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الفداء   تاريخ 

مقدمة 

ديفيد بالت  . د

ٔٓ \ ٔ \ ٕٓٔٓ  

عجائب من كممة عايز أوريكو النياردة . ٔيا ِسفر التكوين أصحاح الو كان معاك كتابك المقدس، افتح مع
عايزين نشوف مجد اهلل في . الكتاب المقدسأصحاح في  ٔٔفيو حاجات كتير قوي في أول . اهلل

لو فاتت منا الحقائق المي جًدا فأساسية دي صحاحات األ. كممة اهللفي  دياألولى التأسيسية  اتاألصحاح
الحقائق المي ىنا . حط أساس لكل حاجةيب هد الِقسم. مش ىانفيم كممة اهلل كميا ٔٔلـ  ٔفي التكوين من 

 . باقي الكتاب المقدسبتورينا كمان ليو الزم نقرا 

وحقيقة  احنا مين كجزء من الخميقةوعن  مين ىو اهللحقائق الكبيرة عن المي عايزين نشوفو النياردة ىو ال
اممة المي ب المقدس بالترتيب نقدر نشوف القصة الكعايزين واحنا بنقرا الكتا. ولزوم الخالص والخطية إبميس

وف نشلكن  مالياش عالقة ببعضعايزين نشوف إن كممة اهلل مش شوية كتابات وقصص . في كممة اهلل
 . بيرةصة كق وبيعممواإن كل حاجة بتكمل التانية  ازاي

ة وفي آخر السمسل ٔٔلـ  ٔمقدمة وناخد فكرة عن الِقسم المي من التكوين عشان كده النياردة ىانشوف 
وأثناء كده عايزكو . بس الحقيقة ىي إن القصة مش بتخمص أبًدا. فيوبتنتيي القصة المي  الختامىانشوف 

 ٙوىانَقسِّم القصة في الُنص لمقدمة وخاتمة و. قصة فداء واحدة كبيرة ىوتشوفوا ازاي إن الكتاب المقدس كمو 
 . أجزاء في الُنص

ىاتبقى كل وعظة وأقسام من كممة اهلل  ٙنشوف ىا. مختمفة فصوليعني ىايبقى عندنا أجزاء مختمفة وكمان 
وعايزين نشوف ازاي إن كل ده بيكمل . في اآلخر وختام فصل ٓ٘فاحنا عندنا مقدمة و. فصلعن عبارة 

وىانبدأ النياردة باألصحاحات . شعبو من أجل مجد اسمو ان نشوف في اآلخر ازاي اهلل فدىبعضو عش
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بميس والخطية، والخميقة واإلنسان طبيعة اهللىا عايزين نشوف في. االفتتاحية في ِسفر التكوين ، ونشوف ازاي وا 
 . مستعدين؟ يالال بينا. إن كل ده بيورينا احتياجنا لمفداء

ِفي اْلَبْدِء َخَمَق اهلُل ". العظيمالخالق هلل ىو اإيو المي بنعرفو عن اهلل من بداية القصة؟ بنعرف إن . طبيعة اهلل
وده معناه إن اهلل " ،ِفي اْلَبْدِء َخَمَق اهللُ ". الجممة دي لوحدىا تخمينا نكمل باقي الِسفر" .السَّسَماَواِت َواأَلْرَض 

. كان ومازال وىايفضل موجود لألبد. مين المي خمق اهلل؟ ماحدش خمق اهلل. كان موجود من البدء. ماتخمقش
 . من ال شيء وىو المي بدأ الخميقة

وأنا باحب المي قالو روبرت زاسترو . رة في عصرنا ضد الحقيقة دياحنا عارفين إن فيو نظريات وأفكار منتش
Robert Zastrow ،  المي كان في يوم من األيام مدير معيد الدراسات الفضائية جوداردGoddard  في

 األساسيةَ  العناصرَ  أنَّس  في التفاصيل،  يرَ  ااختالفً  ىناكَ  إنَّس "كتب كده وقال، . الفضائية NASAوكالة ناسا 
لقد كانوا . الالىوت ه إال عمماءُ لمدىشة، لم يتوقعْ  مثيرٌ  وىذا تطورٌ . الفضائي متطابقةٌ  والرأيِ  التكوينِ  فرِ في سِ 
ألننا،  من العدمِ  أدلًة عمى بدايةٍ  نجدَ  أنْ  ، لم نتوقعْ العمماءُ  المقدس، لكننا نحنُ  الكتابَ  قون كممةَ دِّ َص دائًما يُ 

لن  العممَ  يبدو وكأنَّس . لموراء راجعين بالزمنِ  والنتيجةِ  السببِ  نا لسمسمةِ عِ ين في تتبُّب حتى عيٍد قريب، كنا ناجحِ 
 ، تنتيي بو القصةُ المنطقِ  بقوةِ  يؤمنُ  الذي كانَ  مَ الِّ العَ  حيث أنَّس . الخميقةِ  عن سرِ  الستارَ  أبًدا أن يزيحَ  يقدرَ 

 عمىيو رجلَّس  رُ جُّب يَ  وبينما، أعمى قمةٍ  قيرِ  كِ ْش وعندما كان عمى وَ  الجيِل، جبالَ  دَ عِ لقد َص . جٌ مزعِ  لمٌ وكأنيا حُ 
 ." قرونٍ  ين ىناك منذُ من الالىوتيين الجالسِ  مجموعةً  ، يجدُ صخرةٍ  آخرِ 

وده معناه إنو بما إنو ىو الخالق العظيم فيو مش زي . متعالي فوق كل الخميقةىو و العظيمالرب ىو الخالق 
مفيش .  قةاهلل سامي ومتعالي فوق كل الخمي. جزء من اهللاهلل مش جزء من الخميقة، والخميقة مش . الخميقة

ماكانتش  ٖوعشان كده مفيش حاجة في أصحاح . كوين ماكانتش تحت سيطرتوحاجة حصمت في ِسفر الت
 . لكو وُحكموكل شيء تحت سيطرة مُ . تحت سيطرتو

خمق كل شيء تحت سمطانو وعمل قوانين لُحكم خميقتو، وده موجود في اهلل . اهلل ىو القاضي البارثالثًا، 
فعمى طول بنشوفو القاضي البار، المي بيدين . ، لكن زي ما انتو عارفين، القوانين اتكسرتٖو ٕأصحاح 
من صحاحات األالكالم ده واضح جًدا في . كل أحكامو مقدسة. كل أحكامو نقية. وكل أحكامو عدل. الخطية
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، كل واحد فينا ىايجيمو يوم اسمعوا يا اخوة. ودي حقيقة صادمة ليناأحكامو عدل وحق ومقدسة، . ٔٔلـ  ٔ
 . ىايدينك عمى خطيتك، وىايكون عادل. ويقف قدام اهلل القاضي

اهلل محب محبة فائقة وصالح . ، الميتم باحتياجاتناالمخمص الرحيم، لكن كمان البارالقاضي اهلل مش بس 
وسواء شفنا نعمتو ورحمتو قبل دخول الخطية لمعالم، أو عمى طول بعد دخول الخطية العالم، فاحنا . إلى األبد

 . من ِسفر التكوين، بنشوف اهلل المخمص الرحيم ٔٔلـ  ٔمن أصحاح 

، من بداية المخمص الرحيم، والقاضي البار ،متعاليلك الم، الخالق العظيم :المي قدامناىي دي صورة اهلل 
لص رحيم اهلل مش قاضي عادل في وقت، ومخ. كل الصفات دي في كل وقتعنده واهلل . الكتاب المقدس
الصفات دي . ىو دايًما الخالق العظيم والممك المتعالي. عادل ومخمص رحيماهلل دايًما قاضي . في وقت تاني
 . أو في حياتنا عمى َمْر التاريخ شخصية اهلل، سواء في كممتوىاون في مافيياش ت

من التكوين،  ٕو ٔالخميقة زي ما جت خصوًصا في أصحاح . طبيعة الخميقةعايزين نشوف في األول 
َوَخاِلَيًة، َوَعَمى َوْجِو اْلَغْمِر َوَكاَنِت اأَلْرُض َخِرَبًة . ِفي اْلَبْدِء َخَمَق اهلُل السَّسَماَواِت َواأَلْرَض ". بكممة اهلل اتشكمت

 " .، َفَكاَن ُنورٌ «ِلَيُكْن ُنورٌ »: َوَقاَل اهللُ . ُظْمَمٌة، َوُروُح اهلِل َيِرفُّب َعَمى َوْجِو اْلِمَياهِ 

 : "ٖفي عدد . حطوا تحتييا خط كل ما تشوفوىا. كتير قوي" قال"ىاتالقوا كممة . كان اهلل يقول حاجة فتتخمق
 : "ٗٔفي عدد ." َوَقاَل اهللُ  : "ٔٔفي عدد ." َوَقاَل اهللُ  : "ٜفي عدد ." َوَقاَل اهللُ  : "ٙفي عدد ." َوَقاَل اهللُ 
اهلل يتكمم فتتخمق  ."َوَقاَل اهللُ  : "ٕٙفي عدد  ."َوَقاَل اهللُ  : "ٕٗفي عدد ." َوَقاَل اهللُ  : "ٕٓفي عدد ." َوَقاَل اهللُ 

 . الخميقة كميا اتكونت بكممتو، وخاضعة لكممتو. أي حاجة في الكون كاستجابة لكممة اهلل

 . وممسوكة بقوة اهلل، اتكونت بكممة اهللالخميقة 

البحار تقف عند . بنالقي ىنا النجوم اتحطت واتثبتت بقوة اهلل. ٔبصوا عمى كمال قوة اهلل الموجود في تكوين 
اهلل ىو المي ماسك كل . الشمس والقمر بيطمعوا وينزلوا عمى األرض بقوة اهلل. األرض عند حتة معينة بقوة اهلل

. واإلنسان مسنود عميو. كل سمكة في البحر، وطائر في السما، ومخموق عمى األرض مسنود بقوتو. شيء
السبب الوحيد المي مخمي قمبنا بيدق دلوقتي . و قوة اهللَفسي دلوقتي هالسبب الوحيد المي مخميني أعرف أخد نَ 
حتى لو انت قاعد معانا النياردة وبتكره اهلل فالحقيقة ىي إن الَنَفس . ىو إن اهلل بَنْفُسو ىو المي ماسك قموبنا
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 ىا،كل تفاصيلباهلل ىو المي ماسك كل الخميقة، . المي انت بتاخده دلوقتي جاي من الشخص المي بتكرىو
 . ولو سحب قوتو لجزء من الثانية، كل شيء في الخميقة مش ىايبقى لو وجود في الجزء ده من الثانية. بقوتو

في حصة العموم وتسمع عن تغير الُمناخ ونمو النبات، وعمل األجسام، وتالقي يا طمبة، لما تكون قاعد 
أي حاجة من . جة قائمة بذاتياعندك نظريات كتير وقواعد كتير بتحكم الخميقة، خميك عارف إن مفيش حا

َوَحاِمٌل ُكلَّس "، ٖ: ٔكمان مجد المسيح، ألنو مكتوب في عبرانيين  الخميقة بتبين لنا. دول اهلل ىو المي مثبتيا
 ." الَّسِذي ُىَو َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، َوِفيِو َيُقوُم اْلُكلُّب "، ٚٔ: ٔوفي كولوسي ." اأَلْشَياِء ِبَكِمَمِة ُقْدَرِتوِ 

 . دليل عمى صالح اهلل، وكمان، ىي وممسوكة بقوة اهلل، اتكونت بكممة اهلليقة لإن الخقمنا 

وفي " .َوَرَأى اهلُل ذِلَك َأنَّسُو َحَسنٌ "، ٓٔزي ما احنا عارفين إنو من أول اليوم التالت بنالقي مكتوب في عدد 
وىكذا لغاية آخر األصحاح " .اهلُل ذِلَك َأنَّسُو َحَسنٌ َوَرَأى ": ٛٔوفي عدد " .َوَرَأى اهلُل ذِلَك َأنَّسُو َحَسنٌ : "ٕٔعدد 

 " .َوَرَأى اهلُل ُكلَّس َما َعِمَمُو َفِإَذا ُىَو َحَسٌن ِجدًّا: "ٖٔفنالقي في عدد 

الخميقة ىي تعبير عن الَجمال والرقة . مش حاجة بعيدة عن اهلل، لكنيا حاجة نابعة من اهللالصالح ده 
كل النظام والَجمال المي في الكون بيعمن مجد . الخميقة بتعكس الصفات دي. والصالح األبدي المي في اهلل
بنشوف، زي ما مكتوب في فمما نشوف كل الحاجات الجميمة المي في الخميقة، . اهلل ألنو انعكاس لصالح اهلل

 . ىي دي صورة الخميقة، بما فييا اإلنسان. ، شخص اهللٔرومية 

، ٕٚتعالوا نشوف عدد . قبل دخول الخطية العالم خصوًصافكر معايا دلوقتي في اإلنسان كجزء من الخميقة، 
 .لكن ممكن يتحفظ، ٖسنتين أو  عمرهالمي ظيا لمطفل فَّس عدد مش سيل في الحفظ زي اآليات المي بنحَ وده 

أنا مش " .َذَكًرا َوُأْنَثى َخَمَقُيمْ . َعَمى ُصوَرِة اهلِل َخَمَقوُ . َفَخَمَق اهلُل اإِلْنَساَن َعَمى ُصوَرِتوِ "بيقول،  ٕٚ: ٔالتكوين 
 اهلل خمقنا عمى صورتو؟يعني إيو . ىم حافظينو عارف والدي فاىمين قد إيو من الكالم ده، لكن عمى العموم

كنا امبارح قاعدين في البيت، كانت ليمة العيمة بتاعتنا، وكنا عاممين خيمة في الجنينة وقاعدين فييا بنعبد 
احنا  يعني إيو" :سنين ٖالمي عنده  Calebالمي عنده سنتين وكالب  Joshuaوكنا بنقول لجوشوا . الرب

 " ىانشرح الكالم ده ازاي؟: "وقمنا لبعض Heatherفبصيت أنا وىيذر  "اتخمقنا عمى صورة اهلل؟
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: أصحاح من التكوين ٔٔمرات في أول  ٖوىانشرح الكالم ده لينا احنا ازاي؟ بنالقي الكالم ده مكتوب 
يقولوا إننا اتخمقنا عمى صورة اهلل، لكن وال شاىد منيم بيفسر بكميم . ٙتكوين الفي و ٕٚو  ٕٙ: ٔتكوين 

 احنا مخموقين عمى صورتو؟  يعني إيو. الكالم ده بطريقة مباشرة

، مختمف انعكاس فريد هللإننا مخموقين عمى صورة اهلل يعني إننا . تعالوا نشوف الكالم ده في السياق بتاعو
احنا عارفين إن فيو اختالفات كبيرة قوي بيننا . اتشكمنا عمى صورة اهللاحنا . ن أي حاجة تاني في خميقتوع

لما عارفين . جة في تكويننا بتميزنا عن باقي الخميقة بتعكس صورة الخالقوبين اهلل بتفصمنا عنو، بس فيو حا
ده "بنفس الطريقة فيو إحساس لما حد يبص عمى شخص ويقول " ده نسخة من أبوه؟" حد يقول عن ولد،

 ."  انعكاس لصورة اهلل، بطريقة مش موجودة في باقي الخميقة

تكممنا عميو من مش بس بالمعنى المي ا. اهلل بالكاملمعتمد عمى إنك تكون عمى صورة اهلل معناىا تكون 
وكل نبضة معتمدة عمى اهلل، لكن كمان طبيعتنا، تكويننا، ىدف خميقتنا، كل ده معتمد  شوية؛ إن كل َنَفس

معنى إننا عمى صورة اهلل يعني إننا مسئولين بالكامل وماتنساش إن . عمى طبيعة وتكوين وشخصية اهلل نفسو
احنا بنحب دايًما . والزم ناخد بالنا من الموضوع ده. ٖو ٕو ٔكالم ده أساسي جًدا في تكوين ، والأمام اهلل

احنا المي بنحدد مساحاتنا، وبنحدد قوانيننا، وبنخطط . نشوف نفسنا عمى إننا احنا المتحكمين في األمر
ىي إن كل حاجة ممكنا،  لكن المفيوم الكتابي لمخميقة ضد التفكير ده عمى طول الخط، ألن الحقيقة. حياتنا

كل واحد فينا مسئول أمام اهلل عن كيفية استخدام الحاجات المي . ، وده يشمل صحتنا كمانأخدناىا من اهلل
خميك  إنت مسئول قدام نفسك بس،يعني " ماحدش يحاسبني،"ة اليومين دول، ىي يالكممة المي ماش. إداىالنا

يا كل راجل وكل ست، وكل شاب وشابة موجودين ! الكالم ده مش حقيقي. وخالص صادق مع نفسك
 . النياردة، انت مسئول أمام اهلل، انت مسئول أمام اهلل عن كل حاجة بتعمميا وبتقوليا

الكالم ده ضد فكر عمم النفس المنتشر المي بيقول إن كل حاجة بتعمميا لييا عالقة بكذا وبكذا، وانت نتيجة 
لكن الحقيقة إن كل واحد مننا مسئول عن المي بيقولو وبيعممو، مسئول . لكش ذنب فيياالعوامل دي، وما

 . مسئولية كاممة عن األمور دي أمام اهلل
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الحاجتين . سيادة اهلل ومسئولية اإلنسان ووهعايزكو تشوفوا معايا واحد من أسرار الخميقة، من بداية الخميقة، 
إن  ٖأوامره من اهلل، وبنالقي في تكوين  بياخداإلنسان  ٕفي تكوين بنالقي . بداية العالمموجودين من  دول

اإلنسان مسئول عن  إًذا. اإلنسان عنده حرية االختيار؛ عنده حرية فيقدر يختار يطيع الوصية والَّس أل
اهلل ليو كامل   متحكم في كل التفاصيل الصغيرة،اهلل. سيادة اهلل ومسئولية اإلنسانوىنا بنشوف  اختياراتو،

من . دول، ىانحيد عن الحق الطرفينالسمطان، وفي نفس الوقت احنا المي بناخد القرارات، ولو قممنا من حجم 
. بين سيادة اهلل ومسئولية اإلنسان، واحنا بنقاوم المسئولية اب المقدس بنالقي توتر في العالقةبداية الكت

يا ده إيو المي عممتو . "ل إيو؟ نقل المسئولية، نقل المومأخطأ، عم آدم، إنو أول ما ٖفي التكوين  بنشوف
والموضوع . قالت إيو؟ الحية ىي المي عممتوحوا، إيو المي عممتيو ده؟ . هآدم؟ آدم قال إيو؟ ىي المي عممت

اسمعوا آدم بيقول . كمان أعمق من مجرد إلقاء الموم عمى بعض، أو كل واحد يرمي المسئولية عمى التاني
بيقول لمرب، " «.اْلَمْرَأُة الَّسِتي َجَعْمَتَيا َمِعي ِىَي َأْعَطْتِني ِمَن الشَّسَجَرِة َفَأَكْمتُ »: َفَقاَل آَدمُ "، ٕٔ: ٖالتكوين إيو في 

الحقيقة الكتابية المي الزم نشوفيا من أول . رمى مسئولية خطيتو عمى الرب آدم. انت المي حطيتيا ىنا
 . ين قدام اهلل، اهلل بيحاسبناالكتاب المقدس، إن أنا وانت مسئول

يا . يا شباب، انت مسئول أمام إلو الكون عن كل قرار ىاتاخده دلوقتي. يغوص في أعماقكوخموا الكالم ده 
كل عازب، كل زوج، كل زوجة، . انت مسئول أمام إلو الكون عن كل قرار ىاتاخده دلوقتيشباب الجامعة، 

انت . دي قرارات كبيرة، واهلل ىايحاسبك عمييا. تاخده مش صغيركل ِجد وِجدة، أي قرار بكل أم وكل أب، و
 . أمام اهلل يتضعالكالم ده يخمي الواحد . مسئول أمام إلو الكون

ننا مسئولين أمام اهلل ،عمى اهلل بالكامل ينمعتمد، إننا عكاس هللناقمنا إننا   . وا 

في عدد عمى طول بنالقي اليدف المي اتخمقنا عشانو  ٕٚبعد عدد . احنا مش بس مخموقين عمى صورتو
َوَباَرَكُيُم اهلُل َوَقاَل "، ٕٛ: ٔمكتوب في التكوين . احنا مش موجودين بالصدفة، احنا موجودين ليدف. ٕٛ
اْلَبْحِر َوَعَمى َطْيِر السَّسَماِء َوَعَمى ُكلِّ  َأْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمأُلوا اأَلْرَض، َوَأْخِضُعوَىا، َوَتَسمَّسُطوا َعَمى َسَمكِ »: َلُيمْ 

 إيو ىي خطة اهلل؟ . عشان نحقق خطة اهللاحنا مخموقين عمى صورة اهلل " .«َحَيَواٍن َيِدبُّب َعَمى اأَلْرضِ 
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لسة ىنا بركة الرب النقية، المي ." َوَباَرَكُيُم اهللُ "أول كممة بتقول، . نستمتع بالعالقة مع اهللأواًل، عشان 
بصينا  لو. ، المي من  ير حدود، المي اهلل إداىا لإلنسانماتموثتش بالزنى، الجميمة الغنية، المميانة، المجانية

، بيستمتع باهلل، بالمشي مع اهلل، بالشركة مع اهلل في جمال ٕىنا، ىانالقيو في التكوين  آدم صورةعمى 
بارح بنسأل يعني إيو نبقى عمى صورة مووالدي ا كنت أنا ومراتيلما . ىو ده المي اتخمقنا عشانوو. عجيب

." برافو عميك، أنا ىاكتب الممحوظة دي"فقمت لو، ." يعني اهلل بيحبنا"،  Calebاهلل، أول حاجة قاليا كالب 
احنا اتخمقنا وعندنا إمكانية نعرف اهلل ونتعامل معاه بطريقة مش موجودة ألي خميقة . الكالم ده صح جًدا
 . باهللونفرح قنا عشان نستمتع تاني، احنا اتخل

َأْخِضُعوَىا، َوَتَسمَّسُطوا َعَمى : "المسئولية المي اهلل إداىالنا بتقول. كميا نسود عمى الخميقةتاني حاجة، عشان 
 ٙ-٘: ٛاتكممنا قبل كده من مزمور ." َسَمِك اْلَبْحِر َوَعَمى َطْيِر السَّسَماِء َوَعَمى ُكلِّ َحَيَواٍن َيِدبُّب َعَمى اأَلْرضِ 

دانا سمطان عمى أعمال إيديووازاي إنو كممنا بالمجد والبياء ." َقِمياًل َعِن اْلَماَلِئَكةِ "إن اهلل نقصنا المي بيقول  . وا 
لما نتكمم عن المسئولية ىنا بنالقي كمان . إن اهلل جعل كل شيء تحت رجمينا ٙ: ٛمكتوب في مزمور 

لكن الصورة المي . واحنا تحت سمطان اهلل الواضح إن كل شيء تحت سمطان اهلل،الشيء . الترتيب، والرتبة
، عشان كده لما نبص عمى سقوط ىي إن الخميقة خاضعة لينا ٛومزمور  ٕٛ: ٔفي التكوين كمان بنشوفيا 

 . ن إن الخميقة سقطت في العبودية والفناءكما بنالقي ٖاإلنسان في التكوين 

الرب .  ألقاصي األرضلمجد اليلنكثر ، وعشان نخضع الخميقة، وعشان نستمتع بيوقمنا إن اهلل خمقنا عشان 
خدوا صورتي المي صنعتكو عمييا وتكاثروا . امموا األرض، تكاثروا وتضاعفوا عمى صورتي"، قال لإلنسان

 ." وامموا بييا األرض

جوىر  وىو ده. اتكممنا عن الموضوع ده قبل كده، وقمنا إننا مخموقين عشان نستمتع بنعمة اهلل وننشر مجد اهلل
بدل ما ينتشروا ويتكاثروا، عمموا إيو؟ كانوا بيقعدوا في مكان . خطية برج بابل ؛ٔٔالخطية المي في التكوين 

وده ومش بس كده، ابتدوا يبنوا لنفسيم برج، . كانوا عايشين في عصيان مباشر لوصية اهلل باالنتشار. واحد
؛ العصيان لوصية اهلل باالنتشار، ٔٔىي دي الخطية المي في التكوين أصحاح . تام لمجد اهلل انكار

 . عكس اليدف المي اتخمقوا عشانوكانوا عايشين . عايزين يعمموا اسم لنفسيمكانوا واالستخفاف بمجد اهلل بإنيم 
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. ٕو ٔمال المي كان موجود في التكوين تخيموا معايا اللَ . قبل ما الخطية تدخل العالم المشيدتخيموا معايا 
تخيموا . بكل جماليا هدليل عمى صالحالخميقة ىي بقت و، وثبتو بقدرتو، خمق الكون بكممتوتخيموا اهلل بعد ما 

في فرح كامل، وشركة كاممة، زي ما شفنا في بيستمتع باهلل و وىو بيستمتع بالخميقة في انسجام كاملاإلنسان 
الحياة  رالحياة دي؟ مانتاش عايز تعرف اهلل بالنقاء ده؟ مانتاش عايز تختب مانتاش عايز. ٕو ٔالتكوين 

 ! ي في تنا م كامل مع الخميقة؟ يا سالم عمى َجمال المشيد دهلالجسدية ال

ىو صحيح ىنا مفيش ِذكر صريح إلبميس، بس . طبيعة إبميس، بتدخل ٖومع ذلك لما نروح لمتكوين أصحاح 
اْلَحيَّسُة اْلَقِديَمُة اْلَمْدُعوُّب ِإْبِميَس َوالشَّسْيَطاَن، الَّسِذي ُيِضلُّب  "بيسمي إبميس،  ٜ: ٕٔبنالقي الكتاب في ِسفر الرؤيا 

 ." ِذي ُىَو ِإْبِميُس َوالشَّسْيَطانُ اْلَحيَّسِة اْلَقِديَمِة، الَّس "عن إبميس،  ٕ: ٕٓوكمان مكتوب في الرؤيا ." اْلَعاَلَم ُكمَّسوُ 

عايز أوريكو في األول كام حقيقة ميمة الزم ناخد بالنا منيا، ىنا في إيو المي بنعرفو من البداية عن إبميس؟ 
 . دي حقائق ميمة لما نتكمم عن إبميس واألرواح الشريرة. بداية الكتاب المقدس، وفي باقي كممة اهلل كمان

بميس مخموقاهلل ىو أواًل،  . الكالم ممكن يكون شكمو واضح ومش محتاج توضيح، بس خموا بالكو. الخالق، وا 
نا؛ جنب بتاع جنبالالشيطان في  نحطلما نيجي لمتقسيم بين الخالق والخميقة، . إبميس مش ىو الخالق العظيم

ي حامل كل مش ىو األعمى، مش ىو كمي القوة، مش ىو الل. الشيطان زينا في الموضوع ده. الخميقة
الشيطان تحت . اهلل ىو صاحب السيادة، اهلل ىو المي ليو سمطان عمى كل شيء. األشياء، مش ىو السيد

 . ودي حقيقة عظيمة جًدا. السيطرة

نالقي فييا الخير " حرب الكواكب،"الثنائية ىي إن يكون عندنا قصة عاممة زي أفالم . ىنا ثنائيةماعندناش 
بيبقى فيو . ي معركة مع بعض، ومانتاش عارف مين المي ىايكسب في اآلخروالشر بيتصارعوا، داخمين ف

الصورة المي بنشوفيا قدامنا من البداية مش صورة . الكالم ده ال ينطبق عمينا أبًدا. قوتين قد بعض بيتصارعوا
بميس ىو اهلل واحنا شايفين إن من البداية . دي سيادة كاممة. الثنائية دي أوعوا تنسوا . الخاضعىو األعمى وا 
ماعندناش وال صفحة واحدة في لما ىانوصل لقصة أيوب في سمسمة العظات دي، ىانشوف إن . الكالم ده

 . لكن اهلل ىو المتسمط والمتحكم في المشيد كمو. ِسفر أيوب بنالقي فييا إبميس ىو السيد
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كل مموك إسرائيل لما بنشوف . ىدبيتباع عبد، اهلل متحكم في كل تفاصيل المشوىو  يوسفلما بنشوف كمان 
المسيح  ابيحاكمو ىملما تروح لمعيد الجديد، لما نشوف. األشرار، خموا بالكو، اهلل متحكم في المشيد كمو

المؤمنين ولما تشوف . اهلل متحكم في كل التفاصيل، خمي بالك، بالموت ويسمروه عمى الصميبعميو  ويحكموا
ولما توصل لنياية المشيد . بيتقتموا، اهلل متحكم في كل تفاصيل المشيد بينتشروا في كل األمم، ونتيجة لكده

وفيو معركة كونية عمى نفوس الرجال والنساء المي عاشوا عمى األرض، أوعى تنسى، اهلل ىايكون متحكم في 
 . الزم نكون عارفين الكالم ده وماننساىوش من البداية. كل التفاصيل

 . ٖمن صفات إبميس ىنا في التكوين ميمة  صفةتعالوا نشوف كام 

وا، المي ماسمعتش راح لحَ . ده لئيم وبيعرف ييجم ازاي.  بيإبميس مش . إبميس بيقدر يتكمم وذكيأواًل، 
وبعدين " ؟َأَحقًّا َقاَل اهللُ "ابتدا بسؤال شكمو بريء، . ٕالمي في التكوين وصية اهلل عن الشجرة بطريقة مباشرة 

ىو . بالخير بعيد عن اهللوخموا بالكو ىنا إن الشيطان بيوعد . ابتدا يقو ليا إنيا مش فاىمة كويس، ووعدىا
أنا إبميس "مش بيجيمنا البس أسود وفي إيده شوكة كبيرة ويقول لنا، شفتوا خطط إبميس ىنا؟ . ذكي ومكار

جيمنا في مزيكا بنسمعيا، أو حاجة بنتفرج عمييا، بي. مابيشتغمش بالطريقة دي." تعالى ورايا. المي جاي أقتمك
بيجيمنا . أو ممكن يكون أستاذ عبقري وثني عندك في الجامعة. أو حاجات بنحبيا في العالم ماسكة فينا

يجي لمحق ويمويو، ويبدأ بو. مالك نور في صورةالكتاب بيقول إنو ممكن يظير . بطرق مش متوقعينيا
وكمو ىايبقى تمام، اعمل كذا "ده بيقول لك، ." امشي ورايا وىاتتدمر"لك،  مش بيقول. يوعدك بحاجات كويسة
ده كداب وخبيث، وقاتل . ره ونقاومواخمونا نبقى صاحيين ألفك." الموضوع يستاىلالحياة ىاتبقى أحسن، 

َتَكمَّسَم ِباْلَكِذِب َمَتى : "ٛوده المي قاليولنا يسوع في يوحنا . بياخد حق اهلل ويمويو وخداعو بيأدي لمموت. شرير
ىي دي الصورة المي ." َذاَك َكاَن َقتَّسااًل ِلمنَّساسِ " ،كمانعنو وقال " ،َفِإنَّسَما َيَتَكمَّسُم ِممَّسا َلُو، أَلنَّسُو َكذَّساٌب َوَأُبو اْلَكذَّسابِ 

 . ٖبداية، من أول التكوين لبنشوفيا من ا

واحنا بنفكر في الموضوع ده تعالوا نفكر في ضوء . تعالوا نشوف طبيعة الخطيةالكالم ده بيحصل ازاي؟ 
ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَأنَّسَما ِبِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَمِت اْلَخِطيَّسُة ِإَلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَّسِة اْلَمْوُت، "، ٕٔ: ٘المكتوب في رومية 

بيعممنا بوضوح إننا كمنا ورثنا طبيعة  ٘رومية " .َجِميعُ َوىَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النَّساِس، ِإْذ َأْخَطَأ الْ 
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، أو قصة عن فمما تقرا قصة آدم وحوا، ماتقراىاش عمى إنيا قصة ناس تانيين. من مين؟ من آدم .خاطئة
 . إنو صورة لقموبنا في حالة الخطيةعمى  ، شوفوٖلما تقرا التكوين . احنا بتاعتناالقصة دي . اتنين من زمان

الموضوع أكبر من مجرد أكل . إيو ىي طبيعة الخطية؟ الخطية ىي جوىر المي بيحصل في المشيد ده
الخطية ىي رفض كممة أواًل، . ٖأوجو لمخطية، من التكوين  ٖفيو عندنا . الثمرة، الموضوع أعمق من كده

تعالي يا حوا نتكمم شوية عن "" ؟َأَحقًّا َقاَل اهللُ "، ٔ: ٖأول سؤال في الكتاب المقدس، موجود في تكوين . اهلل
 . ومرة واحدة، اتمخص كل كالم اهلل في سؤال ".كالم اهلل ونشوف رأينا فيو إيو

 ما قالو اهللُ  أنَّس  لمعالم، أال وىي افتراُض  تةٍ ميِ مُ  روحيةٍ  قوةٍ  أكبرُ فيًة خِ  تتسمل ألوِل مرةٍ : "فيو كاتب قال كده
يو المشكمة في معرفة الخير "نقول، بنقرا القصة لما . ىو ده المي حصل بالظبط." اإلنسانِ  لحكمِ  خاضعٌ  وا 
المشكمة في تحديد الخير من الشر، . أعمق من كده بكتير ٖمنا ىنا في التكوين أصحاح اوالمي قد" والشر؟

يو ىو الشر،  يو  مكَ الحَ  انابقى أإني تحديد إيو ىو الخير وا  ىو عمى الحق، أنا المي باقرر إيو ىو الخير وا 
 . الشر، وأعيش بالمقاييس دي

بمدنا لكن عمى العالم كمو، كميم بيقولوا مش بس عمى  مبدأ النسبية المي مسيطرلو بصينا لممفيوم ده ىانالقي 
صح كامل أو  مط مفيش حاجة اسميا و ىي المي بتحدد إيو الصح من الغمط،إن احساسك وطريقة تفكيرك 

نواجو إ راء بلما النسبية المي في ثقافتنا بس، لكن كمان في قموبنا بس في وىاتالقوا الكالم ده مش . كامل
يو المي فيو "، ميما كانت الخطية صغيرة، لما بنعمل خطية بنقول في قموبنا. الخطية أنا عارف إيو الصح، وا 

 أنا المي ىاقول إيو ىو الخير مش وبدل ما أقبل كممة اهلل، ،مصمحتي، أنا المي ىاحدد لنفسي إيو ىو الخير
 ." اهلل

لما نبص عمى سمطان اهلل إنو سمطة أقل، بنرفع سمطتنا . بنحتقر سمطان اهللكمان ، وبنرفض كممة اهللاحنا 
يا رب، انت ممكن تكون المي خمقتني، بس مالكش سمطان . "أعمى من سمطان اهلل، بنعمن استقاللنا عن اهلل

شوفوا قد إيو دي إىانة هلل في ." أنا المسيطر ىنا، مش انت. ، مش انتأنا المي باحدد أعمل إيو. لى حياتيع
 يأقف"، ةيقول لمموج. فيسمع الكالم عمى طول" روح ىناك،"اهلل بيقول لمنجم، . ضوء المي بنشوفو في الخميقة

سمك البحر . يقول لمشمس والقمر روحوا ىنا وىناك في األوقات الفالنية. فتسمع الكالم عمى طول." ىنا
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كل الخميقة مطيعة بالكامل لمخالق، وتيجي انت وأجي . وطيور السما ومخموقات األرض كميم بيتحركوا بأوامره
 ."  أنا المي لي السمطان ىنا. أل"أنا ونبص لربنا ولما يقول لنا نعمل حاجة، نقول لو، 

 . بننكر شخصيتو، لكن كمان وبنحتقر سمطانو، بنرفض كممة اهللوفي اآلخر، مش بس 

وثقت في نفسيا مش في الخالق . حوا وثقت في نفسيا مش في اهلل. بصوا عمى جوىر الخطية المي قدامنا
مش ىو ده جوىر . كانت شايفة إنيا عارفة مصمحتيا أكتر من ربنا. الطيب، الحكيم، المحب المي صنعيا

إنو أكبر من عمى الموضوع  بص عمىنت بنعمل خطية، إفي أي مرة أنا أو . كده فكر في الموضوعالخطية؟ 
الزم الواحد يخاف لما يعمل خطية ويشوف . مجرد العمل، ميما كان الخطأ في نظرك حجمو كبير والَّس صغير

كممتك مش مكفياني، وأنا بارفض سمطانك في حياتي وأنا مش واثق "إنو في كل مرة بيعمل خطية بيقول هلل، 
 . الكالم ده لينا كمنا. الزم تحس بالرعب من الخطية." أنا عارف مصمحتي أكتر منك. إنك صالح

يو النتيجة؟ بقى فيو  نكار شخصيتو ورفض سمطانو، تجاىل كممتونتيجة  راعصوا  بس الصراع ده  الي . وا 
مش برضو حاجة  ريبة إن اإلنسان لما حب يبقى زي اهلل لقى نفسو . اهلل واإلنسانصراع بين جًدا، ده 

 .بنغزة الضمير والعار فييا آدمأول مرة يشعر كانت دي و. مذنب وفقد براءتومنفصل عن اهلل؟ اإلنسان بقى 
  ىنا؟فين التناقض المي شاي. كانوا مكسوفين إن اهلل يشوفيم، وكانوا خايفين حاولوا يغطوا نفسيم؛

، بيجروا ومفيش، في دقايق، بقوا في قمة الرعب. ، كان إيو قمة الفرح؟ الشركة مع محضر اهللٕفي أصحاح 
كانوا األول بيجروا عمى الرب عشان يتمتعوا بمحبتو الغير محدودة، دلوقتي بيجروا . من الرب وبيستخبوا منو
 . احساس بالذنب والعار والخوفبقى فيو . اسمو، خايفين منو يحمموامن اهلل، خايفين حتى 

وزي ما . جل والمرأةالرفيو صراع بين بقى . ، لكن الصراع بقى أعمقصراع بين اهلل واإلنسانبس مش بس 
االتحاد الجميل المي شفناه في  أثرت عمىآدم وحوا، وبانت آثار الخطية عمى عالقتيم باهلل، حمت المعنة عمى 

. االتحاد المي بين الرجل والمرأة بقى دلوقتي مميان ألم وحزن وصراع عمى السمطة .ٕ٘-ٕٗ: ٕأصحاح 
ال بقى فيو بيقود مراتو بمحبة وتضحية وعايزة تخضع بمحبة لقيادة جوزىا، ومابقاش الزوج  الزوجةمابقتش 
ه، بس مش في شايفين الصراع الموجود ىنا؟ اكتبوا الكالم د. استأمنو عميياالمي اهلل  باإلنسانةاىتمام 

 . الناس المي حواليك ىخميك فاكر إن أي خطية بتعمميا بتأثر عل. مفكراتكو وخالص
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ومفيش وال خطية أمام اهلل مالياش آثار مدمرة، يمكن صغيرة أو . الخطية دايًما لييا تأثير أفقي وتأثير رأسي
نت في اإنك لما تعمل كذا أو كذا فلما يقول لك ش كدبة العدو ماتشتري. كبيرة، لكن بتأثر عمى المي حوالينا
الزم . الخطية بتأثر عمى الناس المي حواليك، وده يشمل أقرب الناس ليك. نفسك وخالص وماحدش بيتأثر

 . نحس بضخامة تأثير الخطية الرأسي واألفقي

نة المي سواء في آالم الوالدة، أو المع. صراع بين اإلنسان والخميقةالموضوع بينزل ألعماق تاني، بقى فيو 
وكل الحاجات الجميمة في . عمى األرض، فالتنا م المي كان بين اإلنسان والخميقة راح خالص، باظ خالص

النتيجة النيائية لمخطية قاليا الرب لما . الخميقة سقطت مع اإلنسان، وماسابتش لإلنسان  ير الَكد والتعب
عمى  ىم لسة عايشين. موت روحيى طول فبنالقي عل. واهلل أمين. قال ليم لما تعمموا خطية ىاتموتوا

لكن اإلنسان انفصل عن اهلل عمى . مقطوعة ماتبقاش اهللبينك وبين شركة ال، لكن الحياة معناىا إن األرض
تخيل إنو كان في األول بيستمتع . طول، واتطرد من جنة عدن، واتمنع من شجرة الحياة، ومن الحياة األبدية

 .ن كل دهواتمنع عبالحياة األبدية مع اهلل، 

بنالقي . نالقي آثار الخطية ٗوعمى طول، أول ما نروح ألصحاح . الموت الجسديوفي اآلخر كمان  
. بص عمى نياية كل فقرة. تالقى الوضع محزن ٘ولما توصل ألصحاح . الخطية متسيدة وبتقود لمقتل

َفَكاَنْت ُكلُّب َأيَّساِم "مكتوب،  ٘دد وع ٘، لكن في أصحاح ٕماكانش الكالم ده ممكن نتخيمو عمى نياية أصحاح 
 ،وبعدين" .َوَماتَ ... ، شيثَوَعاَش "، ٛوبعدين في عدد " .آَدَم الَّسِتي َعاَشَيا ِتْسَع ِمَئٍة َوَثاَلِثيَن َسَنًة، َوَماتَ 

 ." َوَماتَ ... َوَعاَش ِقيَناُن، " ".َوَماتَ ...  َوَعاَش َأُنوُش "

يا سالم عمى جمال الفقرة . أخنوخعن  ٕٗلـ  ٕٔوفي وسط الكالم ده تالقي كام عدد منورين؛ من عدد 
يا سالم عمى التعميق ده لما يتقال عن أي حد، ." َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع اهلِل، َوَلْم ُيوَجْد أَلنَّس اهلَل َأَخَذهُ "! الصغيرة دي

كانوا ماشيين سوا، وكان اليوم  وأخنوخكان فيو واعظ أيام زمان قال كده، وكأن اهلل . إنو مشي مع اهلل
أنا مش عارف قد إيو الكالم ده صح " أنا بيتي أقرب من بيتك، ماتيجي معايا؟"واهلل قال ألخنوخ، بيخمص، 

 . بتفرحني قوي الفكرة دي بسمن الناحية الالىوتية، 
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والحقيقة المي بتواجينا . قدامنا بقى واضحالموت الجسدي . الصورة مش كده، ومات، ومات، وماتباقي بس 
، والمي عايزكو تنتبيوا لييا كويس، إن فيو كدبة كبيرة بيقدميا لنا العدو، وىي إنو ٖىنا في التكوين أصحاح 

. نعيش وكأن األبدية مش ىاتحصل، يخمينا نعتقد إن األمور الوقتية أىم من األمور األبديةبيحاول يقنعنا 
وكمان يكدب عمينا ويقول لنا إننا لما نموت ىانروح األراضي السعيدة، أو يقول لك ىاتمشي في نفق مضمم 

الكالم ده كمو  .أو يمكن مايبقاش فيو وجود بعد الموت. بس في اآلخر ىاتشوف النور، أو ىاتتجسد تاني
في الموت الجسدي المي ىانختبره كمنا، وكمان في الموت  فيو آثار لمخطية. دي أكاذيب من العدو.  مط

 . وموت جسدي في اآلخر، حاليموت روحي . في االنفصال عن بركات اهللالروحي األبدي 

خموا بالكو، إن لو الكتاب المقدس كان خمص ! ٔٔحاجة جميمة إن الكتاب المقدس ماوقفش عند التكوين 
كان ىايبقى اهلل لسة برضو قدوس وبار ورحيم ومحب، ومحتفظ بكل صفاتو  ٔٔلغاية التكوين أصحاح 

 ٔٔىنا في التكوين  دهعايزكو تاخدوا بالكو إن المش. لمفداءوقصة لكن نشكر الرب، عندنا تاريخ . اإلليية
، لمحات نعمةبس كمان عايزكو تشوفوا إن في الكام أصحاح األوائل دول فيو كمان . حتياج لمفداءالوضح ا

 . كو تشوفوىم كويسىانمر عمييم بسرعة، بس عايز. وخيوط رجاء

. بالمسيح الوعدإن الخطية دخمت العالم، وبنشوف لمحة من النعمة في  ٖبنشوف ىنا في البداية في التكوين 
الرب قال لمحية . اإلنجيل األولكان المسيحين لقرون كتير بيقولوا عميو  ٘ٔ: ٖالتكوين الوعد المي في 

ودي صورة ." ُىَو َيْسَحُق َرْأَسِك، َوَأْنِت َتْسَحِقيَن َعِقَبوُ . َوَأَضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرَأِة، َوَبْيَن َنْسِمِك َوَنْسِمَيا"
 . لممعركة الجاية بين المسيح والحية، وىايسحقيا

لُو السَّساَلِم َسَيْسَحُق الشَّسْيَطاَن َتْحَت َأْرُجِمُكْم َسِريًعا"، ٕٓ: ٙٔبولس بيقول في رومية  وىي دي نفس الصورة ." َواِ 
وتشمُل في داخِميا كَل ما ىو إنَّس ىذه اآليَة تحوي "، ٘ٔمارتن لوثر قال عن عدد . المي بنشوفيا من البداية

 ." اهلل من كممةٍ  مكانٍ  ه في أيِ تجدَ  أنْ  كيمكنُ  ومجيدٌ  نبيلٌ 

! يا خبر"الموضوع مش إن اهلل قعد يفكر، . خموا بالكو إن اهلل من أول ما دخمت الخطية العالم قال الوعد ده
ىابعت "وقال،  لو فكرةومرة واحدة جت ." أعمل إيو دلوقتي. زي ما كنت عايزالموضوع كده مش ماشي 

. الخطة دي كانت معروفة ومرسومة من البداية، والمي رسميا ىو اهلل السيد، ممك الخميقة. أل طبًعا." يسوع
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خطيتيم، عشان يفدييم، من بيقول إنو قبل تأسيس العالم، اهلل عمل خطة عشان يسترد الناس  ٔأفسس 
 . من األول خالص لوعد بالمسيحاوالخطة دي بتحصل من خالل . عشان ينقذىم من الخطية

الجزء المظمم التاني في الِقسم من . العيدلكن فيو لمحة تانية لمنعمة وىي في . الوعد بالمسيحمش بس 
 . ده كان صورة لقضاء اهللو. الطوفان. ٜلـ  ٙموجود من أصحاح  ٔٔلـ  ٔأصحاح 

دي و. رة بنشوف فييا الكممة دي، ودي أول مٛٔبصوا عمى عدد . بسرعة ٙتعالوا نروح التكوين أصحاح 
ىانتكمم عنيا أكتر المرة الجاية، لكن اعمموا عمييا دايرة في . كممة ميم جًدا في الكتاب المقدس كمو؛ العيد

اعمموا عمييا ." ُأِقيُم َعْيِدي َمَعكَ "، ألني عايزكو تشوفوا أول مرة اتقالت فييا الكممة دي في الكتاب، ٛٔعدد 
ىو اتفاق ووعد من اهلل لشعبو إنو ىايباركيم، ىايسدد احتياجاتيم، عمى حسب . من اهلل العيد ىو وعد. دايرة

وىانشوف عيد مع . المي قدامنا ىنا عيد مع نوح العيد. اليدف المي الرب حطيوليم شروط العيد وعشان
ول ىنا مع وده المي بيعممو من األ. ىانالقي اهلل بيصنع شعبو عن طريق العيود. إبراىيم، وعيد مع موسى

لنفسو  شعب دعىمن بين كل الناس المي ىايواجيوا الدينونة، اهلل . العيد المي ىنا إنو ىاينقذ الناس. نوح
 عالمة العيدو. مش ىايعمل الطوفان تاني في الخميقة. ووعد إنو يحفظ خميقتو. نوحشخص بالنعمة في 

 . موجودة عندنا

، وبنالقيو بيتكرر تاني ٜنالقي العيد بيظير في أصحاح فالصورة المي ىنا ىي إنو وسط ضممة الطوفان، ب
حة من نعمتو وسط صورة الدينونة مالفكرة ىنا إن اهلل بيورينا ل. نوحل إداهلما اهلل بيتكمم عن العيد المي 

 . الرب قاضي بار ومخمص رحيم طول الوقت. المظممة

نعمل كده ىانعمل حاجة مش  وعشان. خيوط الرجاءلكن عايز أوريكو كمان . مش بس لمحات النعمة
. بس الموضوع يستاىل. مفروض تتعمل في القصص أبًدا وىي إننا ىانروح نشوف نياية القصة من األول

عايز أوريكو القصة . كو جزء من الختام من أول المقدمةيعشان أور ٕٓفتعالوا معايا لِسفر الرؤيا أصحاح 
 . رايحة لفين

إبميس وحتى لما شفنا الخطية . اية دلوقتي، وتشوفوا إن فيو خيوط أملعايزكو تفكروا في كل المي شفناه لغ
ونشوف عايزين واحنا بنقرا الكتاب . عايزين نشوف الرجاء المي نتمسك بيو. كان فيو رجاء وسط كل ده
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مش بس وانتو بتقروا الكتاب، لكن كمان في الحياة، . فيو نتعمقبيو و اء ونتمسكالرج نشوفحاجات كتيرة 
 . الرجاء بخيوط اتعمقوا

أواًل، . ٕٓفي الرؤيا أصحاح  ، وبنشوفو في ختام القصة، موجودٔٔ-ٔرجاء بنالقيو في التكوين  خيطأول 
عايزين نشوف . الشيطان ىاينسحق. ٘ٔ: ٖالموجود في التكوين الوعد الوعد ده ىو . الشيطان ىايتيزم

. ٓٔكتير، لكن عايزين نتكمم دلوقتي عن عدد  الفقرة الكتابية دي فييا كالم. ٓٔ: ٕٓه في الرؤيا الم دالك
ْبِميُس الَّسِذي َكاَن ُيِضمُّبُيْم ُطِرَح ِفي ُبَحْيَرِة النَّساِر َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّسِبيُّب اْلَكذَّسابُ " َوَسُيَعذَّسُبوَن َنَياًرا َوَلْياًل . َواِ 

 " .ِإَلى َأَبِد اآلِبِدينَ 

 ي في القصةلفمما تشوف خطط العدو، وتشوف حياة الناس ال. ىايتيزم لألبد ىاينسحق، ىايتداس عميو،
ولما تواجو تجاربو في حياتك، ولما تحارب إ راءات الخطية، خميك عارف . ، خميك عارف المستقبلبتاعتنا

ماتستيونش بيو، ده ذكي ومكار وكداب ومخادع، لكن . إنك بتصارع عدو ميزوم، ومالوش عميك أي سمطان
 . ميزوم

 . ش ىايبقى فيو خطيةم. مش ىايبقى فيو خطية، نياية القصة كمان بتقول لنا إنو ميزوممش بس  إبميس

 ُثمَّس َرَأْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوَأْرًضا َجِديَدًة، أَلنَّس السَّسَماَء اأُلوَلى َواأَلْرَض اأُلوَلى َمَضَتا، َواْلَبْحُر الَ "، ٔ: ٕٔالرؤيا 
ُأوُرَشِميَم اْلَجِديَدَة َناِزَلًة ِمَن السَّسَماِء ِمْن " .خطيةيعني مفيش " ،َوَأَنا ُيوَحنَّسا َرَأْيُت اْلَمِديَنَة اْلُمَقدَّسَسةَ . ُيوَجُد ِفي َما َبْعدُ 

وبعد كده بيقول إنو مش ىايكون فييا دموع، وال ألم، وال حزن، وال " .ِعْنِد اهلِل ُمَييَّسَأًة َكَعُروٍس ُمَزيَّسَنٍة ِلَرُجِمَيا
ْدُخَمَيا َشْيٌء َدِنٌس َواَل َما َيْصَنُع َوَلْن يَ "، ٕٚتعالوا نوصل آلخر األصحاح، واسمعوا المكتوب في عدد . بكاء

لخطية راحت، ا. يعني فييا طيارة وقداسة، مفيش خطية" .َرِجًسا َوَكِذًبا، إِّالَّس اْلَمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَخُروفِ 
متحاوط لما تشوف آثار الخطية المدمرة في القصة بتاعتنا، لما تالقي نفسك عشان كده . وأثار الخطية راحت
ىاييجي اليوم المي مايكونش فيو خطية ومش ىاتضرك ال انت وال . ، اتمسك بالرجاءبآثار الخطية المدمرة

 . كمو ىايبقى راح. مش ىايبقى فيو بكاء تاني، وال ألم تاني، وال حزن عمى الخطية تاني. عيمتك تاني

وىي دي فكرة . تاني خميقتو ىايستردالرب وكمان ، ومش ىايبقى فيو خطية. ىايبقى ميزومقمنا إن الشيطان 
وقال إننا  ٛوده المي اتكمم عنو بولس في رومية . استرداد لمخميقة ده. سما جديدة. أرض جديدة. ٕٔالرؤيا 
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الصورة المي . تبقى سميمة وجديدةىاتتصمح وكل الخميقة مستنية اليوم المي فيو كل حاجة . متوقعين اليوم ده
 . مستنينيا ىاتتحقق والمي ٕو ٔكانت في التكوين 

َأَنا ُىَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة "، ٙ: ٕٔبيقول في . واحنا ىانبقى شعبو. وينقذ شعبو ،الرب ىايسترد خميقتو
اًنا. َوالنَِّياَيةُ  اتحررنا من . الرب أنقذنا. مفيش َتَمن. مجاًنا" .َأَنا ُأْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء اْلَحَياِة َمجَّس
 ، مش كده؟ ٖشفنا الرجاء ده في التكوين . الَتَمن

شفنا آدم وحوا . ر عمى آدموَّس لما آدم استخبى في خطيتو، اهلل عمل إيو؟ دّ . ر عمى المذنبوَّس دَ شفنا ازاي إن اهلل 
. ٖوعمل كده في التكوين ! لكن مجًدا لمرب، بيجري وراناوىم بيجروا من الرب، وانا وانت بنجري من الرب، 

 ونحس في الكالم ده بطعم. ذبيحة، عشان يغطي عار الرجل والمرأة المي في الخطيةعمل اخد جمد خروف، 
ومن خالل الذبيحة دي عمى الصميب، ويحطو اليوم المي ىاياخد فيو اهلل الحمل المي بال عيب المي ىو ابنو 

 . ىايرفع كل عار الخطية والشر

لما آدم وحوا . فضل بتاعيموده الجزء ال. حمى الخايف، وكمان و طى المي في عار، المذنب ر عمىوَّس دَ اهلل 
َفَطَرَد اإِلْنَساَن، َوَأَقاَم َشْرِقيَّس َجنَّسِة َعْدٍن اْلَكُروِبيَم، َوَلِييَب َسْيٍف ُمَتَقمٍِّب "، ٕٗ: ٖمكتوب في التكوين أخطأوا 

نسان انفصل عن شجرة الحياة، المي ىي صورة لمحياة األبدية مع اهلل، اإلىنا  ".ِلِحَراَسِة َطِريِق َشَجَرِة اْلَحَياةِ 
َوَأَراِني َنْيًرا َصاِفًيا ِمْن : "وشوفوا الصورة دي ٕٕتعالوا نروح لمرؤيا . وبقى االنسان في انفصال تام عن اهلل

ِفي َوَسِط ُسوِقَيا َوَعَمى النَّسْيِر ِمْن ُىَنا َوِمْن ُىَناَك، . َماِء َحَياٍة اَلِمًعا َكَبمُّبوٍر، َخاِرًجا ِمْن َعْرِش اهلِل َواْلَخُروفِ 
" .مِ َشَجَرُة َحَياٍة َتْصَنُع اْثَنَتْي َعْشَرَة َثَمَرًة، َوُتْعِطي ُكلَّس َشْيٍر َثَمَرَىا، َوَوَرُق الشَّسَجَرِة ِلِشَفاِء اأُلمَ " إيو؟" ،َشَجَرةُ 

. َواَل َتُكوُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َبْعدُ "بيقول،  ٖ: ٕٕلكن الرؤيا . كان مشيد لعنة ٖالمشيد المي كان في التكوين 
اتمسك بالوعد ." َوُىْم َسَيْنُظُروَن َوْجَيوُ "بيقول،  ٗوفي عدد " .َوَعْرُش اهلِل َواْلَخُروِف َيُكوُن ِفيَيا، َوَعِبيُدُه َيْخِدُموَنوُ 

ىاييجي . اتمسك بالرجاء ده. قي الحياة صعبة ومؤلمة ومش عارف فين النور المي في آخر النفقلما تالده 
وىناك مش ىانحتاج حتى الشمس ألن نور اهلل وحضوره . اليوم المي ىاتشوف فيو وجيو وتختبر الحياة معاه

 . ده رجاء عظيم. ىايبقى ىو نورنا
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وفي النياية ، واحنا، شعب اهلل، ىاينقذنا، ايسترد خميقتووالرب ه، مش ىايبقى فيو خطية، الشيطان ىايتيزم
 . ىانمجد اسم الرب ممكنا وخالقنا وقاضينا ومخمصنا طول األبدية

، ده أىم شيء نطمع بيو من بين كل المي قمناه. من أي حاجة تانيأىم  ميمة؛عايزين نختم النياردة بفكرة 
. المسيح حتميةبيتكمم عن  ٔٔألصحاح  ٔالِقسم من التكوين  بنتفاعل مع كممة اهلل؛ وىو إنالنياردة واحنا 
المشيد المي . تجديد الخميقة اية الكتاب المقدس عبارة عن قصة الفداء من أول الخميقة ل: بصوا يا جماعة

. ، ىو مشيد الخميقة في جماليا، اهلل واإلنسان والخميقة في تنا م كاملٕو ٔشفناه النياردة في التكوين 
، ىي ىي ٕٕو ٕٔوالصورة المي في آخر الكتاب المقدس، المي في الرؤيا . لة مفيياش خطيةصورة جمي
باقي الكتاب المقدس المي بين . سما جديدة وأرض جديدة واهلل مع شعبو ومفيش خطية. نفس الصورة

ىو ده . لمجده ،ىو قصة فداء الرب لشعبو. ٕٔلمرؤيا  ٖالمشيدين دول بيحكي لنا ازاي نروح من التكوين 
ىدف القصة . والمي الزم نبقى فاىمينو إن الفداء مش ممكن يحصل من  ير فادي. ىدف الكتاب المقدس

 . كميا إنيا تشاور لنا عمى فادينا يسوع


