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 هللاِ  ةُ قداسَ 
 ةِ القداسَ  ةُ �َّ أهمِّ : ١المحاضرة 

 ول رُ بْ أر. سي. سْ 

 على أرضٍ  فُ قِ نَ  حظةِ نا في هذه اللَّ ، وأنَّ مستحیلةٍ  ةٍ مَّ هِ مُ  نا أمامَ أنَّ  مُ ، نعلَ كَ تِ قداسَ  موضوعَ  لُ نا، ف�ما نتناوَ أ�انا و�لهَ 
  لِ ، ألجْ كَ إل�ْ   لُ نتوسَّ   لْ ، بَ اللیلةَ   منكَ   . لذا نطلبُ ةُ �َ نا الهاوِ تْ عَ ا وابتلَ اهَ فَ   ْت حَ فتَ ، لَ كَ ونعمتُ   ةُ ابتَ الثَّ   كَ ، لوال رحمتُ سةٍ مقدَّ 
،  قِّ حَ الْ   روحِ   حضورَ   ؛ �ما نطلبُ كَ ى نفهمَ حتَّ   ةِ زمَ الالَّ   هذه األمورِ   مَ فهْ   نحاولُ   ، ونحنُ كَ ورحمتِ   كَ من نعمتِ   نِ یْ فَ عْ ِض 

 .ین، آمِ �حِ سِ مَ الْ  مِ هذا في اسْ  . ونطلبُ ةِ مَّ هِ على هذه المُ نا  ینَ عِ �ُ  ، �يْ ُس القدُ  وحُ الذي هو الرُّ 

ي في دِ رَ فْ �مُ  ُس أدرُ  ي �نتُ ًدا أنِّ جیِّ  رُ ، أتذ�َّ يٍّ �فِ رِ خَ  یومٍ  رِ ْص غ، وفي عَ رْ بُ سْ بیتِ  الهوتِ  ةِ �َّ لِّ في �ُ  خیرِ ي األَ في عامِ 
  بور. ال ُ�سَمحُ قُ الْ  هُ الذي �ش�ِ  الهوتٍ  ةِ �َّ لِّ �ُ  ةِ �َ تَ مكْ  مدى هدوءِ  ونَ مُ لَ ؛ وتعْ بِ تُ الكُ  نَ مِ  ةٌ ي �ومَ أمامِ  ْت ، و�انَ ةِ �َ المكتَ 
  أكوامِ  رَ بْ ا عَ �� قائِ لْ تِ  في االنتشارِ  ْت بدأَ  ةٌ مَ هَ مْ ي هَ ت�اهِ انْ  تِ تَ شتَّ  ةً أَ . وفجْ يٌّ �ارِ جْ إِ  تٌ مْ . َص ةِ رَ ثَ الثرْ  أوِ  ثِ �التحدُّ  ألحدٍ 

ضوا إلى كَ ورَ  مْ هِ التِ طاوِ وَ  مْ هُ دَ وا مقاعِ كُ رَ تَ  مَّ ، ثُ كانِ للمَ  العامِّ  ناخِ المُ  في إفسادِ  الناُس  ، و�دأَ ت المكت�ةِ وطاوالِ  بِ تُ كُ الْ 
 ".  ئ�سِ على الرَّ   النارَ   مْ هُ أحدُ   قَ لَ طْ : "أَ حٍ عاٍل وواِض   �صوتٍ   مْ هُ أحدُ   ى قالَ حتَّ   ثُ ما �حدُ   أعلمُ   نْ كُ أَ   ؛ لمْ ةِ �َّ لِّ الكُ   قاتِ رُ طُ 

 نٍ واطِ مُ  ، و�أيِّ جِ خارِ ى الْ لَ ُت إِ عْ رَ للناس. أسْ  الطب�عيِّ  يِّ مِ وْ یَ الْ  �هذا على الروتینِ  خبرٍ  وا تأثیرَ رُ تتصوَّ  أنْ  مْ كُ �مكنُ 
  عُ صارِ �ینیدي �ُ  الرئ�ُس  ، بینما �انَ إلى األخ�ارِ  بلحظةٍ  لحظةً  تُ عْ مَ تَ ، واسْ �اعِ ذْ المِ  أمامَ  تُ رْ مَّ سَ ، تَ آخرَ  �كيٍّ رِ أمْ 
  ، �انَ ةِ �َ الِ التَّ   رِ أو األشهُ   األساب�عِ   ي، بلِ الِ التَّ   الیومِ   . وعلى مدارِ هِ وفاتِ   خبرُ   جاءَ   �عِ �الطَّ   ثمَّ .  ةٍ ظَ بلحْ   لحظةً   تَ وْ المَ 

ًقا، . والحِ ةٌ �َّ بِ شعْ   لهُ   لرئ�سٍ   يِّ جائِ فُ الْ   تِ وْ مَ الْ   نا، لحظةُ في تار�خِ   ةُ سَ ال�ائِ   ةُ ظَ حْ هي هذه اللَّ   �كيَّ رِ األمْ   بَ عْ الشَّ   لَ غَ ما شَ 
  ما ماتَ ، �لَّ ةُ ها السادَ ، أیُّ نْ كِ ؛ ولَ هِ تِ ئاسَ رِ   ةِ دَّ مُ   رِ َص إلى قِ   االنت�اهَ   تَ فَ ناك"، ولَ فْ رَ عَ   "جوني، �الكادِ   �عنوانِ   �تابٌ   رَ دَ َص 

 . ةِ جادَّ والْ  ةِ یدَ دِ الشَّ  ةِ مَ دْ الصَّ  نَ مِ  ةٍ �فترَ  ةُ الدولَ  ما، تمرُّ  ةٍ لَ دوْ  وزراءِ  �ُس ئِ ، أو رَ كٌ لِ ، أو مَ ، أو زع�مٌ رئ�ٌس 

 ك: لِ مَ ا الْ �َّ زِّ عُ  وفاةِ   سنةُ 

  في سنِّ  كُ لِ �مْ  أَ ، ابتدَ شل�مَ أورُ  شِ رْ على عَ  كٌ لِ مَ  جلَس  نِ الثامِ  نِ ي القرْ فِ أ�ًضا، فَ  رائیلَ سْ ي إِ هذا فِ  ثَ دَ حسًنا، حَ 
 وْ أَ   رَ هَ شْ أَ   هذا  نْ �كُ   مْ . لَ نٍ قرْ   فِ ْص من نِ   وا! أكثرَ لُ عاًما. تخیَّ   خمسینَ   منْ   ثرِ ألكْ   في أورشل�مَ   كَ لَ ، ومَ رَ شَ عَ   السادسةَ 

  ةِ رَ تْ في فَ  عَ نَ ا، وقد َص �َّ زِّ عُ  هُ . و�ان اسمُ األهمّ  خمسةِ الْ  نَ مْ ِض  ُ�صنَّفُ  �التأكیدِ  هُ ، لكنَّ الیهوديِّ  في التار�خِ  كٍ ملِ  مَّ أهَ 
  .األرضِ  ى لشعبِ رَ بْ �ُ  ةٍ روح�َّ  إصالحٍ  نهضةِ  آخرَ  هِ حكمِ 
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ها  تي وضعَ الَّ   ةَ والروح�َّ   ةَ األخالق�َّ   الم�ادئَ   ا خرقَ �� راجیدِ ا تْ �� یرِ بِ سْ كْ ًال شِ �طَ   هُ �ش�ِ   �انَ   هُ ألنَّ   في عارٍ   فجأةً   ماتَ   هُ ولكنَّ 
ا فاِص ، وحَ لٍ تحوُّ   ةَ هذه نقطَ   ْت ، �انَ ماتَ   حینَ   . لكنْ هِ ح�اتِ   نْ مِ   األخیرةِ   في السنةِ   هُ هو نفسُ  الیهودي،   ًال في التار�خِ د�

 ثٍ لحدَ   هُ إنَّ   وأظنُّ   .قطُّ   تتعافَ   ، ولمْ ةٍ دَّ �حِ   ةُ ها الروح�َّ تُ حَّ وِص   ةِ الیهود�َّ   ةِ األمَّ   ح�اةُ   ْت رَ وَ هْ تدَ ًدا  فصاعِ   الیومِ   من ذلكَ   إذْ 
لَ   ثقافيٌّ   تغییرٌ   روما، وحدثَ   مدینةُ   ْت سَ ا، تأسَّ �َّ عزِّ   من موتِ   سنواتٍ   أر�عِ   بَ قِ ه، فعَ وتدبیرِ   هللاِ   �عنا�ةِ   مهمٍّ    التار�خَ   شكَّ

 .  �كلٍّ  المستقبليَّ 

  أعظمُ  هُ هذا �أنَّ  �عدَ  ُض ال�عْ  هُ �َ ، ولقَّ سِ قدَّ المُ  النبويِّ  للعملِ  من هللاِ  رجلٌ  يَ عِ ، دُ ةِ األمَّ  تلكَ  معاناةِ  مِّ َض في خِ  لكنْ 
 ملوكٍ  ةَ عدَّ  خاطبَ  ، إذْ اكً نَّ حَ مُ  ةٍ دولَ  ب، بل أ�ًضا رجلَ رجًال تق��ا فحسْ  لم �كنْ  وَ . فهْ القد�مِ  العهدِ  في تار�خِ  نبيٍّ 

ي ذِ یل. والَّ انوئِ مَّ عِ   هُ ى اسمُ عَ دْ ابًنا، و�ُ  دُ لِ وتَ  عذراءُ   لُ یوًما ما ستحبَ  إنَّ  الذي قالَ  النبيَّ  هوَ   . و�انَ هِ تِ مَ دْ خِ   في أثناءِ 
في   النبيِّ  لوظ�فةِ  هِ تِ وَ عْ دَ  ةَ قصَّ  دُ . ونجِ اءُ �َ عْ شَ ، إِ ، �الط�عِ هُ . واسمُ هِ �ِ شعْ  آثامَ  لُ س�أتي و�حمِ  الربِّ  دَ بْ عَ  نَّ إِ  قالَ 
 . ةِ صَّ من هذه القِ  لَ األوَّ  الجزءَ  اآلنَ  مُ لكُ  أقرأَ  أنْ  دُّ ، وأوَ هُ اسمَ  لُ ذي �حمِ الَّ  فرِ من السِّ  سِ السادِ  صحاحِ األَ 

 : واآل�ِة األولىِ  ،شع�اءَ إِ  رِ فْ من سِ  ُس السادِ  صحاحُ ألَ ا �قولُ 

یَِّد َجاِلًسا َعَلى ُ�ْرِسيٍّ َعال َوُمْرَتِفٍع، َوَأْذَ�اُلُه َتْمألُ  �َّا اْلَمِلِك، َرَأْیُت السَّ اْلَهْ�َكَل.  ِفي َسَنِة َوَفاِة ُعزِّ
ي َوْجَهُه، َوِ�اْثَنْیِن �ُ  َراِف�ُم َواِقُفوَن َفْوَقُه، ِلُكلِّ َواِحٍد ِستَُّة َأْجِنَحٍة، ِ�اْثَنْیِن ُ�َغطِّ ي ِرْجَلْ�ِه، السَّ َغطِّ

َوهَذا َناَدى َذاَك َوَقاَل ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس َربُّ اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء ُ�لِّ اَألْرِض َوَ�اْثَنْیِن َ�ِطیُر.  
اِرِخ، َواْمَتَأل اْلَبْیُت ُدَخاًنا.  )٤-١: ٦(إشع�اء   َفاْهَتزَّْت َأَساَساُت اْلَعَتِب ِمْن َصْوِت الصَّ

ا  �َّ عزِّ  وفاةِ  في سنةِ  هُ أنَّ  هُ ذي اجتازَ الَّ  هذا االخت�ارِ  تار�خَ  دُ �حدِّ  إشع�اءَ  أنَّ  القصیرِ  وا معي في هذا النّصِ ظُ حِ ال
  في الحق�قةِ   �انَ   ما رآهُ   أنَّ   شل�م، أمْ ورُ أُ   في ه�كلِ   ْت عَ وقَ   ةٌ �َّ رؤ�ا وجدانِ   هيَ   إشع�اءُ   ما رآهُ   ن �انَ إِ   فُ ك. ال نعرِ الملِ 

فیها  أخوَض  لنْ  ، ألس�ابٍ ا على قناعةٍ . وأنَ یرَ األخِ  التفسیرَ  لُ ضِّ فَ ها.  أُ نِ عیْ  ماءِ السَّ  أقداسِ  سِ دْ قُ  داخلَ  لمحةً 
  ةِ عَ ْض �ِ   دَ عْ �َ ا، نَّ ى یوحَ أَ ا رَ مَ ها. و�َ نِ عیْ  السماءِ  نِ عَ  عَ قُ رْ بُ الْ   أزالَ  هُ أنَّ  . أيْ تارَ السِّ  فتحَ  هللاَ   أنَّ  �انَ  ما حدثَ  ، أنَّ اآلنَ 

 ها. نِ یْ عَ  متوًَّجا في السماءِ  دَ السیِّ  النبيُّ  اءُ �َ شعْ ى إِ ، رأَ ماءِ السَّ  داخلَ  ةً حَ ، لمْ َس مُ طْ �َ  ةِ �رَ زِ جَ  فوقَ  رونٍ قُ 

 :دَ یِّ السَّ  تُ یْ رأَ 

�َّا اْلَمِلِك َرَأْیُت ونَ أُ رَ ، ستقْ سِ المقدَّ  مْ كُ إلى �تا�ِ  مْ تُ رْ نظَ  إنْ  واآلنَ  یِّدَ : ِفي َسَنِة َوَفاِة ُعزِّ   َجاِلًسا َعَلى ُ�ْرِسيٍّ َعالٍ  السَّ
  لْ . هَ الصغیرةِ  فِ رُ " �األحْ lord" �لمةَ  نَ وْ ، سترَ ةِ اإلنجلیز�َّ  ةِ رجمَ إلى التَّ  مْ تُ رْ نظَ  َوُمْرَتِفٍع، َوَأْذَ�اُلُه َتْمُأل اْلَهْ�َكَل". إنْ 

  نَ وْ رَ اْلُجُنوِد". أتَ   َربُّ : "ُقدُّوٌس، ُقدُّوٌس  ونَ ، ستقرأُ راف�مِ السَّ   ةِ حَ �ِ سْ ى إلى تَ رَ أخْ   أعدادٍ   ةَ عَ ْض �ِ   مْ تُ مْ تقدَّ   ؟ و�نْ هذا صح�حٌ 
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هذا في   الحظَ  مْ منكُ  �مْ ؟ الكبیرةِ  فِ رُ حْ �األَ  " LORD" ْت جاءَ  ةِ �َّ لیزِ جْ نْ اإلِ  ةِ " في الترجمَ بٍّ "رَ  ةَ مَ �لِ  أنَّ  نَ وْ رَ هذا؟ أتَ 
  مونَ المترجِ  �انَ  ، بلْ يٍّ عِ �َ مطْ  خطأٍ  نتاجَ  ، وهو ل�َس سِ قدَّ مُ الْ  للكتابِ  ةِ اإلنجلیز�َّ  في الترجماتِ  عٌ ؟ هذا شائِ ّصِ النَّ 
  فِ رُ األحْ  عِ وْ في نَ  االختالفَ  ، لكنَّ دٌ واحِ  نِ یْ الكلمتَ  أنَّ  عَ مَ  هُ أنَّ  وَ وهْ  –نا هُ  معتادٍ  غیرِ  نا إلى شيءٍ یهَ بِ تنْ  لونَ حاوِ �ُ 

 . ةِ �َّ رِ بْ عِ الْ  غةِ في اللُّ  نِ یْ ختلفتَ مُ  نِ یْ تَ مَ لِ �َ  منْ  �انِ ما تأتِ هُ أنَّ  نُ یبیِّ 

ذي الَّ  ، االسمُ هوَ هْ یَ  مُ هو االسْ  يَّ رِ بْ العِ  ظَ اللفْ  أنَّ  نْ مِ  دْ تأكَّ "، أو "ربّ  ةِ الكبیرَ  فِ �األحرُ  LORD �لمةَ  تُ ما رأیْ لَّ كُ 
.  �ِ  ُس المقدَّ  ه هو االسمُ وَ هْ یَ  .)١٤: ٣خروج ( : "أَْهَ�ِه ٱلَِّذي أَْهَ�ْه"لهُ  قالَ  حینَ  �انَ دْ مِ  ةِ �َّ وسى في برِّ لمُ  هللاُ  هُ أعلنَ 
  اللفظُ  يَ ، وهْ ةٍ فَ مختلِ  عن �لمةٍ  ةٌ ها مترَجمَ أنَّ  دُ نجِ د"، "السیِّ  أوِ  الصغیرةِ  فِ �األحرُ  lord نا �لمةَ رأیْ  هذا، حینَ  قبلَ 
  دِ في العهْ  ألقاً�ا �ثیرةً  هللاُ  أخذَ  . فقدْ هللاِ  عنِ  القد�مُ  العهدُ   هُ مُ �ستخدِ   بٍ ى لقَ مَ أسْ  على األرجحِ  وَ ، وهْ ايْ ونَ دُ أَ  يُّ رِ العبْ 

 ى.  مَ األسْ  بُ قَ اللَّ  وَ هذا هُ  . لكنَّ القد�مِ 

، َما َأْمَجَد اْسَمَك ]lordَسیُِّدَنا [ ]LORD"َأیَُّها الرَّبُّ [ :ولى األُ  واآل�ةِ  نِ امِ الثَّ  في المزمورِ  أُ رَ ، نقْ ثالِ المِ  على سبیلِ 
:  أُ نقرَ  ١١٠ ورِ مُ زْ . َما َأْمَجَد اْسَمَك ِفي ُ�لِّ اَألْرِض". وأ�ًضا في مَ ه، أدونايْ ني: "یهوَ تعْ  يَ هْ . وَ "ِفي ُ�لِّ اَألْرضِ 

  فُ ِص یها �َ ، فِ القد�مِ  في العهدِ  دُ رِ تَ  ةٌ عجی�َ  جملةٌ  يَ وهْ  – َ�ِمیِني" : اْجِلْس َعْن ]lordِلَر�ِّي [ ]LORD"َقاَل الرَّبُّ [
.  هِ نفسِ  ا �ا�ِ خاص�  ما �انَ ي لطالَ ذِ الَّ  َب قَ ، اللَّ ونايْ أدُ  لقبَ  هُ لَ  بُ سِ ، و�نْ آخرَ  شخصٍ  معَ  ثُ یتحدَّ  وَ ه وهْ یهوَ  دُ داوُ 

، ١١٠  مزمورُ   وَ هُ   القد�مِ   دِ من العهْ   الجدیدِ   اقت�اًسا في العهدِ   األكثرُ   اآل�ةُ   تصیرَ   ، أنْ ةُ ها السادَ ، أیُّ إذنْ   ةً صدفَ   ل�َس 
  ي في األصلِ ذي ینتمِ الَّ   ، االسمَ أدونايْ   ، أيْ اسمٍ   لِّ �ُ   اسًما هو فوقَ   يَ طِ عْ أُ   قدْ   �سوعَ   الربَّ   أنَّ   نا بولُس �خبرُ   حیثُ 

 ).  ١١- ٩:  ٢فیِلبِّي ( هِ وحدِ  إلى هللاِ 

ي  فِ   نِ زْ حُ والْ   ةِ رَ یْ حَ الْ   نَ مِ   وقتٌ   . وسادَ كُ لِ مَ الْ   هنا؟ ماتَ   ما حدثَ   نَ وْ رَ . أتَ دُ یِّ : الُمَتسَ وَ هُ   ةٍ " ب�ساطَ ونايْ دُ "أَ   ى لفظِ نَ عْ ومَ 
  ا، أوْ �َّ زِّ رى عُ ها، فال یَ نِ عیْ  السماءِ  داخلَ  عُ ، و�تطلَّ هِ �ِ عْ شَ  مِ ، �اسْ �اءُ عْ شَ ، ف�أتي إِ الیهوديِّ  دى الشعبِ ، ولَ ضِ رْ األَ 
  �انَ  هنا ما رآهُ  �أنَّ  ةٍ شخص�ّ  . أنا على قناعةٍ ماءِ في السَّ  ى، المتوَّجُ لَ األعْ  ، الملكُ ونايْ دُ أَ  د. بلْ اوُ دَ  وْ ا، أَ �َّ قِ زَ حَ 

 . التامِّ  هِ في جاللِ  هِ نفسِ  المس�حِ   من تتو�جِ  دِ التجسُّ  لَ قبْ  لمحةً 

 :  لَ كَ �ْ هَ الْ  ألُ تمْ  هُ أذ�الُ 

یَِّد َجاِلًسا َعَلى ُ�ْرِسيٍّ َعالٍ  : "رأیتُ قالَ  :  ةَ �ارَ عِ الْ  تلكَ   بُّ حِ أُ  . �مْ )١: ٦إشع�اء  ( َوُمْرَتِفٍع. َوَأْذَ�اُلُه َتْمُأل اْلَهْ�َكَل" السَّ
 يٌّ لِ وْ دَ  بروتو�ولٌ  هناكَ  . و�انَ مْ هِ تِ كانَ مَ ق�اًسا لِ مِ  الملوكِ  ث�ابُ  ْت ، �انَ ةِ �مَ دِ القَ  "َوَأْذَ�اُلُه َتْمُأل اْلَهْ�َكل". في العصورِ 

، ورِ مُّ السَّ   وَ رْ فَ   َس ل�ِ   ًال. و�نْ هِ ذْ هذا مُ   ، �انَ القاُقمِ   وَ رْ فَ   ى ملكٌ ارتدَ   . فإنِ مْ هِ ث�ابِ   لبهاءِ   ةِ ختلفَ المُ   تو�اتِ سْ �المُ   مختصٌّ 
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 على الجلوسِ   �انوا ُ�جَبرونَ   انَ تَّ ا الكَ وْ دَ تَ ارَ   نِ . ومَ ةِ ثَ الثالِ   أوِ   �ةِ الثانِ   ةِ جَ رَ الدَّ   نَ مِ   فكانَ   كِ نْ المِ   وُ رْ ا فَ . أمَّ هذا أفضلَ   كانَ 
 . وكِ لُ المُ  في اجتماعاتِ  فِ لْ في الخَ 

 لِّقونَ عَ المُ   إلیزابیث. ظلَّ   الملكةِ   تتو�جِ   حفلُ   ا، و�انَ �كَ رِ في أمْ   ةِ �َّ لِ وْ الدَّ   رِ �اشِ مُ الْ   ثِّ بَ الْ   جِ ى برامِ ولَ أُ   تُ دْ ي شاهَ أنِّ   رُ كَّ ذَ أتَ 
  تِ �َ اقترَ  . وحینَ ةِ كَ لِ مَ الْ  رداءِ  ةِ وها، وعن فخامَ رُ هِ �ظْ  أنْ  نَ ی �طانیِّ رِ سوى البَ  ي ال �ستط�عُ تِ الَّ  ةِ هَ بَّ األُ  عنِ  ونَ ثُ یتحدَّ 

  نَ فعْ ترْ  من الوص�فاتِ  العدیدُ  هناكَ  هام، �انْت جْ ینْ �اكِ  ها إلى قصرِ ذهابِ  ر، وقبلَ تَ سْ نِ مِ تْ سْ في وِ  العرشِ  منَ  الملكةُ 
 .بِ �ِ وْ في المَ  ْت �انَ  ها حینَ وراءَ  أقدامٍ  ةِ دَّ لعِ  امتدَّ  داءَ الرِّ  ، ألنَّ وِ هْ بَ ها إلى الْ دخولِ  أثناءِ ها في ردائِ  أذ�الَ 

  جُ تخرُ   ةُ رَ بهِ المُ   هُ ث�ا�ُ   ، رأى ملًكا �انْت السماويِّ   رأى هذه الرؤ�ا للملكِ   حینَ   هُ هنا، إنَّ   إشع�اءُ   هُ ما �قولُ   عونَ مَ سْ أتَ   لكنْ 
 تِ ومألَ  ْت ى خرجَ ، حتَّ الخلفيِّ  المدخلِ  حولَ  ، ثم تدورُ لِ كَ �ْ هَ الْ  في أر�انِ  �اتٍ نْ في ثَ  دُّ تَ تمْ  ثمَّ ، عرشِ الْ  يْ من جانبَ 

 . ةِ �َّ كِ لَ المَ  الث�ابِ  في بهاءِ  لٌ ، متمثِّ اللِ للجَ  يٌّ �صرِ   هنا هو اخت�ارٌ  . وما رآهُ هُ لَّ �ُ  البناءَ 

 : �مُ افِ رَ السَّ  هُ فوقَ 

. هذه  )٢: ٦(إشع�اء  ةٍ حَ نِ أجْ  ةُ ستَّ  دٍ واحِ  ، لكلِّ راف�مُ ، السَّ بِّ ، الرَّ یهوه وأدونايْ  قَ ، وفوْ العرشِ  قَ وْ فَ  فَ قَ وَ  قالَ مَّ ثُ 
ها مساواتَ  ال�عُض  �م. حاولَ رافِ سمَّى سَ ي تُ تِ الَّ  لوقاتِ خْ مَ الْ  لى هذهِ إِ  سِ المقدَّ  في الكتابِ  الوحیدةُ  هي اإلشارةُ 

ا د� جِ  قلیلَ الْ  مُ هذا. نعلَ  نفعلَ  ًضا أنْ أ�ْ  ما، علینا نحنُ هُ نَ یْ بَ  قُ رِّ فَ �ُ  َس المقدَّ  الكتابَ  �ما أنَّ  هُ أنَّ  ي أعتقدُ ، لكنِّ و��مِ رُ �الكَ 
.  هِ رِ َض حْ نهاًرا ولیًال في مَ   هُ مَ دِ خْ تَ   �يْ   فقطْ   ها هللاُ تي خلقَ الَّ   ناتُ كائِ الْ   ، تلكَ يِّ ماوِ السَّ   دِ نْ جُ من الْ   ها جزءٌ ا أنَّ عدَ   هذهِ   عنْ 
 . ةٍ حَ نِ أجْ   ةَ تَّ لها سِ  أنَّ  نقرأُ  ، إذْ عجیبٍ  في شكلٍ  ها تظهرُ ها، یبدو و�أنَّ لَ  شع�اءَ إِ  فَ نا وْص أْ قرَ  و�نْ 

، وادَّ المَ  رُ دِ هْ ال یَ  وَ هْ . فَ دٍ محدَّ  ها بتصم�مٍ قُ �خلُ  وَ هْ ، فَ خلوقاتٍ مَ  هللاُ  قُ �خلُ  . حینَ لِّقُ عَ وأُ  نا للحظةٍ هُ  فُ ي أتوقَّ ونِ عُ دَ 
  ألنَّ  فَ عانِ وزَ  �اش�مِ خَ �ِ  األسماكَ  قُ . فهو �خلُ هُ تَ بیئَ  مُ یالئِ  �حیثُ  شيءٍ  أيِّ  قِ لْ على خَ  وخارقةٌ  مذهلةٌ  قدرةٌ  لد�هِ  لْ بَ 

  �ائناتٍ  قُ �خلُ  . وهكذا، حینَ الهواءُ  ها هيَ بیئتَ  ألنَّ  ور�شٍ  �أجنحةٍ  الطیورَ  قُ . و�خلِ هو الماءُ  ب�عيَّ ها الطَّ مكانَ 
ها. ولهذا، بیئتَ  مَ الئِ تُ  ها �يْ مُ صمِّ �ُ   وَ ، فهْ هِ ضرِ حْ في مَ  هُ متُ دْ هي خِ  في الخل�قةِ  ةُ ها الخاصَّ ووظ�فتُ ها  تُ ، مهمَّ ةً مالئك�َّ 

 ة.  حَ نِ األجْ  نَ مِ  نِ یْ إضافیَّ  نِ زوجیْ  ْت بَ هِ ها وُ أنَّ  دُ نجِ 

 : مْ هُ جوهَ وُ  طُّونَ غَ �ُ 

ي َوْجَهُه"   رِ َض حْ مَ ي الْ ا فِ �� یومِ   مُ دِ خْ تَ   ْت �انَ   ةَ �َّ كِ المالئِ   هذه الكائناتِ   أنَّ وا معي في  رُ فكِّ   ).٢:  ٦ِإَشْع�اُء  (  "ِ�اْثَنْیِن ُ�َغطِّ
ها  سَ فْ نَ   يَ مِ حْ تَ   نْ أَ   مَ زَ ها لَ سَ فْ نَ   ةَ كَ الئِ المَ   ى أنَّ حتَّ   ةٍ دَّ شِ �ِ   بٌ وثاقِ   عٌ المِ   هُ ي مجدُ ذِ ، الَّ بِ الُمحَتجِ   غیرَ   ربَّ الجنودِ   الم�اشرِ 

 . ةً رَ �اشَ مُ  هِ هِ جْ إلى وَ  ظرِ النَّ  نَ مِ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٥   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

، یناءَ سِ   لى جبلِ ، إِ هللاِ   لشعبِ   لٍ ثِّ مَ ى یهوه موسى، �مُ عَ دْ تَ اسْ   ، حینَ خروجِ الْ   رِ فْ في سِ   الموجودةَ   ةَ تذ�َّروا معي القصَّ 
 بُ عْ الشَّ  هُ تظرَ . وانْ بلِ جَ الْ  ذلكَ  ما فوقَ  لٍ كْ شَ �ِ  عَ لِ تُ ، وابْ حابِ ى في السَّ وسَ مُ  دَ عِ ، َص رونَ هللا. �ما تتذ�َّ  ةَ �عَ رِ شَ  مَ لِ تَ سْ �َ لِ 
  عَ مَ   مثلما حدثَ   ذلك الجبلِ   قَ وْ فَ   هللاِ   غضبُ   هُ لعَ تَ ابْ   لِ . هَ مْ هِ دِ قائِ لِ   ماذا حدثَ   لینَ تسائِ ، مُ قُ لَ قَ الْ   مُ هُ ، وانتابَ اًما �ثیرةً �َّ أَ 

دِ  هِ وعشیرتِ  حَ قورَ    دةٍ عْ ورِ   في خوفٍ وا ظرُ تَ ؟ وهكذا انْ عادَ   نْ إِ  هللاِ   رسالةُ  ا؟ وماذا قد تكونُ ح��   ؟ هل س�عودُ مْ هِ في تمرُّ
 قلیًال، سأقولُ   لي االرتجالُ   جازَ   ؟ إنْ یثَ حدِ الْ   كرونَ ذْ . أتَ هللاِ   معَ   ، تكلَّمَ جبلِ الْ   موسى فوقَ   ما �انَ موسى. و�ینَ   ةَ عودَ 

 . شیًئا من هذا القبیلِ   �انَ  هُ إنَّ 

 �اتِ رَ ، والضَّ ةَ لَ شتعِ المُ  ةَ قَ �ْ لَّ ي العُ نِ تَ �ْ أرَ  فقدْ ي. ح�اتِ  في أثناءِ  ةِ لَ ذهِ المُ  األمورِ  �عَض  تُ ، قد رأیْ بُّ وسى: "�ا رَ مُ  قالَ 
ى،  عَ وْ جَ الْ   نُ حْ تعطینا، نَ   كَ . ورأیتُ سةِ ال�ا�ِ   فوقَ   ةٍ لَ �امِ   ةٍ �أمَّ   رُ ، وتعبُ رَ حْ �َ الْ   قُّ شُ تَ   كَ . ورأیتُ ینَ �ِّرِ ْص َت بها المِ التي أهلكْ 

 ". كَ هَ جْ ي وَ نِ رِ ، أَ بُّ ى. �ا رَ رَ بْ كُ الْ  ةَ �َّ طِ عَ الْ ي نِ بْ هَ   اآلنَ  ، لكنِ ماءِ السَّ  منَ  يٍّ زِ عجِ مُ  طعاًما �شكلٍ 

  ترى وجهي �ا موسى. إل�كَ   أنْ  رُ دِ . ال تقْ یراني و�ع�ُش  ال أحدَ  ي تقولُ تِ مَ �لِ  نَّ أَ ًدا جیِّ   مُ : "�ا موسى، تعلَ هللاُ  هُ أجا�َ 
 كَ عُ ، وأدَ ، وأجتازُ كَ رُ أستُ  مَّ ، ثُ خرةِ الصَّ  ةِ رَ قْ في نُ  كَ عُ ، وأَض هناكَ  ةِ رَ خْ الصَّ  في تلكَ  ةً غیرَ َص  ةً رَ قْ نُ  رُ . سأحفِ هُ ما سأفعلُ 

 َوَأمَّا َوْجِهي َفَال ُیَرى.  - ةِ العبر�َّ  غةِ ه" في اللُّ وَ هْ یَ  رَ خَّ "مؤَ (أْي)  –ي" ورائِ   تنظرُ 

  ةً �َّ فِ لْ خَ   ةً ، رأى موسى لمحَ ةِ �َ انِ الثَّ   منَ   زءٍ ، لجُ ةُ ها السادَ . وأیُّ هِ �مجدِ   تازَ ، واجْ رةِ خْ الصَّ   ةِ رَ قْ في نُ   هُ دَ بْ عَ   هللاُ   وهكذا وضعَ 
 ةِ دَ عوْ  بِ سبَ �ِ  الحماُس  مُ هُ كَ ، تملَّ من �عیدٍ  بُ عْ الشَّ  ، ورآهُ لِ بَ الجَ  نَ مِ  نزلَ  ؟ حینَ ثَ دَ ، وماذا حَ المنعكسِ  هللاِ  من مجدِ 

إلى   لِ سُّ وَ وا في التَّ ، ثم بدأُ مْ هِ وا على وجوهِ طُ قَ ، وسَ بٍ عْ في رُ  وا إلى الوراءِ شُ مَ كَ ، انْ . وفجأةً وهُ یُّ حَ وا ل�ُ مُ ، وتزاحَ مْ هِ قائدِ 
  هُ ى أنَّ حتَّ   ةٍ دَّ شِ �ِ   عُ مَ لْ یَ   موسى �انَ   هَ وجْ   . لماذا؟ ألنَّ هِ �ْ لَ إِ   وا النظرَ لُ مِ تَ �حْ   !" لمْ كَ وجهَ   طِّ : "�ا موسى! غَ موسى قائلینَ 

  ةٍ حَ لمْ   نت�جةَ   إنسانٍ   هِ على وجْ   ظهرَ   وى انعكاسٍ ، سِ ادةُ ها السَّ هؤالء، أیُّ   ما رآهُ   نْ كُ �َ   ، ولمْ بِ عْ الشَّ   رَ َص ي �َ مِ عْ �ُ   كانَ 
 . فِ لْ خَ الْ  نَ مِ  هللاِ  دِ لمجْ  سر�عةٍ 

 . هِ رِ َض حْ في مَ  مْ هُ وا وجوهَ طُّ غَ �ُ  أنْ  على المالئكةِ  ولذا �انَ 

 : مْ هُ لَ جُ رْ أَ  غطُّونَ �ُ 

 يَ طِّ غَ �ُ  أنْ  �جبُ  َم �انَ لِ  ُس المقدَّ  لنا الكتابُ  رُ فسِّ ال �ُ  ).٢: ٦ِإَشْع�اُء ( مْ هُ لَ جُ رْ ون أَ ، �غطُّ ما نقرأُ ، �َ نِ یْ احَ جنَ و�ِ 
  يَ ًضا، هِ �ْ أَ  رِ شَ �َ الْ وَ  ةِ كَ الئِ لمَ ، لِ لَ جُ رْ األَ  هنا �أنَّ  ینِ مِ خْ �التَّ  فُ جازِ ، وسأُ وى التخمینِ ي سِ نِ . ال �مكنُ مْ هُ أرجلَ  راف�مُ السَّ 
 . سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ ي الْ فِ  ةِ وقَ لُ خْ مَ الْ  ةِ �عَ بِ الطَّ  زُ مْ رَ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٦   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

 لُ أوَّ   ، ماذا �انَ �انَ دْ مِ   ةِ �َّ رِّ في بَ   قى موسى �ا�ِ تَ . فحین الْ نا من طینٍ ، وأقدامُ ونَ یُّ ، ترابِ األرضِ   نَ نا مِ أنَّ   فُ رِ عْ ا نَ نَ نَّ فإِ 
سَ  هُ قالَ  ءٍ شيْ    " ةٌ هللا؟ "ُموَسى، ُموَسى! اْخَلْع ِحَذاَءَك ِمْن ِرْجَلْ�َك، َألنَّ اْلَمْوِضَع الَِّذي َأْنَت َواِقٌف َعَلْ�ِه َأْرٌض ُمَقدَّ

وهكذا، في . وسِ دُّ قُ الْ  أمامَ  هِ ضوعِ ، وخُ ةِ قَ و لُ خْ مَ الْ  هِ تِ �عَ بِ طَ  زَ مْ ، رَ هِ جل�ْ رِ  فَ �كشِ  أنْ  هُ نْ مِ  طلبَ  . فقدْ )٥: ٣(خروج 
 . ةِ وقَ لُ خْ مَ الْ  مِ هِ تِ �عَ بِ طَ  زَ مْ رَ  ةُ كَ مالئِ ي الْ غطِّ ها �ُ نفسِ  ماءِ السَّ 

 : وٌس دُّ ، قُ وٌس دُّ ، قُ وٌس قدُّ 

  ةً �َّ �قِ حقِ  ةً �َّ أهمِّ  لُ نا هذا. ما �شكِّ صِّ في نَ  يٌّ وِ ثانَ  رٌ ، هذا أمْ راف�مِ السَّ  جسدِ  ، بتكو�نِ ةُ ها السادَ انبهاري، أیُّ  رِ دْ قَ �ِ  نْ لكِ 
: "َ�اْثَنْیِن  ُس المقدَّ  الكتابُ  هُ وا إلى ما �قولُ عُ مِ . استَ مْ هُ تُ سالَ رِ  لْ ، بَ ةِ كَ الئِ المَ  سدِ جَ  هو تكو�نَ  ، ل�َس ّصِ في هذا النَّ 

وٌس، ُقدُّوٌس َربُّ اْلُجُنوِد، َمْجُدُه ِمْلُء ُ�لِّ اَألْرِض"  .)٣:  ٦(إشع�اء  َ�ِطیُر. َوهَذا َناَدى َذاَك َوَقاَل ُقدُّوٌس، ُقدُّ

. ةٍ مَ دِّ قَ مُ تي فعلناها �َ الَّ   ش�اءِ األَ   �عُض   مْ هُ فوتُ تَ سَ   ةً لَ سجَّ ها مُ دونَ �شاهِ   نْ ، ومَ ةَ لَ سِ لْ هذه السِّ   أَ نبدَ   أنْ   لَ قبْ   هناكَ   فُ أقِ   تُ نْ كُ 
، وٌس ، قدُّ وٌس نوان: "قدُّ عُ �ِ   ةِ الكالس�ك�َّ   ةِ �َّ سِ نَ كَ الْ   رن�مةِ التَّ   شادُ إنْ   وَ هُ   ةُ وعَ مُ جْ مَ ا هذه الْ هَ بِ   ْت عَ ي استمتَ تِ الَّ   األش�اءِ   دُ حَ وأَ 
جسدي.  في �لِّ  ر�رةُ عَ شْ ني القُ كُ ، ال تترُ الترن�مةِ  لهذهِ  ما استمعتُ . و�لَّ مونَ رنِّ تُ  وأنتمْ  مْ إل�كُ  عُ مِ تَ سْ أَ  تُ نْ ". �ُ وٌس قدُّ 

  �لَّ  جاجي، ألنَّ الزُّ  رِ حْ ال�َ  جوارِ �ِ  ةَ �َّ بِ هَ الذَّ  مْ هُ وا أكالیلَ حُ طرَ  نْ مَ  وفي جم�عِ  ةِ كَ في المالئِ  رُ ؟ وهنا أفكِّ رائعةً  ْت أل�سَ 
  هذه الكن�سةُ  لُ هلَّ تَ تَ  ��فَ  رُ كِّ فَ . وأُ وسِ دُّ قُ الْ  يِ مَ قدَ  دَ نْ عِ  �سرورٍ  هُ نضعَ  أنْ  دُّ نوَ  هو شيءٌ  هُ كُ لِ مْ ا نَ ممَّ  ةٍ �مَ قِ  ةُ أ�َّ  هُ ما لَ 
یًال،  مِ ها جَ عُ دو وقْ ما یبْ  ُت هكذا: "�قدرِ رْ ، فكَّ مْ كُ �ْ ي إلَ غِ ْص أُ  �نتُ نما بیْ  لكنْ  هللا.ِ  جاللِ �ِ  في مجدٍ  ةُ �مَ رنِ هذه التَّ  أوْ 

 شِ رْ عَ  فوقَ  يُّ ماوِ السَّ  دُ نْ : الجُ ع�اءُ شَ إِ  ". هذا هو ما رآهُ ةِ كَ الئِ المَ  نَ مِ  ها خورٌس مَ رنَّ  ا إنْ هَ عُ وقْ  وا ��ف س�كونُ لُ تخیَّ 
  نْ مِ   مملوءتانِ   ُض رْ واألَ   ماءُ . السَّ ودِ نُ جُ الْ   ربُّ   وٌس قدُّ   وٌس قدُّ   وٌس راًرا: "قدُّ مِ   رُ تتكرَّ ،  ةً دَ واحِ   ةً �لمَ   لِ �ادُ �التَّ   مونَ ، یرنِّ هللاِ 
 ".هِ دِ جْ مَ 

 يٌّ یهودِ  عٌ طا�ِ  هُ لَ  شيءٌ  دُ . یوجَ هِ إل�ْ  هُ وال ننت�ِ  اتِ المرَّ  آالفَ  هُ أَ نقرَ  نا أنْ �مكنُ  ي هذا النّصِ فِ  شيءٌ  ، هناكَ اءُ �ا أح�َّ 
  مُ دِ خْ تَ سْ ، نَ هِ �ْ لَ عَ  یدَ دِ شْ ، والتَّ ةٌ خاصَّ  ةٌ �َّ ما له أهمِّ  ءٍ إلى شيْ  االنت�اهِ  تَ لفْ  ر�دُ نُ  ، حینَ ةِ اإلنجلیز�َّ  غةِ . في اللُّ أصیلٌ 
، أو  ةً �ظَ لِ ، أو غَ ةً لَ ها مائِ روفَ حُ   نجعلَ   ، أوْ كلماتِ الْ   تَ ا تحْ ط� خَ   نضعَ   أنْ   نُ كِ مْ . �ُ ةِ �اعَ الطِّ   من خاللِ   ةً تلفَ خْ مُ   لَ وسائِ 
 بِ عجُّ التَّ  عالماتِ  ُض غِ �ْ أُ  كمْ -  بِ التعجُّ  �عالماتِ  ةَ فحَ الصَّ  ها، أو نمألَ حولَ  أو أقواسٍ  تنص�صٍ  عالماتِ  نضعَ 
  عالماتِ   �ضعونَ   مْ هُ دُ جِ أَ   . إذْ ةِ �َّ هائِ النِّ   ةِ دَّ وَ سْ مِ في الْ   هُ فُ شِ تَ كْ هذا. وأَ   ونَ علُ ي �فْ بِ تُ ي �ُ رِ حرِّ ى مُ تَّ . حَ بٌ تعجُّ   دُ ال یوجَ   حینَ 
  لونَ عَ �فْ   مْ . فهُ بِ عجُّ التَّ   عالماتِ   استخداماتِ   لُ هَ ي أجْ وا إليَّ و�أنِّ رُ ظُ ال تنْ   مْ ، وأرجو�ُ ةً �َّ بِ عجُّ تَ   ْت سَ ل�ْ   لٍ مَ في جُ   بٍ تعجُّ 

 . �یدِ وْ للتَّ  هُ . لكن هذا هو ما نفعلُ نونِ جُ ني للْ هذا، وهذا یدفعُ 
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 آخرُ  أسلوبٌ  مْ یهِ لدَ  �انَ  . لكنْ لِ ائِ مَ ، والْ غل�ظِ الْ  طِّ خَ ، والْ طٍّ خَ  عَ ْض وَ  –هذا  فعلوا �لَّ  . فقدْ هُ ذاتَ  ءَ يْ الشَّ  ودُ هُ یَ الْ  فعلَ 
 ي.  ظِ فْ اللَّ  كرارِ للتَّ  �طُ سِ �َ الْ  سلوبُ األُ  وَ ، وهْ ةٌ خاصَّ  ةٌ �َّ أهمِّ   لهُ  إلى شيءٍ  االنت�اهِ  تِ فْ للَ 

عن   االنحرافِ  مخاطرِ  نْ م مِ اهُ ًرا إ�َّ حذِّ ة، مُ �َ غالطِ  لِ ألهْ  بولُس  سولُ الرَّ  �تبَ  حینَ  رُ ، أتذ�َّ ثالِ المِ  بیلِ على سَ 
ْرَنا. فقالَ هُ منْ  ذي استلموهُ الَّ  اإلنجیلِ  َماِء ِ�َغْیِر َما َ�شَّ ْرَناُكْم َنْحُن َأْو َمَالٌك ِمَن السَّ   أيْ -ُكْم، َفْلَ�ُكْن َأَناِث�َما" : "ِإْن َ�شَّ

قائًال:  تا�عَ  على الفورِ  ؛ بلْ دِّ هذا الحَ  عندَ  ْف یتوقَّ  لمْ  هُ ، لكنَّ بولَس  الرسولِ  منَ  يٌّ قوِ  ملعوًنا. هذا تصر�حٌ  نْ كُ ل�َ 
ُرُكْم ِ�َغْیِر َما َقِبْلُتْم، َفْلَ�ُكْن َأَناِث�َما"    ).٩-٨: ١(غالِطَ�ة   "َأُقول اآلَن َأْ�ًضا: ِإْن َ�اَن َأَحٌد ُیَ�شِّ

  �انَ   هُ أنَّ   ا. أيْ ًما یهود�� معلِّ   �انَ   �سوعَ   روا أنَّ . تذ�َّ هِ قصدِ   لتوض�حِ   التكرارِ   أسلوبِ   ى استخدامَ وَ یهْ   �سوعُ   أ�ًضا �انَ 
ًما  معلِّ   �انَ   وَ . وهْ هِ تِ وا إلى مدرسَ مُّ َض ، انْ ینَ لِّمِ عَ تَ مُ   ، أوْ تالمیذَ   نَ وْ عَ دْ یُ   ةٌ طل�َ   ، ولد�هِ مدرسةٌ   لهُ   . �انْت هوتِ ًما لالَّ عالِ 
ني"،  : "ات�عْ �قولُ  �انَ  . حینَ يٍّ فِ حرْ  �شكلٍ  هُ یت�عونَ  التالمیذُ  �انَ ، �سیرُ  ما �انَ ، و�ینَ لُ یتجوَّ  �انَ  هُ أنَّ  ًال. أيْ وِّ جَ تَ مُ 

  ا، أيْ �� هِ شفَ  هُ تعل�مَ  مُ المعلِّ  مَ �قدِّ  : أنْ هيَ  ةِ �َّ عِ �َ التَّ  ةُ طر�قَ  ْت رائي". و�انَ وا وَ یرُ : "سِ ، أيْ ةً �َّ فِ رْ حَ  ةً �َّ عِ �َ تَ  دُ ِص �قْ  كانَ 
�سیروا  أنْ  على التالمیذِ  ، و�انَ آخرَ  طر�قٍ  ، أو أيِّ اَس وَ مْ عِ  مثًال، في طر�قِ ، مْ هُ معَ  هِ سیرِ  ، في أثناءِ هُ رتَ محاَض 

 اها. إ�َّ  مْ هُ تي �علِّمُ الَّ  األش�اءَ  بٍ قلْ  رِ عن ظهْ وا  ظُ فَ ، و�حْ هُ وراءَ 

إلى   االنت�اهَ  تَ فِ لْ یَ وقًتا لِ  هُ سُ فْ نا نَ �ُّ رَ  فَ رَ َص  نْ كِ ا، لَ م� هِ مُ  �انَ  �حِ سِ مَ الْ  �سوعَ  يْ تَ فَ شَ  نْ مِ  خرجَ  تعل�مٍ  لُّ ، �ُ ها السادةُ أیُّ 
  ، و�انَ هِ تالمیذِ   عن �الِ   تغیبَ أالَّ  نْ مِ  دَ التأكُّ  ، أرادَ هِ �هذِ   إلى فكرةٍ  لُ ِص �َ  ما �انَ لَّ . و�ُ ةِ �َّ األهمِّ  ةَ قَ ها فائِ اعتبرَ  أش�اءَ 

". مْ كُ لَ  أقولُ  آمین آمین: "�قولُ  �انَ  رِ مْ األَ  ةِ حق�قَ ي ". فِ مْ كُ لَ  قولُ أَ  قَّ حَ الْ  قَّ حَ ًال: "الْ ، قائِ نِ یْ �كلمتَ  هِ لتعل�مِ  دُ هِّ مَ �ُ 
ْعِب. آِمیَن.  نقولُ  ، إذْ اللغاتِ  هكذا في �لِّ  فظُ لْ تُ  يَ . فهْ هذه الكلمةَ  تعرفونَ   : َوَ�ُقوُل َجِم�ُع الشَّ

  تالمیذهِ   منْ   سوعُ �َ   ینتظرْ   ك. لمْ ذلِ   هذا"، وغیرَ بِ   نُ ، نؤمِ قٌّ ذا حَ ي: "هَ تعنِ   يَ . وهْ أو وعظٍ   تعل�مٍ   "آمین" �عدَ   نا نقولُ لكنَّ 
  في جهازِ  سفینةٍ  انِ �ّ رُ  تِ صوْ  هذا سماعَ  هُ �ِ شْ : "آمین، آمین". �ُ هِ لِ �قوْ  هُ تَ ظَ عِ  بدأَ  هُ ، لكنَّ هُ ما �قولُ  ةَ وا صحَّ دُ �ِّ یؤَ  أنْ 
 ها. تَ یَّ أهمِّ  دُ �ِّ ؤَ یُ  ، �انَ نِ یْ تَ مرَّ  تلك الكلمةَ   �سوعُ  رَ ". حین �رَّ فینةِ السَّ  انُ �َّ رُ  مْ كُ وا جم�ًعا، معَ هُ ًال: "انتبِ ، قائِ صالِ االتِّ 

  ةٌ فَ . وِص سِ قدَّ مُ الْ  ي في الكتابِ الثِ الثُّ  كرارِ التَّ  ةِ ى درجَ لَ إِ  ْت لَ وَص  هللاِ  فاتِ ِص  نْ مِ  طْ فقَ  ةٌ دَ واحِ  ةٌ فَ ، ِص ةُ ادَ ها السَّ أیُّ 
 وٌس قدُّ  هُ نَّ ى إِ حتَّ  وْ ، أَ وٌس قدُّ  هللاَ  فقط إنَّ  ل�َس  ُس المقدَّ  الكتابُ  . �قولُ ةُ مالئكَ علیها الْ  دَ هي التي شدَّ  طْ فقَ  واحدةٌ 

 ". وٌس دُّ قُ  وٌس دُّ قُ  وٌس دُّ "قُ  لْ ، بَ وٌس قدُّ 

، ؛ أو غضبٌ ، عدلٌ ، عدلٌ ؛ أو عدلٌ ةٌ ، مح�َّ ةٌ ، مح�َّ ةٌ ؛ أو مح�َّ ةٌ مَ حْ ، رَ ةٌ مَ حْ ، رَ ةٌ رحمَ   هللاَ   إنَّ   ُس المقدَّ   الكتابُ   ال �قولُ 
  أُ إلشع�اء، نقرَ  اسُتعِلنَ  . وحینَ هُ رَ هَ وْ جَ  لُ غَ �شْ  هللاِ  منَ  بٌ . هذا جانِ وٌس ، قدُّ وٌس قدُّ  وٌس ه قدُّ إنَّ ؛ بل ، غضبٌ غضبٌ 
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، و�ال جامدةٌ  ا؟ أش�اءُ ذَ هَ  ونَ عُ مَ سْ أتَ  ).٤: ٦ ِإَشْع�اءُ ( "اْهَتزَّْت َأَساَساُت اْلَعَتِب"  راف�مِ السَّ  تِ صوْ  عند سماعِ  هُ أنَّ 
نا على  ُخلقْ  ذینَ الَّ  . ��ف لنا نحنُ كَ التحرُّ  تِ رْ ، قرَّ هللاِ  لقداسةِ  استعالنٍ  ، في وجودِ من الخل�قةِ  ةٍ لَ عاقِ  ، وغیرُ ح�اةٍ 

 ؟  هِ جاللِ  أمامَ  دینَ م�الین أو متبلِّ  غیرَ  أن نكونَ  هِ صورتِ 

  وآخر�نَ   �اءَ عْ شَ إِ   لِ عْ فِ   دَّ هذا، ورَ ى  نَ عْ مَ   فَ ْص وَ   لَ حاوِ أُ   أنْ   هوَ   لسلةِ في هذه السِّ   هُ أفعلَ   أنْ   ، وما أر�دُ وٌس قدُّ   هُ دَ وحْ   هللاُ 
 . وُس القدُّ  رُ هَ حین �ظْ  التار�خِ  عبرَ 

 ي.  لِّ َص دعونا نُ 

 وٌس قدُّ   وٌس قدُّ   وٌس ما، بل قدُّ   إلى حدٍّ   ل�َس   وٌس قدُّ   جسِ النَّ   شیًئا أو شخًصا ما في هذا الكونِ   ألنَّ   نفرحُ   �ا أ�انا نحنُ 
 .ین. آمِ قِّ حَ هذا الْ بِ  راف�مِ السَّ  حَ رَ نا فَ قلو�َ  ْب هَ  .ى حدٍّ َص إلى أقْ 

 

 .St(رو دْ أنْ  �سِ القدِّ  �ن�سةِ  عاةِ رُ  أحدَ  یر، و�انَ ونِ �جُ لِ  ماتِ دَ خَ  ةِ ئَ هیْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ ي. سبْ . سِ الد�تور أرْ 

Andrews Chapel ( َالح ْص لإلِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  الكتابِ  ةِ �َّ لِّ لكُ  رئ�سٍ  لَ أوَّ  �دا، �ما �انَ ورِ لُ فْ  سانفورد بوال�ةِ  ةِ في مدین  
)Reformation Bible College( َیُّون تِ ا الهوُ لُّنَ كُ في َذِلَك "ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .   ل�جونیر في موقعِ  في األصلِ  هذه المحاضرةِ  رُ نشْ   تمَّ 
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