  مش حرفي،" ،ابن داود"كتابة الِسفر مش مظبوط على وقت سليمان، ده غير إن تعبير 
  . داود الفعلييبقى مش الزم يكون المعنى حرفي، إنه ابن . ن داودكان اب

لغاية  ١٢عدد  ١ومال المشهد من أول أصحاح . عظيم، وكان حكيم ي حال، هو كان ملك، وكان عنده سلطانعلى أ
َكَما َكاَن، َوَتْرجُع َفَيْرجُع التَراُب ِإَلى اَألْرِض : "، مكتوب٧وعدد  ١٢ارجع معايا لو سمحت، ألصحاح . ٧عدد  ١٢أصحاح 

وُح ِإَلى اِهللا الِذي َأْعَطاَها َباِطلٌ : َباِطُل اَألَباِطيِل، َقاَل اْلَجاِمَعةُ "، ٨وبعدين الحظوا النقلة اللي هنا في عدد " .الر اللي " .اْلُكل
أنا " أنا لقيت،" "نا شفت،أ"اعظ الجامعة هو اللي بيتكلم ويقول، لغاية هنا هو إن الو  ١٢عدد  ١حاح بنشوفه من أول أص

  ." عرفت

. صوت الراوي، فيه كمان صوت الواعظ الجامعةألننا الزم نعرف إنه زي ما فيه . بس مش هو الوحيد اللي في الِسفر
َكَالُم "، ١عدد  ١تعالوا نبص على البداية، أصحاح . في البداية خالص، وفي النهاية: وبنشوف الراوي ده في مكانين رئيسيين

أو خالصة رسالة الواعظ الجامعة،  ، عندنا ملخص١١لغاية  ٢عدد من أول وبعدين ." اْلَجاِمَعِة اْبِن َداُوَد اْلَمِلِك ِفي ُأوُرَشِليمَ 
لغاية  ٨عدد  ١٢فالراوي بيتكلم في البداية وفي النهاية، ودي هانشوفها بعد شوية في أصحاح . لكن اللي بيقولها هو الراوي

  . اآلخر
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اتكلم في الُنص ) سواء كان سليمان أو حد تاني(عني الواعظ الجامعة ي. الراوي هو هو الواعظ الجامعة اعتقدوا إن فيه ناس
إن على بس أنا شايف إن الطبيعي إننا نقراها . وده ممكن. الغائب في البداية والنهاية بصيغةعن نفسه اتكلم المتكلم و  بصيغة

، وبعد كده نشوف رحلة الواعظ الجامعة وبيقول الرسالة، وبيلخص رسالة الواعظ الجامعةفيه راوي بيجهز المشهد في الِسفر، 
هة نظره هو، ويفسر رحلة الواعظ الفكرية من وج يشرحبيرجع الراوي و بكل تساؤالته، وتجاربه، وحكمته، وبعدين في النهاية 

  . وجهة نظر الراوي

مفتاح ِفهم الِسفر موجود في . اح ِفهم الِسفر موجود في البداية والنهايةفمفتسواء فهمت الِسفر بالطريقة دي أو الطريقة دي، 
 ١٢وفي النهاية عندنا تقرير الراوي النهائي من أصحاح . في البداية، عندنا رسالة الواعظ الجامعة األساسية. البداية والنهاية

  . ١٤لغاية  ٨عدد 

لكن األحسن " ؟هو بيقول الكالم ده ليه"إنك تتوه في الُنص وتقول،  كل شوية،فيه وترجع  وتروحسهل قوي إنك لما تقرا الِسفر 
  . لو عملت كده، أوعدك، هاتفهم رسالة ِسفر الجامعة بسهولة." البداية والنهاية فيهم الفكرة"إنك ترجع بتفكيرك شوية وتقول 

مرة  ٣٥." ال معنى"فيه ترجمات بتكتبها، . طلأوًال، فكرة البا: الزم نفهم فكرتين مهمين في الِسفر. فيه حاجة أخيرة الزم نفهمها
كن ل. جمالية ، أو أي قيمةبييجي في بالنا على طول الجمال" باطل،"لما بنسمع كلمة . أصحاح بنالقي فكرة الباطل ١٢في 

الباطل في هاقولها تاني، . الباطل في ِسفر الجامعة إشارة للحاجة عديمة الفايدة، للحاجة العقيمة، للحاجة اللي مالهاش معنى
الكلمة في األصل مشتقة من كلمة . ِسفر الجامعة إشارة للحاجة عديمة الفايدة، للحاجة العقيمة، للحاجة اللي مالهاش معنى

: َباِطُل اَألَباِطيِل، َقاَل اْلَجاِمَعةُ "، ٢مكتوب في عدد . تالقيها دلوقتي، وفي لحظة ماتالقيهاشيعني حاجة شفافة، ." بخار"
  . الواعظ الجامعة بيقول هنا إن كل شيء بيشوفه بخار، مالهوش معنى، ومافيهوش فايدة." َباِطُل األََباِطيِل، اْلُكل َباِطلٌ 

المصطلح ده جه ." تحت الشمس" :مصطلح. وبيكمل في باقي الِسفر ٣فيه مصطلح مهم تاني الزم نعرفه، وبيبدأ من عدد 
 ٢٩" تحت الشمس،"أصحاح و ١٢مرة في  ٣٥شفتوا بيقوله كام مرة؟ فكرة الباطل بتيجي في الِسفر . أصحاح ١٢مرة في  ٢٩
مش مقصود منه المعنى الحرفي للشمس، أحياًنا بنفكر في " حت الشمست"وتعبير . وغالًبا هانالقيهم مرتبطين ببعض. مرة

مش معناها تحت أشعة الشمس، لكن في ِسفر الجامعة معناه " تحت الشمس". من وجهة نظر المكان أو الجغرافيا المعنى
  . الحياة بدون اهللا

لكن الجدير بالمالحظة إنه لما بيتكلم عن اهللا بيستخدم . والزم نالحظ هنا إن كاتب ِسفر الجامعة مش ملحد، لكن مؤمن باهللا
أكتر لما نتكلم عن اهللا الخالق، " إلوهيم"قبين موجودين في كلمة اهللا، لكن بنستخدم لقب هو طبًعا الل." يهوه"مش " إلوهيم"لقب 

لما يتكلم " إلوهيم"فكاتب الجامعة بيستخدم لقب . عن العالقة والحميمية مع اهللا نكون عايزين نعبر لماأكتر في " يهوه"ولقب 



 - 5 - 

نفهم إنه بيتكلم عن الحياة " تحت الشمس،"فالزم كل مرة نشوف تعبير . اهللا بعيد، وكأنه مش بيهتم بأمور حياتنا عن اهللا، وكأن
  . بعيد عن اهللا

ِحِك "، ١٩: ١٠جامعة مثًال، . أحياًنا بعض اآليات محيرة، وممكن نقتنع إنها غلطلو مافهمناش الحقيقة دي هانالقي  ِلْلض
ُل اْلُكل "بصوا الكاتب بيقول إيه كمان، " .َيْعَمُلوَن َوِليَمًة، َواْلَخْمُر تَُفرُح اْلَعْيَش  ُة َفُتَحص ا اْلِفضبيقول إن الفلوس بتحل كل  ".َأم

شكل اآلية بيقول " كلمة اهللا بتعلمنا إن الفلوس بتحل كل المشاكل؟: "دنا اآلية زي ما هي كده، وقلناإيه رأيكو لو خ. المشاكل
اْلَواِحَد َوُيِحب  َال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيَدْيِن، َألنُه ِإما َأْن ُيْبِغَض "وبعدين نسمع يسوع بيقول، . إن الفلوس بتشتري السعادة

نفتكر إن ها نفتكر الفكرة العامة للِسفرلما  لكن" .َال َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا اَهللا َواْلَمالَ  .ُيَالِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخرَ  اآلَخَر، َأوْ 

ألننا عايشين . وده اللي مخلي الِسفر متماشي مع عصرنا" تحت الشمس،"ده معنى . الكاتب بيتكلم عن الحياة بعيد عن الرب
ولما نبقى بعيدين عن الرب نالقي آلهة زي . افة، الناس فيها عايشين وكأن اهللا مش موجود، عايشين بعيد عن اهللافي ثق

وكل يوم الراديو والتلفزيون واإلنترنت بيرموا علينا الفكرة دي؛ إننا . الفلوس والجنس، والقوة، والمعرفة، بقى لهم أهمية عند الناس
لو فهمنا رسالة الِسفر . وهنا تيجي أهمية الِسفر بتاعنا النهاردة. نتمتع بيهم، هانبقى مبسوطينلو كان عندنا كل ده، لو عرفنا 

  . ، وٕافالس وفراغ الحياة تحت الشمسحماقةهانكتشف 

خلوا بالكو . للكنيسة في العهد الجديدبعد كده هانشوفه بالنسبة  أوًال، في سياق العهد القديم. الِسفر الستماعتعالوا دلوقتي نروح 
مش هانقرا الِسفر كله طبًعا، وال هانمشي آية آية، . تعالوا نقرا من األصحاح األول. هنا، إن الواعظ الجامعة الحظ مشكلتين

الحظوا . هانقرا اكتشافات الواعظ الجامعة. لكن هاحاول أقرا معاكو مقاطع بتبين الرسالة اللي عايز الواعظ الجامعة يقولهالنا
َما اْلَفاِئَدُة ِلِإلْنَساِن ِمْن ُكل َتَعِبِه . َباِطُل األََباِطيِل، اْلُكل َباِطلٌ : َباِطُل األََباِطيِل، َقاَل اْلَجاِمَعةُ : "٢في عدد ي بيقول إيه و الرا

  : ٤عدد . عيد عن الربومرة تاني بافكركو إننا هنا بنتكلم عن الحياة ب. أهو التعبير أهوه" الِذي َيْتَعُبُه َتْحَت الشْمِس؟

. َوالشْمُس ُتْشِرُق، َوالشْمُس َتْغُرُب، َوُتْسِرُع ِإَلى َمْوِضِعَها َحْيُث ُتْشِرقُ ٥. َدْوٌر َيْمِضي َوَدْوٌر َيِجيُء، َواَألْرُض َقاِئَمٌة ِإَلى األََبدِ ٤"
يُح َتْذَهُب ِإَلى اْلَجُنوِب، َوَتُدوُر ِإَلى الشَمالِ ٦ يحُ َتْذهَ . َالر اَألْنَهاِر َتْجِري ِإَلى اْلَبْحِر، ٧. ُب َداِئَرًة َدَوَراًنا، َوإَِلى َمَداَراِتَها َتْرجُع الر ُكل

  " .ِإَلى اْلَمَكاِن الِذي َجَرْت ِمْنُه األَْنَهاُر ِإَلى ُهَناَك َتْذَهُب َراِجَعةً . َواْلَبْحُر َلْيَس ِبَمآلنَ 

أجيال بتروح وأجيال بتيجي واألرض قائمة  .موجود تحت الشمس دائمال. الشمس دائم موجود تحتالأول مشكلة الحظها إن 
أعتقد إنه كان قاصد يتكلم عن العناصر األربعة األساسية في الثقافة اليهودية؛ اللي هي األرض، والرياح، و . زي ما هي

مياه بتدور في دواير، ومع كل الحركة دي، لكن فقال، الشمس بتمشي في دواير، والرياح بتدور في دواير، وال. والمياه، والنار
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، اللي شافه في الخليقة؛ في الشمس واألرض والرياح والمياه وبعدين أخد المبدأ ده. كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة بتتغير
  . واتنقل من نطاق الطبيعة لنطاق البشر

ِإْن ُوِجَد َشْيٌء ُيَقاُل . َع َفُهَو الِذي ُيْصَنُع، َفَلْيَس َتْحَت الشْمِس َجِديدٌ َما َكاَن َفُهَو َما َيُكوُن، َوالِذي ُصنِ : "٩تعالوا نشوف عدد 
الكالم ده لما نقراه نحس إنه غريب، خصوًصا لما ." َفُهَو ُمْنُذ َزَماٍن َكاَن ِفي الدُهوِر الِتي َكاَنْت َقْبَلَنا» !هَذا َجِديدٌ . اْنُظْر «: َعْنهُ 

نبص له من منظور عصرنا، في عصر الفيزياء النووية، وعصر الفضاء، واإلنترنت، ونالقيه بيقول إن مفيش جديد تحت 
وأنا ." أل، فيه جديد"الواحد لما يفكر في كل االختراعات دي اللي ماكناش زمان نعرف عنها أي حاجة، هنقول، . الشمس

ماعتقدش إنه بيتكلم عن . أكيد فيه اختراعات، لكن زمان كان فيه اختراعات برضو. تراعاتاعتقدش إنه بيتكلم عن االخم
فالواحد بيالقي فعًال استمرار، مش بس في . كل ما الدنيا اتغيرت، كل ما بقت زي ما هي: ساعات احنا بنقول. االختراعات

  . الطبيعة البشرية مش بتتغير. س المشاكل موجودة، نفس الفشل وهكذاالخليقة، لكن كمان في الطبيعة البشرية؛ نف

مفيش حاجة بتتغير، مفيش جديد، أنا شفت كل ده كتير،  بيقول إن. لواعظ الجامعة هنا هو االحباطاللي بييجي لتأثير الو 
وٕان كانت هي دي الحالة دلوقتي، يبقى أكيد مفيش حاجة . الرياح واألمطار واألرض والطبيعة البشرية، كل حاجة زي ما هي

، ٨هي دي الفكرة اللي في عدد . مفيش حاجة اتغيرت لغاية دلوقتي، يبقى مفيش حاجة هاتتغير بعدين. هاتتغير في المستقبل
اْلَعْيُن َال َتْشَبُع ِمَن النَظِر، َواألُُذُن َال َتْمَتِلُئ . َال َيْسَتِطيُع اِإلْنَساُن َأْن ُيْخِبَر ِباْلُكل . ُكل اْلَكَالِم َيْقُصرُ ". كل شيء ممل ومتعب

  . كل شيء بنشوفه تحت الشمس دائم" .ِمَن السْمعِ 

احنا . كل شيء بنشوفه تحت الشمس مالوش فايدة. كل شيء بنشوفه تحت الشمس مالوش فايدة. بس فيه كمان مشكلة أكبر
هو شاف كل األمور المحبطة دي، . ي العالم في الطبيعة البشرية، وهو ده هدف الِسفربنشوف عدم النفع والحال الدائم اللي ف

  . في الحاجات دي معنى الحياةهاكرس نفسي لكل أنواع األفكار واألشياء، وهاشوف يمكن أالقي اللي مش بتتغير، وقال 

لكن لقى الحكمة مش . نفسي للحكمةقال هاكرس . الحكمة مالهاش فايدةأول حاجة، اكتشف إن . بس خلوا بالكو لقى إيه
ْهُت َقْلِبي ِللسَؤاِل َوالتْفِتيِش ِباْلِحْكَمِة َعْن ُكل َما ُعِمَل َتْحَت السَماَواتِ "، ١٣عدد  ١بصوا على أصحاح . بتنفع ُهَو َعَناٌء . َوَوج

َها َأَنا َقْد َعُظْمُت َواْزَدْدُت ِحْكَمًة َأْكَثَر «: َأَنا َناَجْيُت َقْلِبي َقاِئالً "، ١٦عدد تعالوا نروح ل" .َرِديٌء َجَعَلَها اُهللا ِلَبِني اْلَبَشِر ِلَيْعُنوا ِفيهِ 
ْهُت َقْلِبي ِلَمْعِرَفِة اْلِحْكَمةِ . »ِمْن ُكل َمْن َكاَن َقْبِلي َعَلى ُأوُرَشِليَم، َوَقْد َرَأى َقْلِبي َكِثيًرا ِمَن اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفةِ  َوِلَمْعِرَفِة اْلَحَماَقِة  َوَوج

َألن ِفي َكْثَرِة اْلِحْكَمِة َكْثَرُة اْلَغم، َوالِذي َيِزيُد ِعْلًما َيِزيُد "، ١٨وعدد . يعني باطل" .َواْلَجْهِل، َفَعَرْفُت َأن هَذا َأْيًضا َقْبُض الريحِ 
  . كله باطل :الفق. إنك ماتعرفش أدركت أكتركل ما فهمت أكتر، كل ما " .ُحْزًنا
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بصوا معايا . المتعة مالهاش فايدةواكتشف برضو إن . ، فهاوجه قلبي للمتعةالحكمة مالهاش فايدةإًذا، الحكمة مش هي الحل، 
فكروا في . الفقرة دي من أكتر الفقرات القوية بالنسبة لي، خصوًصا إنها بتواجه ثقافتنا. ١١لعدد  ١من عد  ٢على أصحاح 

اسمعوا بيقول . كل الحاجات اللي بيقولوا إنك لو امتلكتها هاتبقى سعيداألمور اللي بتتحدف علينا اليومين دول من كل ناحية، 
  : إيه

ْحِك ُقْلتُ . َوإَِذا هَذا َأْيًضا َباِطلٌ . »َهُلم َأْمَتِحُنَك ِباْلَفَرِح َفَتَرى َخْيًرا«: ُقْلُت َأَنا ِفي َقْلِبي" َماَذا َيْفَعُل؟«: َوِلْلَفَرحِ » َمْجُنونٌ «: ِللض« .
تى َأَرى َما ُهَو اْلَخْيُر ِلَبِني اْلَبَشِر َحتى ِاْفَتَكْرُت ِفي َقْلِبي َأْن ُأَعلَل َجَسِدي ِباْلَخْمِر، َوَقْلِبي َيْلَهُج ِباْلِحْكَمِة، َوَأْن آُخَذ ِباْلَحَماَقِة، حَ 

َعِمْلُت ِلَنْفِسي َجناٍت . َبَنْيُت ِلَنْفِسي ُبُيوًتا، َغَرْسُت ِلَنْفِسي ُكُروًما: َفَعظْمُت َعَمِلي. اَواِت ُمدَة َأياِم َحَياِتِهمْ َيْفَعُلوُه َتْحَت السمَ 
َقَنْيُت َعِبيًدا  .ِبَها اْلَمَغاِرُس اْلُمْنِبَتُة الشَجرَ  َعِمْلُت ِلَنْفِسي ِبَرَك ِمَياٍه ِلُتْسَقى. َوَفَراِديَس، َوَغَرْسُت ِفيَها َأْشَجاًرا ِمْن ُكل َنْوِع َثَمرٍ 

َجَمْعُت ِلَنْفِسي . َوَكاَنْت ِلي َأْيًضا ِقْنَيُة َبَقٍر َوَغَنٍم َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الِذيَن َكاُنوا ِفي ُأوُرَشِليَم َقْبِلي. َوَجَواِرَي، َوَكاَن ِلي ُوْلَداُن اْلَبْيتِ 
ةً  اِت اْلُمُلوِك َواْلُبْلَدانِ  َأْيًضا ِفضَداتٍ . َوَذَهًبا َوُخُصوِصيَدًة َوَسيَماِت َبِني اْلَبَشِر، َسيَياٍت َوتََنعيَن َوُمَغنَخْذُت ِلَنْفِسي ُمَغنكان " .ات

يَن َكاُنوا َقْبِلي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَبِقَيْت َأْيًضا َفَعُظْمُت َواْزَدْدُت َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الذِ "، ٩بس شوفوا بيقول إيه في عدد . عنده كل حاجة
َوهَذا َكاَن َنِصيِبي . َلْم َأْمَنْع َقْلِبي ِمْن ُكل َفَرٍح، َألن َقْلِبي َفِرَح ِبُكل َتَعِبي. َوَمْهَما اْشَتَهْتُه َعْيَناَي َلْم ُأْمِسْكُه َعْنُهَما. ِحْكَمِتي َمِعي
 ثُم اْلتََفت َأَنا ِإَلى ُكل َأْعَماِلي الِتي َعِمَلْتَها َيَداَي، َوإَِلى التَعِب الِذي َتِعْبُتُه ِفي َعَمِلِه،: "اسمعوا خالصة الكالم ".ِمْن ُكل َتَعِبي

يِح، َوَال َمْنَفَعَة َتْحَت الشْمسِ  َباِطٌل َوَقْبُض الر َفِإَذا اْلُكل. "  

، الحكمة مالهاش فايدةقال إن . ل نفس الكالم؟ أنا جربت كل حاجة، ومفيش حاجة أشبعتنيكام واحد في عصرنا يقدر يقو 
  . ولقاه برضو مالوش فايدة، فجرب الشغل، والمتعة مالهاش فايدة

ْلُت ِلَكْي َأْجَعلَ . "وجه قلبه للعمل الجاد. ٢١و ٢٠، مش هانتكلم كتير، لكن بصوا معايا على عدد ١٨عدد  ٢أصحاح   َفَتَحو 
َألنُه َقْد َيُكوُن ِإْنَساٌن َتَعُبُه ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفِة َوِباْلَفَالِح، َفَيْتُرُكُه َنِصيًبا . َقْلِبي َيْيَئُس ِمْن ُكل التَعِب الِذي َتِعْبُت ِفيِه َتْحَت الشْمسِ 

العمل . تعبت وفي اآلخر جه حد تاني وأخد تعبي أنا: خالصة كالمه" .هَذا َأْيًضا َباِطٌل َوَشر َعِظيمٌ . ِإلْنَساٍن َلْم َيْتَعْب ِفيهِ 
  . مالوش فايدة

بص على . بص على القوة. ص على الجنسبَ . ص على التدينبَ . ص على الفلوسبَ . ممكن نروح من موضوع لموضوع
دي نهاية . ٩ا نروح أصحاح تعالو . ٩كل الكالم ده بيقودنا في اآلخر لتصاعد، لقمة رحلته الفكرية في أصحاح . المكانة

الحكمة، باطل، المتعة، باطل، العمل، باطل، الفلوس، الجنس، القوة، المكانة، كله . ، ووصل في اآلخر الستنتاجالسعي بتاعه
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تعالوا نقرا ونسمع اليأس . الحياة كمان مالهاش الزمة. الحياة نفسها مالهاش الزمةإن : وفي اآلخر وصل للنهاية دي. باطل
  . في كالمه

ديِقيَن َواْلُحَكَماَء َوَأْعَماَلُهْم ِفي َيِد اهللاِ : َألن هَذا ُكلُه َجَعْلُتُه ِفي َقْلِبي، َواْمَتَحْنُت هَذا ُكلهُ "، ١عدد  ٩أصحاح  الص اِإلْنَساُن َال . َأن
اِلِح َوِللطاِهِر ) يقصد الموت(َحاِدَثٌة َواِحَدٌة . اْلُكل َعَلى َما ِلْلُكل . مُ اْلُكل َأَماَمهُ . َيْعَلُم ُحبا َوَال ُبْغًضا يِر، ِللص ريِق َوِللشد ِللص

اِلِح اْلَخاِطئُ  ِذي َال َيْذَبُح، َكالصابِح َوِللِجِس، ِللذِذي َيَخاُف اْلَحْلفَ . َوِللناْلَحاِلُف َكال . ُكل ْمسِ هَذا َأَشرَما ُعِمَل َتْحَت الش : َأن
، َواْلَحَماَقُة ِفي َقْلِبِهْم َوُهْم َأْحَياٌء، َوَبْعَد ذِلَك َيْذَهبُ . َحاِدَثًة َواِحَدًة ِلْلَجِميعِ  روَن ِإَلى اَألْمَواتِ َوَأْيًضا َقْلُب َبِني اْلَبَشِر َمآلُن ِمَن الش .

َألن اَألْحَياَء َيْعَلُموَن َأنُهْم َسَيُموُتوَن، َأما . ْحَياِء ُيوَجُد َرَجاٌء، َفِإن اْلَكْلَب اْلَحي َخْيٌر ِمَن اَألَسِد اْلَمْيتِ َألنُه َمْن ُيْستَْثَنى؟ ِلُكل األَ 
َوُبْغَضُتُهْم َوَحَسُدُهْم َهَلَكْت ُمْنُذ َزَماٍن، َوَال َنِصيَب َلُهْم َوَمَحبُتُهْم . اْلَمْوَتى َفَال َيْعَلُموَن َشْيًئا، َوَلْيَس َلُهْم َأْجٌر َبْعُد َألن ِذْكَرُهْم ُنِسيَ 

  " .َبْعُد ِإَلى اَألَبِد، ِفي ُكل َما ُعِمَل َتْحَت الشْمسِ 

بيقول إنك ممكن تاخد كل الحاجات دي، ممكن تاخد فلوس، ممكن تاخد قوة، ممكن تاخد مكانة، ممكن : خالصة الكالم هي
ومايهمش إن كنت طيب وال شرير، ومايهمش إن كنت بتقدم ذبايح وال أل، ومايهمش إن كنت متدين وال أل،  تاخد أي حاجة،

يبيعوا الباقي الميتين، وهايحتفظوا بشوية حاجات من حاجتك و صور ألنك في اآلخر هاتموت، هايحطوا صورتك في مجموعة 
  . في سوق المالبس المستعملة

ِاْذَهْب ُكْل ُخْبَزَك ِبَفَرٍح، َواْشَرْب َخْمَرَك ِبَقْلٍب : "٧بصوا على النتيجة اللي طلع بيها في عدد . خلوا بالكو من النتيجة النهائية
جوز اللي ات. هاتعمل إيه؟ ُكل واشرب وافرح. هاتعيش وبعدين هاتموت. بس كده" .َطيٍب، َألن اَهللا ُمْنُذ َزَماٍن َقْد َرِضَي َعَمَلكَ 

. نفس االستنتاج. اجري ورا اللي انت عايزه، ألن جاي يوم وكلنا هانروح القبرانت عايزهاـ، وعيش العيشة اللي انت عايزها، 
. مفيش أبدية. مفيش حياة بعد الموت. اهللا مش موجود. س الشعار اللي ناس كتير في بلدنا، وفي الكنيسة، بيعيشوهوده نف

في بالدنا، في كل العالم، عايشين وكأن اهللا مش اردة، ناس في المكان النهفيه . ابسط نفسيهاكل واشرب و ! فهاعمل إيه
  . موجود

فيه حقيقة تانية تحت الشمس، . هائية، مش هي الكلمة الصحنكلمة الواعظ الجامعة هنا مش هي الكلمة ال. اسمعوني يا أخوة
ماخلقناش عشان األشياء، لكن  اهللا. موجود مليان نعمة ورحمةال اهللا. موجود بارالعادل القدوس ال اهللا. فوق الشمس اهللاألن 

وعلى األساس ده بيتدخل . خلقنا لمجده، وبذل نفسه عنا لخيرنا اهللا. اش للفلوس والجنس والقوة والمكانةماخلقن اهللا. لنفسهخلقنا 
  . هم ختام الِسفر. ، وهانالقيهم في نهاية الِسفرالراوي ويقدم لنا نتيجتين ناخدهم معانا
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يعني دي الخالصة، دي ." َفْلَنْسَمْع ِختَاَم اَألْمِر ُكلهِ ". قدم لنا هنا أمرين. آدي الخالصة ١٤و ١٣عدد  ١٢بيقول في أصحاح 
اسمعوا الخالصة، بما . "النهاية، سمعنا كل حاجة وده آخر المطاف، بمعنى إنه مشي في كل شيء مشي فيه الواعظ الجامعة

  " .اتِق اَهللا َواْحَفْظ َوَصاَياُه، َألن هَذا ُهَو اِإلْنَساُن ُكلهُ "اسمعوا يا أخوة ويا أخوات، ." إن مفيش حاجة بتشبع

عادل شايف كل حاجة من القدوس ال اهللاعيش حياتك وانت مدرك إن . احترم اهللا. خاف الرب. اتق اهللا: ل إرشاد هو ببساطةأو 
: ده أول شيء، اإلرشاد التاني. مايبقاش تقديرك موجه للمادة، لكن خلي عندك مخافة الرب. خلي عندك مخافة الرب. السما

  . احفظ وصاياه

"  بالر َنْفِسَك، َوِمنْ ُتِحب َقْلِبَك، َوِمْن ُكل ِفْكِرَك، َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ  ِإلَهَك ِمْن ُكل ُقْدَرِتَك، َوِمْن ُكل هي دي الخالصة، ." ُكل
ُيْحِضُر ُكل َعَمل ِإَلى  َألن اهللاَ ١٤": ١٤ليه؟ اسمعوا السبب اللي قاله في عدد ." اتِق اَهللا َواْحَفْظ َوَصاَياهُ  ": هو ده الموضوع كله

، ِإْن َكاَن َخْيًرا َأْو َشرا َخِفي ْيُنوَنِة، َعَلى ُكلالد. "  

وهاتتكشف . وهانقدم حساب عن حياتناهاييجي يوم وفيه كلنا، وانا من ضمنكو، وهايقف كل واحد فينا قدام اهللا القدوس البار 
عشنا حياة من اتنين، واحنا كل شيء هايتكشف في اليوم األخير، وهانيجي قدام الرب . كل أعمالنا المعلنة وأفكارنا المستخبية

نش حياة كان هو فيها المهم، أو ماكايا إما هانقف قدامه بعد ما عشنا . يا إما عشنا لنفسينا، يا إما عشنا للرب: ومفيش غيرهم
اهللا بحياة عملنا فيها كتير، وقلنا فيها كتير، وفكرنا في حاجات كتير، ويا إما يكون كل ده على أساس إن  هانقف قدام. مهم

  . كلنا هانقف قدام الرب. المهم هو العالم، أو المهم هو الرب

أو نقدر نتقي اهللا ونحفظ . رق مسدودة، كلها مفلسة، مالهاش فايدة، كلها باطلكل الحاجات التانية، لكن كلها ط تقدر تجرب
  . هو ده اللي بيقولهولنا ِسفر الجامعة. وصاياه

مش ده . اتق اهللا واحفظ وصاياه، بنخاف، ألننا في عصرنا ده، في العهد الجديد، في الحقيقة مش بنعمل كده: أول ما بنسمع
اتق : ، واحنا رايحين العهد الجديد خلوا في بالكو إن ختام ِسفر الجامعة كانبسرعةنروحلها ا ؟ تعالو ٣اللي مكتوب في رومية 

شوفوا ، ٢و ١بولس أظهر إدانة البشرية كلها في أصحاح . ٣تعالوا نروح رومية . اتق اهللا واحفظ وصاياه. اهللا واحفظ وصاياه
. َلْيَس َمْن َيْفَهمُ . "ماحدش حفظ وصاياه. بمعنى إن ماحدش عمل كلمته." َلْيَس َبار َوَال َواِحدٌ "، ١٠: ٣بيقول إيه في رومية 

َلْيَس َخْوُف اِهللا ُقداَم : "بيقول ١٨عدد " .َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصَالًحا َلْيَس َوَال َواِحدٌ . اْلَجِميُع َزاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْطُلُب اهللاَ 
  ."َلْيَس َخْوُف اِهللا ُقداَم ُعُيوِنِهمْ "ية دي؟ سمعتوا اآل" .ُعُيوِنِهمْ 

ورومية " احفظ وصاياه،"كاتب الجامعة بيقول . والعهد الجديد بيقول لنا إن ماحدش بيتقي اهللا" اتق اهللا،: "كاتب الجامعة بيقول
مننا إننا نخاف اهللا ونحفظ وصاياه، لكن احنا المطلوب ." اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهللاِ "، بعد كام آية، بتقول ٢٣: ٣
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والسبب هو اللي كان ديفيد بيوعظنا عنه بقاله مدة كبيرة، قصة الكتاب . ياهظ وصاعارفين إننا مش بنخاف اهللا ومش بنحف
  . المقدس كله، إننا عايشين تحت اللعنة

بنشوف إحباط، بنشوف اليأس، والفراغ، وكسرة  احنا شفنا إننا عايشين تحت لعنة الرب القدير، عشان كده بنالقي ارتباك،
. احنا عارفين إن كل ده صح. ، وبنتفق مع النتيجة اللي وصلها الواعظ الجامعةالقلب، واالكتئاب، واأللم، والمرارة، والموت

  . نفس األمور اللي لقاها في رحلته في الدنيا، احنا عارفينها، ألن الشر موجود في كل حتة حوالينا

اللي كلنا إن اللعنة اللي كلنا عارفينها، : هو ببساطة ز أخليكو تفتكروه النهاردة من ِسفر الجامعة، ومن كلمة اهللاللي عاي
  . دي من اهللا، لسببيناللعنة . اللعنة دي من اهللاعايشين تحتها، إن 

اهللا مش بيعمل أي حاجة صدفة، كل . اللعنة من خطة اهللا. اللعنة بتنبهنا لمشكلة الخطية. اللعنة بتنبهنا لمشكلة الخطيةأوًال، 
بتنبهنا ي أعراض األمراض، ز زيها واللعنة دي بتنبهنا لمشكلة الخطية، . جه الجنة ولعن آدم وحوا، ولعن األرض. شيء بقصد

هو ده نفسه اللي حاصل مع . لكن فيه مشكلة أعمقإن فيه مشكلة أعمق، مشكلة في الجذور، واألعراض دي مجرد أعراض، 
  . واالكتئاب، كل الحاجات دي بتنبهنا لمشكلة الخطيةواليأس، وفقدان األمل، والفراغ، اإلحباط اللي انت حاسس بيه، 

بيهنا لمشكلة تنمش المقصود من اللعنة إنها تقف عند . اللعنة بتوجهنا ليسوع. اللعنة دي بتوجهنا ليسوعبنعمة اهللا، ، ٢ورقم 
مش المقصود من اللعنة إنها تقف عند تنبيهنا لمشكلة قبح . اللي غلب الخطيةلمجد المسيح توجهنا  الخطية، لكنها كمانقبح 

إن فيه لما نكون في المسيح وبنواجه صراعات، نعرف ، عشان الخطية، لكنها كمان توجهنا لمجد المسيح اللي غلب الخطية
. ي مش هايبقى فيه مرضلنبص على اليوم الونسمع أخبار سرطان، ن لما نبقى في المسيح عشا. يوم هايحصل فيه سالم

نوجه قلبنا لليوم اللي هاييجي فيه الناس من كل شعب عشان لما نبقى في المسيح ونقابل، ونختبر ونكره مشكلة العنصرية، 
. لما بنقف يا أخوة قدام صندوق فيه أخ متوفي، مش بنحزن زي الباقيين. ولغة وقبيلة وأمة ويتجمعوا حوالين عرش اهللا ويسبحوه

لما أجسادنا هاتقوم من الموت، وهايغير ، بيفكرنا إن هاييجي اليوم ومايبقاش فيه موتليه؟ ألن في المسيح، حتى الموت نفسه 
  . يسوع افتدانا من اللعنةليه؟ ازاي؟ ببساطة، ألن . مجدهشكل جسد شكل جسد تواضعنا ل

ماعملش كده إنه اتخلص منها، ." َاْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة الناُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة َألْجِلَنا"، ١٤- ١٣: ٣مكتوب في غالطية 
هو نفسه بقى . وياخدها على نفسهيل عننا خطايانا، ه، المسيا، يسوع المسيح، عشان يشلكن اهللا ارسل ابن. أو إنه انتهرها

. كل حاجة اهللا كرهها حطها على ابنه، ويسوع حررنا من اللعنة، عشان دلوقتي، في المسيح، فيه جديد تحت الشمس. اللعنة
وناموس جديد، وساكن في الملكوت ناس قلوبها جديدة، بقى فيه ملكوت جديد، تحت عهد جديد، . فيه أمر جديد تحت الشمس

  . اد جديدة، في سما جديدة، وأرض جديدةاتولدوا من جديد، ومتوقعين أجس
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أتيت "يسوع قال، . عشان في المسيح مايبقاش أي شيء باطل" !َها َأَنا َأْصَنُع ُكل َشْيٍء َجِديًدا: "٢١الرب قال في الرؤيا 
حفظ مخافة اهللا و ." َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة ". مش النفاية والزبالة اللي بيقدمها العالم" لتكون لكم حياة،

  . وصاياه، يسوع عملهم االتنين، وافتدانا من اللعنة

إبليس بيحط قدامنا . احترس من الجري ورا الفراغأوًال، . طرق واحنا بنختم ٣نطبق الكالم ده؟ أقول لكو بسرعة لكن ازاي 
لكن . بع، مفيش حاجة بتستمرالواعظ الجامعة إن مفيش حاجة بتشالكالم اللي قاله  ماتنساش. مائدة، فيها كل أنواع متع العالم

  . بيتكلم هنا عن نفسه وطبًعا ."ِاْعَمُلوا َال ِللطَعاِم اْلَباِئِد، َبْل ِللطَعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة اَألَبِديةِ "، ٢٧: ٦اسمع كالم يسوع في يوحنا 

عايز أخلي كل شيء عندي يكون ماشي ورا المسيح نعمتك، بالكنيسة، باصلي وأقول له يا رب، لما بافكر في بيتي، وأسرتي و 
أطفالنا . ونفس الكالم ده بينطبق علينا كآباء." ، لكن هايقلدوا حياتكعظاتكالناس هايسمعوا "مرة حد قال للوعاظ، . مش العالم

نا نعمة يا رب إننا مانجريش ورا الحاجات اللي بيقدمها يدإ. نعمة يا ربإدينا . للي بنعملههايسمعوا اللي بنقوله، لكن هايقلدوا ا
اقروا البداية والنهاية، واقروا محاوالته، وخليكو عارفين إنها كلها . احترسوا يا أخوة ويا أخوات، اقروا ِسفر الجامعة. لنا العالم

  . الوحيد اللي يشبع هو المسيح. مفلسة، كلها طرق مسدودة

ان كولو . الواعظ الجامعة قال إن كل شيء باطل. اتعبوا في الرب. اتعبوا في الرب، ٢رقم . ري ورا الفراغاحترس من الج
حتى بحكمتنا، . ليه؟ ألننا هانموت. مهمكله مش  ، وخدمتنا، وعطاءنا،وخروجنا، اوعظنا، وصالتنعايش معانا كان قال، 

يه باخدم؟ ليه باخرج واتعب، أنا ليه باعمل اللي باعمله ده؟ ل"بنحس بإحباط مش كده؟  اأحيانً . ، فُكل واشرب وافرحهانموت
ِإًذا َيا ِإْخَوِتي اَألِحباَء، ُكوُنوا "، ٥٨: ١٥لكن اسمعوا بولس قال إيه في كورنثوس األولى ." الموضوع مش فارق. مش مهم

ممكن يتهيألك إن اللي ." الرب ُكل ِحيٍن، َعاِلِميَن َأن َتَعَبُكْم َلْيَس َباِطًال ِفي الرب  َراِسِخيَن، َغْيَر ُمَتَزْعِزِعيَن، ُمْكِثِريَن ِفي َعَملِ 
ممكن يتهيألك إن اللي بتعمله مش هايعمل فرق في األبدية، وعشان كده احنا مش بنعيش بالعيان، . بتعمله ده رايح في الهوا

  . ، إن تعبكو في الرب ليس باطالً خليكو عارفين يا أخوة. لكن بنعيش باإليمان

ناموس الجديد، القلب الجديد، الميالد الجديد، كله هنا، لالعهد الجديد هنا، ا. الملكوت بيننا. لمجيئه خليكوا متشوقين، ٣ورقم 
أحلي على قلب إبليس  حاجةمفيش . ممكن نقع في فخ المشي في طريق الواعظ الجامعة. لكن مش قادرين نتمتع بيه بالكامل

من إننا نفشل، إننا نيأس، إن مايكونش عندنا رجاء، ونحس بفراغ في أرواحنا، وعشان كده الزم نكون مشتاقين لمجيء 
َال َيُكوُن ُحْزٌن وََال َسَيْمَسُح اُهللا ُكل َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َواْلَمْوُت َال َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، وَ "بيقول إن فيه يوم ، ٤: ٢١الرؤيا . المسيح

آمين تعال "تعالوا كلنا نقول له، . الرب هايصنع كل شيء جديد." ُصَراٌخ َوَال َوَجٌع ِفي َما َبْعُد، َألن اُألُموَر اُألوَلى َقْد َمَضتْ 
  ." أيها الرب يسوع


