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  ٣اتبعني  
   الكلمة رظها
  ديفيد بالت. د
  

إزاي . ١٧اصـحاح  خلينـي أدعـوك انـك تفـتح انجيـل يوحنـاك كتاب مقدس، وأتمنى إنه يكـون معـاك، معالو 
واتكلمــت مــع كتيــر الموضــوع ده عامــل إزاي هنــا فــي بيرمينجهــام؟ وصــلتني إيمــيالت تتلمــذ فــي كــل األمــم؟ 

سـنة، ليـه ماسـمعتش الكـالم  ٥٠أو  ٤٠لـي ى أنـا مـؤمن بقـ: "س الكـالم، بيقـولفـمنكوا وأغلبكوا كان بيقـول ن
 .ده أساسي جدًا لحياتنا  وكنيستنا ؟ده قبل كده؟ إزاي فايتنا الموضوع ده

  
لــو رجعنــا حــوالي  .ن حيــاتيعــأنــا مــش عــارف األجوبــة لكــل األســئلة ديــه، لكــن أقــدر أديكــوا لمحــة بســيطة 

 هـا،كنت رحت كـذا رحلـة تبشـيرية قبلأنا ". ندوراسه"رحلة تبشيرية لـ انتخمس سنين ورا لرحلة كنت فيها، ك
كنـت . كانت مختلفة ألنها كانت متعلقة بالتلمـذة وألول مـرة ابتـديت أشـوف التلمـذة بمعناهـا الحقيقـي لكن دي

بطريقة واضحة جدًا ماكنتش بأشوفها قبـل كـده وبعـدها اتواجهـت بحقيقـة  ة عالم ضايع وبيموتبأشوف حقيق
و ، و انـا راجـعنـدوراس ه أنـا فـاكر إنـي قعـدت فـي مطـار فـي. ني اتخلقت عشان أكون مؤثر فـي العـالم دهإ

وٕاحنـا قاعـدين  ."Jim Shaddix جيم شـاديكس"اسمه . ر ليا وقتهاحاجة مهمة أنا وواحد كان مشي اكتشفت
جاش في بالنـا قبـل اا إحنا إزاي الموضوع ده متسألنإ و  ندهشبلحظة من اللحظات اللي تخليك تهناك، مرينا 

ي ؟ مـش بـس فـده بيـنعكس علينـا إزايالموضـوع  ىيـا تـر  كده؟ وألول مرة كنت بأصارع في حياتي مع سؤال
  وٕاحنا راجعين تاني لـ نيو أورلينز؟بينعكس علينا إزاي  ندوراس أو في بالد تانية لكنه
  

حقيقــة إننــا  حاتهوأشــوف بــين صــفكتــاب ر كــل مــا أدرس الابتــديت أصــارع مــع الســؤال ده وابتــديت أدرك األمــ
ابتـديت أشـوف . خـرهوده موجود من أول الكتاب آل .اتخلقنا عشان نأثر في العالم اللي حوالينا لمجد المسيح

ابتـديت أُبـص علـى حيـاتي الشخصـية وابتـديت . خطة المسيح الرئيسية للتلمذة وٕازاي ده بينعكس على حياتنا
أكتـر مـا تكـون  ضـيةرَ عَ فـي حيـاتي تلمـذت نـاس لكنـه كـان بيحصـل بطريقـة في الماضـي  أدرك انه في وقٍت 

 خالنــيده . ضــي مــع خطــط اهللا لمــا ممكــن أكــون قاصــد أنفــذ خطــط اهللارَ ففكــرت، ليــه بــأكون عَ  . مقصــودة
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عــــض وهنــــاك ابتـــديت أالقــــي ان التلمـــذة غالبــــًا بتحصــــل مـــن غيــــر مـــا تكــــون مقصـــودة فــــي ب للكنيســـة اروح
، أو لمؤسســات بــره ةهوتيــمعاهــد الالموضــوع التلمــذة لل نســيبأدرك اننــا بنتجــه أكتــر اننــا  ابتــديت. األحيــان

  .المفروض يكون بيحصل في قلب الكنيسةفي حين إنه  ،الكنيسة وهما اللي يقوموا بالموضوع
  

. راعـي كنيسـة محليـة ي أكـوناالمتيـاز إنـ ، اهللا إدانـيبحسـب خطـة اهللا بخمـس سـنين، ملكـه وبعد اللـي حكيتـ
. بياخــد المجــد إزاي المســيحاتعمقنــا فــي دراســة الكلمــة وشــوفنا  تقريبــًا مــن ســنة، اتعمقنــا فــي دراســة الكلمــة،

 اتكلمنـا ان فـي بعـض النـاس شـايفين ان دي. من خاللنا لكـل األمـمشوفنا ان شوق قلب اهللا انه يعلن مجده 
الزم يوســعوا الســكة للنــاس اللــي  ، إنهــمان ده ال يمكــن يحصــللنــاس اللــي بتقــول ل لكــن بنقــول ،حاجــة مثاليــة
إيــه اللــي هيحصــل لمــا التلمــذة تكــون علــى قلــب الكنيســة المحليــة وأســاس حياتنــا؟ إزاي ده . بجــد بتعمــل كــده

ده المفـروض . الموضوع أعمق من انك تروح رحلة أو خدمـة تنضـم ليهـا ؟هيبقى ملموس في حياتنا اليومية
  .حياتنا كل يوم يكون أسلوب

  
 -١.اللــي فــات اتكلمنــا عــن أول عنصــر وهنراجعــه بســرعةالحلقــة . احنــا بنــتكلم عــن عناصــر مختلفــة للتلمــذة

ده أول عنصـر . احنـا موجـودين هنـا عشـان نشـارك بالكلمـة! انك تشـارك بالكلمـة ..لتلمذة هولعنصر أول 
محتـاجين لـي السـؤال ال. ذا ماكانش أغلب المـؤمنين هنـاإ كثير مننا حد قادهم لإليمان بالمسيح،. في التلمذة

إزاي الناس اللي بره المبنى ده هيؤمنوا بالمسيح لو مش من خاللنا ومـن خـالل مشـاركتنا "نسأله لنفسنا هو، 
   احنا اتكلمنا انه ده جزء ال يتجزأ من التلمذة؟" ليهم بالكلمة؟

  
، وهـو مـش بـس انكـوا تشـاركوا بالكلمـة ني عنصـر للتلمـذةتـا فـي هو اننا نتعمـق النهاردة اللي عايزنا نعمله 

خليني أخرج بره الموضوع لحظة وأقولكم ان ديـه مـش بالضـرورة خطـوات الزم . ُتظهروا الكلمة -٢انكوا لب
انك تعمل نمرة واحد، بعد كده نمرة اتنين، نمرة تالتة ونمرة أربعة، وبكـده هتكـون بتتلمـذ  –تاخدوها بالترتيب 

الفكـرة هـي ان ديـه كلهـا مظـاهر شـوفناها فـي حيـاة يسـوع وهـو بيسـكب حياتـه مـن . صـود هنـامش ده المق –
فمشـاركة الكلمـة وٕاظهـار الكلمـة . هو حط لينا مثال اننا نعمل نفس الحاجة فـي حيـاة اآلخـرين. أجل تالميذه

  .عضكلهم هيكملوا بالحلقات اللي جية والحاجات التانية اللي هنشوفها في 
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افتكـروا ان الكلمـة هـي أسـاس . ونشوف كان معناه إيـه ان يسـوع ُيظهـر الكلمـة ١٧عايزنا نبص على يوحنا 

بصــوا علــى . التلمــذة، الكلمــة صــار جســدًا، المســيح بــيعلن عــن حياتــه مــن خاللنــا إحنــا وٕاحنــا بُنظهــر الكلمــة
  :يسوع بيصلي من أجل تالميذه وبيقول. ٦عدد من  ١٧يوحنا 

  
َواآلَن . َكـاُنوا َلـَك َوَأْعَطْيـَتُهْم ِلـي، َوقَـْد َحِفُظـوا َكَالَمــكَ . َهـْرُت اْسـَمَك ِللنـاِس الـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي ِمـَن اْلَعــاَلمِ َأَنـا َأظْ  "

َوُهـْم َقِبلُـوا َوَعِلُمـوا َيِقيًنـا  َعِلُموا َأن ُكـل َمـا َأْعَطْيَتِنـي ُهـَو ِمـْن ِعْنـِدَك، َألن اْلَكـَالَم الـِذي َأْعَطْيَتِنـي َقـْد َأْعَطْيـُتُهْم،
َلْسُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـِل اْلَعـاَلِم، َبـْل ِمـْن . ِمْن َأْجِلِهْم َأَنا َأْسَألُ . َأني َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمُنوا َأنَك َأْنَت َأْرَسْلَتِني

ـٌد ِفـيِهمْ َوُكل َما ُهَو لِ . َأْجِل الِذيَن َأْعَطْيَتِني َألنُهْم َلكَ  َوَلْسـُت َأَنـا . ي َفُهَو َلَك، َوَمـا ُهـَو َلـَك َفهُـَو ِلـي، َوَأَنـا ُمَمج
ــا هــؤَُالِء َفُهــْم ِفــي اْلَعــاَلِم، َوَأَنــا آِتــي ِإَلْيــكَ  ــِذيَن . َبْعــُد ِفــي اْلَعــاَلِم، َوَأموُس، اْحَفْظُهــْم ِفــي اْســِمَك الَهــا اآلُب اْلُقــدَأي

الــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي . ِحــيَن ُكْنــُت َمَعُهــْم ِفــي اْلَعــاَلِم ُكْنــُت َأْحَفُظُهــْم ِفــي اْســِمكَ . وُنــوا َواِحــًدا َكَمــا َنْحــنُ َأْعَطْيَتِنــي، ِلَيكُ 
     ."َحِفْظُتُهْم، َوَلْم َيْهِلْك ِمْنُهْم َأَحٌد ِإال اْبُن اْلَهَالِك ِلَيِتم اْلِكَتابُ 

  
لنــا النــاس، وهــو إزاي بــيحط النــاس  اللــي فــات عــن إزاي يســوع بيبعــت الحلقــةاتكلمنــا ... دلــوقتي فــي التلمــذة

إحنــا عنــدنا الفرصــة اننــا نــأثر فــيهم لمجــد . حــاطين بنــاس فــي نطــاق ممكــن نــأثر فيــهإحنــا مُ . دول فــي حياتنــا
جــزء دلــوقتي عــايز أوريكــوا إزاي . هــو بيــدينا الكــالم، هــو بيــدينا الســلطان اننــا نشــارك الكلمــة معــاهم. المســيح

عايزنا نكون بنفكـر فـي نـاس اهللا أئتمنـا علـيهم فـي حياتنـا . من مشاركة الكلمة معاهم هو إظهار الكلمة ليهم
  . اننا نظهر ليهم الكلمة وده معناه إيه

  
عـايز أوريكـوا ده إزاي واضـح فـي الصـالة اللـي بيصـليها . لهـم شخصـه أوًال، أعتقد انه ده يعني اننا نظهر

  "َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللناِس الِذيَن َأْعَطْيَتِني" :، ارجعولها، بتقول٦دد من البداية في ع. يسوع
  
وخاصـًة فـي  نشـوف فـي كـل الكتـاب،. "أنا أظهرتـك" :في بعض الترجمات اإلنجليزي بتقول" اظهرت اسمك"

: ميــــذهفعشــــان يســــوع يقــــول لتال. ن اســــم اهللا بيشــــير إلــــى شخصــــية اهللا، شخصــــه، كينونتــــهإانجيــــل يوحنــــا، 
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العهـد القـديم، اهللا فـي ". أظهـرت شخصـك لـيهم، أظهـرت لهـم انـت مـين: "، معناها انه بيقول"أظهرت اسمك"
وبعـــد كــده بنوصـــل ليســـوع، واهللا . نفســـه لشــعبه عـــن طريـــق وجــوده فـــي الهيكـــل وخيمــة االجتمـــاععـــن أعلــن 

ا أعلنتـــك بطريقـــة أنـــ: "وبيقـــول. بـــيعلن عـــن نفســـه بطريقـــة شخصـــية جـــدًا، وجهـــًا لوجـــه، فـــي شـــخص المســـيح
: فــ اهللا بيقولـه" هـم مـين أرسـلني؟ل أقـول: "موسـى بيقـول ...أنا فاكر في العهد القـديم اسـم اهللا". شخصية جداً 

  . إزاي ده كان شخصي جدًا في انجيل يوحنا ىفكروا بق. هو ده كان اسمه"... نيقولهم أهيه أرسل"
  

وللُعمي قال فـي يوحنـا اصـحاح . للجعانين" ْبُز اْلَحَياةِ َأَنا ُهَو خُ : "٣٥وعدد ٦يوحنا اصحاح يسوع بيقول في 
ــاِلحُ "، ١١: ١٠ا بتتــألم قــال فــي يوحنــوللنــاس اللــي " َأَنــا ُهــَو ُنــوُر اْلَعــاَلمِ "، ١٢وعــدد  ٨ اِعــي الصَأَنــا ُهــَو الر "

 ١٤فـي يوحنـا ". َحَيـاةُ َأَنـا ُهـَو اْلِقَياَمـُة َوالْ  : "قـال للعـازر ٢٥وعـدد  ١١في يوحنا اصحاح . اللي بيهتم بشعبه
  ."َأَنا ُهَو الطِريُق َواْلَحق َواْلَحَياةُ : " عن مصيرهم فقالهم قال لتالميذه اللي كانوا بيتسألوا

  
لـــو عـــايز تشـــوف صـــورة لصـــالح، ونعمـــة ورحمـــة اهللا، . بطريقـــة شخصـــية كـــان اهللاللتالميـــذ بالنســـبة يســـوع 

وقــال  )شـعاع منــور( ه فـي لحظــة واحـدة مــن البريــقهــو مــا أظهـرش الحاجــات ديــ. بتشـوفها فــي وش المسـيح
هــو باســتمرار، بشــكل . لكــن اللــي عملــه مــع التالميــذ كــان علــى مــدار تــالت ســنين معــاهم ".هــو ده بهــاءي"

  . يومي كان بيظهر اهللا وشخصه بطريقة شخصية ليهم
  
  

ـا هـؤَُالِء َوَلْسُت َأَنا بَ : "يقول، يسوع ١٧في يوحنا  ١١توصل لعدد لما . دلوقتي فيه مشكلة ْعـُد ِفـي اْلَعـاَلِم، َوَأم
   ."َفُهْم ِفي اْلَعاَلِم، َوَأَنا آِتي ِإَلْيكَ 

 

إزاي بقـى العـالم هيشـوف اهللا بطريقـة  ىّقرب يسيب العالم، بيقـو  ،وهو موجود بطريقة شخصية جداً فـ لو اهللا 
ــعــايزكوا تشــوفوا . ت بــدورناشخصــية بعــد كــده؟ هنــا نبــدأ أنــا وانــ ــىاالو  ةالحقيق ــذ . وهــي بتوضــح ل ، كتالمي

ــهليســ ــا بنمثل ــا كلن خلــي . لكــل واحــد فينــا دي.  نخــارقيمــش حاجــة بــس للمــؤمنين ال دي .وع المســيح، إحن
 مســؤولية الكنيســة كمؤسســة، لكــن دي مــش دي. ة ديــه اننــا نظهــر شخصــه للعــالمهللا إدانــا المســؤوليا!! بالــك
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مـا يظهـروا صـالحه، رحمتـه، نعمتـه ل –وده يعنـي  إحنـا ُنمثـل اهللا بطريقـة شخصـية. مسؤؤلية الكنيسة كـأفراد
إيــه أخبــار النــاس اللــي  . المســؤولية اللــي اهللا ائتمنــا عليهــا وهــي مســؤولية ضــخمة هــي دي. فينــا فــي العــالم

اللـــي فـــي النـــاس معـــاك فـــي البيـــت، أو فـــي الشـــغل  أو فـــي المدرســـة أو الجامعـــة؟ إيـــه أخبـــار جيرانـــك أو 
محبته اللي مالهاش نهاية؟ يشـوفوا صـبره الغيـر عـادي  إزاي هيشوفوا  مجتمعك؟ إزاي هيشوفوا شخص اهللا؟

للنــاس اللــي ماحــدش تــاني بيهــتم بيهــا؟ إزاي هيشــوفوا  فــي وســط األلــم والتجربــة؟ إزاي هيشــوفوا رأفتــه الغــامرة
ولطفــــه وصــــالحه فــــي يــــوم الشــــر؟ إزاي هيشــــوفوا شــــجاعته فــــي وش التجربــــة؟ إزاي هيشــــوفوا  طــــول آناتــــه

  لها إذا ماكانش هيشوفوها فيك وفيا؟الحاجات دي ك
  

أنـا مقتنـع ." ي لـيهماظهـر شخصـ"التالميـذ دول ليسـوع وقـال،  ىبـالظبط زي مـا إداهللا إدانا ناس فـي حياتنـا، 
لــو النــاس دي ". إظهــر شخصــي لــيهم، إظهرنــي لــيهم"ان اهللا إدى كــل واحــد فينــا نــاس فــي حياتــه وقــال لــه، 

زيـون؟ علـى ؟ فـي التلفDVDفـي   فينـا، هيشـوفوه فـين تـاني؟فوش شـخص اهللاااللي فـي حياتـك وحيـاتي ماشـ
  لو ماشفوش شخص اهللا فينا، كممثلين ليه، فين تاني ممكن يشوفوه؟ االنترنت؟ في السياسة؟

  
هنـــا المفـــروض نبتـــدي نقـــوم ونـــدرك انـــه مـــاينفعش نتجنـــب أو نتهـــرب مـــن مســـؤوليتنا اننـــا . ده أمـــر خطيـــر  

أنــا عــارف ان بعضــكم بيفكــروا، . نــا والنــاس اللــي اهللا حطهــم فــي حياتنــانظهــر شــخص اهللا للعــالم اللــي حوالي
طيـــب، ده أمـــر صـــعب، هـــو أنـــا المفـــروض أظهـــر شـــخص اهللا؟ محبـــة ورحمـــة ونعمـــة اهللا؟ طـــول آنـــاة اهللا "

بــالعكس، إحنــا كلنــا ." أنــا لســه صــغير فــي حيــاتي الروحيــة! قــدرشمولطفــه؟ أنــا المفــروض أعمــل كــده؟ أنــا 
  !ممثلين ليه

  
. لـه كـل حاجـة يسـوع أعلنهـا لتالميـذه، اآلب إداهـا! خـد بالـك. قة التانية، إحنا عندنا كـل المـوارد منـهالحقي

   ."َوُكل َما ُهَو ِلي َفُهَو َلَك، َوَما ُهَو َلَك َفُهَو ِلي" ، يسوع بيقول،١٠بصوا على عدد 
 

  ...عددص ال، وهو بيصلي في نُ ١١عدد  على ابصوا بعده. إذا فاآلب إداله كل حاجة
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 اْســِمكَ  -) ٦فــي شخصــك، نفــس الجملــة اللــي شــوفناها فــي عــدد ( يَهــا اآلُب اْلُقــدوُس، اْحَفْظُهــْم ِفــي اْســِمكَ أَ "
    "الِذيَن َأْعَطْيَتِني

  .أعطيتني شخصك، أعطيتني ذاتك
  

  .لذي أعطيتنياسمك ا" .ِحيَن ُكْنُت َمَعُهْم ِفي اْلَعاَلِم ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمكَ : "١٢عدد 
  

، مـاهو عشـان ده يسـوع"أكيـد بنفكـر انـه  رحلـة ديفـي الم. كل حاجة كانـت عنـد يسـوع كانـت مـن عنـد اآلب
إزاي بتقـول لكـن إزاي ده يتطبـق علينـا؟ . ما أنت عارف، هـو اهللا لكـن إحنـا ال. هو مختلف عن أي حد فينا

عنــد يســوع مــن اآلب، هــو وعــد انــه  كــل حاجــة كانــت. هــأقولكوا علــى أخبــار ســارة" ان عنــدنا كــل المــوارد؟
، ١٤بصــوا يســوع بيقــول إيــه فــي عــدد . بصــوا علــى البــاقي، بيكمــل فــي بــاقي االصــحاح. يــديهالك ويــديهاني

  .، نفس الكالم اللي اديتهوني، أنا اديتهولهم"َأَنا َقْد َأْعَطْيُتُهْم َكَالَمكَ "بيتكلم عن تالميذه ويقول، 
  

  . المجديسوع بيدينا ". ْد َأْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الِذي َأْعَطْيَتِنيَوَأَنا قَ "، يسوع بيقول، ٢٢عدد 
ده يعنــي ان كــل اللــي . اآلب فــي المســيح والمســيح فينــا.. خــد بالــك كــويس". َأَنــا ِفــيِهْم َوَأْنــَت ِفــي "، ٢٣عــدد 

  .فينا عند اآلب هو
  

ْفُتُهُم اْسـَمَك َوَسـُأعَ : "، في آخراالصحاح بيقـول٢٦عدد  ُفُهْم، ِلَيُكـوَن َوَعـر فـي مـين؟  –ر-   ِلَيُكـوَن ِفـيِهُم اْلُحـب
  ".الِذي َأْحَبْبَتِني ِبِه، َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهمْ 

  
يسـوع بيسـكب حياتـه، بـيُحط فـي حيـاة  بكاملهـا كـانالتلمـذة  عمليـةومـن خـالل خدمـة يسـوع كلهـا،  من خـالل
آخـــر االســـتنتاج فـــي حـــديث يســـوع الطويـــل مـــع  بتيجـــي فـــي الصـــالة دي. كـــل اللـــي اآلب إداهولـــهالتالميـــذ 

خلينـي أوريكـو كـذا . ١٥لو رجعنـا ورا كـذا اصـحاح، نرجـع الصـحاح . التالميذ لما استعد انه يروح للصليب
بصـوا علـى المـوارد اللـي . شوية حاجات من اللي يسوع قال انـه بيـديهالهمحتة ممكن تحطوا فيها خط تحت 
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يتكلم عـن الصـعاب اللـي هيواجهوهـا  هان هو على وشك. ١١وآية  ١٥حاح بيديها لتالميذه، بصوا على اص
  : وبيقولهم

  .هو بيديهولنا إحنا لينا فرح من المسيح." َكلْمُتُكْم ِبهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكمْ "

  : بيقولص كالمه ليهم عن الصعاب اللي هيقابلوها و هنا خل. ٣٣وعدد  ١٦وا على اصحاح بص
  ."َقْد َكلْمُتُكْم ِبهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفي َسَالمٌ "
  
ِفــي اْلَعــاَلِم َســَيُكوُن . " ا لينــا ســالم مــن المســيح بيــديهولنا، وهــو جــاي أصــًال مــن اآلبإحنــ". ســالمي أعطــيكم"

ــوا ــُت اْلَعــاَلمَ : َلُكــْم ِضــيٌق، َولِكــْن ِثُق ــا قَــْد َغَلْب رجعــوا ا. متــه، لينــا مجــده ولينــا فرحــها كلنــلينــا ســالم منــه، لي". َأَن
  : هو بيستعد انه يروح لآلب وبيقول. ١٦وعدد  ١٤اصحاح . اسمعوا هو بيدينا إيه هناك. ١٤صحاح ال
  
" ًيا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإلَـى اَألَبـِد، ُروُح اْلَحـق هولكواهـو ده اللـي أنـا بـادي". َوَأَنا َأْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعز .
ــا َأْنــُتْم َفَتْعِرُفوَنــُه َألنــهُ " ــُه َال َيــَراُه َوَال َيْعِرُفــُه، َوَأمــُه، َألن َال . َماِكــٌث َمَعُكــْم َوَيُكــوُن ِفــيُكمْ  َال َيْســَتِطيُع اْلَعــاَلُم َأْن َيْقَبَل

ـــا َأْنـــتُْم َفَتَرْوَنِنـــيَبْعـــَد َقِليـــل َال َيَراِنـــي اْلَعـــالَ . ِإنـــي آِتـــي ِإَلـــْيُكمْ . َأْتـــُرُكُكْم َيَتـــاَمى َفـــَأْنُتْم . ُم َأْيًضـــا، َوَأم ـــي َأَنـــا َحـــيِإن
، َوَأَنا ِفيُكمْ . َسَتْحَيْونَ  ي َأَنا ِفي َأِبي، َوَأْنُتْم ِفيِفي ذِلَك اْلَيْوِم َتْعَلُموَن َأن".  

   
كـل . حيـاة التالميـذ كـل حاجـة كانـت عنـده سـكبها فـي. يسوع بيدينا كـل حاجـة عنـده. الصورة كاملة هي دي

عشـان كـده  !ده أمـر خطيـر. حاجة عنـده بيسـكبها علينـا، حتـى مـن خـالل روحـه القـدوس اللـي عـايش جوانـا
   )١٤من اصحاح (١٢عدد في  بالذات يسوع قال لتالميذه

ُلَها ُهَو َأْيًضا، َوَيْعَمُل َأْعَظـَم ِمْنَهـا، َألنـي َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفاَألْعَماُل الِتي َأَنا َأْعَمُلَها َيْعمَ : َاْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلُكمْ "
َد اآلُب ِباالْبنِ . َماٍض ِإَلى َأِبي ي َأْفَعُلهُ . َوَمْهَما َسَأْلتُْم ِباْسِمي َفذِلَك َأْفَعُلُه ِلَيَتَمجِإْن َسَأْلُتْم َشْيًئا ِباْسِمي َفِإن  ". 

 

للـي فاتــت فـي الرحلـة اللــي اهللا كـان بياخــدني فيهـا هــي ان لـو فيـه حاجــة واحـدة اتعلمتهــا فـي الخمـس ســنين ا
اللـــي  دهـــو وعـــد انـــه يمـــدنا بكـــل المـــوار . هـــو وعـــد بشخصـــه انـــه يبـــارك خطتـــه. اهللا وعـــد انـــه يبـــارك كلمتـــه
اللـي حصـل فـي حيـاة التالميـذ واللـي بيحصـل مفيش طريقة تانية تقدر توصف . هنحتاجها عشان خطته تتم
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هــو صــممها بحيــث انــه يمــدنا بــالموارد . اتنــا لمــا نســلم حياتنــا للخطــة ديــهفــي حيــاتي واللــي بيحصــل فــي حي
عشان كده أقدر أقول لكم بجرأة وثقة كاملين انه لمـا نسـلم نفسـنا لخطـة اهللا، هنشـوف نتـايج . فتتحقق الخطة

م هنــأثر علــى بيرمينجهــا. لمــا نــدي حياتنــا للتلمــذة، حاجــة مضــمونة اننــا نــأثر فــي حيــاة بــالد لمجــده. مــن اهللا
  . لمجده

قبــل اإلرســالية  ١٨وعــدد  ٢٨فــي متــى . هــو وعــد انــه لمــا نســلم حياتنــا لخطتــه، هــو بيتكفــل بكــل حاجــة فيهــا
  ".ُدِفَع ِإَلي ُكل ُسْلَطاٍن ِفي السَماِء َوَعَلى اَألْرضِ : "العظمى بيقول

  
أنـا مقـدرش أكـون "ل، نقـو و  النهـاردةفــ مانقـدرش نقعـد . األخبار السارة هي ان السلطان بيعيش جواك دلوقتي

انــت عنــدك كــل حاجــة . ي كذبــة مــن عــدوكد... أنــت أكتــر مــن قــادر". أنــا ماقــدرش ببســاطة.. ممثــل ليــه
السـؤال هـو، هـل هنـنهض وناخـد مسـؤولية اننـا . ممكن تحتاجها عشان تمثل شخص اهللا للعالم اللـي حواليـك

حنـا عـارفين ثقافتنـا، إحنـا عـارفين انـه إ. نظهر شخصه ليهم؟ هنا نبتدي نـدرك ان فعـال الموضـوع ليـه معنـى
عـــارفين ان العـــالم اللـــي حوالينـــا بيتمنـــى انـــه يشـــوف المســـيح ايس فـــي بيرمينجهـــام لوحـــدها، و فيـــه آالف الكنـــ

" حـــزام الكتـــاب المقـــدس"خاصـــًة هنـــا، هنــا فـــي المنطقـــة اللـــي بنســـميها . ظــاهر وكمـــان معـــاه تفســـير للمســـيح
مجتمعنــا . انهــا تشــوف لمحــة عــن شــخص اهللاا مقتنــع ان ثقافتنــا فــي أشــد االحتيــاج أنــ. امريكــاوجنــوب شــرق 

. فــي مواضــيع كتيــرتخمــة مــن النــاس اللــي بيروحــوا الكنــايس واللــي بيقعــدوا يقولــوا آرائهــم ويتفلســفوا جــات لــه 
ا ممكن تبقي صح أد إيه أو آرائهم بتتماشـى إزاي مـع الكتـاب المقـدس، لكـن همـا سـمعو  مش مهم الناس دي

. مـة ورحمـة اهللا القـديرنعلغنـى  برهـان عملـيواللـي فعـًال بيشـتاقوا يشـوفوه هـو . تفسيرات كتير للمواضـيع ديـه
  .ق تشوف دهشتاقلوبهم بت

  
أنــا عــارف ان "اللــي بنشــوفه فــي األناجيــل مــش يســوع قاعــد مــع تالميــذه وبيقــولهم، . دي كانــت طريقــة يســوع

أوال، هـو . مـن صـفاته )LIST( ستهقلم وورقة وأنا هأقول لكم على لبعضكم تساءل اهللا عامل إزاي، طلعوا 
 إنمـا ،أل. "اهللا محبـة -٢". اهم تسـديد اهللا لالحتيـاج بصـورة شخصـيةورّ إنما .. أل. "يعني اهللا يسدد ىيهوه يرأ

د هنالقــي انــه لمــا نبتــدي نظهــر الكلمــة للنــاس اللــي حوالينــا، انــه ده هيزيــ. وراهــم محبــة اهللا بطريقــة شخصــية
انجيـل ُمعـاش؟ إيـه اللـي هيحصـل لمـا  ىإيه اللي هيحصل لما حياتنا تبقـ .من مصداقيتنا لما نشارك بالكلمة
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االنجيــل؟ هـــأوريكوا صــورة شـــخص  ظهــرلكـــن حياتنــا هــي اللـــي بت ،الموضــوع مايبقــاش مجـــرد نبــذة بنوزعهــا
  .المسيح

  
انتـــوا . بعـــد اإلعصـــار ) New Orleans(زنيـــو أورلينـــ مـــا النـــاس ســـابواهـــأقرأ لكـــم جـــواب جالنـــا مـــن بعـــد 

  : اسمعوا الجواب، الراجل بيقول .هناك المنطقة الفرنسويةسمعتوني بأتكلم عن خدمة 
  
وبعـدها . وحضرت فطار معاكوا في الخدمة، مرة واحدة بـس أنا أشك انك تفتكرني، لكن من شهر أنا جيت"

 DWAYNE دوايـن"واحـد اسـمه . أنا جيت الفطار ده بإيمان أعمـى. ميستكفي كنالحد الصبح حضرت خدمة 
باسـتمرار، قابلتـه فـي الشـارع الليلـة اللـي قبلهـا وأقنعنـي إنـي أجـي وأنـا  موهو من الناس اللي بتحضر عنـدك" 

 تأنا كنـت متـردد جـدًا إنـي أروح للمـأوي عشـان قلـ. مليان إيمان وأمل انكوا هتساعدوني أرجع تاني ألسرتي
أنـــا فعـــًال كنـــت معتقـــد ان ماحـــدش . كحوليـــات ومخـــدرات صـــورة  مـــن التعاســـة فـــي كتيـــرنـــي أكيـــد هـــأالقي إ

الرســالة اللــي ســمعتها فــي الكنيســة فــي اليــوم ده كانــت عبــارة عــن . هيســاعد مــدمن مــن الشــارع مــايعرفوهوش
فــي  س فــي الكنيســة رحبــوا بيــاأنــا اتــأثرت جــدًا ان النــا. أعضــاء مــن الكنيســة بيشــاركوا خبــرات مــن إرســاليتهم

اتــأثرت أكتــر لمــا أعضــاء الكنيســة كــانوا مهتمــين أوي انهــم و . وأنــا غريــب عــنهم جــاي مــن الشــارعوســطهم 
عنـدهم أكبــر مبنـى أو انهــم البســين  د نفسـها أكتــر مــن انهـم يهتمــوا انيسـاعدوا النــاس اللـي مــش قـادرة تســاع

  . أحسن لبس
أكل ولبس وسكن مؤقت وحتـى كمـان فلـوس وا عليا حاجات قيمة أوي من انت وكل أعضاء الكنيسة عرضت

الحاجـة اللـي حقيقـي بهرتنـي هـي . مأسـركوأكـون مـع أفـراد  مسـمحتولي أدخـل كنيسـتك. بيتأقدر أرجع بيها ال
  . م، أقيم حاجة وهي إيمانكمشاركتم معايا أعظم جزء في حياتكانكم 
  

إيمـانهم ويعملـوا الحاجـة  اسـاس علـى المخـاطرة وانهـم يتصـرفواالعمل اللي أعضـاء الكنيسـة بيعملـوه بيتطلـب 
ان البـذرة اللـي  مأنـا بـس كنـت عـايز أّعـرفك. أمل لناس زيي واانكوا مستعدين تخاطروا وتدّ شاكر  أنا. الصح

أنــا دلــوقتي بقــالي تــالت أســابيع مبطــل كحوليــات ومخــدرات، أنــا عــارف ان ده يمكــن . أثمــرت زرعتوهــا فــي
الصــبح هــأروح لبرنــامج عالجــي . بقــاش حاجــة كبيــرة لكنــه ده يعتبــر إنجــاز لحــد بقالــه تالتــين ســنة مــدمنماي
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وأنـا . باشكركم انكـم وصـلتوني لنقطـة التحـول ديـه. مبني علي الكتاب المقدس في غرب تكساس ومدته سنة
  ."مستني بفارغ الصبر اليوم اللي أرجع فيه مواطن صالح ومثمر من تاني

  
ان المســيح بيعمــل تغييــر جــذري فــي  يشــوفوا سيشــوفوا المســيح فينــا؟ لمــا النــاالنــاس يحصــل لمــا إيــه اللــي ه

يــارب تكـون حياتنــا برهــان مــع  ؟تمنــك عليهـا اآلب وٕالــه الكــونئاللــي بتــّدي فيهــا مـن الحاجــات اللــي ا ةالطريقـ
سـيح اللـي شـايفينه تنجـذب للما عشـان النـاس هـ ساعتها بشارتنا ومشاركتنا للكلمة هتاخد شكل جديـد. كالمنا
اللـي عـايش  ،لـو سـمحنا ألعظـم واحـد بيتلمـذ. هـو رحـيم. هو صالح. هل أنت تصدق ده؟ هو ال يقاوم. فينا

السؤال هو هل إحنا هنتحمل مسـؤولية إظهـار الكلمـة؟ إظهـار . هيجذب الناس ليه اجوانا انه يظهر، ساعته
  شخصه ليهم؟

  )كانت النقطة االولي اننا نظهر شخصيته للناس(
حاجــة،  مهنــا عــايز أوريكــ .لكــن كمــان نعــيش لمجــده مــن خاللهــم ،ثانيــًا، مــش بــس نظهــر شخصــه لــيهم

ممكـــن  .محيـــراآليتـــين دول شـــكلهم . ١٠و  ٩، عـــدد ١٧يوحنـــا، اصـــحاح ـ ، ارجعـــوا معايـــا لـــ١٧اصـــحاح 
ـــْم : "، يســـوع بيقـــول٩بصـــوا علـــى عـــدد . انـــك تعـــديهم لكـــنهم مليـــانيين معـــاني أصـــالً  ـــْن َأْجِلِه لم عـــن بيـــتك(ِم
َوُكـل َمـا ُهـَو ِلـي ١٠. َلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل اْلَعاَلِم، َبـْل ِمـْن َأْجـِل الـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي َألنهُـْم َلـكَ . َأَنا َأْسَألُ ) التالميذ

ٌد ِفيِهمْ  َفُهَو َلَك، َوَما ُهَو َلَك َفُهَو ِلي، َوَأَنا ُمَمج".   
  

ا عـــن بيحـــاول يورينـــا إيـــه هنـــ". ممجـــد فـــيهم"و " أســـأل مـــن أجلهـــم. "عاآليتـــين دول كـــأنهم بيختمـــوا الموضـــو 
لمــا نيجــي نفكــر فــي يســوع وٕازاي ســكب نفســه مــن أجــل . التلمــذة؟ أعتقــد انــه عــايز يورينــا حاجــات مختلفــة

أوًال، انــه لمــا الموضــوع يتعلــق بالنــاس اللــي اهللا إداهملنــا بنــاء علــى نعمتــه، ... التالميــذ، نالقــي انــه بيورينــا
أنــا بأصــلي مــن أجــل : "قــال يســوع. أوال، إحنــا الزم نركــز علــيهم... فــي حياتنــا، فــي نطــاق تأثيرنــاوحطهــم 

هــو كمــان بيوصــل انــه يقــول انــه مــش بيصــلي مــن أجــل العــالم . همــا دول اللــي أنــا بأصــليلهمدول،  ١٢ـالــ
سـوع فـي آخـر هنـا ي".  أسـأل مـن أجلهـم" . وهنتكلم عن الحتة ديه في ثواني، لكنه بيصب كـل تركيـزه علـيهم

خدمته وهي حاجة مش مفاجئة أوي انك لما تبص علـى حياتـه وعلـى خدمتـه اللـي قضـاهم مـع النـاس دول، 
ممكــن تفتكــر . وكــل مــا الوقــت يمــر، يقضــي معــاهم وقــت أكتــروهــو بالفعــل كــان بيقضــي معــاهم وقــت أكتــر 
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كـان الزم . للي حاصـل هنـاش هو ده امانهم ابتدو يفهموا وانه ممكن يقلل الوقت اللي بيقضيه معاهم، لكن 
.  لــو كــان بــاقي لــه أســبوع واحــد فاضــل، كــان هيكــون بيقضــي الوقــت كلــه معــاهم. يقضــي معــاهم وقــت أكتــر

ده كــان حاصــل؟ يمكــن ليــه . تركيــزه كــان بالكامــل علــيهم. وقــت أكتــر معــاهم مــن أي حــد تــاني ىيســوع قضــ
محتـاجين إحنـا فعـال .  ي مسـتمر مننـاعشان بناء التالميذ ومضـاعفة االنجيـل بيتطلـب انتبـاه وتركيـز شخصـ

ل يمكــن ماتقــدرش تتلمــذ نــاس مــن خــال. خطــوات مــش بتحصــل فــي يــوم وليلــة يمكــن دي. نســمع الكــالم ده
. هــي ديــه الصــورة الموجــودة فــي االناجيــل. عمليــة بطيئــة ومتعبــة فيهــا تحــديات يمكــن دي. حــديثبرنــامج 

انــك تعمــل األمــر ده بيتطلــب وقــت وانتبــاه شخصــي مننــا واننــا  .نســويةالمنطقــة الفر افتكــروا الراجــل اللــي مــن 
  .نكون مركزين على إظهار المسيح وبناء شخص المسيح في اآلخرين

  
هـا علـى انهـا برنـامج فـي ر لياشـبيُ ي ان التلمذة غالبًا هنالق، تي، بعد أيام المسيح بألفين سنةلدلوق ىنرجع بق
ســواء بتســميها درس كتــاب أو مــدارس أحــد أو أي . األســبوع فــيســاعة نحضــر محاضــرة  بيتطلــب ،الكنيســة

هــو  الكامــلالعــالم ب. صــل الدراســي المعــينفــي الف التلمــذة للــي بيحصــل فــي الســاعة دي حاجــة، إحنــا بنحــد
المكـــان اللـــي بـــيعلم فيـــه يســـوع  وهـــو كـــان المثـــال لـــيهم فـــي كـــل يـــوم، طـــول أيـــام األســـبوع، وفـــي كـــل حاجـــة 

فكـروا . إحنـا غلطـانين جـداً  ، يبقـىساعة في األسـبوعب د األمرننا نقدر نحنا الو افتكر . حصلت له في حياته
فــي فصــل معــين بــنحطهم ، اللــي دايمــًا بيحصــل هــو اننــا ييجــي لإليمــان بالمســيحفــي األمــر، حتــى لمــا حــد 

لكــن فجــأة المــؤمنين الجــداد دول يالقــوا نفســهم فــي ". دلــوقتي همــا هيكبــروا عشــان همــا فــي الفصــل"ونقــول، 
لكـــنهم بيفتقـــدوا العالقـــة الحيـــة اللـــي فيهـــا . الفصـــل ده بيتعلمـــوا مبـــادئ وعقائـــد مـــن المفتـــرض انهـــم يتبعوهـــا

يهين فـي الصـراعات فجـأة بيالقـوا نفسـهم متسـابين يعتمـدوا علـى نفسـهم وهمـا تـا. الحاجات ديه كلهـا بتتعـاش
 ينفــقوالتجــارب اللــي المــؤمن الجديــد بيواجههــا عشــان همــا مــش عــارفين العالقــة الحيــة وانــه فــي حــد ممكــن 

لألسـف ال والـدليل  ؟وقتهـا ممكـن ينجحـوا فـي حيـاتهم الروحيـةيا ترى هل . حياته من أجلهم في المرحلة ديه
حتــى . قــع فــي االخــرحيــاتهم الروحيــة بت ،ةبتنضــم للكنيســص النــاس اللــي بتــؤمن بالمســيح و ُنــ علــى كــده ان
لســه بينقصــنا المعرفــة العميقــة إلزاي  ،اللــي بقــالهم كتيــر فــي الكنيســة أو يمكــن طــول حيــاتهممــن كتيــر مننــا 

اللــي  فــي شــوية اجتماعــاتليــه كــده؟ ألننــا حاولنــا نجّمــع . نــدرس الكلمــة، إزاي نصــلي وٕازاي نشــارك إيماننــا
  ).وحتى واحد منهم ُفِقد(تلميذ  ١٢ـيح عمله في تالت سنين مع الالمس
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ده  .ده طلـع بموضـة جديـدة عشـان نحقـق الموضـوعومانقـدرش نِ  .نسـيب الموضـوع ده علـى جنـب ما ينفعش

الموضـــوع محتـــاج وقـــت، مـــش . انـــك تســـكب حياتـــك مـــن أجـــل اآلخـــرين ..المفـــروض يكـــون هـــدف حياتـــك
هتافــات النــاس   وســطللحظــات قليلــة  شنعــيا هــل هــ :اللــي إحنــا محتــاجين نقــرره هــو. بيحصــل فــي يــوم وليلــة

نعـيش عشـان حياتنـا تتكـاثر فـي األجيـال اللـي بعـدها واللـي بعـد بعـدها؟ ا بسبب إختـراع موضـة جديـدة وّال هـ
  .وكل ما نركز عليهم، هيكونوا بيشوفوا حياتنا. هنا يبتدي مضاعفة التلمذة

  
ز، أنـا كنـت ُرحـت هنـاك لـت لــ نيـو أورلينـأنـا فـاكر لمـا نق. بحاجة من حياتي مككخلينا نكون عمليين، هأشار 

هو كـان أسـتاذ فـي الـوعظ وأنـا كنـت بأخـد . Jim Shaddixجيم شاديكس.شخص اسمه دمع عشان أدرس 
كانــت  دي. أخـد مالحظــات كتيـرة طــول الوقـتكنـت أقعــد هنـاك و . شــاديكس.كـل المحاضـرات الممكنــة مـع د

كانــت حاجــة رائعــة إنــي  علــى الــرغم مــن إنهــا انــهلكــن اللــي اتعلمتــه بســرعة هــو  .حاجــة كويســة، حاجــة قّيمــة
 ابتــدى يــدعيني أنــا وهيــذر. أكـون فــي الفصــل، لكــن اللــي اتعلمتــه مــن الراجــل ده بـره الفصــل كــان أقــيم بكتيــر

اننا نروح وناكل معاهم في بيـتهم، ونشـوفه هـو بيتعامـل مـع أهـل بيتـه، اننـا نشـوفه وهـو بيسـافر وبيـوعظ فـي 
هــو كـان مــن النـاس اللــي . )كـان بيحــب يجـري(َعـّداء كبيــرهـو كــان . أسـمع لــهكنــت بـأروح معــاه و .  الطريـق

أنا مش مـن النـوع .  بيقولوا ان الجري حاجة مسلية، اجري، مش لسبب معين، من أجل الجري في حد ذاته
الزم يكــون فيــه إحســاس بالمنافســة، هــي ديــه الحاجــة اللــي بتخلينــي اســتمر، بــس مــش بــأالقي متعــة . ده أوي

كانـت في يوم رجعت من الدراسـة، رجعـت للشـقة الصـغيرة اللـي و . لكن جيم شاديكس كان َعّداء .في الجري
انـــت : "لقيـــت هيـــذر بتقـــوللي. شـــيرت-وبـــأغير هـــدومي وبـــألبس شـــورت وتـــي... معهـــد الهـــوت عاملـــة كأنهـــا
ـــا هـــأجري: "قلتلهـــا"  بتعمـــل إيـــه؟ ور هـــو دكتـــ: "فقالـــت لـــي". أيـــوه: "قلـــت لهـــا" ؟!تجـــريا هـــ: "قالـــت لـــي". أن

. شـــاديكس، ديفيـــد يعملهـــا برضـــة. فــــ أي حاجـــة يعملهـــا د". أيـــوه": قلـــت لهـــا" شـــاديكس هيجـــري، مـــش كـــده؟
فـي تالت أسابيع لكن الفكرة هي ان الراجل ده ابتدي يسـكب حياتـه  يفابتديت أجري والموضوع استمر حوال

  .هو ابتدى يستثمر فيا. حياتي
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وبعد كده بيطلـع لـي  ،احد في مجموعة الشباب بييجي هناو  في. في مؤتمر هنا في الكنيسة أنا كنت بأوعظ
أنـت درسـت تحـت رعايـة جـيم شـاديكس، مـش : "قـال لـي. لكني بالكـاد أعرفـه ،مرة قبل كده هقابلت اأن. بعدها
جـيم شـاديكس هـو اللـي بيـتكلم فـي  أنـا كـأني باسـمع: "قال لي". أيوه، ده أنا حتى جريت معاه"قلت له " كده؟

دلـوقتي بقــى إيـه اللــي بيحصــل . ن حيــاتي هـي نتيجــة اسـتثمار حــد تــاني فـي حيــاتيإت أدركـوقتهــا ". وعظـك
. لمــا الجســد الواحــد يفهــم ده ونبتــدي نطبــق ده فــي حياتنــا؟ شــايفين إزاي االنجيــل بيبتــدي ينتشــر ويتضــاعف

ن لكـن كمـا ،)النقطة االولى(واركز مش بس و  ..عليهم وافـ ركز ! يمكن يسوع كان فعال عارف هو بيقول إيه
  .العالم من خاللهم واشوف
  
". َلْسـُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـِل اْلَعـاَلمِ . ِمْن َأْجِلِهـْم َأَنـا َأْسـَألُ : "هو بيبص لهم وبيقول. شوفوا العالم من خاللهم -٢

َلْســُت " :يقــول يســوع، اهللا فــي الجســد،وهنــا . ، بيقــول اهللا أحــب إيــه؟ العــالم١٦:٣إزاي تفهــم األمــر ده؟ يوحنــا 
ليـه " َلْسـُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـِل اْلَعـاَلمِ "ليـه يسـوع بيقـول . طيب ليه ال؟ أنت بتحب العـالم".. ِمْن َأْجِل اْلَعاَلمِ  َأْسَألُ 

هـو مـش  هـو بيعمـل كـده مـش عشـان ؟ "َلْسُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـِل اْلَعـاَلمِ "بيخرج عن الموضوع األساسي ويقول 
صــلي مــن أجــل التالميــذ دول لكــن هــو بي ،م يعــرف محبــة اآلببيهــتم بالعــالم وال عشــان هــو مــش عــايز العــال

هـو عـارف . هـو بيشـوف العـالم مـن خاللهـم. يكونـوا الوسـيلة اللـي هيوصـل للعـالم مـن خاللهـاا هـ عشان هـم
فبيصـلي لـيهم عشـان كـل . انه قّرب يرجع لآلب وانه من دلوقتي حياتهم هـي اللـي هتكـون بتـأثر علـى العـالم

 دي. لهـــم عشـــان كـــده بيصـــلي. ا االنجيـــل، ياخـــدوا الكلمـــة، يظهروهـــا ويشـــاركوهاحاجـــة بتعتمـــد انهـــم ينشـــرو 
  . حاجة كويسة ومشجعة ومطمئنة لينا

  
ولمـا  المنطقـة الفرنسـويةأنا فاكر لمـا نقلنـا لــ نيـو أورلينـز، ابتـديت أروح  . المنطقة الفرنسوية حكيت لكم عن
والســتات المشــردين  رجالــةأنــا مــن خلفيــة مختلفــة تمامــًا عــن ال.. هيــذر، أنــا" :لهيــذر بــأقولكنــت كنــت بــأرجع 

". ل لهـم االنجيـلأنا من خلفية مختلفة عنهم ومـش عـارف إزاي أوّصـ. دول والناس اللي بتقرا أوراق التاروت
ده يمكــن ... يمكــن محتــاج أرســم وشــم"كنــت أول مــا أرجــع البيــت أقــول، . وابتــديت أصــارع مــع الموضــوع ده

بترجعنــي تــاني كانــت اللــي كنــت فيهــا غيــور أوي علــى االنجيــل، مراتــي  األوقــاتفــي و ". كتــريخلينــي مــؤثر أ
إزاي أقــــدر أوّصــــل الرســــالة للنــــاس ". األمــــر ده ديــــف، خلينــــا نصــــلي مــــن أجــــل"ألرض الواقـــع وتقــــول لــــي، 
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هـو ش الحـل مـا كـانيـا رب أنـه  كأشـكر  .وشـم المشردين دول؟  لكـن ابتـديت أدرك انـه الحـل مـش إنـي أرسـم
لكــن الفكــرة إنــي أســكب بنفســي،  المنطقــة الفرنســوية فأوصــل الرســالة لمئــات األشــخاص فــي ،ي أرســم وشــمإنــ
. نجيـــل ويخلــوه حقيقــة حيــة ُمعاشـــةأنفــق حيــاتي مــن أجـــل كــام واحــد مشــرد وٕانـــي أشــوفهم يبتــدوا ياخــدوا االو 
 دي. أنفق حيـاتي مـن أجلهـم ابتديت عيون كام واحد منهمفجأة، ابتديت أشوف المجتمع المشرد من خالل و 

بينتشــر وبيتضـــاعف لمــا تســـكب حياتـــك مــن أجـــل شــخص فـــي دايـــرة  لشـــوف االنجيـــتبتــدي بت! أخبــار ســـارة
هـو ده اللـي يسـوع بيعملـه فـي اللحظـة دي، مـش بـس هنـا لكـن . بتاعتـهتأثيرك والشخص ده ليـه دايـرة تـأثير 

. في كل أنحاء العالم  
  
وأنـا بأحـاول أتعلـم .. لكنـي فجـأة ابتـديت أفهـم. إني أتعلم اللغة المندرينيـة أنا قلت لكم عن بعض صراعاتي 

إزاي،  مهــأقولك. دي مــش أمنيــة، لكنهــا حقيقــة. اللغــة المندرينيــة، أدركــت إنــي أقــدر أتكلــم المندرينيــة بطالقــة
بـين  اوبينقلوهـ مـن األنترنـت، ا الوعظـات دينزلـو األسبوع ده كنايس فـي البيـوت فـي شـرق آسـيا بي عشان في

نفــس الكــالم بالنســبة للغــة  !بالبســاطة دي. ةمندرينيــال باللغــةشــبكة كنــايس البيــوت فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 
  .األردية في الهند

   
.  خطـة رائعـة فعـالً  دي. دلوقتي اللي بنعملـه هنـا بصـفة يوميـة ليـه القـدرة انـه يـأثر علـى العـالم لمجـد المسـيح

 اسـندوا. هنـا الموضـوع فعـال بيحلـوّ . حيـاتكم علـيهم  اسـندواوثالثـًا، . ركزوا عليهم، شوفوا العالم من خاللهم
كـل حاجـة  رهـنهـو ." مجدي، أنا عشت من أجلهـم أنا اتمجدت من خاللهم، هم"قال، يسوع . حياتكم عليهم

ي ده إزا. حياتـه علـيهم رهـن انـه ماكـانش قـرار حكـيم لكنـه عمـل كـده فعـال، هـو يقولواممكن بعضكم . عليهم
  يتطبق على حياتنا؟

  
لكورنثـوس األولـى تعـالوا نـروح . أعتقـد بـولس بيظهـر لنـا اآلتـي. سـمه بـولسا نتنقل من يسوع لشخص انخلو 

لكـن . اآليـات اللـي هنـا أعتقـد ان بعضـكم عارفهـا كـويس. يحصـل هنـاا الزم تشـوفوا اللـي هـ – ١٠اصحاح 
تشــوفوا ألول مــرة ان مركزهــا ا ن هــألوفــة لكــيمكــن آيــة م ..م أو تكتبــوا مالحظــات جنــبهمالزم تخططــوا تحــته
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هـو اللــي  بــولس. آيـة معروفــة جـداً  دي. ٣١وعــدد  ١٠بصـوا علــى كورنثـوس األولــى، اصـحاح . هـو التلمــذة
  ."اهللاِ  َفِإَذا ُكْنُتْم َتْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُبوَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْيًئا، َفاْفَعُلوا ُكل َشْيٍء ِلَمْجدِ ": بيكتب الكالم ده، بيقول

  
وده إزاي يحصـل؟ . لمجـد اهللا، نعمـل كـل حاجـة لمجـد اهللا لإذًا نعمل كـل حاجـة، نشـرب حتـى عصـير برتقـا

َكَمـا َأَنـا َأْيًضـا ُأْرِضـي اْلَجِميـَع . ُكوُنوا ِبَال َعْثَرٍة ِلْلَيهُـوِد َوِلْلُيوَنـاِنييَن َوِلَكِنيَسـِة اهللاِ "في الحقيقة هو بيقول بعدها، 
 "ْيءٍ ِفي ُكل شَ 

 

هــو ". َغْيــَر َطاِلــٍب َمــا ُيَواِفــُق َنْفِســي، َبــِل اْلَكِثيــِريَن، ِلَكــْي َيْخُلُصــوا". اســمعوا بيقــول إيــه وده هــو صــميم التلمــذة
ُكوُنـوا ُمَتَمثِلـيَن ١" ١:١١ولـى اسـمعوا بيقـول إيـه فـي كورنثـوس األ. بيعيش من أجل مجد المسيح في اآلخرين

  ."ْلَمِسيحِ ِبي َكَما َأَنا َأْيًضا ِبا
  

جملـة ". بعـوني وهتكونـوا بتتبعـوا المسـيحيـا نـاس، ات"ظهر في المشهد ويقـول، ان بولس ي! تصريح جرئ جداً 
هـل مـن ". اتبعـوني وهتكونـوا بتتبعـوا المسـيح"؟ انك تقدر تقول للناس اللـي فـي دايـرة تـأثيرك مش كده ،جريئة

هـــو ده جـــوهر . نقولـــه بط اللـــي المفـــروضالمفـــروض نقـــول ده؟ مـــش ده فيـــه شـــوية جـــرأة؟ ال، هـــو ده بـــالظ
، بيقـول ٣تعـالوا نفـتح فيلبـي اصـحاح ... مش بس لحظة بولس كان واثق فيها من نفسه دي. الموضوع كله

حطـــوا خـــط تحـــت اآليـــات ديـــه أو مالحظـــة . ١٧وعـــدد  ٣بصـــوا علـــى فيلبـــي اصـــحاح . فيهـــا نفـــس الحاجـــة
ُكوُنـوا ُمَتَمثِلـيَن ِبـي َمًعـا "المسـيح لآلخـرين، بيقـول، من أجـل انـك تـوّري  انك تغامر بحياتك ىده معن.. جنبها

  .اتبعوا مثالي." َأيَها اِإلْخَوُة، َوَالِحُظوا الِذيَن َيِسيُروَن هَكَذا َكَما َنْحُن ِعْنَدُكْم ُقْدَوةٌ 
  

ا ُهـــَو الـــرب َيُســـوُع الِتـــي ِمْنَهـــا َأْيًضــا َنْنَتِظـــُر ُمَخلًصـــ.. ": ٢٠بيقـــول فـــي آخـــر االصــحاح فـــي عـــدد  بعــد كـــده
ِتِه َأْن اْلَمِســيُح، الـــِذي َســُيَغيُر َشـــْكَل َجَســـِد َتَواُضــِعَنا ِلَيُكـــوَن َعَلـــى ُصــوَرِة َجَســـِد َمْجـــِدِه، ِبَحَســِب َعَمـــِل اْســـِتَطاعَ 

ا ُسـُروِري َوإِْكِليِلـي، اْثُبتُـوا هَكـَذا ِفـي الـرب ِإًذا َيـا ِإْخـَوِتي اَألِحبـاَء َواْلُمْشـَتاَق ِإلَـْيِهْم، َيـ. ُيْخِضَع ِلَنْفِسـِه ُكـل َشـْيءٍ 
  ."َأيَها اَألِحباءُ 
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، انتـــوا منـــا بـــاحبكم وباشـــتاق لـــيكأ"دامـــه وهـــو بيكتـــب الرســـالة ديـــه وقـــال، قبـــولس بـــص علـــى المـــؤمنين اللـــي 
َتَعلْمُتُمـــوُه، َوَمـــا "تالقيـــه بيقـــول،  ٤فـــي اصـــحاح  ٩ولمـــا توصـــل لعـــدد". اكليلـــي، انتـــوا ســـروري، وانتـــوا حيـــاتي

، َفهَذا اْفَعُلوا، َوإِلُه السَالِم َيُكوُن َمَعُكمْ  ْمُتُموُه، َوَسِمْعُتُموُه، َوَرَأْيُتُموُه ِفيَوَتَسل".  

أنـــا مـــش مـــن "بعضـــكم أكيـــد بيفكـــر . ده تصـــريح جـــرئ". اتبعـــوني وهتكونـــوا بتتبعـــوا المســـيح"هـــو بيقـــول، 
التكبــر هــو انــك تقعــد علــى الصــفوف الجانبيــة وتتهــرب مــن . كبــرده مــش ت". أقــول كــده، ده تكبــرالمفــروض 

ده . هـو ده التكبـر .بنفسـها شـخص المسـيح لطريـق للمسـيح وتسـيب الـدنيا تشـوفمسؤولية انك تقـود النـاس ل
نــك تشــوف المســيح اأنــا هــأحط حيــاتي مــن أجــل "واضــع انــك تقــول، منتهــى الت لكــن. التمركــز حــوالين الــذات

ده مســـتوى جديـــد مـــن اإليمـــان اللـــي اهللا ." وتتبعنـــي وبكـــده هتكـــون بتتبـــع المســـيحفيـــا، عشـــان تقـــدر تقلـــدني 
  .بيدعونا كلنا ليه

  

و  ١٩، أعـــداد ٢بصـــوا علـــى تســـالونيكي األولـــى اصـــحاح . الزم تشـــوف ديـــه. نـــروح لتســـالونيكي األولـــى
بـولس . كمـان تخططـوا تحتهـا نتقروها، ممكـ مت ليها األسبوع اللي فات، عايزكأنا رجع. لآليةاسمعوا . ٢٠

َمِسـيِح َألْن َمْن ُهَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َوإِْكِليُل اْفِتَخاِرَنا؟ َأْم َلْسُتْم َأْنتُْم َأْيًضا َأَماَم َربَنا َيُسـوَع الْ " بيتكلم تاني وبيقول،
  ."ِفي َمِجيِئِه؟ َألنُكْم َأْنُتْم َمْجُدَنا َوَفَرُحَنا

  

الرب يسوع يرجع تاني، ويحاسبني علـى اللـي عملتـه باالنجيـل واللـي  لما"بولس بيقول، فهمت المقصود؟ 
 .ي بتعيشــوها لمجــد المســيحهــو ائتمنــي عليــه واإلرســالية اللــي ائتمنــي عليهــا، فرحــي هيكــون أنــتم وحيــاتكم اللــ

  :، وده ملخص الموضوع كله، بيقول٨وعدد  ٣صحاح بيقول في ا بعد كده

" َنا اآلَن َنِعيُش ِإْن ثََبتَألن بأنـا أعـيش " لفهمتـوا المقصـود؟ بـولس بيقـو ". أنـتم"التركيـز علـى " ْم َأْنُتْم ِفي الـر
. لو انتم ماثبتوش في الـرب، أنـا هأضـيع. حياتي مرهونة على ثباتكم في الرب". ثبتم في الرببتعشان أنتم 

نحـط تركيزنـا علـى  الزم. يشوفوا مجد المسيح، انهم يظهروا مجد المسـيح فإحنا بنعيش من أجل ان اآلخرين
أنـا عـارف ان اللـي هنـا مـنكم أب أو أم فــاهمين ده . النـاس ونشـوف العـالم مـن خاللهـم ونـرهن حياتنـا علـيهم

أعظـم ابتسـامه . أنا اختبرت ده فـي حيـاتي مـع أمـي وأبويـا. ل انك تعيش من أجلهماطفأمعناه إيه مع وجود 
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إيــه اللــي هيحصــل لــو حبينــا . إنــي أعملهــاعلــى وش أبويــا بتحصــل لمــا كنــت بأعمــل حاجــة المســيح دعينــي 
العالم بالطريقة ديه؟ إيه اللي هيحصل لما نعيش مـن أجـل بعـض؟ إحنـا كـده بنوصـل لصـميم المسـيحية فـي 

بنعملـه كـل يـوم حـد إننـا نيجـي لمكـان، لكـن هـو النـاس إحنـا هـي مـش عبـارة عـن التقليـد اللـي . العهد الجديد
  .لهمعيش لمجده من خال. اللي بنعيش من أجلهم

تعـالوا . ننمـي قداسـته فـيهموثالثـًا، . إحنا بنعيش لمجده من خاللهـم-٢إحنا بنظهر شخصه ليهم، -١
بتالقــــوا ان يســـوع بيتضــــرع، تضــــرع شخصـــي، صــــالة مــــن أجــــل  ١١دد لمــــا نوصـــل لعــــ. ١٧نرجـــع ليوحنــــا 

ا" وبيقول، ١١بيبتدي في عدد . التالميذ هؤَُالِء َفُهْم ِفي اْلَعـاَلِم، َوَأَنـا آِتـي ِإَلْيـكَ  َوَلْسُت َأَنا َبْعُد ِفي اْلَعاَلِم، َوَأم .
  "َأيَها اآلُب اْلُقدوُس 

رة الوحيـــدة فـــي االناجيـــل اللـــي بنشـــوف يســـوع بيشــير فيهـــا لـــآلب بالمصـــطلح ده، مـــش ألنـــه مـــش مــال دي
ِذيَن َأْعَطْيَتنِــي، اْحَفْظهُــْم ِفــي اْســِمَك الــ" لكنــه بيأكــد بيــه قداســته، ليــه؟ ألنــه بيكمــل الصــالة وبيقــول، ،قــدوس

  "الِذيَن َأْعَطْيَتِني َحِفْظُتُهمْ . ِحيَن ُكْنُت َمَعُهْم ِفي اْلَعاَلِم ُكْنُت َأْحَفُظُهْم ِفي اْسِمكَ . ِلَيُكوُنوا َواِحًدا َكَما َنْحنُ 

  

نـا دلوقتي الكلمـات ديـه، لـو عنـدنا وقـت كنـا تعمقنـا أكتـر فـي يوح. انه يحميهم ويحافظ عليهمهو بيصلي 
مـــش مقصـــود بيهـــا الحمايـــة الجســـدية لكـــن الحمايـــة " احمـــيهم واحفظهـــم"وشــوفنا، لكـــن فـــي األغلـــب ان فكـــرة 

حفظهـم انهـم يكونـوا بيظهـروا هو بيقول احفظهـم فـي اسـمك، ا. الروحية الواضحة في كل حاجة شوفناها هنا
اســـتمرار ان شخصـــك يكـــون بشخصـــك لـــيهم، أنـــا حافظـــت  أنـــا باســـتمرار كنـــت بـــأظهر"هـــو قـــال . شخصـــك

هـو عـاش ونمـى قداسـته فـيهم . لهم، بيصـلي ان التالميـذ يظهـروا شخصـه باسـتمرار فـ وهو بيصلي". دامهمق
  .صلي ان اهللا يثبتهم في األمور ديودلوقتي هو بي

. كلـــه ١٧مقارنـــة بنشـــوفها فـــي اصـــحاح . مقارنـــة بـــين التالميـــذ والعـــالماللـــي بنشـــوفه هنـــا هـــو عبـــارة عـــن 
كارنــا عــن أف يغيــرفــي الوقــت اللــي جــي أصــلي ان اهللا فــي ب. لكــن المقارنــة موجــودة كــدةبعــد  هندرســها أكتــر
بنالقـي التالميـذ إننـا  عـن فكـرة القداسـة ١٧اللـي بنشـوفه واضـح فـي اصـحاح لكـن دلـوقتي . القداسة ومعناهـا

  .التطرفتجنب نالزم  إننا وليسوع بيقو  ،موجودين في العالم
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القداســة بــالمعنى ألن . أقصــد االنفصــال الجســديهنــا . .لتــام عــن العــالماألول، هــو االنفصــال ا التطــرف
وانفصـلنا، لكـن يسـوع مـش بيقـول هنـا ان خطتـه تتضـمن خطـط إنقـاذ  خرجنـاإحنـا . الروحي تعني االنفصـال

دول عشـان همـا ع النـاس يـل، جهـز الخطـط، إحنـا الزم نطلّـائجبر  )مـالك(يا. للتالميذ وانه ياخدهم من العالم
هو مش بيصـلي ان اآلب يحفظهـم فـي صـندوق . مش هو ده اللي بيصلي له. في مكان صعب العيشة فيه

يبقـــي الزم نتجنـــب . مـــش هـــو ده اللـــي بيصـــلي لـــه. ودايـــع فـــيحفظهم بالكامـــل مـــن الشـــر واأللـــم فـــي العـــالم
لموجـودة فـي العـالم وبنقـول، إحنا موجودين في العـالم وبنقفـل ودننـا عـن االحتياجـات ا. االنفصال عن العالم

  . نا هنا لسببإحنا موجودين هنا والرب حط". العالم بيصارع في حاجات كتير دلوقتي"

  

 تطـرفال. التـاني تطـرفوفي نفس الوقـت، تجنـب ال. ان تانيفـ ما تنفصلش عن العالم، إحنا مش من مك
التالميـذ  .فـرق بيـنهمالقـادر تشـوف التاني هو االنغماس في العـالم لدرجـة انـك عنـدك العـالم والكنيسـة ومـش 
إذا هما جزء مـن العـالم . ١٤و  ١٣دول كانوا هيبقوا في العالم لكنهم مش من العالم زي ما بيقول في عدد 

لــو . مجتمعنــا هــي مــش انــك تنخــرط فــي العــالم زي مــا الــبعض بيفكــرلكــن أكتــر طريقــة فعالــة للتلمــذة فــي 
إحنــا مــش . مــش زي العــالم ، نكــون مــع العــالم مــش زي العــالم ال... عــايزين نبقــى مــؤثرين، نبقــى زي العــالم

لكـن إحنـا فـي العـالم عشـان نظهـر شـخص " غريبـة"مختلفين بس من باب االخـتالف، وال عشـان نبقـى نـاس 
  .اهللا ومن ضمنها قداسته

  

كــان  فــي انجلتـرا، يبقــي أكيــد تعــرف انــه تقريبــًا مــن قــرنلــو تعــرف تــاريخ الكنيســة . الزم نكـون حــذرين هنــا
وأعـداد رهيبـة . كان بيوعظ في بيوت مليانة نـاس CHARLES SPURGEON  بيرجونفيه راجل اسمه شارلز س

دلـوقتي بعـدها بميـة سـنة، النهـارده فـي انجلتـرا الكنيسـة .  كانـت بتعـرف المسـيح وبيعرفـوا االنجيـل من النـاس
 ١٠٠إزاي ده بيحصـل فـي . سـنة دلـوقتي كتيـر منهـا فاضـي ١٠٠الكنايس اللي كانـت مليانـة مـن . بتصارع
ســنة مــن  ١٠٠؟ إحنــا قاعــدين هنــا فــي أوضــة زحمــة، ممكــن بعــد تــدعو للتواضــع ؟ مــش الفكــرة ديســنة بــس
ا مـش عـايز أبّسـط الموضـوع لكـن فيـه مـؤرخ نـإزاي ده ممكـن يحصـل؟ أ. مخـزنمبنى ده يبقـى لاإن النهارده 

  :كنت بأقرأ عنه في سيرة ذاتية قال
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الدنيويـــة . لـــدوافع الفلـــوس، المركـــز، الســـلطة والنظـــام الجديـــد استســـلمتو ءمـــت الكنيســـة تالفـــي انجلتـــرا، "
ــمُ  بهــدفتســللت للكنيســة بشــكل عظــيم، وفــي البدايــة كــان  لكــن  .انهــا تجــذب النــاس اللــي فــي العــالم صخِل

  ."الكنيسة ابتدت تبقى شبه العالم. اليد األعلى والكنيسة اتغيرت ابالتدريج، الدنيوية اصبحت ليه

  

بـــين النـــاس اللـــي مـــاتعرفش ومـــا  ،ا إحنـــا والمســـيح فـــي حياتنـــامـــا بينـــالعـــالم مـــش قـــادر يشـــوف الفـــرق  لـــو
عشـان كـده . عشـان كـده القداسـة أولويـة. قى ساعتها إحنا نهينا رسالة االنجيل من قبل مـا تبتـديبيالمسيح، 

لتــام واالنغمــاس نــوعين التطــرف، النقيضــين همــا االنفصــال ا. بنعــيش مــن أجــل القداســة فــي بعضــنا الــبعض
التالميـذ "اللي يسـوع بيقولـه هنـا هـو، . المثل اللي بيديهولنا يسوع هنا التضحية الكاملة من أجل العالم. التام

وأنا بأصلي، أيها اآلب، انك تحفظ شخصياتهم قوية فيـك، وانهـم  .دول هيبقوا في وسط عالم مليان شر وألم
  ."ان يظهروا شخصكيضحوا براحة العالم وبرغبات العالم اآلثمة عش

  

كـروا فيهـا ف. هتالقـي خطيـة وألـم. ممكـن نقـول ان الموضـوع ليـه مظهـرينأعتقد انه لما نتكلم عن العـالم، 
في حتة الخطية، إحنا عايزين نعيش حياة مقدسـة، عـايزين نكـون أنقيـاء، عـايزين نعكـس شـخص  .بطريقتين

المأسـاة بقـى  .فيـه مخلـص انتصـر علـى الخطيـةاهللا عشان نوّري العالم انه فيـه إلـه أعظـم مـن الخطيـة، انـه 
جوازاتنــا، لــو و اإلباحيــة المــواد و أشــغالنا فــي كالمنــا و هــي اننــا لــو عيشــنا حياتنــا  واحنــا بنعمــل نفــس الحاجــات 

عشـان  ،مجـد المسـيحينـا وهيالقـوا اننـا قللنـا مـن إحنا عايشين بالظبط زي بـاقي العـالم، يبقـى العـالم هيـبص ل
النـاس عايشـة بـنفس الطريقـة وهمـا لسـه . ان يسوع فـوق الخطيـة وانـه انتصـر عليهـاهما مش قادرين يشوفوا 

اللــي بتواجــه  تجــاربوال موضــوع الطهــارةفــي  اللــي فيكــوا لســه بيــدرس، إذًا،. عبيــد للخطيــة زي أي حــد تــاني
مــش بــس عشــان . انــك تكــون نقــي بنــاء علــى كلمــة اهللا فــي حياتــك كمراهــق، أنــا عــايز أشــجعك كونــك نقــي
ن كمــان عشـــان طلبـــة تــانيين محتـــاجين يشـــوفوا طهــارة المســـيح، وبيشـــتاقوا يشــوفوا صـــورة للطهـــارة نفســك لكـــ
كــــأزواج وزوجــــات بنعــــيش حياتنــــا، . محتــــاجين يشــــوفوا انــــه فيــــه حــــد ممكــــن يفــــرق فــــي حيــــاتهم.  والقداســــة
؟ عشـان يا رجال ويا أزواج، إحنا بنضحي بحياتنا من أجل زوجاتنا، وبـ نتفانى فـي خـدمتهم، ليـه. وبنضحي

عشـان كـده بنعمـل . عشان العـالم يشـوف ُحـب المسـيح لعروسـته. العالم يقدر يشوف صورة المسيح وكنيسته
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صراعاتنا مع الخطية بتاخد شكل تاني لمـا نـدرك اننـا جـزء مـن التلمـذة واننـا بنعـيش مـن أجـل اآلخـرين . كده
  .مش بس عايشين في الخطية لكن كمان بيتألموااللي 

  

انتــوا "يســوع بيقــول لتالميــذه، . ١٦ص األخيــر منــه لبدايــة يوحنــا ، وتقــرا الــنُ ١٥اصــحاح لمــا ترجــع ليوحنــا 
بعـد كـده ." هما اضطهدوني وبرضه هيضطهدوكم. لعالم بيكرهني فبالتالي هيكرهكما. هتمروا بأوقات صعبة

رموا اهللا لمـا ا انهم بيكهييجي اليوم اللي الناس المتدينيين هيفتكرو "يقول، ، و ٣و ٢، عدد ١٦حنا بيوصل ليو 
مــاتوا مــنهم  ١٠تلميــذ،  ١١مــن الـــ. بــأمور صــعبة وده حقيقــيهــو كــان عــارف انهــم كــانوا هيمــروا ". ميموتــوك

عشــان لمــا يثقــوا فيــه، . هــو صــلى انــه فــي وســط كــل ده، انهــم يتمســكوا بشــخص اهللا ويثقــوا فيــه. ينستشــهدم
لنــــا شــــخص اآلب بمنتهــــى  أظهــــرالمســــيح إزاي . .حقيقــــي فعــــالً . ورة أوضــــح للعــــالمهيظهــــروا الكلمــــة بصــــ

يمكــن ، أنــا وهــأكون صــريح معــاكم كراعــي لــيكم!! قنــافكــرة تفوّ  دي. ســط األلــمالوضــوح؟ علــى صــليب فــي و 
لـو إحنـا هنوهـب حياتنـا ككنيسـة، . أؤمـن ان ده اللـي الكتـاب بيعلمـه يلكنـللنهايـة، مش مدرك عواقب األمـر 

ي إزاي هنــورّ . ، يبقــى الموضــوع هيبقــى فيــه ألــماننــا نتلمــذ نــاس مــن كــل األمــم، واننــا نظهــر شــخص المســيح
حاجــة صــعب نــدركها فــي وســط مجتمــع  ديلــو كــل حاجــة مشــيت كــويس فــي حياتنــا؟ صــورة المســيح للعــالم 

لكـن لـو عـايزين نـوّري المسـيح للعـالم، يبقـي . ل على أي حاجة عايزينهاحصُ كل حاجة فيه متوفرة، وبنقدر نَ 
. هـو بيصـلي لينـا، هـو بيتشـفع عننـا. بالـك ان يسـوع صـلى لينـا وخـد. الزم نكون بنظهر شخصه وسط األلم

ي ب، احمـــيهم زي مـــا حميـــت شـــعبك لمـــا شـــقيت البحـــر األحمـــر نصـــين، زي مـــا حميـــت شـــعبك فـــاآلا هـــيأ"
مــن أجــل بــس ده معنــاه ان إحنــا هنضـحي بنفســنا . لنـا هــو عــايز يــديها نفــس الحمايـة دي". طريقـي للصــليب

  . في سبيل التلمذة لعالما

  

مــين اللــي اهللا : هــو ل ســؤال عــايز أســأله لكــل واحــد فــيكمأو . نــا لشــوية أســئلة عــايز أســألها لــيكميقودده ب
عايزكوا تفكروا في حقيقة انه الناس اللـي فـي حياتـك، اللـي فـي  إداهولك في حياتك عشان تظهر له الكلمة؟

ك فـي المكـان ده حطـ ،لكـلضـابط اباعتبـاره دايرة تـأثيرك، مـش موجـودين صـدفة، وانـه فيـه احتماليـة ان اهللا 
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لكــن بــين جيرانــك ومجتمعــك ومكــان  –مــش بــس فــي بيتــك  –تقــدر تظهــر الكلمــة لمــين؟ فــي بيتــك . لســبب
  تقدر تظهر الكلمة لمين؟ . شغلك

. ة َعَرضية انك تتمنى انهم يشوفوا المسـيح فيـكطريقبالسؤال التاني هو، إزاي ممكن تظهر الكلمة؟ مش 
  يهم شخص اهللا وانك تخطط ان ده يحصل عن قصد؟تور لكن إزاي تكون بتقصد انك 

تقصـد إيـه؟ "لهـم الكلمـة؟ أكيـد هتقـول لـي  تالت سؤال، إيه اللي محتـاج تضـحي بيـه مـن أجـل انـك تظهـر
بـد ليهـا، حاجـات معينـة فـي الحقيقـة، لـو فيـه خطايـا معينـة انـت بقالـك مـدة ع" إيه اللـي محتـاج أضـحي بيـه؟

انــك تضــحي بــيهم عشــان اآلخــرين يعرفــوا مجــد المســيح،  النهــاردة بأشــجعك !شــهوات العــالم.. متمســك بيهــا
. إيـــه أضـــحي؟ لكتيـــر مننـــا، محتـــاجين نضـــحي بالكبريـــاء يعنـــيســـأل، بعضـــكم ممكـــن ي. شخصـــه، وقداســـته

محتــاجين نحطهــا علــى المــذبح ونبتــدي ". أنــا عــارف خطــة حيــاتي عاملــة إزاي"الكبريــاء اللــي بيخلينــا نقــول، 
إيــه اللــي محتــاج تديــه عشــان تظهــر . لكتيــر مننــا، محتــاجين نضــحي بأمالكنــا. نســلم نفســنا لخطــة المســيح

راحتنــا بإحنــا بنتعلــق بشــدة . شــخص اهللا فــي المجتمــع ده وفــي العــالم؟ لكتيــر مننــا، محتــاجين نضــحي براحتنــا
إيــه اللــي محتــاجين نضــحي بيــه عشــان نظهــر شــخص اهللا؟ بــأخمن . ألمــاكن التــي بتمثــل مكــان راحــة لينــاوبا

بيحمــل كثيــر مــن الموضــوع . ســبة ألغلبيتنــا فيــه حاجــة واحــدة محتــاجين نضــحي بيهــا وهــي الخــوفانــه بالن
هتتبعـوا لـو انتـوا بصـيتوا ليـا، هتشـوفوا المسـيح، لـو تبعتـوني، "للنـاس اللـي حواليـك، تقف وتقـول  الخوف إنك

هــو وضــع . والنصــحروح القــوة والمحبــة  لــم يعطينــا روح الفشــل، لكــن إدانــا عــايز أفكركــوا ان اهللا". المســيح
  .إذا خلينا ندي نفسنا للي هو دعانا ليه. روحه جوانا

  

مــين ممكــن " .بــين المســيح مــع الــتالت أســئلة دولتقضــي شــوية وقــت بينــك وبــين اآلب، بينــك و  بــادعوك
أنـت محتـاج تبتـدي " إيـه اللـي محتـاج أضـحي بيـه؟"و " إزاي ممكـن أظهـر الكلمـة؟"، و "أشارك معاه الكلمة؟

يمكــن ده مجــرد وقــت صــالة لكنــي عــايز أديــك الفرصــة انــك فعــال تفكــر إزاي ممكــن . ئلة ديــهتفكــر فــي األســ
  .، حياة الناس اللي اهللا حطهم في حياتكعن قصد تظهر الكلمة في حياة اآلخرين
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إحنـــا بنســـبحك يـــا يســـوع المســـيح عشـــان وريتنـــا اهللا  .إلهنـــا الحبيـــب، بنســـبحك مـــن أجـــل نعمتـــك ورحمتـــك
للـي بتسـمعنا ا دامك هنا، ومن أجـل النـاسقاهللا، أنا بأصلي من أجل الجسد الواحد  يا. بصورة شخصية جداً 

يــارب بنصــلي انــك تــدينا . اننــا نتلمــذ فــي كــل األمــم ديتنــا الخطــة ديامــن أمــاكن تانيــة النهــارده، انــت يــا رب 
يــا . م ده معنــاه إيــه فــي حياتنــايــارب ورينــا الكــال. نعمــة النهــارده اننــا نظهــر كلمتــك للنــاس اللــي ائتمتنــا علــيهم

إحنـا بنصـلي انـه فـي الـدقايق اللـي . اللـي انـت ائتمتنـا عليهـا وفكرنا يـارب بـالموارد رب طمننا تجاه األمر ده
وانـك  دامك يـا رب، انـك تظهـر فينـا  كـأعظم وأول صـانع تالميـذق جايه وٕاحنا بنتأمل وبنصلي، وٕاحنا جايين

  .إحنا بنسلمك الوقت ده، في اسم يسوع، آمين. ي حياتنايتطبق فده تساعدنا اننا نعرف إزاي 


