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  ٤اتبعني 

  م الكلمة تعلي

  ديفيد بالت. د
  

، ونكمـل سلسـلة إيـه معنـى إنـك تتبـع ١٧خلينـا نفـتح يوحنـا ، )وأتمنـى إنـه يكـون معـاك(لو معاك كتـاب مقـدس 
. اللــي فاتــت اتكلمنــا عــن عنصــرين بيــدخلوا فــي عمليــة التلمــذة الحلقــاتفــي . مــن كــل األمــم تلمــذ نــاسيســوع وت

  .نه النهاردة هو تعليم الكلمةعوالثالث اللي ها نتكلم . والثاني هو إظهار الكلمة. ةاألول هو المشاركة بالكلم
  

 Jim Shaddix مـن كـام سـنة، كنـت مـع جـيم شـاديكس. قبـل مـا نبتـدي مـع الـنص، خلـوني أشـارككم بصـورة
 واحنا هناك، جت فرصة إننا نلعب جولف في ملعب قديم في سانت أنـدروز. بنوعظ في مؤتمر في اسكتلندا

Saint Andrews .فسـألت الراجـل. ابتـدينا نتعـرف علـيهم. كنـا احنـا االثنـين بـس، وانضـم لنـا راجـل ومراتـه :
هـــم كـــانوا مـــن أمريكـــا، " ؟هنـــا جولـــفأنــت محتـــرف : "ســـألته". العـــب جولـــفب: "قـــال" بتعمــل إيـــه فـــي حياتـــك؟"

". أنــا بالعــب جولــف وبــسف. مراتــي مستشــارة، وبتكســب فلــوس كثيــر.. أل: "لكنــه قــال. وعايشــين فــي اســكتلندا
لألمـر  ُبعـدين فـييمكـن . كانت لحظة من اللحظـات دي اللـي تحـس فيهـا باشـمئزاز مـن الشـخص اللـي قـدامك

مراتـــــه هـــــي اللـــــي متوليـــــة كـــــل إن إنـــــك تفكـــــر إن الراجـــــل ده عـــــايش فـــــي أجـــــازة دايمـــــة، فـــــي حـــــين  -١.. ده
  .وفي ُبعد ثاني يمكن نقدر نتعلم حاجة من الشخص ده. المسؤوليات

  
ه هـي نفـس صـورة المسـيحي العـادي فيمـا داللي عايزكم تشوفوه هو إن صـورة الشـخص اللـي فـي أجـازة دايمـة 

بنحضـــر التســـبيح . خطيـــر فــي الكنيســـة إننـــا ناخـــد أجــازة دايمـــةاتجـــاه أعتقــد إن فـــي . يتعلــق بموضـــوع التلمـــذة
 بنعمــل كــل ده، و. عــاديين بيعملــوهبنعمــل اللــي المســيحيين ال. بنشــارك فــي الحيــاة المســيحية العاديــة. والعبــادة

فكـروا فـي األمـر مـن خـالل العناصـر اللـي . على جنب المسئولية الرئيسية اللي علشـانها نلنـا الخـالص نسيب
. تعلـيم الكلمــة.. والنهـاردة هـا نشـوف عنصــر ثـاني. منهـا المشــاركة بالكلمـة، وٕاظهـار الكلمــة ٢شـفنا .. شـفناها

المشـــاركة . واضـــح إننـــا تخيلنـــا فـــي وقـــت مـــا إنهـــا مســـئولية الـــبعض بـــسدي عناصـــر مـــن الحيـــاة المســـيحية، 
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فـي  بعـض النـاس أو يمكـن وظيفـة. هو اللي بيكرز بالبشارة ويقود الناس للمسيح. دي شغلة الواعظ.. بالكلمة
  .األمر ده مش لينا.. لكن بالنسبة لبقيتنا.. الكنيسة اللي بيحبوا األمور دي

  
الل وعظمــة ورحمــة ورأفــة وأنــاة ولطــف اهللا؟ علــي مســئولية إنــي أظِهــر قداســة وجــتقصــد إن .. لمــةوٕاظهــار الك

  .ديف، إنت مش مدرك إني لسه باتعلم شخصًيا؟ ما أقدرش أعمل كده
  

ــــيم الكلمــــة دول هــــم المعلمــــين . لمقــــدسدوا مجموعــــات دراســــات الكتــــاب او األمــــر ده خــــاص بــــاللي بيقــــ.. تعل
  !!الصالحين

  
لكـــن اللـــي بنحـــاول نوضــحه مـــن خـــالل السلســـلة دي هـــو إن . معينـــين األمـــور دي لمســيحيين نفـــوض هوبكــد

الهـدف التفكيـر ده بيتجاهـل ". فـي أجـازة"مسيحية .. التفكير ده متمحور حوالين الذات، بيدور على االستهالك
اللـــي بنقولـــه فـــي . إدهالنـــاالمســـئولية الرئيســـية اللـــي .. اللـــي خُلصـــنا علشـــانه، واإلرســـالية اللـــي المســـيح إدهالنـــا

السلســلة دي هــو إن اهللا إن اهللا مــنح كــل واحــد منــا كتالميــذه، نــاس نقــدر نشــارك معــاهم الكلمــة، ونظهــر لهــم 
محتـاجين نبطـل نلقـي اللي بنقوله في السلسلة دي هو إننـا . الكلمة، وزي ما ها نشوف دلوقتي، نعلمهم الكلمة

.. المسـئولية دي علــى الكنيســةنرمــي مـا لهمــش وجــود، ومحتـاجين نبطــل  superالمسـئولية دي علــى مــؤمنين 
محتــاجين نـــنهض كــأفراد فـــي عيلــة اإليمـــان بتاعتنــا ونتحمـــل المســئولية عـــن الوصــية األساســـية اللــي المســـيح 

  . أرضنا صعد عنإدهالنا قبل ما ي
  

، حـاولوا تبعـدوا عـن تفكيـركم التعلـيم "لمةتعليم الك"في كل مرة نذكر تعبير . النهاردة ها نتكلم عن تعليم الكلمة
لكـن . عادة لما تفكر في معلم، بتفكر في حد واقف في فصل وقدامه مجموعة بـيعلمهم. كفصول ومحاضرات

احنــا هــا نــتكلم علــى التعلــيم اللــي لينــا كلنــا . مــش دي طريقــة التعلــيم األساســية اللــي بنشــوفها فــي حيــاة يســوع
: علشان كده خلونا نـتخلص مـن قالـب التعلـيم ده. من الناس في الكنيسةكتالميذ المسيح، مش بس لمجموعة 

  .واحنا بنتكلم عن تعليم الكلمة.. فصول ومحاضرات
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، ونشــوف صــالة ١٧لحــد  ١٣النهــاردة هــا نكمــل مــن عــدد . ١٢ -٦: ١٧اللــي فــاتوا، اتأملنــا يوحنــا  الحلقتــين
  : يسوع يصلي لآلب ويقول. يسوع لتالميذه

ــا " ي آِتــي ِإَلْيــكَ َأمــُم ِبهــَذا ِفــي اْلَعــاَلِم ِلَيُكــوَن َلُهــْم َفَرِحــي َكــاِمًال ِفــيِهمْ . اآلَن َفــِإنَأَنــا َقــْد َأْعَطْيــُتُهْم َكَالَمــَك، ١٤. َوَأَتَكل
َلْسـُت َأْسـَأُل َأْن َتْأُخـَذُهْم ِمـَن اْلَعـاَلِم َبـْل ١٥َواْلَعاَلُم َأْبَغَضُهْم َألنُهْم َلْيُسوا ِمَن اْلَعاَلِم، َكَما َأني َأَنا َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم، 

ــريرِ  ــي َأَنــا َلْســُت ِمــَن اْلَعــاَلمِ ١٦. َأْن َتْحَفَظُهــْم ِمــَن الشــكَ ١٧. َلْيُســوا ِمــَن اْلَعــاَلِم َكَمــا َأنْســُهْم ِفــي َحقَكَالُمــَك ُهــَو . َقد
  ". َحق

  
األول، نشـوف الصـورة العامـة، . أوريكـم ده مـن خـالل كـذا ُبعـدأحب إزاي نعلم كلمة اهللا للناس اللي إداهملنا؟ 

. بعــد كــده نضــيق األمــر شــوية، ونشــوف بعــض األمــور فــي آيــات محــددة. وٕازاي بتــنعكس علــى خدمــة المســيح
  . وده يقودنا إلزاي ده يفيدنا في تلمذة ناس من كل األمم

  
إزاي نعلـــم الكلمـــة للنـــاس اللـــي اهللا . هنـــا الصـــورة العامـــة اللـــي يســـوع بيقـــدمها لنـــا.. خلونـــا نبتـــدي بـــأول خطـــوة

  إداهملنا؟ 
فــي . ١٧بنشــوف الفكــرة دي بتتكــرر أكثــر مــن مــرة فــي يوحنــا . نقــدر كلمــة اهللا باعتبارهــا عطيــة اهللا لينــا -١

بنشــوف األمــر ده أكثــر . بمعنــى آخــر، إديــتهم كالمــك اللــي إديتهــوني. "َقــْد َأْعَطْيــتُُهْم َكَالَمــكَ : "يقــول ١٤عــدد 
  .اآلب بيدي يسوع، ويسوع يدي التالميذ. رةمن م

  
والتالميــذ . كلمــة اآلب كانــت ليســوع، ويســوع قــدمها لتالميــذه .التركيــز هنــا هــو علــى كــون ييســوع إداهــم كلمتــه

يسـوع يقـول إنهـم آمنـوا بكـالم اآلب، وآمنـوا . من المصـدر متاكدينكانوا . كانوا عارفين كالم يسوع مصدره إيه
وفـي . كانوا عارفين إن الكـالم ده عطيـة مـن اآلب. كانوا عارفين مين مصدر الكالم. دره اآلبإن الكالم مص

مــرة اقتــبس فيهــا يســوع مــن  ٦٦األناجيــل تســجل . مــع يســوع علــى األرض، اتشــربوا بكــالم اآلبرحلــتهم خــالل 
ي لمحادثــات فــي العهــد تلمــيح ضــمن ١٠٠باإلضــافة ألكثــر مــن ). وده اللــي اتســجل بــس( مباشــرة العهــد القــديم

  . كانت عطية ليهم. التالميذ اتشربوا بالكلمة مراًرا وتكراًرا. القديم
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لمـا اتلقـوا كلمـة اهللا وقـدروها، كـانوا عـارفين إنهـا إعـالن مـن  -١. خلونا نفكر في األمر ده من خالل كذا ُبعد
الصـورة دي .  بـيعلن مشـيئته لينـابالتـالي أول حاجـة محتـاجين نـدركها هـي إن اهللا. اهللا بيعلن عن ذاتـه.. اآلب

كمــا لــو كــان ســر .. إنــه كــان بــيعلن مشــيئة اآلب لــيهم. .نشــوفها علــى مــدار حيــاة يســوع وخدمتــه مــع التالميــذ
، قنـاعاألمـر أشـبه بحـد البـس . مـا كـانش متعلـق بممتلكـات طبيعيـة. اإلعالن كان فـي قلـب األمـر ده. بيظهره

هـي اهللا بيشـيل القنـاع ويعلـن .. الكلمة اللي قدامنا.. لي يسوع إداهالهمالكلمة ال. ، فيبان هو مينقناعويشيل ال
وده أمـر مقـدس . عايز تعرف أنا مـين، عـايز تعـرف باشـتغل إزاي فـي حياتـك؟ ده إعالنـي ليـك. عن ذاته لينا

  .جًدا
  

. د إيـهبنشوف ده على مدار األناجيل، ألن يسوع كان عادة بيتكلم ويعلم، والجموع ما عندهاش فكرة هو يقصـ
لكـن أحياًنـا بنتخيـل إن النـاس . في حين إننا متأكدين إن يسـوع كـان معلـم بـارع وبيعـرف يوصـل قصـده كـويس

، WOWواو.. فنتخيلهم قاعدين، سمعوا مثـل، وابتـدوا يصـقفوا ليسـوع. كويسةتجاوبوا مع أمثال يسوع بطريقة 
  !!ده كان مثل مذهل

  
فــي  الــزارعيــل إنــك كنــت وســط الجمــوع ويســوع بيقــول لهــم مثــل تخ. لكــن مــش هــي دي الصــورة اللــي بنشــوفها

َوَيَنـاُم َوَيقُـوُم لَـْيًال َوَنَهـاًرا، َواْلِبـَذاُر َيْطلُـُع ٢٧َكَأن ِإْنَساًنا ُيْلِقـي اْلِبـَذاَر َعَلـى اَألْرِض، : هَكَذا َمَلُكوُت اهللاِ : "٤مرقس 
َأوًال َنَباتًـــا، ثُـــم ُســـْنُبًال، ثُـــم َقْمًحـــا َمـــآلَن ِفـــي . َض ِمـــْن َذاِتَهـــا تَـــْأِتي ِبَثَمـــرٍ َألن اَألرْ ٢٨َوَيْنُمــو، َوُهـــَو َال َيْعَلـــُم َكْيـــَف، 

  . "َوَأما َمَتى َأْدَرَك الثَمُر، َفِلْلَوْقِت ُيْرِسُل اْلِمْنَجَل َألن اْلَحَصاَد َقْد َحَضرَ ٢٩. السْنُبلِ 
  

لكــن إيــه اللــي . وع مــا كــانش عنــدها فكــرة يســوع بيقــول إيــهمعظــم الوقــت الجمــ. بــالطبع مــا فهمــوش يقصــد إيــه
. فـــي األناجيـــل؟ بنشـــوفه بيلتفـــت لتالميـــذه، وعلـــى وشوشـــهم تعبيـــرات عـــدم فهـــمكتيـــر بنشـــوف يســـوع بيعملـــه 

ويشـارك معـاهم مثـل . فياخدهم على جنب، ويقول لهم إنتم مش فاهمين أنا باقول إيه، ماشـي، خلـوني أفهمكـم
إعــالن  فيظهــر لــل التالميــذ. المثــلحكــي   اللــي أخــده فــيأضــعاف الوقــت  ٣ويقضــي فــي شــرح المثــل . عالــزار 

ـــيكم. مـــن اآلب التالميـــذ مـــا كـــانوش متـــروكين تـــايهين فـــي ضـــباب، بيتســـائلوا اآلب واالبـــن . دي إرادة اآلب ل
  .إنما اهللا كان بيقدم لهم كالمه، ويكشف لهم إرادته. بيقولوا إيه
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إزاي "أكثــر ســؤال بيتســأل فــي الكنيســة هــو . نــا نفكــر فــي األمــر فــي ضــوء زمننــا الحاضــر، بعــد ألفــين ســنةخلو 

يــا رب، لــو ": إيــه هــي إرادة اهللا لحيــاتي؟ كمــا لــو كنــا تــايهين وســط الضــباب وبنفكــر" أعــرف إرادة اهللا لحيــاتي؟
رت بالطريقـة دي؟ لـو فكـرت عمرك فكـ. "إرادتك إزاي أعرف لكني مش عارف. بس وريتني إرادتك، ها عملها

إرادتـه لحياتنـا موجـودة . معظـم إرادة اهللا لحياتنـا ُأعلنـت بالفعـل لينـا. بالطريقة دي، أحب أحررك منهـا النهـاردة
  .سفر بيعلنوا إرادة اهللا لينا ٦٦عندنا . احنا مش تايهين وسط ضباب. منحها لينا بالفعل. .في كلمته

  
أكيـد الكتـاب مـش بيقـول لنـا بـالظبط إيـه القـرارات . اتنا ُأعلنت بالفعل لينامن إرادة اهللا لحي% ٩٥أنا مقتنع إن 

المفـروض ناخـدها فـي الموقـف ده أو مـش بيقـول لنـا بـالظبط القـرارات العائليـة اللـي . اللي ناخدها في وظايفنـا
اللــي مــا % ٥لـــو أمــين إنــه يورينــا االلــي أعلنهــا لينــا بالفعــل، فهــ% ٩٥لكنــي مقتنــع إننــا لــو قــدمنا نفســنا للـــ. ده

مـن أكثــر  إن ده يكــونشــايفين المفارقـة؟ . مــش محتـاجين نتـوه فــي حيـرة. هــو أعلـن إرادتــه لينـا. نعرفهـاش لسـه
ف األعظــم بتلمــذة نــاس األسـئلة اللــي بنســألها فـي الكنيســة دلــوقتي، فـي حــين إننــا بنقـدم اهتمــام ســطحي بـالتكلي

  .مش منطقي ا، وبقينا نسأل إرادتك إيه لحياتي يا رب؟اهللا قال إن دي إرادته، واحنا اتجاهلناه !من كل األمم
  

إرادتـه لحياتنـا إننـا نضـحي بمواردنـا لصـالح . احنا عايشين في أغنى منطقة في أالباما إيه هي إرادته لحياتنا؟
محتــاجين . دي إرادتــه المعلنــة فــي الكتــاب. مــش محتــاجين حتــى نســأل.. أكيــد دي إرادتــه. الفقــراء والمحتــاجين

إرادتــه لينــا إننــا نتفــانى فــي . وفــي حيــاة الرجالــة، مــش محتــاجين نســأل إرادة اهللا لحياتنــا إيــه. هلهــانبطــل نتجا
احنــا كمــان المفــروض نعمــل نفــس . خدمــة زوجاتنــا، ونحــبهم زي مــا المســيح حــب الكنيســة وأســلم نفســه ألجلهــا

  .نقدم أنفسنا ألجل زوجاتنا.. دي إرادته لحياتنا. الشيء
  

ما فيش إرسالية، ما فـيش إنجيـل، مـا .. فيهاش كنيسة واحدة، ما فيهاش مؤمن واحد في أماكن في الصين ما
قـدموا نفسـكوا إلرادتـي اللـي وريتهـا " "إرادتك إيه لحياتنا يـا رب؟: "واحنا هنا بنسأل. فيش شاهد، ما فيش يسوع

  ".أنا أعلنت إرادتي ليكم. لكم
  



 ٤اتبعني 

6 

كنـت فـي الوقـت ده بـازور كنـايس تحـت األرض . دهفي السـنتين اللـي فـاتوا كنـت باتسـائل وأصـارع مـع األمـر 
سـاعة فـي اليـوم، قاعـدين علـى كراسـي  ١٢في آسيا، وباشوف مؤمنين بيتجمعوا في أوض صغيرة ألكثر مـن 

ليــه هــم جعــانين . ســاعة ١٢لــو رحــت بــدري، هــا تلحــق كرســي صــغير متعــب، وتقعــد تــدرس الكلمــة . صــغيرة
: ليــه لمــا بتــروح خــدمات العبــادة بتــاعتهم، تالقــيهم بيقولــوا لــك ؟يعملــوا كــدهخــاطروا بحيــاتهم علشــان يكــده، وب

  ليه الجوع ده؟". عايزين على األقل ساعتين من الكلمة.. مش عظة قصيرة.. عايزينك توعظنا"
  

كنــت بــابص حواليــا فــي األوض دي، وأشــوف نــاس اتحــرروا مــن فلســفة وثنيــة ســابتهم يعيشــوا حيــاتهم زي مــا 
في القرى دي ألن الكـل مهـتم إزاي يكونـوا علـى وفـاق مـع األرواح  ا منتشرين جًدامشعوذين كانو أطباء . يحبوا

فيشــتاقوا .. وييجــوا لمعرفــة اإللــه الواحــد الوحيــد الحــق اللــي أعلــن كلمتــه لــيهم. خرافــات كثيــرة منتشــرة.. واآللهــة
  .دي أخبار سارة. ااهللا أعلن إرادته لين. ويدركوا إن ده إعالن اهللا لينا. كلمته بتعني لهم كثير. لكلمته

  
اهللا ائتمننـا . عطيـةتقـدير كلمـة اهللا ك: ر بالطريقـة ديومش بس اهللا أعلن إرادته لينا، لكن فكروا كمان في األمـ

دي الفكــرة اللــي بنشــوفها فــي إنجيــل ". َكَالُمــَك ُهــَو َحــق... َقــْد َأْعَطْيــُتُهْم َكَالَمــكَ : "يســوع هنــا بيقــول. علــى حقــه
. دي الفكـرة اللـي بتتكـرر كثيـر جــًدا. مواضـع ثانيـةمـن مـن فـم يسـوع، و " الحـق"ير لــ مـرة يوحنـا يشـ ٢٥. يوحنـا

  .الكلمة بُتساوى بحق.. الفقرة دي كلها محاطة بواقع إن كلمته هي حق. كلمة اهللا بُتساوى دايًما بحق
  

 مــوراأل. "أيهــا اآلب، أنــا إديــتهم كالمــك، إديــتهم حقــك، آئتمنــتهم علــى حقــك: "هنــا يســوع يقــول عــن التالميــذ
كـل الحـق اللـي آئتمنتنـي عليـه، أنـا وصـلته : "خلوا بالكوا، يسوع هنـا بيقـول. المتضمنة في التلمذة ضخمة جًدا

. كـان المفـروض تـزود شـوية حاجـات هنـا‘: مـا قـولتش. مـا حـذفتش منـه. مـا زودتـش عليـه. لهم بصورة كاملة
ــ إديــتهم كــل الحــق اللــي إدتهــوني: "قــالإنمــا .. أل". ’ل األمــر صــحخلينــي أســاعدك علشــان نضــمن إننــا نوص .

هــا . احنــا تــم آئتماننــا علــى حــق، علــى كــالم اهللا المهــوب: "إننــا نقــول.. هــو ده جــوهر التلمــذة". إديــتهم كلمتــك
األمـر . الحـق مـش هـا ينتهـي معانـا". ننهض ونكون ناس بيحافظوا على الحـق، ونقـدم الحـق ده ألجيـال بعـدنا

.. إن الحـق يتقـدم اصـممإنمـا هـا يكـون شـغلي الشـاغل إنـي . كنيسـة ديمش ها يكون شغلة الشخص ده أو ال
  .تمام زي ما يسوع عمل في حياة الناس
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تقصــد إيــه يــا ديــف؟ يعنــي إيــه ". أنــا مــدرك إن دلــوقتي بعضــكم مــش حاســين بارتيــاح واحنــا بنــتكلم عــن التلمــذة

، شــوية شــوية غــرور همــر شــكله فيــبعضــكم شــايف إن األ" المفــروض إنــي أتلمــذ النــاس اللــي يســوع إداهــم لــي؟
أعزائـــي، هنـــا نـــدرك إن عمليـــة التلمـــذة مـــش بتـــدور حـــوالين تمريـــرك آلرائـــك . حـــوالين الـــذات مركـــز متمركـــز

إنمــا عمليـة التلمـذة بالكامــل بتـدور حـوالين تمريــرك لكلمـة اهللا، حــق اهللا، . واختباراتـك وأفكـارك عــن شـوية أمـور
  .للي حواليك ووراك

  
قمــة الغــرور هــي إننــا نمــال محادثاتنــا يــوم ورا يــوم بكــالم عــن الشــغل والرياضــة . مــر دهمــا فــيش غــرور فــي األ

يــا رب، ســاعدنا نحــط كلمتــك فــي . تالميــذ لينــا احنــابتخلينــا نعمــل   ،محادثــات فارغــة.. ده الغــرور. والنميمــة
بنــاء علــى خبراتنــا وآرائنــا مــش عــايزين نعمــل تالميــذ . مركــز مجتمعنــا، فــي مركــز حياتنــا، وانهــا تفــيض مننــا

.. ده اللـي بنقولـه هنـا فـي عيلـة إيماننـا فـي بـروك هيلـز. كلمـة اهللاعلـى اسـاس   عايزين نعمل تالميذ. وأفكارنا
  . الكلمة في مركز كل حاجة بنعملها

  
ش كـده، هـا نسـيب إيـه ولـو مـا عملنـا.. وتوصـيل الحـقحمايـة و نشـر نـريح لو ها نريح علـى جنـب، يبقـى هـا 

اهللا ائتمننـا علـى شـيء . للجيل اللي بعدنا؟ أفكارنا وآرائنا؟ الكلمة في مركز مجتمعنا، وهي فـي وسـط إرسـاليتنا
  .نصلي إنه يخلينا أمناء فيها.. عظيم

  
دلـوقتي خلونـا نتعمـق فـي الـثالث آيـات دي، ونشـوف . دي نقطة البدايـة. كلمة اهللا كعطيةعلشان كده، نقدر 

ــأثيرات كلمــة اهللا -٢. نقــدر كلمــة اهللا كعطيــة -١. أثيرات كلمــة اهللابعــض تــ ــر ت  هــا نشــوف تــأثير فــي . نختب
  :١٣عدد . ١٧ -١٥، وتأثير في األعداد ١٤، وتأثير في عدد ١٣عدد  ١٧يوحنا  

ا اآلَن َفِإني آِتي ِإَلْيـكَ " ـُم ِبهـَذا ِفـي اْلَعـاَلِم ِلَيُكـوَن َلهُـْم َفَرِحـ. َأمأول تـأثير لكلمـة اهللا هـو إنـه . "ي َكـاِمًال ِفـيِهمْ َوَأَتَكل
أتكلـم بهـذا ليكـون فرحـي فـيهم : "، فيقـولبالمقارنـة بالعـالم نشـوف يسـوع بيـتكلم عـن تالميـذه. بيشبعنا فـي العـالم

  ". كامًال، شبعي فيهم كامالً 
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ي يســوع مصــيره ، نشــوف صــورة مظلمــة عــن إزا١٣اللــي قبــل عــدد  االيتــينفــي اآليــة أو . أمــر مثيــر جــًدا هد
، لكـن ويقـول إن العـالم هـا يبغضـهم ١٤بعـدين نوصـل لعـدد . التالميـذ هـا يبقـوا فـي عـالم شـريرالموت، وٕازاي 

أًيا كان اللي العـالم بيقولـه، أًيـا كـان اللـي . صورة رائعة في الكلمة عن الفرح.. نشوف لمحة نور ١٣في عدد 
َكلْمـُتُكْم ِبهـَذا " ١٥ويأكد على ده في يوحنـا ". ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي َكاِمًال ِفيِهمْ  َأَتَكلُم ِبهَذا ِفي اْلَعاَلمِ : "العالم بيجلبه

  ". ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكمْ 
  

فــرح التلميــذ مبنــي . قــدامنا هنــا صــورة عــن كــون واقــع فــرح التلميــذ مــش معتمــد علــى الملــذات الشــريرة للعــالم ده
  .ودي أخبار سارة لينا.. على الموارد الروحية الداخلية الموجودة في كلمة اهللابالكامل 

  
قالـت لـي . ، وكلمتني عـن التجـارب اللـي مـرت بيهـا مـؤخًرا فـي حياتهـامع وحدة ست من فترة كنت باتكلم مع 

هـي اللـي هـا تخلـي كـل شـيء .. أعتقد إن الوظيفـة دي هـي الحـل: "قالت لي. اشتغلت في وظيفة جديدة إزاي
بـس إيـه اللـي هـا يحصـل لـو األوضـاع . مبسـوط بوظيفتـك، فعـًال حاجـة رائعـة: "قلـت لهـا". كويس لي ولعيلتـي

مـش . في صخرة في المسيح اللي أعلى من أي ظروف أو وظيفة تصـادفهاوشاركت معاها إن " ساءت فيها؟
لكلمــة اهللا هــا لنــا، فــالموارد الروحيــة الداخليــة  دي أخبــار ســارة لينــا؟ مــش كــويس إننــا نعــرف إنــه مهمــا حصــل

". َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اِإلْنَساُن َبـْل ِبُكـل َكِلَمـٍة َتْخـُرُج ِمـْن َفـِم اللـهِ : "علشان كده يقولتعضدنا وتكون فرحنا؟ 
إيـه اللـي هـا يحصـل  شنعرف لما تيجي حيرة، أو قلق، لما ما. احنا بنحيا على كده. ده تعضيدنا.. دي وليمتنا

  .ده أول تأثير، بتشبعنا وتمنحنا فرح. ... الكلمة صالحة. وده أمر رائع. بعد كده، الكلمة بتشبعنا في العالم
  

يســوع . ١٤عــايزكوا تشــوفوا إزاي ده بيتكشــف بطريقــة مثيــرة فــي عــدد . الكلمــة بتفصــلنا عــن العــالم: ثــاني تــأثير
وأكـد . "َكَالَمـَك، َواْلَعـاَلُم َأْبَغَضـُهْم َألنهُـْم َلْيُسـوا ِمـَن اْلَعـاَلِم، َكَمـا َأنـي َأَنـا َلْسـُت ِمـَن اْلَعـاَلمِ  َأَنا قَـْد َأْعَطْيـُتُهمْ : "يقول

  .اتكلم عن إزاي العالم ها يعاديهم، وٕازاي ها ينفصلوا عن العالم، وٕازاي العالم ها يبغضهم كذة مرة على ده 
  

سـواء أغلب األوقات اللـي يوحنـا أشـار فيهـا للعـالم، . دي فكرة ثانية من األفكار اللي بنشوفها في إنجيل يوحنا
يعنــي إيـه؟ مــش يوحنــا : "حــد يسـأل. عـن فــم يسـوع أو حــد ثـاني، كــان بيشـير للعــالم والتمـرد علــى اهللا وحـق اهللا
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اآليـة دي بتقـدم لنـا صـورة عـم العـالم . ية ديوده جمال اآل. مظبوط" بتقول إنه هكذا أحب اهللا العالم؟ ١٦: ٣
المتمرد على اهللا، المتمرد على اآلب وكلمته، وٕالـه الكـون سـكب نعمتـه علـى العـالم بإنـه قـدم ابنـه الوحيـد لكـي 

  . ال يهلك كل من آمن به، بل تكون له حياة أبدية
  

حتـى مـن بدايـة تقـديم  .خـداعة صـور .. ده حـال العـالم. ه هنـابيحمله بيوصـل لذروتـ ١٦: ٣المعنى اللي يوحنا 
واضـح . واتكلـم عـن إزاي العـالم رفـض النـور. حيـاة ونـور يكلمنا عن إزاي يسوع كان حياة، و ١يسوع، يوحنا 

  .رفض النور.. إن دي الصورة اللي بتوصلنا للصليب
  

ول، اللــي هــم فيســوع يــدعو التالميــذ د. بمملكــة مليانــة متمــردين علــى الملــك هباألمــر أشــ.. تخيلــوا المشــهد ده
لو في مملكة مليانة متمردين على ملك، وفيها رعايـا مخلصـين للملـك، مـش هـا يكـون . رعايا مخلصين للملك

فــــي الواقــــع، المتمــــردين مــــش هــــا يحبــــوا يتعــــاملوا مــــع الرعايــــا المخلصــــين، هــــا . فــــي وفــــاق بــــين المجمــــوعتين
مــش عــايز أخليهــا أســود مــن اللــي . دي الصــورة اللــي قــدامنا هنــا. يتجــاهلوهم، وهــا يرفضــوا كــل حاجــة يقولوهــا

فـي النهايـة الرعايـا المخلصـين للملـك يقـدموا حيـاتهم . ١٧لكن دي الصورة اللي بنشوفها في يوحنـا . هي عليه
  .للي اتمردوا ضد الملك

  
. بالنســبيةمجتمــع ماشــي . مــا فــيش شــك إننــا عايشــين فــي مجتمــع بيــرفض الحــق. خلونــا نيجــي لحياتنــا دلــوقتي

لــو بتــدعي إن عنــدك ! مــا فــيش حــق! ة لــك، مــش شــرط يكــون حــق بالنســبة لــياللــي ممكــن يكــون حــق بالنســب
لكـن لـو اتمسـكنا بـالحق، ده .. كنت أتمنى أشجعكم في عظة النهـاردة !ضيق األفق! الحق، يبقى أنت مغرور
  .ها ينفصلنا عن المجتمع

  
ثمـر لمـا  يجيـب الحق ليه قوة، وها. مجتمع بالحق، وقلبوا العالمالتالميذ أخدوا الحق ده لمجتمعهم، واخترقوا ال

  . ده اللي يسوع بيوريه لنا هنا. ندافع عنه، ونعلن الحق برأفة، ونسيب الحق هو يكمل العمل
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، أثيًرابـأكثر الطـرق تـفـي مجتمعنـا اليـوم إزاي نعلـن الحـق . ده أمر من األمور القريبة من قلبـي، وبـادرس فيهـا
ائتمننـا  المسـيحعنـدنا الحـق اللـي ؟ غني عن الذكر في المرحلـة دي إننـا مـا نقـدرش نتهـرب مـن المسـئولية دي

يبقــى الكلمــة بتشــبعنا فــي  -١... . حيــاة أبديــة.. ، ومــش هــا نســكت عــن الحــق ألن الحــق بيمــنح حيــاةعليــه

  .بتفصلنا عن العالم  -٢، لكنهاالعالم

  

َكَالُمــَك ُهــَو . َقدْســُهْم ِفــي َحقــكَ : "١٧علشــان كــده نشــوف بوضــوح فــي عــدد . مالكلمــة بتقدســنا فــي العــال -٣
. البعض بيسأل يعني إيه تقديس؟ التقديس يعني التخصيص لهدف محـدد، مكـرس هللا، بيظهـر شخصـه". َحق

  .، خليهم مقدسينكرسهم
  

لكن بـدل مـا . لتقديس تبتدي تتغير شويةرؤيتنا ل التقديس، وأرجو إن اللي جاية أكثر عنالحلقة   ها أتكلم في
يسـوع قـال إن التقـديس بيـتم مـن . اللـي هـي الكلمـة.. ة التقـديسقـينركز على معنى التقديس، خلونا نشـوف طر 

وده بــالظبط . اللــي بيحــافظ علينــا فــي شــخص اهللا الطاقــة. اللــي بيخليــك مقــدسالطاقــة هــو ده . خــالل الكلمــة
اللــي  الطاقــةالكلمــة هــي ". ي شخصــك، احمــيهم فــي شخصــك بكلمتــكاحفظهــم فــ: "يســوع بيصــلي لــه هنــا اللــي

فــي الواقــع، ده اللــي قالــه فــي عــدد . بيخلــي كونــك تبقــى تلميــذ للمســيح ممكــن، ويخلــي تلمــذتك آلخــرين ممكنــة
ــريرِ ١٥: "١٥ م مــن الشــرير؟ بحقــك، إزاي يحمــيه. "َلْســُت َأْســَأُل َأْن َتْأُخــَذُهْم ِمــَن اْلَعــاَلِم َبــْل َأْن َتْحَفَظُهــْم ِمــَن الش

  .تقدر تحمي نفسك من العدو من خالل الكلمة. كالمك هو حق
  

. مــرات، اتواجــه مــع الشــرير، إبلــيس ٣يســوع اتجــرب  ١١ -١: ٤فــي متــى . التالميــذ شــافوا ده مجســد قــدامهم
 ، ويقتـبس"مكتـوب: "كـان بيقـول إيـه؟ كـان بيـرد يقـول. وفي كل مرة كان يتجـرب، كـان بيجـاوب بـنفس الطريقـة

يسـوع كـان مضـطر يقتـبس مـن  لإنـه فـي مواجهـة التجـارب دي، هـتفتكـروا : السـؤال دلـوقتي. من العهـد القـديم
. ضـروريمـا أعتقـدش إنـه كـان الكتاب علشان يدفع عنه التجربة؟ هل كـان ضـروري إنـه يقتـبس مـن الكتـاب؟ 

جـة كـان هـا يقولهـا، أي حا. يسوع كان يقـدر يقـول أي حاجـة، وتتحـول فـي لحظتهـا لجـزء مـن الكتـاب المقـدس
  .كانت ها تبقى من الكتاب المقدس
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علشــان نكــون  .د إن يســوع كــان بــيحط لنــا مثــال هنــاأعتقــ.. ألهــل كــان مضــطر يقتــبس مــن الكتــاب المقــدس؟ 
الكلمـة  .الزم تكون في مركـز حياتنـا ةالكلم ..ا شخص اهللا، علشان موضوع التلمذةيظهر لنطاهرين، علشان 

فـي وســط صـراعاتنا مـع أي خطيـة معينــة، . وده شـيء منطقـي. ي مـن خاللهــا بتتقـدسهـي األداة والطريقـة اللـ
لكننـــا . هنكـــون فـــي االرضهـــا أكيـــد لـــو حاولنـــا نحـــارب الصـــراعات دي ونواجـــه الشـــرير بعيـــد عـــن الكلمـــة، 

مــا نتجــرب فل.. محتــاجين نكــون زي يســوع، الكلمــة مخبــأة فــي قلوبنــا وأذهاننــا. محتــاجين الكلمــة علشــان تقدســنا
بالنميمة، ونبتدي نتكلم عن إخواتنا بطريقة مـا تكـرمش المسـيح، وقتهـا ذهننـا يسـترجع بصـورة أوتوماتيكيـة إنـي 

المخبـأة  ٢٩: ٤أفسـس .. مش المفروض أقول حاجة مش لبنيان اآلخرين حسب احتيـاجهم فـي المسـيح يسـوع
  .ه دهفي االتجا ده ها يديكم قوة في التجربة دي ويمكنكم. في قلوبكم

  
ــا تقــول أمــور تنــدم عليهــا لمــا  !بتالقــي نفســك بتقــول حاجــات مــش بتكــرم المســيح! بتصــارع مــع لســانك، ودايًم

 كثيـر لـو الكلمـة مـش مخبـأة فـي قلبـك، ومـا تقـدرش تقـول مـعتواجه تجارب زي دي، هـا تالقـي وضـعك أسـوأ ب
َضـاِئَنا اللَسـاُن، الـِذي ُيـَدنُس اْلِجْسـَم ُكلـُه، َوُيْضـِرُم َداِئـَرَة هَكـَذا ُجِعـَل ِفـي َأعْ . َعـاَلُم اِإلثْـمِ ! اللَسـاُن َنـارٌ " ٣يعقوب 

ــْن َجَهــنمَ  ــاِت ُيــَذلُل، َوَقــْد تَــَذلَل ِللطْبــِع ٧. اْلَكــْوِن، َوُيْضــَرُم ِم اَفــاِت َواْلَبْحِري حُيــوِر َوالزَطْبــٍع ِلْلُوُحــوِش َوالط ُكــل َألن
 َلهُ َوأَ ٨. اْلَبَشِرياِس َأْن ُيَذلَساُن، َفَال َيْسَتِطيُع َأَحٌد ِمَن النا اللا ُمِميتًـا. مُسـم َال ُيْضَبُط، َمْمُلو بِـِه ُنَبـاِرُك ٩. ُهَو َشر

ُنـوا َعَلـى ِشـْبِه اهللاِ  ِذيَن َقـْد َتَكواَس الَال َيْصـُلُح َيـا ! ُرُج َبَرَكـٌة َوَلْعَنـةٌ ِمـَن اْلَفـِم اْلَواِحـِد َتْخـ١٠. اَهللا اآلَب، َوِبِه َنْلَعُن الن
اللـي اهللا  مش حالـك هـا يكـون أفضـل لـو عـارف كـده؟ الكلمـة هـي الوقـود "!ِإْخَوِتي َأْن َتُكوَن هِذِه اُألُموُر هَكَذا

ــاُه َحَســَب كَ : "يســأل المــرنم ١١٩فــي مزمــور  .بيمنحــه لنــا ــُه؟ ِبِحْفِظــِه ِإي ــاب َطِريَق ــي الش ــَم ُيَزك وبعــدها ". َالِمــكَ ِب
ـــآيتين يقـــول ـــكَ : "ب ـــي ِلَكـــْيَال ُأْخِطـــَئ ِإَلْي ـــي َقْلِب ـــَك ِف ـــْأُت َكَالَم ـــي لينـــا علشـــان نبقـــى أتبـــاع  ده هـــو الوقـــود ."َخب الل

لــو حاولنــا نعمــل ده بعيــد عــن الكلمــة، هــا . مخلصــين بالكامــل للمســيح، وفــي إظهــار المســيح وتعلــيم المســيح
فكرنـا إننـا نقـدر نعـيش الحيـاة المسـيحية دي، ونحقـق اإلرسـالية بعيـد عـن نبقى حمقى لـو . نفشل بصورة بائسة

  .علشان كده احنا محتاجين كلمته. حق اهللا بيقدسنا في العالم... . الكلمة
  

. مـش هـا نالقـي التقـديس إال فـي الكلمـة. وال االنترنـت DVDمش ها ننال التقديس من خالل التلفزيون وال الـ
  .اعلشان كده الزم نحصل عليه
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ليـــه عالقـــة بـــاألكثر بـــإزاي بنتبـــع المســـيح كتالميـــذ ده . دي ونختبـــر التـــأثيرات، عطيتـــه، يبقـــى بنقـــدر كلمتـــه

هــو ده جــوهر التلمــذة، لكــن إزاي ده يتشــاف، مــش بــس فــي حياتنــا، لكــن فــي حيــاة اآلخــرين كمــان؟ . للمســيح
  .لكن أعيش لآلخرين.. مش كده؟ مش بس إني أعيش الحياة المسيحية لي لوحدي

  
 .اآلخــرين نقــدم الكلمــة لخــالص -٣ونقــدرها، نختبــر التــأثيرات،  طــب إزاي نعلــم الكلمــة اللــي اتمنحــت لينــا؟ 

: يقــول ٨عــدد . بتنتمــي اهللا وجــت مــن اهللامــرات إن الكلمــة بُيشــار ليهــا علــى إنهــا  ٣نشــوف فــي اإلصــحاح ده 
َقدْســُهْم : "يقــول ١٧وعــدد . "َقــْد َأْعَطْيــتُُهْم َكَالَمــكَ : "يقــول ١٤وفــي عــدد ". اْلَكــَالَم الــِذي َأْعَطْيَتِنــي َقــْد َأْعَطْيــُتُهمْ "

  ". َكَالُمَك ُهَو َحق. ِفي َحقكَ 
  

َبـْل َأْيًضـا " ..مـش ألجـل التالميـذ بـس".. َوَلْسـُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـِل هـؤَُالِء َفَقـطْ : "يقول يسوع ٢٠وبعدها في عدد 
يسوع مش بيقـول مـن أجـل اللـي يؤمنـوا بـي .. خلوا بالكم من النقطة دي. "ِبَكَالِمِهمْ  ِمْن َأْجِل الِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي

". َأْعَطْيـــُتُهْم َكَالَمـــكَ "طـــول الوقـــت يســـوع كـــان بيقـــول . نشـــوف هنـــا نقلـــة. إنمـــا بكالمهـــم، برســـالتهم.. بكالمـــك
األجيـال المتتابعـة مـن  شايفين. ودلوقتي بيقول إنه ها يكون في ناس بيأمنوا بسبب الكالم الصادر منك ومني

يسـوع يتـرك الكلمـة مـع التالميـذ تمـام زي . ؟ اآلب يمنح كالمه ليسـوع١٧التالميذ اللي بتتصور هنا في يوحنا 
يقـودوا آخـرين إنهـم يقبلـوا الكلمـة، يـآمنوا بالكلمـة، يثقـوا فـي الكلمـة، بعدها التالميذ دول يعملوا إيـه؟ . ما أخدها

ناخـد كـالم إننـا .. ده أعظـم امتيـاز لينـا. "اِإليَماُن ِباْلَخَبِر َواْلَخَبـُر ِبَكِلَمـِة اهللاِ " ،١٧: ١٠رومية . ويطيعوا الكلمة
إننا ناخد اللي المسـيح ائتمننـا عليـه، ومـش بـس ناخـد منـه، لكـن كمـان .. في آخرين نحطهاإلله الحي ونبتدي 

  .نقدم آلخرين
  

وهـم بيسـتقبلوا الكلمـة مـن المسـيح ويقبلوهـا ويطيعوهـا، عـارفين التالميـذ كـانوا . احنا بنسمع علشان نعلم الكلمـة
يبقــى . مــا كــانوش بيســتقبلوا الكلمــة وبــس، لكــن بيقــدموها كمــان. آخــرينيوصــلوها لــل إن علــيهم مســئولية إنهــم 
  . نسمع علشان نعلم الكلمة
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قــادة  ،تخيـل إنـك داخـل كـوخ مـن طـين. دانتعـالوا معايــا السـو . أقـدم لكـم مثـالين. عـايزكوا تتخيلـوا إزاي ده بيـتم
ــا للــي هــا يعلمهــموأول مــا تــدخل، يقفــ. الكنيســة قاعــدين فيــه تــرنم ترنيمــة وتبتــدي تعلــيم التلمــذة مــن . وا احتراًم

مــش علشــان كــانوا ســهرانين الليلــة اللــي قبلهــا، مــش . التعلــيم، مــا لمحــتش وش حــد مــنهمطــول فتــرة . الكلمــة
يـــا معلـــم، احنـــا : "بعـــدها يتقـــدموا لـــك ويقولـــوا. تتقـــالان بيكتبـــوا كـــل كلمـــة بأل، إنمـــا علشـــ.. علشـــان ســـرحانين

لمــا ســمعوا، ". مقتنعــين إننــا علينــا مســئولية إننــا ناخــد كــل حاجــة اديتهالنــا، ونترجمهــا للغــة قبيلتنــا، ونعلمهــا لهــم
  .موا الكلمةعلشان يعل .. سمعوا علشان يقدموا لغيرهم

  
وعظتها في هندوراس، كان في ناس قاعدين في الصـف وعظة  تكر إن أولأف. تعالوا معايا دلوقتي لهندوراس

مــش قــادرين نســتنى، نفســنا نعيــد تعلــيم الحــق ده . كانــت رائعــة الوعظــة ديفيــد، : "بعــد العظــة، قــالوا لــي. األول
. م الكلمــةفــي األول اخــدتها مجاملــة شخصــية، لحــد مــا أدركــت إنهــم بيقولــوا ده لكــل حــد بــيعلمه". لنــاس تــانيين

  .وده ألنهم أدركوا إن الكلمة اتقدمت لهم، مش ليهم بس، لكن لآلخرين كمان
  

ســـهل إننـــا نحضـــر اجتماعـــات واحنـــا مـــش مركـــزين، وحتـــى . يغيـــر الطريقـــة اللـــي بنســـمع بيهـــا فكـــروا إزاي ده
لكـن خلـوني ! تعلم حاجـة جديـدةمـعايز أخـرج وأنـا .. أنا عايز أتعلم من الكلمة النهاردة. نحضر علشان نتلقى

فـي االسـتماع ألنـك بتسـمع لنفسـك بـس، والكتـاب مـش بيقـول أبـًدا  متمحورة حوالين الـذاتدي طريقة .. أفكركم
  .تنال من المسيح لنفسك بستسمع و إنك 

  
يوصينا الكتاب إننا نتلقى مـن المسـيح علشـان اآلخـرين، علشـان نسـكب كالمـه فـيهم، ونعلـن مجـده كتير   إنما
كـام مـرة قلنـا أو مدركين احنـا إزاي بنسـمع وٕازاي بنعمـل؟ . كده نكون بنسمع بطريقة متمحورة حوالين اهللا. ليهم

لكـن ". أنـا دلـوقتي محتـاج اسـتقبل. أنا مش في مرحلة تسمح لي إني أعلم دلـوقتي: "فكرنا أو سمعنا حد بيقول
دراسـة الفقـرة دي مـن الكتـاب، مـين أكثـر  بعد وقتنا مع بعض النهاردة في. فكروا في األمر معايا. دي سخافة

طـب ليـه؟ ألنـي عـارف األمـور دي أكثـر .. أنـاحد مؤهل إنه يعيد تعلـيم الحـق ده ويقدمـه فـي حيـاة حـد ثـاني؟ 
إن حــد يفكــر إنــه هــا يــتعلم علشــان كــده مــن الســخافة . مــنكم، ألنــي قضــيت وقــت أدرســها علشــان أقــدمها لكــم

  أمر منطقي؟. لموا هم اللي استقبلوا واتعلموا أكثراللي بيع. ويستقبل بس من غير ما يعلم
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يا ترى هل معرفتنا بالكلمة ها تبقى راكدة؟ معرفتنا بالكلمة ها توصل لحد معـين بـس لـو كـل اللـي عملنـاه فـي 

لكـن لمـا نـنهض ونبـدأ نتحمـل . احنا مقصود لينا إننا نعـيش حيـاة فـي الكلمـة. حياتنا المسيحية هو إننا نستقبل
محتــاجين نتعمــق . مــذة آخــرين فــي كــل األمــم ونعلمهــم الكلمــة، يبقــى وقتهــا محتــاجين نعــرف الكلمــةمســئولية تل

وهــا ننمــو لقامــات . ومســتنيين يســمعوا الكلمــة منــا فــي الكلمــة بعمــق جديــد، ألن النــاس دلــوقتي معتمــدين علينــا
  .فاهمين األمر؟ بنسمع علشان نعلم بالكلمة. تانيين سأعلى كتالميذ لما نتلمذ نا

  
ده يغيــــر الطريقــــة اللــــي بنســــمع بيهــــا، ويبعــــدنا عــــن المســــيحية المتمحــــورة حــــوالين الــــذات، وينقلنــــا للمســــيحية 

ألننــا مــا بقينــاش بنســمع علشــان نفســنا وبــس، لكــن بنســمع علشــان اآلخــرين . .المتمحــورة حــوالين اهللا واآلخــرين
عيلـة اإليمـان بتاعتنـا دي أخـدت إيـه اللـي ممكـن يحصـل لـو .. فكروا في األمر. وهو ده جوهر التلمذة. كمان

لكـن مـن أكيـد مـا حـدش هنـا ليـه قبيلـة، التعليم اللي بيتقدم حـد ورا حـد، وترجمنـاه علشـان يلمـس اللـي حوالينـا؟ 
. تتواصـلوا معـاهم أحسـن منـي تقـدرواتعرفـوا نـاس . ناحية ثانية أنتم تعرفوا ناس أنا يمكن عمري ما هـا أقـابلهم

الكلمـة كلمـة اللـي بتترمـي دلـوقتي، تبـدأ تتكـاثر فـي أمـاكن ثانيـة مـن المجتمـع؟ إيه اللي ها يحصل لما بـذور ال
هـل هـا ِتْتَحـد هل ها تقف الكلمـة عنـدنا؟ : السؤال هو. إنها ها تثمر ٥٥ها تمال مجتمعنا، والوعد في إشعياء 

نعلـم  بنسـمع علشـان. ... أصـلي إن الكلمـة تنتشـر فـي مجتمعنـا. بحيطان كنيستنا؟ أصلي إن ده ما يحصـلش
  .بالكلمة

  
 -٢و. احنــا بنســمع علشــان نعلــم الكلمــة. اللــي فــاتواالحلقيــتن   دلــوقتي خلونــا نــربط ده بــاللي اتكلمنــا عنــه فــي

. مــش محتــاج تكــون بتــوعظ، أو تقــود مجموعــة دراســة الكتــاب. الكلمــة مــن خاللهــاببنــدور علــى فــرص نشــارك 
نـــاس لطريقـــك يجيـــب   لفعـــل؟ افـــرض إنـــه رتـــب إنـــهلكـــن افـــرض إن اهللا مرتـــب األمـــر با. صـــحيح دي طريقـــة

لطريقـــك نـــاس عـــايزهم يســـمعوا  هيجيـــب افـــرض إنـــه هـــا .. األســـبوع ده، لبيتـــك، لجيرتـــك، لشـــغلك، لمدرســـتك
كلمتـــه اللـــي علمهـــا لـــك، ســـواء كـــان هنـــا أو فـــي مجموعـــة دراســـة كتـــاب، أو فـــي دراســـتك الشخصـــية .. كلمتـــه

  !م الناس دول، من خاللك إنت، مش من خالليافرض إن اهللا عايز يعل.. للكتاب
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لمتهــوني كلمتــك النهــاردة؟ إزاي أقــدر آخــد اللــي عبيــا رب، إزاي أقــدر أشــارك : "لمــا تبــدأ تفــتح عينيــك وتقــول
وقتهـــا نشـــوف الكلمــة بتتضـــاعف، علـــى عكــس اللـــي بيحصـــل لمــا تكـــون محـــدودة " واســكبه فـــي حيـــاة آخــرين؟

  .ندور على فرص نشارك بالكلمة من خاللها. ... بالساعة وُنص مدة اجتماعنا يوم الحد
  
الكلمــة العامـل، يســوع .. التجسـد.. األسـاس هنــا هـو إن الكلمــة صـار جســًدا. نعـيش بطريقــة تظهـر الكلمــة -٣

مــش حاجــة معزيــة . دي أخبــار ســارة". شــوفوا الكلمــة فــي .. أنــا الكلمــة.. أنــا هــو الطريــق والحــق: "بــيعلم ويقــول
؟ powerpointل كــل اللــي عملــه فــي تعليمــه، عمــل عمــل اآلب وهــو مــا عنــدوش إننــا نعــرف إن يســوع عمــ
ـ.. يمكن صعب تصدقوا ده إنمـا حياتـه كانـت هـي . ر تعليمـهبس ما كانش عنـده صـور مبهـرة، وال كـان بيحض

التالميـــذ مـــا اخـــدوش تعلـــيمهم مـــن خـــالل صـــور مبهـــرة وال . حياتـــه حتمـــت تعليمـــه. الطريقـــة اللـــي بيســـتخدمها
حياتـه كانـت . كل اللي كان قدامهم هو معلـم قـدم لهـم مثـال اللـي عـايزهم يتعلمـوه.. لخصة في نقطوعظات مت

  .دي الصورة اللي بنسعى لها. طريقته، والكلمة اتغلغلت في عالقته بيهم، وغرست حياته فيهم
  

تبقـى متشـربة بآرائنـا  ، بـدل مـا الجيـرانإيه اللي ها يحصل لـو بـدل مـا عالقاتنـا فـي الشـغل والمدرسـة والبيـت و 
إيــه نفعنــا متشــربة بكلمــة الحيـاة؟  بقـىتبــدل مــا تبقـى متشــربة بــاألمور دي، .. عـن الشــغل والرياضــة أو النميمـة

متغلغلـة  للناس اللي حوالينا األسبوع ده لو استقبلنا كلمة الحياة، لكن كل اللي اتكلمنا عنه كان أحاديـث تافهـة
  يه نفعنا وقتها؟إ؟ في كل حواراتنا أسبوع ورا أسبوع

  
فـــ اســمع الكلمــة، فــي الكنيســة، فــي مجموعــات . لكــن كلمتــه نافعــة. احنــا مــش نــافعين وال بــارعين للدرجــة دي

بعـــدها شـــارك بيهـــا نـــاس . اســـمع الكلمـــة علشـــان تعيــد تعليمهـــا، علشـــان تســـكبها فـــي آخــرين.. دراســة، لوحـــدك
مـش . دي التلمـذة عملًيـا. مجسـدة قـدامهمتانية، وفي وسـط كـل ده، عـيش بطريقـة تخلـي النـاس تشـوف الكلمـة 

  .إنما مسئولية تالميذ المسيح إنهم يعلموا كلمة المسيح. بس مسئولية واعظ أو معلم كتاب
  

أول حاجــة، مــين اللــي تقــدر . إزاي ده يحصــل فــي حياتنــا؟ خلينــي أســألك كــام ســؤال دلــوقتي، ده يســيبنا فــين؟
تعلمهم الكلمة؟ فـي بيتـك؟ مـن الواضـح، إن األمـر بيبتـدي فـي إداهوملك علشان تعلمهم الكلمة؟ مين اللي اهللا 
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إنمــا عــايزين ناخــدها . مــش عــايزين نحــد الكلمــة فــي بيوتنــا. العالقــات األقــرب لينــا، لكــن مــش بيقتصــر عليهــا
مــين اللــي اهللا إداهوملــك؟ مــش علشــان تــوعظهم، لكــن علشــان تاخــد اللــي المســيح عملــه مــن خــالل . لمجتمعنــا

  .من خاللك كالمه وتخليه يفيض
  

إنمـا بـتم . تعليم الكلمة مش حاجة بتحصـل صـدفة .لكلمة عن قصدعلم ات إزاي تقدر تعلم الكلمة؟ثاني سؤال، 
فعـــًال أهـــم ســـؤال . إنمـــا حاجـــة بنقـــدم نفســـنا ليهـــا عـــن قصـــد. مـــش حاجـــة بنعملهـــا صـــدفة ةالتلمـــذ. عـــن قصـــد

خاللـي؟ عيلــة اإليمـان فـي كنيسـة بــروك هـل الكلمــة هـا تنتهـي معايـا، وال هــا تنتشـر مـن : محتـاجين نسـأله هـو
  هيلز، هل الكلمة ها تقف معاكم، وال ها تنتشر من خاللكم؟

  
  ..االستقبال، والتقديم: خلونا نشوف من الكتاب الناحيتين للصورة دي

. ْرِض َال َيِكـل َوَال َيْعَيــاَأَمـا َعَرْفـَت َأْم َلــْم َتْسـَمْع؟ ِإلـُه الـدْهِر الــرب َخـاِلُق َأْطـَراِف األَ ٢٨"، ٣١ -٢٨: ٤٠إشـعياء 
َاْلِغْلَمــاُن ُيْعُيــوَن َوَيْتَعُبــوَن، َواْلِفْتَيــاُن ٣٠. ُيْعِطــي اْلُمْعِيــَي قُــْدَرًة، َوِلَعــِديِم اْلقُــوِة ُيَكثــُر ِشــدةً ٢٩. َلــْيَس َعــْن َفْهِمــِه َفْحــٌص 

ــا ُمْنَتِظــُرو الــرب َفُيَجــ٣١. َيَتَعثـُروَن َتَعثــًرا ةً َوَأمُدوَن قُــوُســورِ . دَيْمُشــوَن . َيْرُكُضــوَن َوَال َيْتَعُبــونَ . َيْرَفُعــوَن َأْجِنَحــًة َكالن
  ".َوَال ُيْعُيونَ 

  
َألنــــُه َكَمــــا َعَلــــِت ٩. َألن َأْفَكــــاِري َلْيَســــْت َأْفَكــــاَرُكْم، َوَال ُطــــُرُقُكْم ُطُرِقــــي، َيُقــــوُل الــــرب «٨"، ١١ -٨: ٥٥إشــــعياء 

َألنـُه َكَمـا َيْنـِزُل اْلَمَطـُر َوالـثْلُج ١٠. اُت َعِن اَألْرِض، هَكَذا َعَلْت ُطُرِقـي َعـْن ُطـُرِقُكْم َوَأْفَكـاِري َعـْن َأْفَكـاِرُكمْ السَماوَ 
ـــى ُهَنـــاَك، َبـــْل ُيْرِوَيـــاِن اَألْرَض َوَيْجَعَالِنَهـــا َتِلـــُد َوتُْنِبـــُت َوُتْعِطـــ ـــَماِء َوَال َيْرِجَعـــاِن ِإَل ـــًزا ِمـــَن الس ي َزْرًعـــا ِللـــزاِرِع َوُخْب

َال َتْرجُع ِإَلي َفاِرَغًة، َبْل َتْعَمُل َما ُسـِرْرُت بِـِه َوتَـْنَجُح ِفـي َمـا . هَكَذا َتُكوُن َكِلَمِتي الِتي َتْخُرُج ِمْن َفِمي١١ِلآلِكِل، 
  ".َأْرَسْلُتَها َلهُ 

  
ــ٤٢"، ٤٧ -٤٢: ٢أعمــال  ــَلَواِت َوَكــاُنوا ُيواِظُبــوَن َعَلــى َتْعِل ــِرَكِة، َوَكْســِر اْلُخْبــِز، َوالص ُســِل، َوالش َوَصــاَر ٤٣. يِم الر

َوَجِميـُع الـِذيَن آَمُنـوا َكـاُنوا َمًعـا، ٤٤. َوَكاَنْت َعَجاِئـُب َوآَيـاٌت َكِثيـَرٌة ُتْجـَرى َعَلـى َأْيـِدي الرُسـلِ . َخْوٌف ِفي ُكل َنْفسٍ 
َواَألْمَالُك َواْلُمْقَتَنَياُت َكاُنوا َيِبيُعوَنَها َوَيْقِسُموَنَها َبْيَن اْلَجِميِع، َكَمـا َيُكـوُن ِلُكـل ٤٥. َرًكاَوَكاَن ِعْنَدُهْم ُكل َشْيٍء ُمْشتَ 
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ُبُيـوِت، َكـاُنوا َوإِْذ ُهـْم َيْكِسـُروَن اْلُخْبـَز ِفـي الْ . َوَكـاُنوا ُكـل َيـْوٍم ُيواِظُبـوَن ِفـي اْلَهْيَكـِل ِبـَنْفٍس َواِحـَدةٍ ٤٦. َواِحٍد اْحِتَياجٌ 
َوَكـاَن الـرب ُكـل َيـْوٍم . ُمَسـبِحيَن اَهللا، َوَلهُـْم ِنْعَمـٌة َلـَدى َجِميـِع الشـْعِب ٤٧َيَتَناَوُلوَن الطَعـاَم ِباْبِتَهـاٍج َوَبَسـاَطِة َقْلـٍب، 

  ".َيُضم ِإَلى اْلَكِنيَسِة الِذيَن َيْخُلُصونَ 
  

تســتحق إننــا نقــدمها، مــش . الكلمــة صــالحة ونافعــة. لكــن تثمــر.. فارغــة خلونــا نقــدم الكلمــة أكثــر، فمــا تــرجعش
: لكـن السـؤال. هـا تثمـر. لمجتمعنـا بالكامـلنقدمها كمان ، لكن )بالتأكيد مهم جًدا نقدمها ألوالدنا( بس ألوالدنا

  اآلخرين؟ هل ها نستقبلها ونقدمها؟ هل ها نتحمل مسئولية تعليم الكلمة وغرسها في حياة


