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   ٣الجزء  -  الفداء تاريخ

  .الغنية العبادة :العشرونالحادي و الفصل 

   بارت بوكس. د

٢٠١٠ \ ٦ \ ١٣   

 الدْهرِ  ِإَلى اْسَمكَ  َوُأَسبحُ  ُأَباِرُكَك، َيْومٍ  ُكل  ِفي٢ .َواَألَبدِ  الدْهرِ  ِإَلى اْسَمكَ  َوُأَباِركُ  اْلَمِلَك، ِإلِهي َيا َأْرَفُعكَ ١" بيقول، ١ :١٤٥ مزمور

   ."ِجدا َوَحِميدٌ  الرب  ُهوَ  َعِظيمٌ ٣ .َواألََبدِ 

 ناوظيفتَ  ستكونُ  العبادةَ  أن  تشيرُ  اهللا كلمةِ  في لدينا السماء من لمحةٍ  كلُ  .األبد إلى لنعبَده اهللاُ  ناخلقَ  لقد" قال، Al Mohler مولر آل

 احنا كده وعشان ."األبدية وظيفتَنا ستكونُ  العبادةَ  أن  تشيرُ  اهللا كلمةِ  في لدينا السماء من لمحةٍ  كلُ " .تاني نقراها تعالوا ."األبدية

   .دلوقتي من بنستعد

 .كتيرة مختلفة وظائف عندهم ناس عندنا إن هانالقي ده، الموضوع في كده نفكر تعالوا .األبدية العبادة وظيفة عن لنهاردةا هانتكلم
 عندنا .وميكانيكية ومحامين أطباء عندنا .البيت في قاعدين أمهات فيه .مطاعم في بيشتغلوا ناس فيه .محالت في موظفين عندنا

 كلنا إننا وهي مؤمن، كل بيشتغلها مركزية واحدة وظيفة فيه إن الحقيقة، لكن كتير، مختلفة وظائف من كتير ناس الكنيسة في

   .للعبادة مخلوقين

 نباركه، عشان خلقنا الرب ."َوَصَنْعُتهُ  َوَجَبْلُتهُ  َخَلْقُتهُ  َوِلَمْجِدي ِباْسِمي ُدِعيَ  َمنْ  ِبُكل " ،٧ :٤٣ إشعياء في مكتوب اللي ده هو

   .٨ أصحاح األول الملوك في قدامنا اللي الكتابي الَنص من النهاردة عنه هانتكلم اللي وده .لألبد ونمجده ونكرمه، ونحمده،

 العهد من ده الَنص في نتأمل إننا هو النهاردة نعمله عايزين واللي نشوفها، عايزين اللي للعبادة صورة عندنا ٨ لاألو  ملوك في

 حياتنا على نبص وبعدين ٨ األول الملوك في هنا العبادة صورة هانشوف األول، .تاني مكان من صورة نشوف وبعدين ،القديم

   .لكنيسةا في عبادتنا ونمتحن والكنيسة، وعائالتنا،

 قال ديفيد .القديم العهد في وقت أحسن هو سليمان ُحكم يعَتَبر .٨ األول بالملوك وهانبتدي الفداء، تاريخ في العبادة نشوف عايزين

 عند من الحكمة أخد سليمان إن وعرفنا .سليمان لُحكم بالنسبة الِسفر موقع عن األمثال ِسفر من بيتكلم كان لما فاتت اللي المرة لنا

   .الرب
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 كتب سليمان إن اتكتب ده الوقت وفي سليمان؟ حكمة وشفتوا عليه، بيتخانقوا ستات اتنين كان اللي الطفل بتاعت القصة فاكرين

   .دلوقتي لغاية لها وصلنا اللي القديم العهد قصة قمة هو يعتَبر فسليمان .مثل ٣.٠٠٠

 ؟معينة بأمور ووعده وقتها، وثني كان اللي إلبراهيم جه الرب لما ؟١٢ أصحاح التكوين فاكرين .إبراهيم قصة في كمان موجود وده
 له، وقال .أرض له هايكون األيام من يوم في إنه وعد إبراهيم إدا ."معينة أرض هاوديك أنا" ، ٣-١ :١٢ التكوين في له قال الرب

 هاخليك" ،كمان له قال الرب ".هاباركه يباركك واللي ،هالعنه يلعنك الليو  عظيمة، أمة هاخليك أنا ده أرض، هاديلك بس مش"

 وبعد .بركة وهايخليه نسل، هايديله أرض، هايديله إنه :حاجات ٣ بـ إبراهيم وعد ١٢ التكوين في الرب إًذا، ."بتاعتي البركة قناة

 من لجمهور أب هاخليك" له، لقا .إبراهيم مع أخده اللي العهد على أضافه الرب تاني وعد قرينا ١٧ أصحاح في بشوية، كده

 ُملك قبل من بعضه، مع ده الكالم طتحُ  فلما .نسلك من يخرجوا ملوك وهاخلي .األمم من جمهور ده واحدة، أمة مش .األمم

   .منهم يخرجوا ملوك وهايخلي بركة، هايخليهم .نسل هايديهم ,أرض يديهم إنه شعبه وعد اهللا إن تالقي سنة، ١٠٠٠ بـ سليمان

 ١٠٠٠ من إداهالهم اهللا اللي وعودال إن بنالقي كله، األول الملوك مقدمة لكن ،٨ أصحاح بس ومش ،٨ األول لملوك نوصل فلما

 الرب .األول في عندهم كانت اللي من أكتر أرض عندهم بقى بأرض، وعدهم الرب .سليمان وُملك حياة في تتحقق ابتدت سنة

 إبراهيم نسل من وٕان ملوك، هايجيب إنه وعدهم الرب .٣- ١ :٨ األول الملوك في موجود وده جًدا، الشعب كبر والرب بنسل، وعد

   .نشوفه عايزين اللي وده للشعوب، بركة هايبقى ده إن إبراهيم وعد والرب .أورشليم على ملك دلوقتي سليمان بقى ملوك، خرجهاي

 الملوك على بصوا .سليمان ُملك في اتحققت دي الوعود إن ازاي نشوف عايزين ،٤ أصحاح األول للملوك شوية نرجع تعالوا

 اَألْرضِ  ُمُلوكِ  َجِميعِ  ِمنْ  ُسَلْيَماَن، ِحْكَمةَ  ِلَيْسَمُعوا الشُعوبِ  َجِميعِ  ِمنْ  َيْأُتونَ  َوَكاُنوا٣٤" فاتت، اللي المرة قريناها كنا ،٣٤ :٤ األول

 ونروح ٨ أصحاح من بتاعنا الَنص في نبص ولما .إبراهيم نسل من اتباركو األمم شعوب كل بالكو؟ خدتوا ".ِبِحْكَمِتهِ  َسِمُعوا الِذينَ 

 بييجوا للهيكل، بييجوا بيجولهم، كانوا الناس .التانيين الشعوب فيها بتبارك مكانة في بقت إسرائيل إن نالقي ١٠ حألصحا كمان

   .حكمة معاهمو  وبيمشوا اهللا، وُملك لُحكم

 اَألْرضِ  ُكل  َوَكاَنتْ ٢٤ .َواْلِحْكَمةِ  اْلِغَنى ِفي اَألْرضِ  ُمُلوكِ  ُكل  َعَلى ُسَلْيَمانُ  اْلَمِلكُ  َفَتَعاَظمَ ٢٣" ،٢٣ :١٠ األول الملوك في مكتوب

 ُملك تحت اهللا انمك في اهللا شعب هنا عندنا" :كده قال الكتاب أحد ".َقْلِبهِ  ِفي اهللاُ  َجَعَلَها الِتي ِحْكَمَتهُ  ِلَتْسَمعَ  ُسَلْيَمانَ  َوْجهَ  ُمْلَتِمَسةً 

 في بيتحقق بنشوفه اللي وده .إبراهيم بيه اهللا وعد واللي الجنة، في شفناه اللي ده .إبراهيم بيه وعد اهللا اللي ده هو ."اهللا وببركة اهللا

   .سليمان ُملك

 الشعب، تاريخ في نقطة ألعلى وصلنا ده الوقت في إننا بالكو تخلوا وعايزكو اهللا، وببركة اهللا ُملك تحت اهللا مكان في اهللا شعب

 بالكو تخلوا وعايزكو .القديم العهد قمة إسرائيل، تاريخ في نقطة أعلى في هنا احنا .سيئة بقت األمور هانالقي هنا، أول من ألن
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 من له رايحين كنا احنا اللي وده .الرب عبادة هانالقي القديم، العهد قمة سليمان، ُملك مركز في .الرب عبادة انك ده الُملك قلب إن

   .دلوقتي لغاية األول

 الشعب، تاريخ مدار على .منطقي ده والكالم .الرب عبادة ،٨ األول الملوك في بنالقي إيه؟ بنالقي القديم العهد لقمة بنيجي لما

 مثالً  بنالقي .الديانة مركز هي دةاالعب بنالقي .المقدس الكتاب كل في لكن ،٨ األول الملوك بس مش .شيء كل ركزم هي العبادة

   .الجنة في واضحة العبادة .الجنة في واضحة العبادة إن

 ما زي الجنة في اهللا مع قريبة وعالقة شركة فيه كان الرب، مجد يعكسوا عشان موجودين كانوا وٕانهم ،٨ :٣ التكوين فاكرين اتنتو

 كان دي، اللصيقة العالقة ومن بالرب، اللصيقة العالقة ينمختبر  كانوا ."النَهارِ  ِريحِ  ُهُبوبِ  ِعْندَ " معاهم بيمشي ناك إنه مكتوب

 اتشوهت ما وبعد السقوط، بعد ،٣ أصحاح في ولقينا الجنة، في اتكسرت دي العالقة لكن .الرب ومجد صورة يعكسوا المفروض

   .لمسيحا شخص في ،الجنة في ضاع اللي استعادة خطة فيها اهللا كلمة كل باقي بقى سيء، الصورة انعكاس بقى ما بعد الصورة،

 .اتشوهت ما الصورة بعد ماراحتش العبادة .الناموس عهد في موجودة كانت وكمان الجنة، في واضحة كانت العبادة إن شفنا
 من ١٥ الخروج .منهم واحدة نشوف تعالوا لكن ده، الموضوع في نالقيها ممكن كتير آيات فيه .الناموس في موجودة كانت العبادة

 الرب ٢ .اْلَبْحرِ  ِفي َطَرَحُهَما َوَراِكَبهُ  اْلَفَرَس  .َتَعظمَ  َقدْ  َفِإنهُ  ِللرب  ُأَرنمُ " ده، النشيد فغنوا مصر، أرض من شعبه فدى الرب ،١ عدد

ِتي ُدُه، ِإلِهي هَذا .َخَالِصي َصارَ  َوَقدْ  َوَنِشيِدي، ُقو ُعهُ  َأِبي ِإلهُ  َفُأَمجويشوع، .الناموس في وواضحة موجودة العبادة فبنالقي ".َفُأَرف 

 األول صموئيل في صالتها في َحنةُ و  .الرب عبد القضاة، ِسفر في وجدعون .للرب بيسجد وهو يشوع بنشوف ٥ أصحاح يشوع في

 عهد في موجودة كانت فالعبادة .للرب عبادة وقدم العهد تابوت قدام المختل زي عامل كان وداود .للرب عبادة قدمت ٢ أصحاح

   .الناموس

 عشان الهيكل يروحوا ابتدوا واضحة، بطريقة اتثبتت الرب عبادة ما وبعد اتدشن، الهيكل ما وبعد .مستيينها كانوا األنبياء وكمان

 قال اللي كان رجاءهم؟ إيه كان ؟مستنيه الشعب اللي المجد إيه كان أملهم؟ إيه كان السبي، في راحوا ما وبعد .الرب مع يتقابلوا

 َرْأسِ  ِفي ثَاِبتًا َيُكونُ  )صهيون هو اللي( الرب  ْيتِ بَ  َجَبلَ  َأن  األَيامِ  آِخرِ  ِفي َوَيُكونُ ٢" كده، قال ،٣-٢ :٢ أصحاح في إشعياء عنه

 بيت جبل هو وده الباقي، على مسيطر جبل فيه دي السلسلة في إن متخيل هنا ءوٕاشعيا جبال، سلسلة فيه إن تخيل ."اْلِجَبالِ 

 الرب عبادة شفنا .األمم هايعلم الرب وشعب الرب، طرق وهايتعلموا .الرب بيت لجبل ويروحوا كده بعد األمم كل فهاتيجي الرب،

   .الجديد العهد في وارتفعت .مستنيينها واألنبياء ،الناموس في وواضحة ،الجنة في واضحة

 رسم ما بعد .بالتمجيد بالخالص، بالتبرير، العظيمة الخالص خطة عن روما كنيسة بيكلم كان بولس ؟١٢ أصحاح رومية فاكرين

 َأنْ " عشانكو، اهللا عمله اللي عرفتوا ما بعد "،اهللاِ  ِبَرْأَفةِ  اِإلْخَوةُ  َأيَها ِإَلْيُكمْ  َفَأْطُلبُ ١" ،١٢ رومية في قال، دي العظيمة الخالص صورة
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 حاجات بتقدموا كنتو القديم العهد في انتو لهم، بيقول يعني ".اْلَعْقِليةَ  ِعَباَدَتُكمُ  اِهللا، ِعْندَ  َمْرِضيةً  ُمَقدَسةً  َحيةً  َذِبيَحةً  َأْجَساَدُكمْ  تَُقدُموا

   .النهاية في العبادة هاتوقف حاجة مفيش وأخيًرا، ،الجديد العهد في ارتفعت العبادة .بتتقدم اللي الحاجة انتو بقيتوا دلوقتي كتير،

 دي قرةالف في فكرة على ."َحَياةٍ  َماءِ  ِمنْ  َصاِفًيا َنْهًرا )ليوحنا رؤيا آخر ودي( َوَأَراِني١" .٢٢ الرؤيا وامعتس عايزكوا .٢٢ الرؤيا

 َحَياةٍ  َماءِ  ِمنْ  َصاِفًيا َنْهًرا َوَأَراِني١" .عليها تكون المفروض اللي الحالة على المسيح في بترجع الدنيا إن .عدن بجنة بيفكرنا بنالقيه

 َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َتْصَنعُ  َحَياةٍ  َشَجَرةُ  ُهَناَك، َوِمنْ  ُهَنا ِمنْ  النْهرِ  َوَعَلى ُسوِقَها َوَسطِ  ِفي٢ .َواْلَخُروفِ  اهللاِ  َعْرشِ  ِمنْ  ًجاَخارِ  َكَبلوٍر، َالِمًعا

 اهللاِ  َوَعْرُش  .َبْعدُ  َما ِفي َما َلْعَنةٌ  َتُكونُ  َوالَ ٣" .كويس ٣ عدد اسمعوا ".اُألَممِ  ِلِشَفاءِ  الشَجَرةِ  َوَوَرقُ  َثَمَرَها، َشْهرٍ  ُكل  َوُتْعِطي َثَمَرًة،

   ".َيْخِدُموَنهُ  َوَعِبيُدهُ  ِفيَها، َيُكونُ  َواْلَخُروفِ 

 كالم مفيش السما؟ في إيه هانعمل إيه؟ له وبنقول ده؟ السؤال كده قبل سألك حد ده؟ السؤال كده قبل سألت السما؟ في إيه هانعمل

 في هانعملها هنا بنعملها اللي من كتير حاجات إن احساس عندي أنا .مفيش .السما في إيه هانعمل عن المقدس الكتاب في كتير

 على طول، على طول، على الرب هانعبد .واحدة حاجة عدا ما السما في هانعمله اهللا عن كتير حاجات مذكور مش بس السما،

   .طول

 الصورة دي هي .لألبد الرب هانعبد .العبادة من ده النوع مستحق اهللا إن قلوبنا في عارفين هانبقى ،لألبد طول، على ألننا ليه؟

   .عبادة فيه للنهاية بدايةال من لإلنجيل، الناموس من للنهاية، البداية من لآلخر، األول من اهللا شعب ريخات في بنشوفها اللي

 مركز هي العبادة تكون الزم يبقى المقدس، الكتاب مركز هي العبادة تكان إن .تفكيرنا عن بعيدة مش بحاجة أفكركو وعايز

 أخوة، اي سؤال بيطرح وده .حياتنا قصة في مركزية تكون الزم يبقى الفداء تاريخ قصة في مركزية انةمك بتشغل لعبادةا لو .حياتنا

   دي؟ بالطريقة الرب بنعبد هل كياننا؟ كل القدرة، كل الفكر، كل فس،الن كل القلب، كل بنقدم هل عبادة؟ بنقدم هل"

 تََنبأَ  َحَسناً " للفريسيين، قال يسوع؟ قاله اللي برضو ده هو مش .الرب عن بعيد القلب بس المزامير، بنرنم نكون ممكن عارفين، انتو

 لكن صحيح، مشجعة دي اآلية ".َبِعيداً  َعني َفُمْبَتِعدٌ  َقْلُبهُ  َوَأما ِبَشَفتَْيهِ  َوُيْكِرُمِني ِبَفِمهِ  الشْعبُ  َهَذا ِإَلي  َيْقَتِربُ  :َقاِئالً  ِإَشْعَياءُ  َعْنُكمْ 

 عارف الناموس، عارف ويبقى دول، الفريسيين زي يبقى يكبر لما ابنك وعايز دي، اآلية أيام في عايش نفسك تخيل .أكتر مخيفة

   .جًدا عنه بعيد لكنهم الرب من قريبين إنهم بس بالكالم بيقولوا إنهم عنهم بيقول وعيس وتالقي .يعلمها ويقدر ربنا كلمة

 عن ،مشاعرنا عن باتكلم .٨ األول ملوك وفي كله، المقدس الكتاب في شفناه اللي عن باتكلم لكن بس، الترانيم عن باتكلم مش وأنا

 هل اهللا؟ بحب مليان قلبنا عشان بنرنم هل تاني؟ حاجة في وال اهللا في رغبتنا بقت هل فيها، رغبة عندنا اللي والحاجات انتباهنا،
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 عن باتكلم مش باردة؟ قلوبنا وال سليمة، وبأفكار تمجده، اللي الحياة وبنعيش ونعبده، كالمه، بنسمع كده وبسبب المسيح، بنحب

   ناحيته؟ من تبلد عندنا بقى هل الرب؟ ناحية من مباالة ال عندنا بقى هل .للناس باينة اللي المظاهر

 لو األ ملوك في بنشوفها اللي العبادة لصورة القديم، في اهللا شعب قصة من نتنقل خلونا بالنا، في دي األسئلة حاطين واحنا
   .الغني لإلله الغنية العبادة صورة .الغنية العبادة صورة ألنها ،٨ أصحاح

 إداها اللي الكتير التعليمات فيها بنقرا .الهيكل بناء فيها بنشوف اللي ٧ لـ ٥ من أصحاحات هي ٨ األول الملوك بتاعت الخلفية

   .الهيكل بناء في مالية موارد أي ماوفروش إنهم هنا، الغنية العبادة في وبنشوف .الهيكل يبني عشان لسليمان الرب

 في شاطر كان اللي صور من اللي حيرام اسمه اللي الراجل جاب راح سليمان .بنايين أمهر جابو تالقيهم دي األصحاحت تقرا لما

 جابوا إنهم كمان وشفنا .الرب هيكل بتاع البناء مهندس ويبقى العمل ينظم واحد أشطر جاب سليمان .والمسبوكات النحاس شغل

 مكسية ضخمة حجر عواميد .وهكذا السرو وأبواب الزيتون خشب من وعواميد أرز، وألواح ،غالية ومعادن دهب ؛الخامات أحسن

 سليمان وال أو سليمان، هيكل مجد وال" بتقول، الغنى عن بتعبر الشعبي المثل زي عاملة جملة فيه وكان !جًدا فخمة حاجة .نحاس

   .اهللا لمجد كبير عرض كان عظيم، هيكل كان .استخدمها يسوع حتى "مجده، كل في

 في مبنى قدامك فكأن .أدوار ٣ بيت زي ارتفاعه وحوالي متر، ٤٥.٥ أو ياردة، ٥٠ حوالي الهيكل طول كان صغيرة، معلومة

 نينس فيها عبدوا اللي االجتماع خيمة من يخرجوا إنهم لهم بالنسبة كبير شيء وكان .أدوار ٣ مبنى وارتفاع كورة ملعب طول

 وماتجيش الماعز بشعر متغطية كانت اللي االجتماع خيمة من يخرجوا إنهم كبير شيء كان .كمان ألفية ويمكن السنين، عشراتو 

   .الهيكل روعة جنب حاجة

 تحبوا لو .حاضر الشعب كل كان .الهيكل تدشين في طاقة بأي مابخلوش إنهم كمان ولقينا .مالية موارد أي ماوفروش إنهم نايلق

 ُشُيوخَ  ُسَلْيَمانُ  َجَمعَ  ِحيَنِئذٍ ١" ١ عدد على بصوا لكن عدد ٦٦ دول .كلها الفقرة هانقرا مش ،٨ األول الملوك نروح تعالوا تشوفوا،

 َمِديَنةِ  ِمنْ  الرب  َعْهدِ  َتاُبوتِ  ِإلْصَعادِ  ُأوُرَشِليَم، ِفي ُسَلْيَمانَ  اْلَمِلكِ  ِإَلى ِإْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  اآلَباءِ  ُرَؤَساءَ  اَألْسَباِط، ُرُؤوسِ  َوُكل  ِإْسَراِئيلَ 

 اْلَكَهَنةُ  َوَحَملَ  ِإْسَراِئيَل، ُشُيوخِ  َجِميعُ  َوَجاءَ ٣ .... اْلِعيدِ  ِفي ِإْسَراِئيلَ  ِرَجالِ  َجِميعُ  ُسَلْيَمانَ  اْلَمِلكِ  ِإَلى َفاْجَتَمعَ ٢ .ِصْهَيْونُ  ِهيَ  َداُوَد،

 عيد فيه إن ولقوا ،عائالتهم بكل األول، في القيادات قينال .اجتمعوا كلهم إن فكرة على بيأكد الكاتب إن ازاي شايفين ".التاُبوتَ 

   .اجتمع الشعب كل .للرب

 .الهيكل لتدشين بتودينا اللي البداية دي .٥ عدد على بصوا .الذبائح كل .غني يوم كان .اتقدمت الذبائح أنواع كل إن لقينا وكمان
 كانوا .االحتفال في مهم وقت وده .العهد تابوت والفبينق للهيكل، االجتماع خيمة من تنقلوابي ودلوقتي سنين، ٧ في اتبنى الهيكل
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 ِإْسَراِئيلَ  َجَماَعةِ  َوُكل  ُسَلْيَمانُ  َواْلَمِلكُ ٥" ،٥ عدد في مكتوب .األقداس لقدس جايبينهم .الشهادة لوحين ومعاه العهد تابوت جايبين

   ".اْلَكْثَرةِ  ِمنَ  ُيَعد  َوالَ  ُيْحَصى الَ  َما َواْلَبَقرِ  اْلَغَنمِ  ِمنَ  َيْذَبُحونَ  َكاُنوا التاُبوِت، َأَمامَ  َمَعهُ  ِإَلْيهِ  اْلُمْجَتِمِعينَ 

 مكتوب .بعدها عبادة وقدموا الهيكل، لتدشين سليمان صالة قبل عبادة قدموا .األول في عملوه للي تكرار هنا فيه .٦٢ لعدد تعالوا

، َأَمامَ  َذَباِئحَ  َذَبُحوا َمَعهُ  ِإْسَراِئيلَ  َوَجِميعَ  اْلَمِلكَ  ِإن  ُثم ٦٢" :٦٢ عدد في بَالَمةِ  َذَباِئحَ  ُسَلْيَمانُ  َوَذَبحَ ٦٣ الرِتي السَذَبَحَها ال  بِمنَ  :ِللر 

 في دي الذبايح هاتقدم لو .حسبهم حد مرة الواقع في .قوي كتير دول ."َأْلًفا َوِعْشِرينَ  َأْلفٍ  َئةَ مِ  اْلَغَنمِ  َوِمنَ  َأْلًفا، َوِعْشِرينَ  اْثَنْينِ  اْلَبَقرِ 

 يقدم الزم يبقى واحد، كاهن كان لو لكن ،كتير كهنة عندهم كان وطبًعا واحد، كاهن عندك كان ولو العيد، وقت هو اللي أسبوع،

   .للرب عظيم احتفال قوي، كبير انك الموضوع .الدمو  الحيوانات، تاصو أ تخيلوا .الصوت حتى تخيلوا .ثواني ٤ كل ذبيحة

 عهد في مش الجديد، لعهدا في إننا وخصوًصا سؤال، نسأل بيخلينا وده .الذبايح كل ،الشعب كل ،خامات أحسن ،بنايين أحسن

   "فيه؟ مبالغ مش ده الكالم" ونقول، نسأل ممكن الهيكل،

 كله، ده الوقتو  ده، العمل وكل المهرة، والصناع واألخشاب، الغالية المعادن وكل كله، ده والنحاس كله، ده الدهب على ُبص

 ممكن ماكانش .ده كل في اتدفعت اللي الفلوس وكل دي، والذبائح الحيوانات وكل ،بالعيد يحتفلوا عشان ألورشليم جم اللي والناس

   للفقرا؟ ويدوها دي الفلوس ياخدوا وبعدين أبسط االحتفال ويخلوا كده من أبسط يبقوا يقدروا ماكانوش كده؟ من أبسط يبقى الموضوع

 ست واحدة وجت .حواليه تالميذه وكان للصليب رايح كان يسوع لما الجديد العهد في حصل اللي كرواافتِ  .كده شبه موقف فيه

 يتباع ده ممكن ماكانش كده؟ عمِلت ليه ده؟ الفلوس تضييع ليه .غالي هد الطيب" وقالوا، اتضايقوا والتالميذ .بالطيب ومسحته

 المقدس الكتاب ."ِحينٍ  ُكل  ِفي َمَعُكمْ  َفَلْستُ  َأَنا َوَأما ِحينٍ  ُكل  ِفي َمَعُكمْ  اْلُفَقَراءَ " لهم، قال  إيه؟ قال يسوع فاكرين للفقرا؟ الفلوس وندي

 لكن لص،اخ الفقرا موضوع على بيعلق مش يسوع لكن بالفقرا؟ بيهتم يسوع مش هو يسوع؛ من متوقعينها مش بحاجة فاجأنا هنا

   .الغني اهللا على مادام تبذير مش مصاريف أي إن والمجد، الحمد كل مستحق إنه لهم بين

 وأحسن بنايين، أمهر جابوا يبنوه، يقدروا هيكل أحسن بنوا .يتعمل ممكن اللي كل عملوا .٨ األول ملوك في حصل يلال ده وهو

 َداُودَ لِ  الرب  َعِملَ  الِذي اْلَخْيرِ  ُكل  َألْجلِ  اْلُقُلوِب، َوَطيِبي َفِرِحينَ  ِخَيِمِهمْ  ِإَلى َوَذَهُبوا" ،٦٦ عدد في مكتوب .وروحوا واحتفلوا خامات،

 " وهم روحوا دول أل ."دي والفلوس ده بالوقت أفيد حاجة عملنا كنا !خسارة يا" بيقولوا، موه ماروحوش ".َشْعِبهِ  َوِإلْسَراِئيلَ  َعْبِدهِ 
   ."ْعِبهِ شَ  َوِإلْسَراِئيلَ  َعْبِدهِ  ِلَداُودَ  الرب  َعِملَ  الِذي اْلَخْيرِ  ُكل  َألْجلِ  اْلُقُلوِب، َوَطيِبي َفِرِحينَ 
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 غنية عبادة قدموا .المجد وٕاله الرحمة إله اهللا، هو هنا الَنص مركز .الهيكل مش الفقرة مركز .كلها دي الفقرة مركز أوريلكو وعايز

 أظهر اهللا :هنا الَنص في بنالقي .شعبه مع بسكناه غنية نعمة أظهر اهللا أوًال، الحظ .مختلفة بطرق باين وده غني، إله عندهم ألن

   .شعبه مع بسكناه غنية نعمة

 من فخرجوا .األقداس قدس لغاية الطريق بطول كبير احتفال وبنشوف العهد، تابوت بينقلوا هنا هم .بعده واللي ٦ عدد على بصوا

   .الكهنة ورجع .الكاروبيم تحت التابوت حطوا وأخيًرا الداخلي، للباب الخارجي، الباب

، َبْيتَ  َمألَ  السَحابَ  َأن  اْلُقْدسِ  ِمنَ  اْلَكَهَنةُ  َخَرجَ  َلما َوَكانَ ١٠" ،١٠ عدد في المكتوب بصوا بِلْلِخْدَمةِ  َيِقُفوا َأنْ  اْلَكَهَنةُ  َيْسَتِطعِ  َوَلمْ ١١ الر 

 إنهم مكتوب مايكونش إنه مقصود كان إنه أعتقد أنا .حاجة تالحظوا عايزكو ".الرب  َبْيتَ  َمألَ  الرب  َمْجدَ  َألن  السَحاِب، ِبَسَببِ 

 لنا بيقول الَنص .الرب محضر وطلبوا رنموا إنهم إشارة أي مفيش لكن .حصل ده يكون ممكن إنه مع الرب، حضور وطلبوا صلوا

 متخيلين متخيلين؟ ."ده الشعب بين هاسكن أنا" قال،و  قرر بنعمته اللي هو اهللا إن بمعنى .حل الرب ومجد خرجوا، الكهنة إن بس

 كان إنه لكو وأضمن الرب، شعب وجمع سنين، ٧ الهيكل يبني قعد عليه؟ اللي بالضغط حاسيين سليمان؟ قلب في بيحصل اللي

   !"حصلت حاجة مافيش لو قوي محِرج هايبقى الموضوع .نفسه عن يعلن الرب ييننمست أدينا" عقله، في بيقول

 قالوا، .هللا بيه يوصلوا بيت يبنوا مصممين كانوا ١١ التكوين في ازاي فاكرين .بابل برج ،ده الكالم عكس دلوقتي بالي في بييجي

" َماءِ  َرْأُسهُ  َوُبْرًجا َمِديَنةً  ألَْنُفِسَنا َنْبنِ  َهُلماْسًما ألَْنُفِسَنا َوَنْصَنعُ  .ِبالس  دَ  ِلَئالَوْجهِ  َعَلى َنتََبد  نعمة ضد الكبريا هنا بنالقي .."اَألْرضِ  ُكل 

 ِإلهُ  الرب  ُمَباَركٌ " ،١٥ عدد في مكتوب .الرب مجد سليمان ١٤ عدد في كده عشان .شعبه وسط هايسكن إنه قرر اللي اهللا

 ِإْسَراِئيلَ  ِإلهُ  رب ال ُمَباَركٌ " .الهيكل في الرب مجد حل لما شافه اللي وكل بيه مر سليمان اللي كل تخيلوا بالكو؟ خدتوا ."ِإْسَراِئيلَ 

 أي أساس على مش الرب بمحضر بنتمتع إننا كلنا وبيفكرنا سليمان، بيفكر ده الكالم ."ِبَيِدهِ  َوَأْكَملَ  َأِبي َداُودَ  ِإَلى ِبَفِمهِ  َتَكلمَ  الِذي

   .الرب نمجد يخلينا شيء ده وٕان حياتنا، في اهللا نعمة عمل بسبب لكن عملناه شيء

 بتحقيق غنية أمانة أظهر كمان لكنه ،شعبه مع بسكناه غنية نعمة أظهر اهللا .كلمته بتحقيق غنية أمانة أظهر اهللا إن كمان بنشوف

 في نفكر تعالوا .شوية هنا نقف تعالوا ."ِمْثَلكَ  ِإلهٌ  َلْيَس  ِإْسَراِئيَل، ِإلهُ  الرب  َأيَها" ،٢٣ عدد في سليمان صالة معايا اقروا .كلمته

 في زيك مفيش النعمة، في زيك إله مفيش األمانة، في زيك مفيش ."مثلك إله ليس رب، يا" .ده المبدأ بيها نشوف اللي الطرق

 َأْسَفُل، ِمنْ  اَألْرضِ  ىَعلَ  َوالَ  َفْوُق، ِمنْ  السَماءِ  ِفي" المبدأ، بيطبق سليمان ازاي بالكو وخلوا .المحبة في زيك إله مفيش الرحمة،

 َوَأْكَمْلتَ  ِبَفِمكَ  َفَتَكلْمتَ  ِبِه، َكلْمَتهُ  َما َأِبي َداُودَ  ِلَعْبِدكَ  َحِفْظتَ  َقدْ  الِذي٢٤ .ُقُلوِبِهمْ  ِبُكل  َأَماَمكَ  الساِئِرينَ  ِلَعِبيِدكَ  َوالرْحَمةِ  اْلَعْهدِ  َحاِفظُ 

 سليمان على أثر اللي ."اْلَيْومِ  َكهَذا ِبَيِدكَ  َوَأْكَمْلتَ  ِبَفِمكَ  َتَكلْمتَ  " :هنا مرتين اتكررت دي، العبارة من بالكو خلوا ".اْلَيْومِ  َكهَذا ِبَيِدكَ 

   .بينفذه بيه بيوعد اهللا اللي .بينفذه بيقوله اهللا اللي إن ببساطة قوي
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 بأمة، وعدهم الرب .سنة ١٠٠٠ بـ قبله اتقالت اللي المواعيد افتكروا .سليمان قلب في بيحصل اللي وفي ده الكالم في نفكر تعالوا

 داود، البن بعرش وعد الرب .شافوه أهمو  بينهم، بحضوره وعدهم الرب .فيها ساكنين ودلوقتي بأرض، وعدهم الرب .أمة وبقوا

 َكِلَمةٌ  َتْسُقطْ  َوَلمْ " ،٥٦ عدد في يقول إنه غريب مش كده عشان .فيه بيسجدوا هموأ بهيكل، وعدهم الرب  .عليه قاعد سليمان وأهوه

اِلحِ  َكَالِمهِ  ُكل  ِمنْ  َواِحَدةٌ  كل بنقولها وانتو أنا اللي الوعود في نفكر لما ."واحدة كلمة وال" سمعتوا؟ .دي اآلية قوي باحب  ."الص 

 .الكنيسة حتى وبنوعد العمل، رئيس بنوعد عيلتنا، نوعدب الحياة، لشريك بنديها اللي الوعود كل نعملها، بنحاول الي والحاجات يوم،
 وعود على لكو أقول أقدر شخصًيا، ناأ لي بالنسبة شك مفيش .فيها ننفذهاب مش اللي المرات وكل بنديها اللي الوعود كل في فكر

   .بإيده بينفذها بفمه بيقولها الرب حاجة كل .كده مش الرب لكن .أنفذها وماعرفتش أسابيع، من حتى أو سنين، من أخدتها

 الرب حمدوا بالكو، وخلوا ،كلمته تحقيق في أمانته على الرب وحمدوا ،بينهم سكناه في بانت اللي النعمة على الرب بيحمدوا كانوا

   .لخطاياهم غفرانه في غنية نعمة أظهر الرب .خطاياهم لهم غفر لما نعمته غنى إظهار على

 لو فمثالً  .النهاية شبه البداية فيها اللي الكتابة طريقة .كده قبل لكو شرحها ديفيد إن عارف أنا التبادلية، الطريقةب مكتوب هنا الَنص

 عن كالمال فيها بنالقي فقرة دي ١١ لعدد ١ عدد من إن مثًال، هاتالقوا ،للفقرات عناوين بتحط المقدس للكتاب ترجمة إيديكو بين

 الفقرتين إن عالمة معمول بتاعي الكتاب في .ذبايح قدم سليمان إن ٦٢ عدد في مكتوب .ليها موازية فقرة فيه هانالقيو  .الذبايح

 مراية برضو هاتالقيهم ،٤و ٢ للفقرتين رحت ولو .لبعض مراية هنا والنهاية فالبداية ذبايح، فيهم عيد، فيهم احتفال، فيهم .متوازيين

 الفقرة وهاتالقي .الشعب وبيبارك الرب بيبارك وهو سليمان صالة هاتالقي ٢١ لعدد ١٢ عدد نم الفقرة على بصيت لو .لبعض

 مركز عتَبرتُ  اللي فقرة آلخر يجيبنا وده .متوازيين ٤و ٢ والفقرتين متوازيين، ٥و ١ الفقرة يعني .٦١ لعدد ٥٤ عدد من ليها الموازية

   .كله الَنص

 هانالقيها الهيكل تدشين في الشعب عن بالنيابة سليمان صالة وجوهر .٥٣ عدد لغاية ٢٢ عدد بين الفقرة في هانالقيه الَنص قلب

 َعْبِدكَ  َتَضرعَ  َواْسَمعْ ٣٠" ،٣٠ عدد "،اْلَبْيتِ  هَذا َعَلى َمْفُتوَحتَْينِ  َعْيَناكَ  ِلَتُكونَ " :للرب قال ما بعد إيه قال سليمان بصوا .٣٠ عدد في

 هنا، خط حطوا "،َسِمْعتَ  َوإَِذا السَماِء، ِفي ُسْكَناكَ  َمْوِضعِ  ِفي َأْنتَ  َواْسَمعْ  اْلَمْوِضِع، هَذا ِفي ُيَصلونَ  ِذينَ ال  ِإْسَراِئيلَ  َوَشْعِبكَ 

 قوي سهل هنا، بتحصل اللي الحاجات كل ومع عدد، ٦٦ فيها فقرة في .ده الكالم من بالك ماتاخدش إنك قوي سهل ".َفاْغِفْر "

 مش هنا الَنص محور إن بالك ماتاخدش ممكن دي، الذبايح وكل دي، بتحصل اللي الدوشة كل في الَنص، مركز منك يضيع

   .فداء ويالقوا اهللا مع فيه يتصالحوا مكان لكن فيه، هايعبدوا مكان مش الهيكل .الرب لكن الهيكل،

 :٣٤ عدد .دي العبارة بنالقي مرة كام معايا بصوا لكن كله الَنص هاقرا مش .كتير متكررة عبارة هانالقي ٣٤ عدد على نبص لما

 عدد في تاني ومرة ."َعِبيِدكَ  َخِطيةَ  َواْغِفْر  السَماءِ  ِمنَ  َأْنتَ  َفاْسَمعْ ٣٦" :٣٦ عدد ."َشْعِبكَ  َخِطيةَ  َواْغِفْر  السَماءِ  ِمنَ  َأْنتَ  َفاْسَمعْ ٣٤"
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 َصَالَتُهمْ  ُسْكَناكَ  َمَكانِ  السَماءِ  ِفي َفاْسَمعْ ٤٩" ،٤٩ عدد في وبعدين ."َواْغِفْر  ُسْكَناكَ  َمَكانِ  السَماءِ  ِمنَ  َأْنتَ  َفاْسَمعْ ٣٩" ،٣٩

   ."ِإَلْيكَ  ِبهِ  َأْخَطُأوا َما ِلَشْعِبكَ  َواْغِفْر ٥٠ َقَضاَءُهْم، َواْقضِ  َوَتَضرَعُهمْ 

 على فسبحه .بينهم يسكن ورضي صالح كان والرب .بينهم يسكن اختار إنه نعمته على اهللا سبح سليمان .التسلسل في فكروا

 مش إننا لك وأقول كمان خطوة أخد عايز" للرب، قال جرأة لحظة في سليمان وكأن .بإيده ونفذه بفمه قاله اللي نفذ إنه أمانته

 انت .صح بطريقة معاك هانتعامل مش إننا رب يا عارف انت .خطايا بنعمل كلنا فاحنا أمين،و  رحيم انت إنك ومع .ِعِدل هانمشي

   ."أمناء غير واحنا أمين هاتبقى

 على سةمؤسَ  الرب أمانة .أمانتي على متوقفة مش الرب أمانة .مشجع كالم ده أنا لي بالنسبة لكن إيه، انت فعلك رد عارف مش

 ِمنْ  َوُيَطهَرَنا َخَطاَياَنا َلَنا َيْغِفرَ  َحتى َوَعاِدٌل، َأِمينٌ  َفُهوَ  ِبَخَطاَياَنا اْعَتَرْفَنا ِإنِ ٩" ،٩ :١ األولى يوحنا في مثالً  فمكتوب .هو شخصه

 بيقوله الكتاب اللي ده مش هللا؟ بيها نتقدم ممكن كتير إمكانيات عندنا أو حلوين؟ ناس ألننا هل ليه؟ كده وبيعمل ".ِإْثمٍ  ُكل.   

 خونة، هم .أمين ألنه لكو، باقول تاني مرة يغفر؟ الزم هلي هايسمع؟ اهللا ليه" إيه، بيقول سليمان اسمعوا .السبب لنا بيقول ٥٣ عدد

 َأْفَرْزَتُهمْ  َأْنتَ  ألَنكَ ٥٣" ليه؟ .ويغفر يسمع إنه الرب من مطلوب لكن الموعد، أرض من خرجوا إنهم لدرجة أمناء غير هم .أمين وهو

 هايسمع الرب ."الرب  َياَسيِدي ِمْصرَ  ِمنْ  آَباَءَنا ِإْخَراِجكَ  ِعْندَ  َعْبِدكَ  ُموَسى َيدِ  َعنْ  َتَكلْمتَ  َكَما اَألْرِض، ُشُعوبِ  َجِميعِ  ِمنْ  ِميَراثًا َلكَ 

 هي اهللا، نعمة هي كلها الفكرة ."نعمتك أساس على لكن خطيتنا، أساس على ماتشوفناش" بيقول، ناك سليمان كأن .السما من

   .اهللا رحمة

 وكان .يعدوها ماعرفوش إنهم لدرجة الذبايح أنواع كل وقدموا مجتمع، الشعب كل نكا .غنية عبادة ده الَنص ونهاية أول في شفنا

   .رحيم يفضل ووعدهم رحيم وكان وأمين، ،رؤوف الرب ألن ليه؟ .جًدا مقبول شيء

 نتنقل تعالوا .عنده ما بأغلى مابخلش إلله عندهم حاجة بأي مابخلوش .٨ األول ملوك في شفناها اللي العبادة صورة دي هي

 اللي وهم القديم، العهد في الغنية العبادة شكل ده لو إن هي، الحقيقة .حالًيا الكنيسة في والسجود العبادة صورة ونشوف دلوقتي

 العبادة شكل يبقى ازاي ازاي؟ شكلها يبقى الجديد العهد في احنا بتاعتنا العبادة المفروض يبقى العهد، ظالل على عايشين كانوا

 .اهللا مجد رسم هو يسوع إن لنا لقا .العبرانيين كاتب قاله اللي فاكرين خليكو الشخصية؟ حياتنا في العبادة شكل إيه كنيسة؟ال في
 اللي واألمانة والنعمة الرحمة زي حاجة كل القديم، العهد في اهللا عن عرفناها حاجة كل إن بمعنى .جوهره ورسم اهللا مجد بهاء هو

   .الجديد العهد في يسوع في اتجسد ده كل القديم، العهد في شفناها
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 هو يسوع .الغنية اهللا نعمة تجسيد هو يسوع إن مثالً  بنشوف .يسوع في بقوة بنالقيهم القديم، العهد في ورحمة وأمانة نعمة شفنا فلو

 سكن .بيننا عاش يعني "خيم" معناها هنا الكلمة نفس ."َبْيَنَنا َوَحل  َجَسًدا َصارَ  َواْلَكِلَمةُ ١٤" ،١٤ :١ يوحنا .الغنية اهللا نعمة تجسيد

 بمعنى ".َوَحقا ِنْعَمةً  َمْمُلوًءا اآلِب، ِمنَ  ِلَوِحيدٍ  َكَما َمْجًدا َمْجَدُه، َوَرَأْيَنا" .الهيكل أو االجتماع خيمة معناها اللي الكلمة هي هي .بيننا

   .عليه يشاور سليمان هيكل إن مقصود كان اللي الهدف هو كان يسوع إن

 لكن الجليل، منطقة في األرض على مشي الرب لما بس اتحقق مش بيننا كناهوسُ  بيننا، حل اهللا مجد .الجميلة الحاجة على بصوا

 كل فيقدر شعبه على روحه يسكب إنه سلطانوال الحق ليه بقى بقيامته يسوع إن ،٢ أعمال في بطرس قاله اللي فاكرين خليكو

 لو .فينا ساكن اهللا مجد .األرض في ماشية صغيرة سليمان هياكل وكأننا .اهللا بحضور نتمتع ككنيسة وكلنا لوحده، مننا واحد

، ساكن يسوع أيوة،" بيقول، الواحد لو .الرب مجد فاهمين مش نبقى عندنا، مهم مش ده الموضوع نبقى عادي، حياته ويكمل "في 

   .جوانا ساكن والحق، النعمة كلي الكون إله إن إيه يعني فاهمين مش

 قصة نفتكر تعالوا .الغنية اهللا أمانة تجسيد هو يسوع .المسيح في الغنية األمانة بنشوف وكمان .المسيح في الغنية النعمة بنشوف

 مكتوب، .وعد فيه إن بنالقي والحية، وحوا آدم لعنة بنشوف ما وسط .١٥ :٣ التكوين في عدن، جنة أول من لشعبه اهللا فداء

 إن شفنا .يسوع في ده عمل والرب ."َعِقَبهُ  َتْسَحِقينَ  َوَأْنتِ  َرْأَسِك، َيْسَحقُ  ُهوَ  .َوَنْسِلَها َنْسِلكِ  َوَبْينَ  اْلَمْرَأِة، َوَبْينَ  َبْيَنكِ  َعَداَوةً  َوَأَضعُ ١٥"

 ُيِقيمُ  " له، وقال ،١٨ التثنية في موسى وعد اهللا إن شفنا .المسيح في كده وعمل نسله، في إبراهيم، في األمم يبارك إنه وعد الرب

 نسله من هاينقطع مش إنه داود وعد الرب .المسيح في كده وعمل "،َتْسَمُعونَ  َلهُ  .ْثِليمِ  ِتكَ ِإْخوَ  ِمنْ  َوَسِطكَ  ِمنْ  َنِبيا ِإلُهكَ  الرب  َلكَ 

 تهم،خطي يرفع مسيا الشعب هايدي إنه عياءإش ِسفر في وعد الرب .داود كرسي على جلس اللي الملك يسوع إدانا والرب الملوك،

 حزقيال وعد الرب ."العالم خطية يرفع الذي اهللا حمل هوذا" بيقول، المعمدان يوحنا نالقي يوحنا إنجيل على الجديد العهد نفتح ولما

 .واآلمين النعم المسيح في إن قال بولس كده عشان .يسوع في فين؟ ده ولقينا وفداء، اهللا مع مصالحة فيه بمكان القديم العهد في
 يسوع ييجي لكن .القديم العهد في تشققماتح لهاك واألنبياء، ٕاشعياء،و  والتثنية، والخروج، التكوين، في اللي دي الوعود كل وكأن

 كنوز كل هفي وٕان فداءنا، هو تطهيرنا، هو برنا، هو حكمتنا، هو المسيح إن بيقول مثالً  بولس بنالقي .دي المواعيد كل ويحقق

   .المسيح يسوع األمين؛ المسيا في هانالقيها محتاجينها حاجة أي .والمعرفة الحكمة

 فكرة محور .الهيكل قلب هي اللي ،الغنية اهللا رحمة تجسيد هو وأخيًرا، ،الغنية اهللا أمانة وتجسيد ،الغنية اهللا نعمة تجسيد هو يسوع

   .ويغفر بيسمع اهللا فيه بنشوف اللي المكان إنه لكن المبنى، مش الهيكل

ْرَنا َقدْ  َفِإذْ ١" ،٥ رومية في بيقول بولس َنا اهللاِ  َمعَ  َسَالمٌ  َلَنا ِباِإليَمانِ  َتَبرِذي٢ اْلَمِسيِح، َيُسوعَ  ِبَربُخولُ  َلَنا َصارَ  َقدْ  َأْيًضا ِبهِ  الالد 

 لكن خالص، متمردين بيشوفنا مش اهللا أخوة، يا ".اهللاِ  َمْجدِ  َرَجاءِ  َعَلى َوَنْفَتِخرُ  ُمِقيُموَن، ِفيَها َنْحنُ  الِتي النْعَمةِ  هِذهِ  ِإَلى ِباِإليَماِن،
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 وازاي .بجرأة النعمة عرش ندخل إننا دعوة ولينا لمحضره، بالدخول الحق دلوقتي لينا .المسيح مع ووارثين ،وبناته والده بيشوفنا

 اللي اهللا غضب ملحات الذنب، عننا شال يسوع .الصليب على المسفوك بالدم لكن الفضة، أو بالدهب بناخده مش ده؟ الحق ناخد

   .هللا الدخول حق لينا يكون عشان لماتح خطيتي، بسبب

 قد يبقى اهللا، ونعمة ورحمة أمانة على فعلهم ورد القديم العهد في الناس حال ده كان وٕان !ورحمته وأمانته نعمته غنى على سالم يا

 استجابة له الزم الغني المخلص .غنية استجابة له الزم الغني المخلص المسيح؟ يسوع الغني المخلص على فعلنا رد يكون إيه

 الغنية، لألمانة الغنية، للنعمة فعلنا رد إيه ده؟ زي إله على فعلنا رد إيه .٦١ لعدد ٥٤ عدد من سليمان صالة في شفناه وده .غنية

   .اهللا أمانة على القلب من تسبيح أوًال، ليه؟ استجابتنا إيه اهللا؟ ابن دم تمنها كان اللي الغنية للرحمة

 َلمْ " بيقول، .أكبر راحة لقينا احناف راحة، لقوا هم كانوا إذا ."ِإْسَراِئيلَ  ِلَشْعِبهِ  َراَحةً  َأْعَطى الِذي الرب  ُمَباَركٌ  " ،٥٦ عدد على بصوا

اِلحِ  َكَالِمهِ  ُكل  ِمنْ  َواِحَدةٌ  َكِلَمةٌ  َتْسُقطْ  ِذي الصمَ  التسبيحنا مستحق اهللا .أمانته على التسبيح مستحق اهللا ".َعْبِدهِ  وَسىمُ  َيدِ  َعنْ  ِبهِ  َتَكل 

   .والجماعي الفردي المستوى على وحمدنا

 الناس وكان شهرين، أو شهر من بيوعظ سمعته .واشنطن العاصمة في قسيس مارك ،Mark Dever ديفير مارك باحب أنا

 "ورحمته؟ ونعمته المسيح بمحبة جديد من قلبك بتولع ازاي نفسك؟ كربتف ازاي باإلنجيل؟ نفسك بتوعظ ازاي مارك، يا" بيسألوه،
 ’مارك؟ يا كازي’ لي، يقول حد أالقي ممكن .التحية رد في طريقتي هي كده، بيها باعمل اللي الطرق أبسط من" لهم، فقال

 أفكر باحاول لكن الناس، عن مختلف نفسي أعملب وال باهزر مش أنا ’.استحقه اللي م أحسن’ أقول، أقدر ما قد على فاتعودت

   ."ورحمته اهللا نعمة بفضل هي عندي حاجة أي إن دايًما نفسي

 ونعمة صالح تفتكر إنك نفسك تدربب دايًما هل .سؤال أسألك عايز "؟اهللا أمانة بنعلن دايًما احنا هل" سؤال، قدامنا بيحط وده

 في ده يكون ما وأول قلوبنا، في الً أو  كده، نعمل الزم المسيح؟ في اللي ليك اهللا صالح في وتتأمل وقت بتاخد هل الرب؟ ورحمة

   .للعالم نعلنه قلوبنا،

 ِإنْ " لهم، وقالوا اليهود القادة على فردوا ،تاني المسيح باسم مايتكلموش قالولهم لما ٤ أعمال في والتالميذ سبطر  فاكرين خليكو

 كلنا قدامنا أحط وعايز ."َوَسِمْعَنا َرَأْيَنا ِبَما َنَتَكلمَ  الَ  َأنْ  ُيْمِكُنَنا الَ  َنْحنُ  ألَنَنا٢٠ .َفاْحُكُموا اِهللا، ِمنَ  َأْكَثرَ  َلُكمْ  َنْسَمعَ  َأنْ  اهللاِ  َأَمامَ  َحقا َكانَ 

 من أرواحنا أنقذ إنه حاجة، أهم لكن معانا، كرمه على الرب نشكر وشرب، وأكل بيت إداني إيه؟ إدانا الرب .ده السؤال نفس

   .المسيح في عملهولنا اللي كل على الرب باركوا دي؟ الحقيقة قصاد نسكت ازاي .األبدي الجحيم
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 ِإذْ  ِإلِهَنا الرب  َلَدى َكاِمالً  َقْلُبُكمْ  َفْلَيُكنْ ٦١" ،٦١ عدد على بص .اهللا لكلمة قلبي تكريس :٢ رقم .اهللا أمانة على القلب من تسبيح

 طاعة مش جزئية، طاعة مش  .طاعتنا كامل مستحق اهللا إن هي الحقيقة ."اْلَيْومِ  َكهَذا َوَصاَياهُ  َوَتْحَفُظونَ  َفَراِئِضهِ  ِفي َتِسيُرونَ 

 الطرق من صالح؟ إله مع نتجاوب ازاي .ساعة وكل يوم كل عمل، كل كلمة، كل فعل، كل فكر، كل في كاملة، طاعة لكن كتيرة،

 سليمان اسمع شيء؟ كل في الرب بنطيع هل "شيء؟ كل في اهللا كلمة بنطيع احنا هل" :هو فالسؤال .طاعته هي هنا شفناها اللي

 سامعين؟ "،ِإَلْيهِ  ِبُقُلوِبَنا ِلَيِميلَ ٥٨ .َيْرُفَضَنا الَ وَ  َيْتُرَكَنا َفالَ  آَباِئَنا َمعَ  َكانَ  َكَما َمَعَنا ِإلُهَنا الرب  ِلَيُكنِ ٥٧" ،٥٨و ٥٧ عدد في إيه بيقول

 القلب ونطلب بنصلي احنا هل :نسأل يخلينا وده .أطيعه الزم يبقى خلصني، الرب .الرب من ونطلبها نصلي الزم الطاعة حتى

 مع موجودين اإلنسان ومسئولية اهللا سيادة ؟الكامل القلب عايزين بنسعى احنا هل لكن  "وخالص، صليت أنا:"ماتقولش الكامل؟

   .بعض

 لكلمة قلبي وتكريس ،للرب القلب من تسبيح الغني؟ التجاوب شكل هو إيه اهللا؟ مع نتجاوب ازاي .اهللا مراحم على االعتماد أخيًرا،

   .بنختم واحنا ٦٠و ٥٩ عدد على نبص تعالوا .اهللا مراحم على دائم اعتماد أخيًرا،و  ،اهللا

 َشْعِبهِ  َوَقَضاءَ  َعْبِدهِ  َقَضاءَ  ِلَيْقِضيَ  َوَلْيًال، َنَهاًرا ِإلِهَنا الرب  ِمنَ  َقِريًبا الرب  َأَمامَ  ِبهِ  َتَضرْعتُ  الِذي هَذا َكَالِمي َوِلَيُكنْ ٥٩" قال، سليمان

   ".آَخرُ  َوَلْيَس  اهللاُ  ُهوَ  الرب  َأن  اَألْرضِ  ُشُعوبِ  ُكل  ِلَيْعَلمَ ٦٠" ،٦٠ عدد ليه؟ .اهللا مراحم بيطلب سامعين؟ ."ِإْسَراِئيلَ 

 مش وكأننا نعيش إننا هو أخوة يا اهللا مراحم على رد أسوأ .اهللا لرحمة دائم احتياج في احنا .اهللا مراحم اجينمحت دايًما احنا الحقيقة

 من وأكتر أكتر أتخلص محتاج أنا .لصأتخ محتاج ولسة اتخلصت، أنا .الرب رحمة محتاجين دايًما احنا .الرب مراحم محتاجين

 واعتماد أكبر، وحب أقل، وكبرياء أكتر، حنان عندي ويبقى المسيح، صورة على أكتر وأتشكل الوثنية، سطوة من الخطية، سطوة

   .أقل الذات على

 الرب، بنعمة هنا، والكنيسة .اهللا هو الرب إن هايعرفوا الناس سيح،الم صورة على ويشكلنا يغيرنا اهللا لما إنه الموضوع في والجميل

   .غيره إله مفيش وٕان اهللا، هو الرب إن يعرفوا الشعوب كل عايزة

 ونطلب هللا بنتضرع هل" :هو والسؤال ."دي الناس وسط شغال اهللا أكيد" يقولوا، والناس حياتنا يغير عشان السما إلله نصلي خلونا

   العالم؟ يعرفه اللي ده التغيير بنطلب هل "حياتنا؟ في المخلصة اهللا كلمة

 فريق ما أثناء .الكنيسة وفي اهللا، شعب تاريخ من ده الرائع الوقت في كانت اللي اإلنجيل، في اللي الغنية العبادة صورة دي هي

   .صغيرين سؤال كام أسألكو عايز طالعين، وهم .اهللا كلمة مع نتجاوب فرصة عندنا يكون عايز دلوقتي، بيطلع العبادة
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 إن " قال، John Piper بايبر جون فكرك؟ كل من قوتك، كل من نفسك، كل من قلبك، كل من الرب بتعبد هل" :األول أسألك عايز

 ."القلب ومحبةِ  وعواطفِ  لمشاعرِ  إحياءٌ  هو العبادة في القلبِ  انغماَس  إن  .هشخصِ  بهاءِ  عن بفرحٍ  هللا تعبيرٍ  طريقةُ  هي العبادة

 تموتُ  اهللا، ناحيةِ  من مشاعُرنا تموتُ  عندما" ."العبادة تموتُ  اهللا، ناحيةِ  من مشاعُرنا تموتُ  عندما" ده، الكالم كمان اسمعوا

 الكبرياء، هو قدامنا بيحطه العالم اللي قلبك؟ في بتزاحمها تانية محبة فيه هل "هللا؟ محبتك أخبار إيه" :أسألك وعايز ."العبادة

 ةدواخ اللي هي هل العالم، لنا بيقدمها اللي المائدة كل دي، الحاجات كل واالستقرار، والراحة والنجاح، والشهرة الفلوس، رف،التعج
   الرب؟ وال القلب،

 .ونعمته ورحمته، اهللا، أمانة في متأصلة اهللا محبة تكون ،الكنيسة في بيتي، في حياتي، في قلبي، في يكون إن باصلي كده عشان
   .للرب غنية عبادة تقديم هو الطبيعي فعلنا رد فيبقى للرب متجهة تكون قلوبنا إن باصلي


