كبرياء بابل وتمجيد المسيح
تكوين 9-1 :11
1
ِ
ض ُكُّل َها لِ َس ًانا َوا ِح ًدا َوُل َغ ًة َوا ِح َد ًةَ 2 .و َح َد َث ِفي ْارِت َحالِ ِهم َش ْرًقا أََّن ُهم َو َج ُدوا ُبْق َع ًة ِفي أ َْر ِ
ض ِش ْن َع َار
َو َك َانت األ َْر ُ
ْ
ْ
3
ِ
ِ
ِ
ض ُهم لَِب ْع ٍ
ان َل ُه ُم
ان اْل َح َج ِرَ ،و َك َ
ان َل ُه ُم الل ْب ُن َم َك َ
ضَ « :هُل َّم َن ْص َن ُع ل ْب ًنا َوَن ْش ِويه َشيًّا»َ .ف َك َ
َو َس َكُنوا ُه َن َ
اكَ .وَق َ
ال َب ْع ُ ْ
ِ
ِ
ين4 .وَقاُلوا« :هُل َّم نب ِن أل َْنُف ِسنا م ِدين ًة وبرجا أرْسه ِب َّ ِ
اس ًما لَِئالَّ َنتََب َّد َد
اْل ُح َمُر َم َك َ
َ َ َ َ ُْ ً َ ُ ُ
َ َْ
الس َماءَ .وَن ْص َن ُع أل َْنُفس َنا ْ
ان الط ِ َ

6
ِ
َّ
َعَلى َو ْج ِه ُك ِل األ َْر ِ
الر ُّبُ « :ه َوَذا
ال َّ
ض»َ 5 .ف َن َزَل َّ
الر ُّب لِ َي ْن ُ
ان َبُنو َآد َم َي ْبُن َ
ظ َر اْل َمد َين َة َواْلُب ْر َج الل َذ ْي ِن َك َ
ون ُه َماَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وهَ 7 .هُل َّم
َش ْع ٌب َوا ِحٌد َولِ َس ٌ
ان َواحٌد ل َجميع ِه ْمَ ،وه َذا ْابت َد ُاؤ ُه ْم ِباْل َع َم ِلَ .و َ
اآلن الَ َي ْمتَن ُع َعَل ْي ِه ْم ُك ُّل َما َي ْنُوو َن أ َْن َي ْع َمُل ُ

ض»َ 8 .فب َّددهم َّ ِ
ِ
َن ْن ِزل وُنبْلِبل ه َن ِ
ان َب ْع ٍ
اك َعَلى َو ْج ِه ُك ِل
الر ُّب م ْن ُه َن َ
ض ُه ْم ل َس َ
اك ل َس َان ُه ْم َحتَّى الَ َي ْس َم َع َب ْع ُ
ْ ََ ْ ُ َ
َ َ ُُ
ِ
ِ
ضَ ،ف َكُّفوا ع ْن ب ْني ِ ِ ِ ِ ِ9
ان ُك ِل األ َْر ِ
األ َْر ِ
اس ُم َها « َباِب َل» أل َّ
ضَ .و ِم ْن
َن َّ
اك َبْلَب َل ل َس َ
الر َّب ُه َن َ
َ َُ
ان اْل َمد َينة ،لذل َك ُدع َي ْ
الر ُّب َعَلى َو ْج ِه ُك ِل األ َْر ِ
ض.
اك َب َّد َد ُه ُم َّ
ُه َن َ

موضوعنا في هذه السلسلة هي خطايا مذهلة وغرضها العالمي لمجد المسيح .اليوم نأتي إلى الخطية
المذهلة لبناء برج بابل .ولئال تعتقد أن هذا بعيد جدا وليس ذات صلة بحياتك المعاصرة ،اسأل هذه األسئلة:
من أين أتت كل اللغات في العالم ،وجميع فئات البشر؟ هل هي نتيجة للخطية؟ هل هي فكرة جيدة ،مليئة
بإمكانية لمجد المسيح ،وفرح شعب هللا؟ هل هو أمر جيد أم سيء أن هناك دول سياسية منفصلة ومستقلة
والتي غالبا ما تكون في صراع؟ كيف يفكر هللا في دولة عظمى متجانسة؟ هل سيمنع حدوثها؟ هل سينتهي
العالم بواحدة كهذه؟ وعلى المستوي الشخصي ،ما هو أصل خطيتك الشخصية ،وكيف يفكر هللا فيها؟ ما
الذي فعله إلنقاذك منها؟ كل ذلك وأكثر يتدفق خارجا من هذا النص.
إجابة مسألة محيرة:
دعونا نبدأ من خالل توضيح مسألة واحدة محيرة في السياق .يبدو أن التكوين  9-1 :11يصف أصل
اللغات .لكن القراءة المتأنية للتكوين تبين أن إصحاح  10يصف بالفعل الشعوب واللغات قبل برج بابل في
التكوين  .11على سبيل المثال ،انظر إلى تكوين ِ " 5 :10من هؤالَ ِء تََفَّرَق ْت ج َزِائر األُم ِم ِبأَر ِ
اضي ِه ْمُ ،ك ُّل إِ ْن َس ٍ
ان
ْ ُ
َ ُ َ َ
ِ
َكلِس ِان ِه حسب َقب ِائلِ ِهم ِبأ ِ
ض ُكُّل َها لِ َس ًانا َوا ِح ًدا َوُل َغ ًة
ُمم ِه ْم ".ثم تصل إلى تكوين  1 :11حيث تقول " َو َك َانت األ َْر ُ
ََ َ َ ْ َ
َ
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َوا ِح َد ًة ".يعلم المؤلف ما كان يقوم به .فهو لم ينس في  1 :11ما كتبه للتو في  ،20 ،5 :10و( 31فقط
آيتين سابقتين).

الحل هو أن تدرك أن الكاتب لم يضع هاتين القصتين بتر ٍ
تيب زمني .فهو أوال يصف انتشار الشعوب واللغات
في إصحاح  10ثم يصف منشأ هذا التنوع في تكوين  .9-1 :11أحيانا ،عندما يكون لديك شيء صادم
لتقوله عن لماذا وقع حدث ما ،تضعه في بداية الحدث ،وأحيانا أخرى تنتظر كي تضعه في نهاية الحدث.
ِ
ض ".هذا ما يصفه إصحاح  .10وهذا
امألُوا األ َْر َ
بعد الطوفان قال هللا لنوح في تكوين " 1 :9أَ ْثمُروا َوا ْكثُُروا َو ْ
كان يحدث من خالل تكاثر الشعوب واللغات .بدا األمر وكأنه تحقيقا بسيطا لوصية هللا .بدا األمر وكأنه
طاعة .ثم يأتي علينا تكوين  9-1 :11كقنبلة .لم يكن األمر طاعة .ألنهم لم ينتشروا .بل كونوا تكتالت .لذا
نزل هللا وحطم العصيان وجعل تكتالتهم في مجموعات درب من المستحيل .فبلبل لغتهم وقسم البشرية إلى
عدة شعوب ولغات.
فضح خطيتين عظيمتين:
دعونا هنا نتعمق في األمر لدقائق قليلة لنرى ما هي الخطية ومن ثم ما هي دينونة هللا قبل أن نسأل كيف تم
تصميم كل ذلك من أجل مجد المسيح .تكوين :4-1 :11
1
ِ
ض ُكُّل َها لِ َس ًانا َوا ِح ًدا َوُل َغ ًة َوا ِح َدةًَ 2 .و َح َد َث ِفي ْارِت َحالِ ِهم َش ْرًقا أََّن ُهم َو َج ُدوا ُبْق َع ًة ِفي أ َْر ِ
ض ِش ْن َع َار
" َو َك َانت األ َْر ُ
ْ
ْ
3
ِ
ِ
ِ
ض ُهم لَِب ْع ٍ
ان َل ُه ُم
ان اْل َح َج ِرَ ،و َك َ
ان َل ُه ُم الل ْب ُن َم َك َ
ضَ « :هُل َّم َن ْص َن ُع ل ْب ًنا َوَن ْش ِويه َشيًّا»َ .ف َك َ
َو َس َكُنوا ُه َن َ
اكَ .وَق َ
ال َب ْع ُ ْ
ِ
ِ
ين4 .وَقاُلوا« :هُل َّم نب ِن أل َْنُف ِسنا م ِدين ًة وبرجا أرْسه ِب َّ ِ
اس ًما لَِئالَّ َنتََب َّد َد
اْل ُح َمُر َم َك َ
َ َ َ َ ُْ ً َ ُ ُ
َ َْ
الس َماءَ .وَن ْص َن ُع أل َْنُفس َنا ْ
ان الط ِ َ

َعَلى َو ْج ِه ُك ِل األ َْر ِ
ض»".

العبارات الرئيسية هي في اآلية  )1 : 4هدفهم هو بناء مدينة )2 .هدفهم هو بناء برج في المدينة يصل إلى
السماء )3 .هدفهم صنع اسم ألنفسهم )4 .هدفهم أال يتبددوا على وجه كل األرض .األثنان األوائل يتوا ازن
مع االثنين األخرين .بناء مدينة هي الطريقة التي يتجنب من خاللها الفرد أن يتبدد على وجه كل األرض.
وبناء برج في السماء هو الطريقة التي من خاللها يصنع الفرد لنفسه اسما .لذا فالمدينة والبرج هي تعبيرات
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خارجية لخطايا داخلية .الخطيتان هما محبة الثناء (لذا تتلهف أن صنع اسما لنفسك) ومحبة األمان (لذا تقوم
ببناء مدينة وال تتحمل مخاطر ملء األرض).
إرادة هللا للبشر ليست في أن نجد فرحنا عندما ُنمدح ،ولكن أن نجد فرحنا في معرفته وتمجيده .إرادته ليست

أن نجد آماننا في المدن ولكن في هللا الذي نطيعه بكل سرور .وبالتالي فإن خطية اإلنسان المذهلة هو أنه
نذار ضد الخطية لنوح وذريته ،تبين أننا لسنا أفضل حاال بعد الطوفان
حتى بعد الطوفان ،الذي كان رعدا م ا
مما كنا عليه من قبل .حالة اإلنسان هي مثلما كانت مع آدم وحواء .حيث يقررون ألنفسهم ما هو األفضل.
بل إنهم يعتقدون أنه يمكنهم أن يرتفعوا حتى يصلوا ليستولوا على مكان هللا .هذه هي قصة البشرية حتى
يومنا هذا بعيدا عن النعمة المخلصة.
تكرار خطية آدم:
ظ َر اْل َم ِد َين َة َواْلُب ْر َج
شيئان في اآلية  5يدالن على أن اإلنسان على وشك أن ُيوضع في مكانهَ " .ف َن َزَل َّ
الر ُّب لِ َي ْن ُ
َّ
ون ُه َما ".أوال ،الحظ أنه يدعوهم " َبُنو َآد َم ".فبناء هذه المدينة وهذا البرج هو على غرار
ان َبُنو َآد َم َي ْبُن َ
الل َذ ْي ِن َك َ
ما فعله آدم عندما تمرد ضد هللا وأكل من الشجرة .فطبيعة آدم الخاطئة مستمرة في نسله ،بما في ذلك أنا
وأنت.
استعالن سخرية مقدسة:
ظ َر اْل َم ِد َين َة َواْلُب ْر َج ".هذه سخرية مقدسة .فالمؤلف يسخر من البرج بالقول
ثانيا ،الحظ أنه يقول " َفَن َز َل َّ
الر ُّب لَِي ْن ُ

أن هللا كان عليه أن ينزل لرؤيته .هذا البرج كونه بعيدا جدا عن السماء ،حتى إن هللا ال يمكن رؤيته من
السماء .بالطبع ،يمكن هلل أن يرى كل شيء في كل مكان .ولكن عندما تريد إظهار الطبيعة السخيفة
لالفتخار اإلنساني بانجازاته القليلة الذي سفهه هللا ،تُخاطر بأن تتكلم بسخرية وتصف هللا عندما يطل عليه
السم ِ
في بحث عن هذا البرج العظيم الذي " َأر ِ
اء".
ْس ُه ب َّ َ
ُ
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تقييد الطموحات العالمية:
اآلن ماذا يفعل هللا ردا على هذه الخطية المذهلة لإلنسان الذي يرفض أن يمأل األرض بمجد هللا ،مؤمنا
حياته في مدينة ،ومحاوال إعالء نفسه لمكان هللا؟ تكوين :8-6 :11
6
ِ
ِ ِ ِ ِ
اآلن الَ َي ْمتَِن ُع َعَل ْي ِه ْم ُك ُّل َما
ال َّ
الر ُّبُ « :ه َوَذا َش ْع ٌب َوا ِحٌد َولِ َس ٌ
ان َواحٌد ل َجميع ِه ْمَ ،وه َذا ْابت َد ُاؤ ُه ْم ِباْل َع َم ِلَ .و َ
َوَق َ
ِ
ي ْنوو َن أ َْن يعمُلوه7 .هُل َّم َن ْن ِزل وُنبْلِبل ه َن ِ
ان َب ْع ٍ
الر ُّب ِم ْن
ض»َ 8 .ف َب َّد َد ُه ُم َّ
ض ُه ْم ل َس َ
اك ل َس َان ُه ْم َحتَّى الَ َي ْس َم َع َب ْع ُ
ْ ََ ْ ُ َ
َْ َ ُ َ
َُ
اك َعَلى َو ْج ِه ُك ِل األ َْر ِ
ضَ ،ف َكُّفوا َع ْن ُب ْن َي ِ
ان اْل َم ِد َين ِة.
ُه َن َ

الحظ ما يقوله هللا في اآلية " 6هوَذا َشعب وا ِحٌد ولِسان وا ِحٌد لِج ِم ِ
يع ِه ْم ".وهذا يشير إلى أن هللا ليس فقط
َ
َ َ ٌ َ
ٌْ َ
َُ
مقبال على تقسيم لغتهم ،ولكنه بالقيام بذلك هو على وشك تقسيم الشعب الواحد إلى عدة شعوب .فهو على
اك لِ َس َان ُه ْم َحتَّى الَ َي ْس َم َع
وشك أن يضاعف اللغات والشعوب .لذلك يقول في اآلية َ " 7هُل َّم َن ْن ِزْل َوُنَبْلِب ْل ُه َن َ
ِ
ان َب ْع ٍ
ض ".وبهذا الطريقة ،شتتهم هللا على وجه كل األرض.
ض ُه ْم ل َس َ
َب ْع ُ
لذلك كان رده على وقاحة وغطرسة اإلنسان هو أن يجعل من الصعب على اإلنسان أن يتواصل وبالتالي أن
يتحد في خطط عالمية تقلل من شأن هللا .فقد بنى هللا في العالم نظاما من خالله يقيد افتخار مجموعات
مختلفة من الناس افتخار مجموعات أخرى من الناس .فاهلل وحده يعلم اإلمكانات الهائلة للبشرية التي ُخلقت

على صورته .وقد أعطاهم حرية مذهلة لتمجيد أنفسهم وتصميم نظام آمان خاص بهم من دون الثقة به.
ولكن هناك حدود .فآالف اللغات في جميع أنحاء العالم واآلالف الشعوب المختلفة تحد من التطلعات العالمية
للبشرية المتغطرسة.
تصميم مجد المسيح:
أنتقل اآلن معي لمسألة تصميم هللا العالمي في هذا األمر لمجد المسيح .ضع في االعتبار المبدأ الذي
تعلمناه م ار ار وتك ار ار :عندما يسمح هللا بشيء هو يفعل ذلك لسبب ما .وهذا السبب هو جزء من خطة .هللا ال
ٍ
باسلوب غريب األطوار أو عشوائيا أو بال هدف .فعندما يسمح بهذه الخطية المذهلة للغرور
يتصرف
والوقاحة والتمرد في بقعة شنعار ،هو يعرف تماما ما يفعله وماذا يسكون رده على ذلك .وهو ما يعني أن
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شعوب ولغات العالم ليست فكرة طارئة .بل إنهم دينونة هللا على الخطية ،وفي الوقت نفسه قد صممهم هللا
للمجد العالمي ليسوع المسيح.
لذلك نسأل مرة أخرى :كيف تعمل هذه الخطية المذهلة ونتائجها لتقسيم لغات العالم على تعظيم مجد
المسيح؟ هنا خمس طرق.
 )1حماية المسيحيين:
تقسيم هللا للعالم إلى لغات مختلفة يعيق قيام دولة عالمية متجانسة معادية للمسيحية لديها القدرة على محو
جميع المسيحيين ببساطة .غالبا ما نعتقد أن تنوع اللغات والثقافات والشعوب والدول السياسية يشكل عائقا
أمام الك ارزة للعالم وانتشار مجد المسيح .لكن هذه ليست الطريقة يراها هللا .فاهلل أكثر قلقا بشأن مخاطر
اإلتحاد البشري أكثر من التنوع البشري .فنحن البشر اشرار جدا كي ُيسمح لنا أن نتوحد في لغة واحدة أو

حكومة واحدة .فإنجيل مجد المسيح ينتشر بشكل أفضل ويزدهر أكثر بسبب  6500لغة ،وليس فقط على
الرغم من ذلك.
 )2تدمير الكبرياء:
هذه هي الطريقة الثانية التي تمجد بها قصة برج بابل المسيح .افترض أن شخص سأل" :ولكن أال يكون
هناك في االيام االخيرة حكومة عالمية عظيمة حيث في الواقع يتم اضطهاد المسيحيين في كل مكان؟"
الجواب هو نعم .في يوم اآلخر ،سوف يخفف هللا من القيود التي تحجم الشر الموجود اآلن .حيث سيأتي

ضد المسيحِ" ،إنسان اْلخ ِطي ِ
َّة" كما يسميه بولس ( 2تسالونيكي  ،)3 :2و"اْل َو ْح ِ
ش" كما يدعوه يوحنا (رؤيا :13
َْ ُ َ
 ،)3بجاذبية عالمية كبيرة ،وعندها سيكون اضطهاد مروع للمسيحيين .ولكن هذا هو الربط مع متمردي
شنعار .البرج الذي كانوا يبنوه اسمه برج بابل (تكوين .)9 :11
كلمة بابل في اللغة العبرية جاءت أكثر من  200مرة في العهد القديم ،وتُرجمت "بابل" في كل المرات ماعدا

ِِ ِ
ِ
اس ُم َها «َبا ِب َل» أل َّ
ان ُك ِل
َن َّ
اك َبْلَب َل ل َس َ
الر َّب ُه َن َ
مرات قليلة .عندما يقول الكاتب في تكوين " 9 :11لذل َك ُدع َي ْ
األ َْر ِ
ض ".إنه تقليل من شأن المدينة العظيمة بابل .فهذا يعني أن بابل ،بأبراجها وجدرانها وحدائققها ووثنيتها
المتبجحة هي بمثابة محاولة يرثى لها مقارنة باهلل .واالسم "بابل" هو االسم الذي ُيطلق على مدينة الوحش في
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سفر الرؤيا ( .)8-9 :14وفي هذا ،يضيء مجد المسيح ألنه ،حتى ولو لو ٍ
قت قصير شربت بابل من دماء
الشهداء المسيحيين (رؤيا  ،)6 :17فسوف تُدمر تماما مثلما تم مع برج بابل .هذا هو الوصف الذي يميزها
ك"برج بابل" في اليوم األخير.
اءِ ...بَق ْد ِر َما َم َّج َد ْت َنْف َس َها َوتََن َّع َم ْتِ ،بَق ْد ِر ذلِ َك
اها َل ِحَق ِت َّ
َخ َ
ط َاي َ
الس َم َ
َقْلِب َها :أ ََنا َجالِ َس ٌة َملِ َك ًةَ ،ولَ ْس ُت أ َْرَمَلةًَ ،وَل ْن أ ََرى َح َزًناَ ... ".وْي ٌل! َوْي ٌل!

ألََّنه ِفي س ٍ ِ ٍ
ونتُ ِك( .رؤيا .)10 ،7 ،5 :18
اء ْت َد ْيُن َ
َ َ
ُ
اعة َواح َدة َج َ

ول ِفي
َع ُ
أْ
ط َ
وها َع َذ ًابا َو ُح ْزًنا .ألََّن َها تَُق ُ
ِ
ِ
يم ُة َباِب ُل! اْل َم ِد َين ُة اْلَق ِوَّي ُة!
اْل َمد َين ُة اْل َعظ َ

لذا ،نعم ،في يوم اآلخر ،سوف يخفف هللا من القيد الذي وضعه على األمم .حيث ستنتفخ بكبرياء بابل.
وسوف يعاني المسيحيين .ومن ثم ،في لحظة واحدة ،سوف يأتي المسيح من األعالي ويبيد إنسان الخطية

ِب َنْف َخ ِة َف ِم ِه ( 2تسالونيكي  .)8 :2وسوف ال تكون بابل فيما بعد .وسوف يتم القضاء على كبرياء اإلنسان في
األرض .قصة تكوين  9-1 :11هي تنذر بذلك .فاالنتصار في النهاية هو انتصار المسيح.

 )3امتالك كل مجموعة:
هذه هي الطريقة الثالثة التي تقود من خاللها خطية بابل ودينونة هللا إلى المجد العالمي للمسيح .إن سلطان
السم ِ
طٍ ِ
اء َو َعَلى
وقوة المسيح ُيعظم ألنه يملك كل مجموعة لغوية ولكل شعبُ " .د ِف َع ِإَل َّي ُك ُّل ُسْل َ
ان في َّ َ
ِ
ِ
األ َْر ِ
ُم ِم( ".متى 19 – 18 :28أ) .نعم ،ردا على الخطية ،قد قسم هللا الغات
ضَ ،فا ْذ َهُبوا َوَتْلم ُذوا َجم َ
يع األ َ
والدول .ولكن في النهاية ،هي تعظم سلطان وقوة المسيح كي يصنع تالميذا له من كل لسان .فقوته تتمجد
أكثر ألنها تخترق الغات والشعوب المختلفة الكثيرة ،وتأتي بالخالص.
 )4تمجيد ال نجيل:
ونفس األمر يجب أن يقال عن إنجيله على وجه الخصوص .رسالة موته وقيامته .رسالة الغفران والتبرير.
رومية " 16 :1ألَِني لَس ُت أَستَ ِحي بِِإ ْن ِج ِ
يل اْل َم ِسي ِح ،ألََّن ُه ُقَّوُة هللاِ لِْل َخالَ ِ
ص لِ ُك ِل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن :لِْلَي ُهوِد ِي أ ََّوالً ُث َّم
ْ
ْ
لِْلُيوَن ِان ِي ".إن جزءا كبي ار من مجد اإلنجيل هو أنه ليس محليا .إنه ليس ديانة قبلية .بل يخترق كل لغة وكل
شعب .إن لم يكن هناك تنوعا للغات ،إن لم تحدث خطية بابل المذهلة مع دينونتها ،فإن المجد العالمي

إلنجيل المسيح لن يتألق بشكل جميل كما هو الحال في انتشار آالف اللغات.
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 )5تسبيح المسيح:
وأخيرا ،إن التسبيح الذي يأخذه المسيح من كل اللغات هو أكثر جماال ،وذلك بسبب تنوعه ،أكثر مما سيكون
ِ
ِِ
ِ
ين:
يم ًة َجد َيد ًة َقائل َ
عليه الحال لو لم يكن هناك سوى لغة واحدة وشعب واحد ليرنمَ " .و ُه ْم َيتََرَّن ُمو َن تَْرن َ
«مستَ ِحق÷ أ َْنت أَن تَأ ُ ِ
اشتََرْيتََنا هللِ ِب َد ِم َك ِم ْن ُك ِل َقِبيَل ٍة َولِ َس ٍ
ان َو َش ْع ٍب
وم ُه ،ألََّن َك ُذ ِب ْح َت َو ْ
َ ْ
ُْ
ْخ َذ السْف َر َوتَْفتَ َح ُختُ َ
وكا َو َك َه َن ًةَ ،ف َس َن ْملِ ُك َعَلى األ َْر ِ
ظ ْر ُت َوإِ َذا َج ْم ٌع
َوأ َّ
ض»( ".رؤيا َ " .)10-9 :5ب ْع َد ه َذا َن َ
ُم ٍةَ ،و َج َعْلتََنا ِإلل ِه َنا ُمُل ً
ِ
ش وأَمام اْل َخر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ُّ ِ
وف،
ام اْل َع ْر ِ َ َ َ ُ
ُم ِم َواْلَق َبائل َوالش ُعوب َواألَْلس َنةَ ،واقُفو َن أ َ
َكث ٌير َل ْم َي ْستَط ْع أَ َحٌد أ َْن َي ُع َّد ُه ،م ْن ُكل األ َ
َم َ
ِ
ِ
الن ْخ ِل وهم يصر ُخو َن ِب ٍ
ِِ
ِ
ين ِبِث َي ٍ
اب ِب ٍ
ف َّ
ص ِإلل ِه َنا
ص ْوت َعظي ٍم َقائل َ
ُمتَ َس ْربِل َ
يض َوِفي أ َْيدي ِه ْم َس َع ُ
ين« :اْل َخالَ ُ
َ ُْ َ ْ ُ
َ
ش ولِْل َخر ِ
اْل َجالِ ِ
وف»( ".رؤيا .)10-9 :7
س َعَلى اْل َع ْر ِ َ ُ

لقد كانت الخطية المذهلة في بقعة شنعار التي أدت إلى تكاثر اللغات والتي تنتهي بأعظم تسبيح للمسيح من
كل لغة على وجه األرض .سبحوا الرب ،يا بيت لحم ،كل نسمة فالتسبح الرب.
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