الخلق ،السقوط ،الفداء ،التعويض
موعظة  5سبتمبر 2021
القس كريس سيكس
.نبدأ اليوم سلسلة عظات عن الزواج
اقترحت زوجتي الحكيمة أنه قبل أن ننظر مباشرة إلى ما تقوله كلمة هللا عن الزواج ،ربما
.يمكنني أن أعظ عن الصورة الكبيرة لقصة هللا
.هذا ما سنفعله اليوم
.الكتاب المقدس هو كتاب كبير يروي قصة واحدة كبيرة في أربعة فصول
.الفصل األول من قصة هللا هو الخلق
.في البداية ،صنع هللا كل شيء من ال شيء
.وكان كل ما صنعه جيدًا جدًا
.كان هناك الكثير من الطعام في ال َجنَّةً
.عاش الناس في سالم مع هللا
.كان هناك أيضًا سالم بين الزوج والزوجة  -أول شخصين في الخليقة
.لكن بسرعة كبيرة ،دخل الشر إلى العالم
.في اللغة اإلنجليزية نسمي هذا الفصل الثاني الخريف
.كانت أول خطيئة بشرية هي التمرد على هللا الملك
.يقاتل المتمردون ضد الملك ويقاتلون مع بعضهم البعض
.لهذا السبب ال يستطيع المتمردون البقاء في ملكوت السالم في الجنة التي صنعها هللا
.سيكون للقصة نهاية حزينة ،لكن كان لدى هللا خطة جيدة
.الفصل الثالث يسمى الفداء أو الخالص
.أرسل هللا اآلب هللا االبن إلى األرض ليولد كإنسان ويعيش حياة كاملة
.لقد عانى من عقاب المتمرد ،حتى يصبح المتمردون مثلنا أبناء وبنات
.يمنحنا الفداء حياة جديدة وأمل في مستقبل أفضل
.لكننا لم نعد في ال َجنَّةً بعد اآلن
.نحن نعيش حياتنا الجديدة في هذا العالم القديم المكسور
.حتى التعويض
.بينما نعيش في هذا العالم المكسور ،نتطلع بأمل إلى الفصل  4من قصة هللا
.في يوم من األيام سيعود يسوع ويأخذنا إلى السماء
.في السماء لن تكون هناك خطيئة ،وال دموع ،وال تمرد

.سنعيش مع هللا بسالم وفرح إلى األبد في السماء الجديدة واألرض الجديدة
.هذه هي الفصول األربعة في القصة
.نتعلم عن أول فصلين في العهد القديم
.ثم يبدأ العهد الجديد بميالد يسوع المسيح
.يخبرنا العهد الجديد عن اإلصحاحين الثالث والرابع
.معًا ،الكتاب المقدس هو قصة عن خطة إنقاذ كان هللا يعمل عليها طوال القصة الكبيرة
.في خطبة اليوم ،أود أن آخذك سريعًا عبر الفصول األربعة من قصة هللا الكبرى
.سوف نلقي نظرة على الكثير من آيات الكتاب المقدس
.ألن هللا هو صاحب القصة
.يمكنه أن يروي القصة أفضل مني ،من كلمته
قبل أن نبدأ هل تصلي معي؟
.أيها الروح القدس ،افتح قلوبنا وعقولنا ليسوع الكلمة الحية
.ايها اآلب ،نريد أن نكون أبناء وبنات مطيعين وفرحين ومنتجين
.من فضلك استخدم كلمتك ،بقوة الروح ،لتجعلنا نشبه يسوع
.نصلي باسمه
.آمين
الفصل : 1الخلق
.تبدأ قصة هللا الكبيرة في َجنَّةً وتنتهي في مدينة
.نعيش اليوم في الوسط ،بين ال َجنَّةً والمدينة
.لفهم حياتنا اليوم ،علينا العودة إلى البداية
.إلى ال َجنَّةًالتي صنعها هللا
تكوين 3-1: 1
ض1
اوا ِ
ِ .في ْال َبدْءِ َخلَقَ هللاه ال َّ
ت َواأل َ ْر َ
س َم َ
علَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه 2
َ .وكَانَ ِ
علَى َوجْ ِه ْالغَ ْم ِر ظه ْل َمةٌَ ،و هرو ه
ت األ َ ْر ه
ح هللاِ يَ ِرف َ
ض خ َِربَةً َوخَا ِليَةًَ ،و َ
ور 3
ور» ،فَ َكانَ نه ٌ
َ .وقَا َل هللاه« ِ :ليَكه ْن نه ٌ
.نرى في هذه اآليات أن هللا صنع كل شيء في السماء وعلى األرض
.نرى أيضًا أن أقانيم الثالوث الثالثة يشاركون في الخلق
.هللا الروح هناك
.هللا اآلب يتكلم

.هللا االبن هو الكلمة الحية التي تقال
.بعد صنع النور في اليوم األول ،يفصل هللا بين السماء واألرض
.يصنع السماء والبحر واليابسة
.ثم يمأل هللا كل مكان بالنوع الصحيح من المخلوقات
.طيور السماء
.أسماك البحر
.نباتات وحيوانات لألرض
.إنها خطة جيدة
.إنه خلق جميل
.بعد ذلك ،يجعل هللا البشر يتمتعون بخلقه
تكوين 27-26: 1
علَى 26
ورتِنَا َك َ
علَى ه
س َم ِك ْالبَحْ ِر َو َ
سلَّطهونَ َ
سانَ َ
علَى َ
شبَ ِهنَا ،فَيَت َ َ
اإل ْن َ
ص َ
َوقَا َل هللاه« :نَ ْع َم هل ِ
َ
علَى
يع الدَّبَّابَا ِ
طي ِْر ال َّ
علَى كه ِل األ َ ْر ِ
ت الَّتِي تَدِب َ
ضَ ،و َ
علَى ْالبَ َهائِ ِمَ ،و َ
س َماءِ َو َ
علَى َج ِم ِ
ض
».األ َ ْر ِ
ورةِ هللاِ َخلَقَهه .ذَك ًَرا َوأ ه ْنثَى َخلَقَ هه ْم 27
علَى ه
علَى ه
ورتِ ِه َ .
سانَ َ
اإل ْن َ
ص َ
ص َ
.فَ َخلَقَ هللاه ِ
.جعلنا هللا مثله في نواح كثيرة
.نحن لسنا متساوين مع هللا بالطبع
.لكننا ممثلوه على األرض
.نحن مثل التماثيل الحية التي تذكر العالم بمن هو الخالق والملك الحقيقي
.عندما خلقنا هللا ،خلق نوعين مختلفين من البشر
.قسم جوانب مختلفة من صورته بين الرجل والمرأة
.الرجال والنساء متساوون في الكرامة والقيمة
تكوين 31-28: 1
علَى 28
سلَّطهوا َ
ضَ ،وأ َ ْخ ِ
ض هعوهَاَ ،وت َ َ
ار َك هه هم هللاه َوقَا َل لَ هه ْم« :أَثْ ِم هروا َوا ْكث ه هروا َوا ْمألهوا األ َ ْر َ
َو َب َ
علَى َ
ض
طي ِْر ال َّ
علَى األ َ ْر ِ
علَى كه ِل َحيَ َوان يَدِب َ
س َماءِ َو َ
س َم ِك ْالبَحْ ِر َو َ
َ ».
َوقَا َل هللاه« :إِنِي قَدْ أ َ ْع َ
ش َجر فِي ِه 29
ضَ ،وكه َّل َ
علَى َوجْ ِه كه ِل األ َ ْر ِ
ط ْيتهكه ْم كه َّل بَ ْقل يهب ِْز هر بِ ْز ًرا َ
ش َجر يهب ِْز هر ِب ْز ًرا لَكه ْم َيكهو هن َ
ط َعا ًما
.ث َ َم هر َ
س َحيَّةٌ ،أ َ ْع َ
ض َوكه ِل َ
طيْته 30
طي ِْر ال َّ
ض فِي َها نَ ْف ٌ
علَى األ َ ْر ِ
ان األ َ ْر ِ
س َماءِ َوكه ِل دَبَّابَة َ
َو ِلكه ِل َحيَ َو ِ
ض َر َ
ط َعا ًما َ ».و َكانَ كَذلِكَ
.كه َّل ه
ع ْشب أ َ ْخ َ
سا 31
صبَا ٌ
سا ِد ً
َ .و َرأَى هللاه كه َّل َما َ
ح يَ ْو ًما َ
س ٌن ِجدًّا َ .و َكانَ َم َ
ع ِملَهه فَإِذَا ه َهو َح َ
سا ٌء َو َكانَ َ

.ألن هللا خلقنا على صورته ،فهو يشاركنا بعض صفاته
.هللا ملك ،لكنه يسمح للناس بالسيطرة على األرض
.يتحمل آدم وحواء مسؤولية رعاية ال َجنَّةً واستخدام الحيوانات لألغراض الصالحة
.كما يسمح لنا هللا بالمشاركة في إبداعاته
.خلق هللا شخصين ،ثم رزقهما بالقدرة على تكوين المزيد من الناس
بذورا لتتكاثر
.نرى في اآلية  29أن للنباتات
ً
.يمكن للنباتات أن تصنع المزيد من النباتات لملء األرض
.وضع هللا نفس القوة في الرجل والمرأة
.لكن الرجل والمرأة ال يتكاثران كالنباتات والحيوانات
.يرتبط التكاثر البشري بالعالقة
.جعل هللا العالم في حب
.كان هلل عالقة طيبة ومفتوحة ومحبة مع آدم وحواء
.وعندما اجتمع الرجل والمرأة في الحب ،اكتشفوا أنه بإمكانهما ملء العالم بمزيد من صور هللا
ق نظرة اآلن على فقرة أخرى من فصل الخلق
.لنل ِ
تكوين 9-8: 2
ض َع ههنَاكَ آدَ َم الَّذِي َج َبلَهه 8
س َّ
عدْن ش َْرقًاَ ،و َو َ
اإللهه َجنَّةً ِفي َ
َ .وغ ََر َ
الرب ِ
ش ِهيَّة ِللنَّ َ
ش َج َرة َ ْال َحيَاةِ فِي 9
ظ ِر َو َج ِيدَة ِلأل َ ْك ِلَ ،و َ
ش َج َرة َ
ض كه َّل َ
َوأ َ ْنبَتَ َّ
اإللهه ِمنَ األ َ ْر ِ
الرب ِ
ش َج َرة َ َم ْع ِرفَ ِة ْال َخي ِْر َوال َّ
ش ِر
س ِط ْال َجنَّ ِةَ ،و َ
َ .و َ
.آدم وحواء في الجنة يأكالن الكثير
.إنهم سعداء وآمنون
.كل شيء كما ينبغي أن يكون
.الجميع في المكان الذي يجب أن يكونوا فيه
.حتى يحدث السقوط
الفصل : 2السقوط
تكوين 5-1: 3
َوكَانَ ِ ْ
اإللهه ،فَقَالَ ْ
ت ِل ْل َم ْرأَةِ« :أ َ َحقًّا قَا َل 1
يع َحيَ َوانَا ِ
ع ِملَ َها َّ
ت ْالبَ ِريَّ ِة الَّتِي َ
الرب ِ
ت ال َحيَّةه أَحْ يَ َل َج ِم ِ
ش َج ِر ْال َجنَّ ِة؟
»هللاه الَ ت َأْكهالَ ِم ْن كه ِل َ
ش َج ِر ْال َجنَّ ِة نَأْكه هل 2
ت ْال َم ْرأَة ه ِل ْل َحيَّ ِة« ِ :م ْن ث َ َم ِر َ
،فَقَالَ ِ
َ ».وأ َ َّما ث َ َم هر ال َّ
س ِط ْال َجنَّ ِة فَقَا َل هللاه :الَ ت َأْكهالَ ِم ْنهه َوالَ ت َ َمسَّاهه ِلئ َالَّ ت َ هموت َا 3
ش َج َر ِة الَّ ِتي ِفي َو َ
ت ْال َحيَّةه ِل ْل َم ْرأَةِ« :لَ ْن ت َ هموت َا 4
!فَقَالَ ِ
ارفَي ِْن ْال َخي َْر َوال َّ
ش َّر 5
َان كَاهللِ َ
».بَ ِل هللاه َ
ع ِ
عا ِل ٌم أَنَّهه يَ ْو َم ت َأْكهالَ ِن ِم ْنهه ت َ ْنفَتِ هح أ َ ْعيهنهكه َما َوتَكهون ِ

.يأتي الشر إلى العالم من خالل التمرد
.كان الشيطان مال ًكا ال يريد أن يتبع هللا ،لذلك ترك السماء وأخذ معه ثلث المالئكة
.يريد الشيطان أن ينضم إليه أيضًا هؤالء البشر الجدد
.يأتي الشيطان إلى الجنة ليجند آدم وحواء بالتحدث إليهما بالكذب
.أراد الشيطان أن يكون مثل هللا
.وفي اآلية  5يعد آدم وحواء أنهما يمكن أن يكونا مثل هللا إذا عصيا وأكلوا الثمرة
تكوين 6: 3
ش ِهيَّةٌ ِللنَّ َ
هونَ ،وأ َ َّن ال َّ
ت ْال َم ْرأَة ه أ َ َّن ال َّ
ظ ِر .فَأ َ َخذَ ْ
ت6
ش َج َرة َ َ
فَ َرأ َ ِ
ش َج َرة َ َجيِدَة ٌ ِلأل َ ْك ِلَ ،وأَنَّ َها بَ ِه َجةٌ ِل ْلعهي ِ
تَ ،وأ َ ْع َ
ط ْ
ِ .م ْن ث َ َم ِرهَا َوأ َ َكلَ ْ
ت َر هجلَ َها أ َ ْيضًا َم َع َها فَأ َ َك َل
ش ِهيَّةٌ في اآلية 6
.الحظ الكلمات ال َب ِه َجةٌ وال َ
.في الخليقة ،أعطى هللا شعبه كل ما يريدونه
.كان لديهم َجنَّةً غنية ومبهجة وعالم كامل لالستمتاع واالستكشاف والملء باألطفال
.لكن الخطيئة تركز قلوبنا على ما ليس لدينا
.تجعلنا الخطيئة نريد المحرمات ،ألننا جميعًا متمردون مثل أسالفنا ،آدم وحواء
.ال تقل لي ماذا أفعل ”هي الرسالة الموجودة في قلب كل إنسان”
.اآلن دعونا نرى كيف يعاقب هللا التمرد
تكوين 19-17: 3
س ِمعْتَ ِلقَ ْو ِل ا ْم َرأَتِكَ َوأَك َْلتَ ِمنَ ال َّ
ص ْيتهكَ قَائِ ًال :الَ ت َأْكه ْل 17
َوقَا َل آلدَ َم« :ألَنَّكَ َ
ش َج َرةِ الَّتِي أ َ ْو َ
ب ت َأْكه هل ِم ْن َها كه َّل أَي َِّام َح َياتِكَ
ِ .م ْن َهاَ ،م ْل هعونَةٌ األ َ ْر ه
س َب ِبكَ ِ .بالت َّ َع ِ
ض ِب َ
ب ْال َح ْق ِل 18
س ًكا ت ه ْن ِبته لَكَ َ ،وت َأْكه هل عه ْش َ
َ .وش َْو ًكا َو َح َ
ض الَّتِي أ ه ِخذْتَ ِم ْن َها .ألَنَّكَ ت ه َرابٌ َ ،وإِلَى ت ه َراب 19
ق َوجْ ِهكَ ت َأْكه هل هخب ًْزا َحتَّى تَعهودَ إِلَى األ َ ْر ِ
بِعَ َر ِ
».ت َ هعوده
.بعد أن أكل آدم وحواء الثمرة ،تضررت جميع عالقاتهما
.أراد هؤالء المتمردون أن يكونوا مل ًكا وملكة ،فتضررت عالقتهم باهلل الملك الحقيقي
.لقد أعطاهم هللا القوة للسيطرة على األرض ،لكنهم اآلن يواجهون صراعًا مع األرض
.يصبح العمل صعبًا
.األمراض والكوارث تهدد سالمتهم وحياتهم
.كما أضرت الخطية بالعالقات بين آدم وحواء وأوالدهما
.سيقتل أحد أبنائهم أخيه
.نرى في كتاب العهد الجديد للرومان صورة مروعة لكيفية إفساد خطيئة اإلنسان لحياتنا

رومية 32 - 28: 1
هللا ِفي َم ْع ِرفَ ِت ِه ْم ،أ َ ْسلَ َم هه هم هللاه ِإلَى ِذ ْهن َم ْرفهوض ِل َي ْف َعلهوا َما الَ 28
َو َك َما لَ ْم َي ْستَحْ ِسنهوا أ َ ْن هي ْبقهوا َ
.يَ ِلي هق
َم ْملهوئِينَ ِم ْن كه ِل إِثْم َو ِزنًا َوشَر َو َ
صا ًما َو َم ْك ًرا 29
ط َمع َو هخبْثَ ،م ْش هحونِينَ َح َ
سدًا َوقَتْ ًال َو ِخ َ
،وسهو ًءا
َ
غي َْر َ
طائِعِينَ 30
وراَ ،
نَ َّم ِ
ضينَ هللِ ،ثَا ِلبِينَ همتَعَ ِظ ِمينَ همدَّعِينَ  ،هم ْبت َ ِدعِينَ شه هر ً
امينَ هم ْفت َِرينَ  ،هم ْب ِغ ِ
ِ ،ل ْل َوا ِلدَي ِْن
ضى َوالَ َرحْ َمة 31
ِ .بالَ فَ ْهم َوالَ َ
ع ْهد َوالَ هحنهو َوالَ ِر ً
ع َرفهوا هح ْك َم هللاِ أ َ َّن الَّذِينَ يَ ْع َملهونَ ِمثْ َل ه ِذ ِه يَ ْست َْو ِجبهونَ ْال َم ْوتَ  ،الَ يَ ْفعَلهونَ َها فَقَ ْ
ط ،بَ ْل 32
الَّ ِذينَ إِذْ َ
سرونَ ِبالَّذِينَ َي ْع َملهونَ
.أ َ ْيضًا يه َ
.هذه هي األخبار السيئة
.أي شخص مستيقظ ومدرك اليوم يعرف أن اإلنكسار في كل مكان
.إنه يؤثر على الجميع
كل المعاناة التي نراها في العالم اليوم هي نتيجة التمرد على هللا الذي وصفه بولس في رومية
.الفصل 1
.عندما تقطع المخلوقات عالقتها بخالقها ،ينكسر كل شيء وكل شخص
من يستطيع إنهاء كل هذه المعاناة؟
من يستطيع إصالح كل هذا االنكسار؟
.فقط اإلله الحقيقي الذي يعيش في عالقة متواصلة مع نفسه
.ثالثة أشخاص كاملين ،متحدون في مجتمع كامل واحد نسميه الثالوث
.كانت لديهم خطة من البداية للتأكد من أن قصة هللا ستكون لها نهاية سعيدة
.لنلق نظرة على الفصل الثالث
الفصل الثالث :الفداء
متى 17-16: 3
اواته قَ ِد ا ْنفَت َ َح ْ
ت لَهه ،فَ َرأَى هرو َح هللاِ 16
ص ِعدَ ِل ْل َو ْق ِ
ت مِنَ ْال َماءِ َ ،و ِإذَا ال َّ
فَلَ َّما ا ْعت َ َمدَ يَسهوعه َ
س َم َ
علَ ْي ِه
َاز ًال ِمثْ َل َح َما َمة َوآتِيًا َ
،ن ِ
َّ
يب الذِي ِب ِه سه ِر ْرته 17
اوا ِ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َّ
ت قَائِ ًال « :هذَا ه َهو ابْني ْال َح ِب ه
َ ».و َ
س َم َ
.هنا مرة أخرى نرى أعضاء الثالوث الثالثة يعملون
.كانوا هناك عند الخلق
.واآلن يعملون معًا لتحقيق الفداء

.يأتي الفداء من كلمة فدى
.يعني الفداء إعادة الشراء ،أو إصالح ما هو مكسور
.كانت تلك هي مهمة يسوع
.هللا اآلب ”مسرور ”بيسوع االبن في اآلية 17
.دعونا ننظر في سبب سرور اآلب
متى 4-1: 4
يس 1
ص ِعدَ َي ه
.ث ه َّم أ ه ْ
وح ِل هي َج َّر َ
ب ِم ْن ِإ ْب ِل َ
سوعه ِإلَى ْال َب ِريَّ ِة ِمنَ الر ِ
يرا 2
ارا َوأ َ ْربَعِينَ لَ ْيلَةًَ ،جا َ
ع أ َ ِخ ً
ام أ َ ْربَعِينَ نَ َه ً
.فَبَ ْعدَ َما َ
ص َ
ارة ه هخب ًْزا 3
».فَتَقَد ََّم إِلَ ْي ِه ْال هم َج ِر ه
ب َوقَا َل لَهه« :إِ ْن كه ْنتَ ابْنَ هللاِ فَقه ْل أ َ ْن ت ِ
ير ه ِذ ِه ْال ِح َج َ
َص َ
هللا 4
سانهَ ،ب ْل ِبكه ِل َك ِل َمة ت َْخ هر ه
ج ِم ْن فَ ِم ِ
».فَأ َ َج َ
اإل ْن َ
اب َوقَا َل« َ :م ْكتهوبٌ :لَي َ
ْس ِب ْال هخب ِْز َوحْ دَهه َيحْ َيا ِ
.نرى هنا شخصية أخرى من الفصل األول من القصة
.يعود الشيطان بأكاذيب وإغراءات
.يريد المزيد من المتمردين لالنضمام إلى قضيته
.إذا تمكن من إقناع هللا االبن باالنضمام إليه ،فسيكون لدى الشيطان الكثير من القوة
.لكن الشيطان ال يستطيع أن يؤثر على يسوع
.استجاب يسوع لتجارب الشيطان بكلمة هللا
ليس يسوع عرضة ألكاذيب الشيطان ألنه في عالقة آمنة وغير منقطعة وكاملة مع هللا اآلب
.والروح القدس
.معًا ،كان لدى أقانيم الثالوث الثالثة خطة إلصالح ما تم كسره
.ليفدونا من الخطيئة والموت
ولكن للقيام بذلك ،يجب أن يموت يسوع االبن موتًا متمردًا حتى نتمكن من الحصول على الحياة
.األبدية
بطرس 1 18:3
احدَة ً ِم ْن أَجْ ِل ْال َخ َ
طا َياْ ،ال َبار ِم ْن أَجْ ِل األَث َ َم ِةِ ،ل َك ْي هيقَ ِر َبنَا ِإلَى 18
فَإِ َّن ْال َمسِي َح أ َ ْيضًا تَأَلَّ َم َم َّرة ً َو ِ
وح
،هللاِ ،هم َماتًا فِي ْال َج َ
س ِد َول ِك ْن همحْ ً
يى فِي الر ِ
.ألن يسوع عاش حياة كاملة ،كانت تضحيته كافية لدفع ثمن كل خطايانا
.لقد تألم مرة واحدة من أجل خطايانا
.مات المخلص الصالح من أجل المتمردين األشرار مثلك ومثلي
.لقد تم إعدامه حتى نتمكن من ان نكون أحياء

رومية 2-1: 8
س ِد 1
إِذًا الَ َ
ِيح يَسهو َ
س َ
ش ْي َء ِمنَ الدَّ ْينهونَ ِة اآلنَ َ
ب ْال َج َ
ْس َح َ
ع ،السَّا ِلكِينَ لَي َ
علَى الَّذِينَ هه ْم فِي ْال َمس ِ
وح
س َ
َ .ب ْل َح َ
ب الر ِ
ت2
َطيَّ ِة َو ْال َم ْو ِ
وس ْالخ ِ
ِيح يَسهو َ
ع قَدْ أ َ ْعتَقَنِي ِم ْن نَا هم ِ
.أل َ َّن نَا هم َ
وح ْال َحيَاةِ فِي ْال َمس ِ
وس هر ِ
.يستمر الشيطان في تهمسنا باألكاذيب
.يريدنا أن نشعر باإلدانة ،وأن نؤمن بأن عالقتنا مع هللا مقطوعة
.لكن مثل يسوع ،يمكن أن تقوينا كلمة هللا في آيات كهذه
إذا كنت قد وثقت في يسوع من أجل المغفرة ،وتعتقد أن موته كان أهجرة كافية لخطيئتك ،فعندئذ
.يتم تحريرك
هذه هي األخبار السارة !هل تصدقها؟
هل تفهم ما تقوله هذه اآليات؟
:انظر إلى الحرية التي وعد بها هللا لكل من يؤمن بيسوع ويدعوه مل ًكا
كولوسي 14-13: 1
،الَّذِي أ َ ْنقَذَنَا ِم ْن سه ْل َ
ت اب ِْن َم َحبَّتِ ِه 13
ان الظ ْل َم ِةَ ،ونَقَلَنَا ِإلَى َملَكهو ِ
ط ِ
.الَّذِي لَنَا فِي ِه ْال ِفدَا هء ،بِدَ ِم ِه غه ْف َرا هن ْال َخ َ
طايَا 14
.الفداء
.هذا هو الفصل الثالث
.إن هللا يشتري شعبه من عبودية خطايانا
.إنه ينقذ المتمردين مثلنا من ظلمات ممالكنا
.اآلن نحن نعيش كمواطنين في مملكة االبن
.تمت استعادة عالقتنا مع هللا اآلن
.إنه صحي كما لو كان في ال َجنَّةً في الفصل األول
كورنثوس 2 21-17: 5
ض ْ
ت ،ه َهوذَا ْالكهل قَدْ 17
يح فَ هه َو َخ ِليقَةٌ َجدِيدَة ٌ :األ َ ْش َيا هء ْال َع ِتيقَةه قَدْ َم َ
ِإذًا ِإ ْن َكانَ أ َ َحدٌ ِفي ْال َم ِس ِ
ار َجدِيدًا
ص َ
َ .
ِيحَ ،وأ َ ْع َ
صالَ َح ِة 18
صالَ َحنَا ِلنَ ْف ِس ِه بِيَسهو َ
طانَا ِخدْ َمةَ ْال هم َ
َ ،ول ِك َّن ْالكه َّل ِمنَ هللاِ ،الَّذِي َ
ع ْال َمس ِ
غي َْر َحا ِسب لَ هه ْم َخ َ
اض ًعا فِينَا 19
صا ِل ًحا ْال َعالَ َم ِلنَ ْف ِس ِهَ ،
طا َياهه ْمَ ،و َو ِ
ي ِإ َّن َ
ِيح هم َ
أَ ْ
هللا َكانَ فِي ْال َمس ِ
صالَ َح ِة
َ .ك ِل َمةَ ْال هم َ
هللا َي ِعظه ِبنَا .ن ْ
هللا 20
َطله ه
ِ .إذًا نَ ْس َعى َك ه
صالَ هحوا َم َع ِ
ب َ
سف ََرا َء َ
ِيحَ ،كأ َ َّن َ
ِيح :ت َ َ
ع ِن ْال َمس ِ
ع ِن ْال َمس ِ
ير نَحْ هن ِب َّر هللاِ فِي ِه 21
َطيَّةً ،خ ِ
فخ ِ
.ألَنَّهه َج َع َل الَّذِي لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َطيَّةً ألَجْ ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ

هل ترى كلمة خلق هناك في اآلية 17؟
.نفس القوة التي استخدمها هللا لبث الحياة في آدم هي القوة التي تمنحنا حياة جديدة
.تولد أرواحنا من جديد عندما نتصالح مع هللا من خالل يسوع
.لكن العالم ال يزال محط ًما
.نحن نعيش اآلن بين ال َجنَّةً والمدينة
.عالقتنا مع هللا ثابتة ،لكن عالقتنا بالطبيعة واألشخاص اآلخرين ال تزال مقطوعة
.نحن نقاتل مع بعضنا البعض
.نحن نعاني من الحروب والجرائم واألمراض والكوارث الطبيعية
.لكن لدينا أمل
.وكرسل مصالحة نحن سفراء هللا للرجاء
مهمتنا كمسيحيين هي أن نحب هللا ،وأن نحب بعضنا البعض ،وأن نأتي بالعديد من الناس معنا
.إلى الفصل األخير حيث سنكون جميعًا معًا في السماء إلى األبد
الفصل : 4التعويض
في الكتاب األخير من الكتاب المقدس ،يخبرنا الرسول يوحنا بما سيحدث بعد عودة يسوع
.إلحضار جميع أتباعه إلى الجنة في بيت أبيه
رؤيا 1-6: 21
ضت َاَ ،و ْال َبحْ هر الَ 1
س َما ًء َجدِيدَة ً َوأ َ ْرضًا َجدِيدَةً ،أل َ َّن ال َّ
ض األهولَى َم َ
ث ه َّم َرأَيْته َ
س َما َء األهولَى َواأل َ ْر َ
.يهو َجده فِي َما بَ ْعده
هللا هم َهيَّأَة ً 2
ور َ
َازلَةً ِمنَ ال َّ
سةَ أ ه ه
س َماءِ ِم ْن ِع ْن ِد ِ
َوأَنَا يهو َحنَّا َرأَيْته ْال َمدِينَةَ ْال همقَدَّ َ
يم ْال َجدِيدَة َ ن ِ
ش ِل َ
َ .ك َع هروس همزَ يَّنَة ِل َر هج ِل َها
سيَ ْسكه هن َمعَ هه ْمَ ،وهه ْم 3
ع ِظي ًما ِمنَ ال َّ
س َماءِ قَائِ ًال« :ه َهوذَا َم ْس َك هن هللاِ َم َع النَّ ِ
ص ْوتًا َ
اسَ ،وه َهو َ
َو َ
س ِم ْعته َ
ش ْعبًاَ ،وهللاه نَ ْفسههه َيكهو هن َم َع هه ْم ِإل ًها لَ هه ْم
َ .يكهونهونَ لَهه َ
ص َرا ٌ
خ4
س هح هللاه كه َّل دَ ْمعَة ِم ْن عهيهونِ ِه ْمَ ،و ْال َم ْوته الَ يَكهو هن فِي َما بَ ْعدهَ ،والَ يَكهو هن هح ْز ٌن َوالَ ه
سيَ ْم َ
َو َ
ه
ه
ض ْ
ت
ور األولَى قَدْ َم َ
َ ».والَ َو َج ٌع ِفي َما َب ْعده ،أل َ َّن األ هم َ
ي« :ا ْكتهبْ :فَإِ َّن ه ِذ ِه 5
صنَ هع كه َّل َ
علَى ْال َع ْر ِش« :هَا أَنَا أ َ ْ
س َ
َوقَا َل ْال َجا ِل ه
ش ْيء َجدِيدًا َ !».وقَا َل ِل َ
صا ِدقَةٌ َوأ َ ِمينَةٌ
».األ َ ْق َوا َل َ
ف َو ْال َيا هءْ ،ال ِبدَا َيةه َوالنِ َها َيةه .أَنَا أهع ِ ْ ْ
هوع 6
ث ه َّم قَا َل ِلي« :قَدْ ت َ َّم !أ َنَا ه َهو األ َ ِل ه
ْطي ال َعطشَانَ ِم ْن َي ْنب ِ
َ .ماءِ ْال َحيَاةِ َمجَّانًا
أال يمنحك هذا األمل؟
.في عالم مليء بالموت والبكاء واأللم ،نحتاج إلى األمل

هل ترى في اآلية  3سبب عدم وجود موت أو بكاء أو ألم في السماء؟
اس
،ألن ”ه َهوذَا َم ْس َك هن هللاِ َم َع النَّ ِ
سهه َيكهو هن َم َع هه ْم
س َي ْسكه هن َم َع هه ْمَ ،وهه ْم َيكهونهونَ لَهه َ
ش ْعبًاَ ،وهللاه نَ ْف ه
َ ”.وه َهو َ
.قبل السقوط ،كان آدم وحواء يعيشان في سالم ألنهما كانا يعيشان مع هللا في عالقة صحية
كانت تلك العالقة الصحية مع هللا تعني أن كل عالقة أخرى كانت صحية أيضًا ،مع اآلخرين
.ومع الخليقة
.في الفصلين الثاني والثالث ،ينكسر كل شيء بسبب انقطاع العالقة مع هللا
.ولكن في السماء ،سيتم إصالح كل شيء يتم كسره ،ألن العالقة مع هللا ستكون ثابتة بشكل دائم
رؤيا 1-5: 22
وف 1
ع ْر ِش هللاِ َو ْالخ هَر ِ
َار ًجا ِم ْن َ
صافِيًا ِم ْن َماءِ َحيَاة الَ ِمعًا َكبَلور ،خ ِ
َ .وأ َ َرانِي نَ ْه ًرا َ
ع ْش َرة َ ث َ َم َرة ً 2
علَى النَّ ْه ِر ِم ْن ههنَا َو ِم ْن ههنَاكَ َ ،
ش َج َرة ه َح َياة ت َ ْ
س ِط ه
صنَ هع اثْنَت َ ْي َ
سو ِق َها َو َ
ِ ،في َو َ
ش ْهر ث َ َم َرهَاَ ،و َو َر هق ال َّ
ش َج َرةِ ِل ِشفَاءِ األ ه َم ِم
َ .وت ه ْع ِطي كه َّل َ
عبِيدههه يَ ْخ ِد همونَهه 3
ش هللاِ َو ْالخ هَر ِ
وف يَكهو هن فِي َهاَ ،و َ
ع ْر ه
َ .والَ تَكهو هن لَ ْعنَةٌ َما فِي َما بَ ْعده َ .و َ
علَى ِج َبا ِه ِه ْم 4
س َي ْنظه هرونَ َوجْ َهههَ ،وا ْس همهه َ
َ .وهه ْم َ
علَ ْي ِه ْمَ ،وهه ْم 5
ور َ
ش ْمس ،أل َ َّن َّ
اإللهَ يهنِ ه
ير َ
َوالَ يَكهو هن لَ ْي ٌل ههنَاكَ َ ،والَ يَحْ ت َاجهونَ إِلَى ِس َراج أ َ ْو نه ِ
الربَّ ِ
س َي ْم ِلكهونَ ِإلَى أ َ َب ِد اآل ِبدِينَ
َ .
.يصف يوحنا مدينة هللا ،حيث سيعيش كل شعب هللا المفدي إلى األبد
”.نرى في المدينة ”نهر ماء الحياة ”و ”شجرة الحياة
النهر وشجرة الحياة اللذان كانا في ال َجنَّةً في الفصل األول موجودان هنا مرة أخرى في المدينة
.في الفصل الرابع
.انتقلت قصة هللا الكبرى من الحياة إلى الموت إلى األمل ثم عادت إلى الحياة مرة أخرى
.أعلم أنه كان علي االنتقال بين الفصول األربعة بسرعة
لكن هذه طريقة جيدة لفهم الكتاب المقدس ،لذلك سننظر إلى هذا النموذج مرة أخرى في
.المستقبل
.أتمنى أن تكون قد تم تشجيعك اليوم
أتمنى أن ترى كيف يهصلح هللا عالقاتنا مع بعضنا البعض عندما تكون عالقتنا معه ثابتة من
.خالل يسوع
وآمل أن تحب يسوع أكثر بقليل بعد أن سمعت عن كل خططه إلنقاذك ووألخذك إلى مسكنهك
.لتعيش معه إلى األبد

.ارجوكم صلوا معي
أيها اآلب الذي في السماء ،أشكرك على هذه الصورة للسماء التي تساعدنا على االستمرار في
.العيش في هذا العالم المكسور
.يا يسوع ،نريد أن نكون رسل رجاء ونخبر اآلخرين ببشارة اإلنجيل
أيها الروح القدس ،امألنا بالشجاعة والقوة لنحب هللا ،ونحب اآلخرين ،ونسير في طاعة على
.الطريق بين الجنة والمدينة
.حتى تعيدنا لمس ِكنهنا إلى السماء
.نصلي باسم يسوع
آمين

