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  الحلقة الثامنة: السكنى

  التلميذ  عالقات

  ديفيد بالت. د

  
احنـا بنكمـل فـي سلسـلة . ٣كولوسـي ، خلينـي أدعـوك تفـتح )منى إنـه يكـون معـاكتوأ(مقدس  باكت لو معاك

ابتـدينا فـي أول حلقتـين نشـوف يعنـي إيـه إننـا نكـون فـي يعني إيه المسيح يسكن فيك، يكـون فيـك؟ " الُسكنى"
وشـفنا بعـدها إزاي المسـيح بيـأثر علـى . يكون فينا، وٕازاي ده بيغيرنا من الـداخل للخـارجالمسيح وٕان المسيح 

. وشـــفنا إن كـــل ده هدفـــه تعضـــيد إرســـالية المســـيح.. طريقـــة تفكيرنـــا وٕاحساســـنا وتصـــرفاتنا وأجســـادنا وٕارادتنـــا
  .خلونا في الحلقة دي نشوف إزاي المسيح بيأثر على عالقاتنا ببعض

  
اعتقـد إننـا محتـاجين . لكنهـا بتاخـد وقـت وجهـد. لمـذة مـش حاجـة بتحصـل فـي يـوم وليلـةخلونا فاكرين إن الت

نوصــل للمجتمــع الكتــابي اللــي  لحــد مــادايًمــا نســأل نفســنا وبعضــنا هــل هــا نشــتغل ونســمح لألمــر ياخــد وقتــه 
تنلمـذ لكني أتمنـى إننـا نقـدر نكشـف معنـى إننـا نتشـارك فـي حياتنـا و ! وال أل ..ه في الكتابنموذج لي بنشوف

  .ناس من كل األمم
  

دي الصــورة اللــي بنشــوفها فـــي ". المســيح فــي ألجلهـــم: "األســاس اللــي وقتنــا الحلقــة دي مبنـــي عليــه هــو ده
يعنـي . كـل حاجـة المسـيح بيعملهـا فـي مقصـود إنهـا تـأثر علـى كـل اللـي المسـيح حطهـم حـوالي . ٣ كولوسي

 المسيح بيعمل في  وشـفنا إزاي ١٠و ٩منا عن األمر ده قبل كده فـي متـى اتكل. علشان خاطر اللي حوالي ،
عـايز نتعمـق أكتـر فـي األمـر ده، ونشـوف إزاي . ده بيأثر على القوانين ويأثر على كل األمـم لمجـد المسـيح

  .بيأثر على عالقاتنا في الكنيسة وٕازاي الكنيسة هي انعكاس للمسيح الموجود في كل واحد مننا
  

ه علشـان ناخـد فكـرة عامـة عنـه، بعـدها هـا نتعمـق فـي أجـزاء منـه ونشـوف كلـ ٣ها نقرا مـع بعـض كولوسـي 
حياتنــا .. ثوريــة فيــه متعلقــة بطريقــة حياتنــا مــع بعــض تطبيقــاتالحــق اللــي بيتكشــف مــن خاللــه، وهــا نشــوف 

  .االجتماعية يعني
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  :١، نبتدي من عدد ٣كولوسي 

ــوا ِبَمــا َفــْوُق َال ٢. َمــا َفــْوُق، َحْيــُث اْلَمِسـيُح َجــاِلٌس َعــْن َيِمـيِن اهللاِ  َفـِإْن ُكْنــُتْم َقــْد ُقْمـُتْم َمــَع اْلَمِســيِح َفـاْطُلُبوا١" اْهَتم
َمتَـى ُأْظِهـَر اْلَمِسـيُح َحَياتَُنـا، َفِحيَنِئـٍذ ٤. َألنُكْم َقـْد ُمـتْم َوَحَيـاُتُكْم ُمْسـَتِتَرٌة َمـَع اْلَمِسـيِح ِفـي اهللاِ ٣ِبَما َعَلى اَألْرِض، 

 .ُتْم َأْيًضا َمَعُه ِفي اْلَمْجدِ ُتْظَهُروَن َأنْ 
ـــى اَألْرضِ ٥ ـــَة، الطَمـــَع الـــِذي ُهـــَو ِعَبـــاَدُة : َفـــَأِميُتوا َأْعَضـــاَءُكُم الِتـــي َعَل ِدي ـــْهَوَة الر َجاَســـَة، اْلَهـــَوى، الشـــا، الن َن الز

ــاِن،  ــى َأبْ ٦اَألْوَث ــْأِتي َغَضــُب اِهللا َعَل ــاِء اْلَمْعِصــَيِة، اُألُمــوَر الِتــي ِمــْن َأْجِلَهــا َي ــُتْم َأْيًضــا َســَلْكُتْم ٧َن ــَنُهْم َأْن الــِذيَن َبْي
ـــا اآلَن َفـــاْطَرُحوا َعـــْنُكْم َأْنـــتُْم َأْيًضـــا اْلُكـــل ٨. َقـــْبًال، ِحـــيَن ُكْنـــُتْم َتِعيُشـــوَن ِفيَهـــا ـــَخَط، اْلُخْبـــَث، : َوَأم اْلَغَضـــَب، الس
َال َتْكِذُبوا َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض، ِإْذ َخَلْعُتُم اِإلْنَسـاَن اْلَعِتيـَق َمـَع َأْعَماِلـِه، ٩. َواِهُكمْ التْجِديَف، اْلَكَالَم اْلَقِبيَح ِمْن َأفْ 

ــِه، ١٠ ــةٌ ١١َوَلِبْســتُُم اْلَجِديــَد الــِذي َيَتَجــدُد ِلْلَمْعِرَفــِة َحَســَب ُصــوَرِة َخاِلِق ، ِخَتــاٌن َوُغْرَل َوَيُهــوِدي ــاِني ــْيَس ُيوَن ، َحْيــُث َل
 َوِفي اْلُكل َبِل اْلَمِسيُح اْلُكل ، َعْبٌد ُحر ، يِثيِسك َبْرَبِري. 

وَل َأَنــــاٍة، َفاْلَبُســــوا َكُمْختَــــاِري اِهللا اْلِقديِســــيَن اْلَمْحُبــــوِبيَن َأْحَشــــاَء َرْأفَــــاٍت، َوُلْطًفــــا، َوَتَواُضــــًعا، َوَوَداَعــــًة، َوطُــــ١٢
ـــى َأَحـــٍد َشـــْكَوىُمْحَتِمِلـــيَن َبْعُضـــُكْم َبْعًضـــ١٣ ـــَر َلُكـــُم . ا، َوُمَســـاِمِحيَن َبْعُضـــُكْم َبْعًضـــا ِإْن َكـــاَن َألَحـــٍد َعَل َكَمـــا َغَف

َوْلَيْمِلــْك ِفــي ُقُلــوِبُكْم ١٥. َوَعَلــى َجِميــِع هــِذِه اْلَبُســوا اْلَمَحبــَة الِتــي ِهــَي ِرَبــاُط اْلَكَمــالِ ١٤. اْلَمِســيُح هَكــَذا َأْنــتُْم َأْيًضــا
 . الِذي ِإَلْيِه ُدِعيُتْم ِفي َجَسٍد َواِحٍد، َوُكوُنوا َشاِكِرينَ َسَالُم اهللاِ 

َمَزاِميــَر َوَتَســاِبيَح ِلَتْســُكْن ِفــيُكْم َكِلَمــُة اْلَمِســيِح ِبِغنــًى، َوَأْنــتُْم ِبُكــل ِحْكَمــٍة ُمَعلُمــوَن َوُمْنــِذُروَن َبْعُضــُكْم َبْعًضــا، بِ ١٦
َوُكل َما َعِمْلُتْم ِبَقـْول َأْو ِفْعـل، َفـاْعَمُلوا اْلُكـل ِباْسـِم الـرب ١٧. ٍة، ُمَتَرنِميَن ِفي ُقُلوِبُكْم ِللرب َوَأَغاِني ُروِحيٍة، ِبِنْعمَ 

 .َيُسوَع، َشاِكِريَن اَهللا َواآلَب ِبهِ 
١٨ بَكَمـــا َيِليـــُق ِفـــي الـــر َســـاُء، اْخَضـــْعَن ِلِرَجـــاِلُكنُتَهـــا النَهـــ١٩. َأيـــوا ِنَســـاَءُكْم، َوَال َتُكوُنـــوا ُقَســـاًة َأيَجـــاُل، َأِحبا الر

 ٢٠َعَلــْيِهن بِفــي الــر هــَذا َمْرِضــي َشــْيٍء َألن َهــا اَألْوَالُد، َأِطيُعــوا َواِلــِديُكْم ِفــي ُكــلَهــا اآلَبــاُء، َال ُتِغيُظــوا ٢١. َأيَأي
َعِبيـــُد، َأِطيُعـــوا ِفـــي ُكـــل َشـــْيٍء َســـاَدَتُكْم َحَســـَب اْلَجَســـِد، َال ِبِخْدَمـــِة اْلَعـــْيِن َكَمـــْن َأيَهـــا الْ ٢٢. َأْوَالَدُكـــْم ِلـــَئال َيْفَشـــُلوا

 بــِب، َخــاِئِفيَن الــر ــْل ِبَبَســاَطِة اْلَقْل ــاَس، َب َلــْيَس ٢٣. ُيْرِضــي الن بــِب، َكَمــا ِللــر ــُتْم، َفــاْعَمُلوا ِمــَن اْلَقْل ــا َفَعْل َوُكــل َم
ــا الظـــاِلُم ٢٥. َعــاِلِميَن َأنُكــْم ِمــَن الـــرب َســَتْأُخُذوَن َجــَزاَء اْلِميــَراِث، ألَنُكــْم َتْخـــِدُموَن الــرب اْلَمِســيحَ ٢٤ِللنــاِس،  َوَأم

  .َفَسيَناُل َما َظَلَم ِبِه، َوَلْيَس ُمَحاَباةٌ 
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  ".َعاِلِميَن َأن َلُكْم َأْنُتْم َأْيًضا َسيًدا ِفي السَماَواِت َأيَها الساَدُة، َقدُموا ِلْلَعِبيِد اْلَعْدَل َواْلُمَساَواَة، ١
  

، صــورة المســيح ٢٧: ١أفكــركم إننــا شــوفنا مــن كــام حلقــة كولوســي . بتقــدمها ٣دي الصــورة اللــي كولوســي 
بـــولس فـــي الرســـالة دي كـــان بيوضـــح الحـــق المـــذهل ده، األســـاس الالهـــوتي لفكـــر إن . فـــيكم رجـــاء المجـــد

نشوف ملخـص لمعنـى الفكـر ده وبعـدها تطبيقـات لمعنـاه  ٣لكن في أصحاح . ا وٕانه رجاء المجدالمسيح فين
علشـان كـده . في الطريقة اللي بنتواصل من خاللها مع بعض وٕازاي المسيح بيأثر على عالقاتنـا مـع بعـض

اي المسـيح روحًيـا، وخلونـا نشـوف إز  متجـددةخلونا نشـوف اللـي بـولس بيوريـه لنـا عـن تنميـة حيـاة اجتماعيـة 
  .بيأثر على حياتنا االجتماعية وعالقاتنا مع بعض بطرق مختلفة

  
محتـاجين نفهـم الكمـال اللـي لينـا فـي أول حاجة علشان ننمي حيـاة اجتماعيـة متجـددة روحًيـا هـي إننـا  -١

بتقولـــه، واللـــي هـــو  ٤ -١: ٣ده اللـــي كولوســـي . محتـــاجين نفهـــم الكمـــال اللـــي لينـــا فـــي المســـيح. المســـيح
صورة إننا ٌأقيمنا مع المسيح، إن لينا فكـر المسـيح، إننـا متنـا .. لحلقات اللي فاتت في السلسلة ديملخص ل

بتـــتلخص فـــي حقـــايق أساســـية كـــل الصـــورة دي .. اهللا، إن المســـيح حياتنـــا وحياتنـــا مســـتترة مـــع المســـيح فـــي
  . اتكلمنا عنها

  
يعنــي إيــه؟ يعنــي ". َقــْد ُمــتمْ : "٣نــه فــي عــدد ده اللــي بيــتكلم ع. متنــا مــع المســيح. أولهــا إننــا متنــا مــع المســيح  - أ

لمـا المسـيح . لكن نشوف معاه حاجـة زيـادة". ُصلبت مع المسيح"إني : بالظبط اللي شفناه الحلقة اللي فاتت
مــات علشــان يمنحنــا قــوة  -٢. مــات علشــان يحمــل عقوبــة الخطيــة -١. مــات، مــات علشــان يعمــل حــاجتين

فلمـــا تـــؤمن . عقوبـــة الخطيـــة وعلشـــان يتغلـــب علـــى قـــوة الخطيـــةمـــات علشـــان يتغلـــب علـــى . علـــى الخطيـــة
بالمســيح وتمــوت معــاه، ده معنــاه إنــك مــا عــدتش محتــاج تــدفع عقوبــة الخطيــة وٕان قــوة الخطيــة ماعــدش لهــا 

 . أنت مت مع المسيح.. ليك قوة على الخطية، ومش محتاج تدفع عقوبة الخطية. وجود في حياتك
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. دي الصــورة اللــي بيــتكلم عنهــا بــولس هنــا. ن بـــ تحيــا فــي المســيحلكنــك كمــاومــش بــس مــت مــع المســيح،   - ب
.. احنـا فـي المسـيح. ده جمال كونك تابع للمسيح". حياتكم مستترة مع المسيح في اهللا، والمسيح هو حياتكم"

 :المسيح حياتنا بصورة حرفية بطريقتين. المسيح فينا
  

ده معنـاه ".. َحَيـاُتُكْم ُمْسـَتِتَرٌة َمـَع اْلَمِسـيِح ِفـي اهللاِ ": ٣شـفنا بـولس بيقـول فـي عـدد . دلـوقتي المسيح هو حياتنا .١
احنــا بنختبــر الحيــاة .. احنــا مــش مجموعــة نــاس قاعــدين مســتننين الحيــاة األبديــة. إن ليــك حيــاة دلــوقتي فيــه
ــاَة ِهــَي اْلَمِســيحُ "، ٢١: ١ده اللــي بــولس قالــه فــي فيلبــي . األبديــة بالفعــل دلــوقتي ــَي اْلَحَي  بالكامــلحيــاتي  ".ِل

هـا . وفي نفس الوقت، جمـال األمـر هـو إن ده مـش نهايـة الموضـوع .متلخصة في مين هو المسيح دلوقتي
 ..المسيح هو حياتنا دلوقتي. تكتمل ييجي يوم حياتنا في المسيح ها

 

في نفس الوقت يسوع المسيح قاعـد عـن  وأفكركم، احنا صحيح لينا حياة أبدية دلوقتي،  .وهو حياتنا لألبد  .٢
قـول لنـا، هـا ييجـي يـوم ينـزل فيـه تب ١٨و ١٦: ٤لكن ها ييجي يوم، زي مـا تسـالونيكي األولـى . مين اآلبي

المســـيح راجـــع . ش معـــاه لألبـــديمـــن الســـما بهتـــاف وبصـــوت بـــوق اهللا وُيقـــام األمـــوات وُيخطـــف األحيـــاء ونعـــ
  .راجع علشانا احنا أتباعه، وها نحيا معاه لألبد. علشانك، المسيح راجع علشاني

  
َرُهْم . َوالـِذيَن َسـَبَق َفَعيـَنُهْم، َفهــؤَُالِء َدَعـاُهْم َأْيًضـا٣٠: "بتقولـه ٣٠: ٨ده اللـي روميـة  ـِذيَن َدَعـاُهْم، َفهـؤَُالِء َبــرَوال

ــَدُهْم َأْيًضــا. َأْيًضــا َرُهْم، َفهــؤَُالِء َمج ــر ت، إنــك باحــب اآليــة دي جــًدا ألنهــا بتقــول حرفًيــا إنــك اتبــرر  ."َوالــِذيَن َب
  .صفقة مضمونة، مش محتاج تقلق من اللي جاي.. مدعو من ِقَبل اهللا، إنك تقدر تعتبر نفسك ُممجد

  
فـــ ســجلت . فــي يــوم  أنــا كنــت معــزوم فــي فــرح بالليــل، وفــي نفــس الوقــت كــان فــي مــاتش كــرة قــدم بيتــذاع

ي األول كانــت حاجــة فــ. وأنــا فــي الفــرح جــه حــد وقــال لــي نتيجــة المــاتش. المــاتش علشــان أشــوفه بعــد الفــرح
احنــا . محبطــة شــوية، لكــن جمالهــا كــان إنــي بــاتفرج علــى المــاتش وأنــا عــارف اللــي هــا يحصــل فــي النهايــة

مهمــا كانــت هــو راجــع لشــعبه، . بنتفــرج علــى المــاتش ده واحنــا عــارفين بــالظبط اللــي هــا يحصــل فــي النهايــة
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ـــ ـــوقتي، ال. اتج كـــويساألحـــداث صـــعبة، مهمـــا كانـــت المعانـــاة شـــديدة، احنـــا عـــارفين إن الن مســـيح حياتنـــا دل
  .ا لألبدالمسيح حياتن

  
الكمال اللي لينا فـي المسـيح، لـو المسـيح هـو حياتنـا، وٕازاي ده . .عايزكوا تفكروا معايا أد إيه األمر ده كبير
فـــي مـــا يتعلـــق بالعالقـــات اإلنســـانية، كلنـــا بـــدون .. خلونـــا صـــرحاء. بيـــأثر علـــى تعاملنـــا مـــع النـــاس حوالينـــا

لمـا نبتـدي عالقـة مـع حـد، بنجيـب . كلنـا.. عندنا جروح وآالم من عالقات إنسانية على األرض دي استثناء
ده مــش معنــاه إن كــل العالقــات اللــي فــي الماضــي كانــت ســيئة، . معانــا جــروح وألــم العالقــات اللــي ســبقت

. نـت األسـبابا كاأو أًيـ) االنفصـال(يمكن كانـت عالقـات رائعـة لكـن اتاخـدت منـا سـواء بـالموت أو الطـالق 
لكـــن جمـــال . قـــاتفــــ لمـــا نيجـــي نتواصـــل مـــع بعـــض، بنجيـــب معانـــا كـــل أشـــكال اآلالم والجـــروح مـــن العال

لمــــا نثــــق بالمســـيح ونمــــوت مــــع المســــيح ونحيــــا مـــع المســــيح، فهــــو بيخلينــــا كــــاملين  هــــو إننــــا ٣تســـالونيكي 
علشــان نالقــي كفايتنــا فــي  بيحررنــا. بيحررنــا مــن إننــا نالقــي كفايتنــا فــي العالقــات مــع اآلخــرين. وبيحررنــا

هـــو بيحررنـــا مـــع جـــراح . احنـــا دخلنـــا لجمـــال عالقـــة مـــع المســـيح، هـــو فيهـــا كـــل حاجـــة لينـــا. عالقـــة معـــاه
  .هو كفايتنا بالكامل. هو كل حاجة لينا. الماضي، وحتى جراح المستقبل كمان

  
صــممنا بنعتمــد اهللا ! إننــا مــش محتــاجين بعــض.. ده مــش معنــاه إن كــل اللــي محتاجينــه هــو المســيح وبــس

أنــا مــش .. ، لمــا نــدخل فــي عالقــات مــع بعــض، نــدخل كــاملين فــي المســيحوفــي نفــس الوقــت. علــى بعــض
جمــال األمــر هــو إن المســيح ببيخلينــا . محتــاج منــك تخلينــي كامــل، وأنــت مــش محتــاج منــي أخليــك كامــل

: أفكـــرك. القـــاتأتمنـــى دي تكـــون أخبـــار ســـارة للـــي بيســـمعوا وجـــواهم جـــروح وآالم عميقـــة مـــن الع. كـــاملين
إن المســـيح : ٣حتـــى لـــو أحياًنـــا مـــا بـــانش إن ده حاصـــل، لكـــن ده جمـــال كولوســـي . المســـيح بيخليـــك كامـــل

  . بيخليك كامل
  

فـي لشـاملة انشوف أية أعتقد إنها من أكتـر اآليـات  ١١: ٣في كولوسي . ده بالظبط اللي بيتكلم عنه بولس
ــةٌ  َلــْيَس  : "فــي البدايــة يقــول. االصــحاح كلــه ــاٌن َوُغْرَل ، ِخَت َوَيهُــوِدي ــاِني ــٌد ُحــر ... ُيوَن َبــِل ": بعــدها يقــول، "َعْب

 َوِفي اْلُكل كـل واحـد فـي . دي صـورة الكنيسـة. فـي كـل واحـد فينـا.. في الكنيسة بشكل خاص". اْلَمِسيُح اْلُكل
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أننــا نتواصــل مــع بعــض بنــاء وده بيحررنــا . وفــي الكــل.. هــو الكــل. الكنيســة فيــه المســيح اللــي هــو الكــل لينــا
  .على الكمال اللي لينا في المسيح كأفراد

  
، عاش وقت ألمانيا النازيـة، وكتـب كتـاب Dietrich Bonhoefferفي كاتب رائع اسمه ديتريش بونهويفر 

حية المســـي: "قـــال فيـــهالحيـــاة مًعـــا "الكتـــاب اســـمه . يمـــن أفضـــل الكتـــب اللـــي أعرفهـــا عـــن المجتمـــع المســـيح
يش مجتمــع مســيحي بيزيــد أو يقــل عــن مــا فــ. وع المســيح وفــي يســوع المســيحمجتمــع مــن خــالل يســمعناهــا 

احنـــا .. ســواء كــان لقــاء واحــد قصــير أو شــركة يوميـــة لمــدة ســنين، فــالمجتمع المســيحي هــو ده وبــس .كــده
صـلنا مـع ويكمل في كتابه يوصف صـورة مذهلـة عـن توا". بننتمي لبعض بس من خالل يسوع المسيح وفيه

المسـيح فـي .. بعض كإخوة وأخوات فـي عيلـة اهللا، فيقـول إننـا بنتواصـل مـع بعـض مـن خـالل يسـوع المسـيح
المســيح بيتخلــل كــل جوانــب . م، واحنــا بنتواصــل مــع بعــض مــن خــالل المســيح وألجــل المســيحكوالمســيح فــي

  .عالقتنا بالكامل
  

لكــن محتــاجين نكــون مــدركين األمــر ده . دلــوقتي هــا نشــوف تطبيقــات عمليــة ليــه. ده كــان أســاس الهــوتي
دي نقطـة بدايـة مهمـة . المسيح هو الكل، وهو فـي كـل واحـد فينـا، بالتـالي احنـا لينـا كمـال فيـه.. كويس جًدا

  .محتاجين نفهم الكمال اللي لينا في المسيح. جًدا ألي عالقة إنسانية تجمعنا بحد
  

 ١٠و ٩: ٣نشــوف فــي كولوســي . الفقــرة الكتابيــةدلــوقتي، بنــاء علــى األســاس ده، خلونــا نتعمــق فــي بــاقي 
ِإْذ َخَلْعـــُتُم : "وش علـــى بعـــض، بعـــدها يقـــولفـــي األول مـــا تكـــدب بـــولس يقـــول. صـــورة بتتخلـــل االصـــحاح كلـــه
بـولس اسـتخدم تعبيـرين متعلقـين بالهـدوم، كمـا لـو كنـا بنغيـر  ".َوَلِبْسـتُُم اْلَجِديـدَ ١٠اِإلْنَساَن اْلَعِتيَق َمـَع َأْعَماِلـِه، 

فبقى في مركز كياننـا المسـيح . خلعتوا العتيق، ولبستوا الجديد. قلعتوا اللبس ده، ولبستوا لبس جديد. هدومنا
  .ده التغيير الجذري اللي بيحصل في جوهر كياننا. خلعنا العتيق ولبسنا الجديد. بدل طبيعتنا الفاسدة

  
وده يقودنــا . ياتنــا مــع بعــض بتتغيــرومــن هنــا يــتكلم عــن إزاي احنــا كأتبــاع متجــددين للمســيح، طريقــة ح -٢

. نتخلــي عــن عاداتنــا قبــل المســيحللجانــب التــاني علشــان ننمــي حيــاة اجتماعيــة متجــددة روحًيــا، وهــي إننــا 
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بيورينــا صــفات مميــزة لإلنســان .. مــن العــادات" لســتتين"بيورينــا  ٩لـــ  ٥، األعــداد مــن ٣بــولس فــي كولوســي 
معناهـــا إننـــا متنـــا عـــن الحاجـــات دي .. ٥يـــر بـــولس فـــي عـــدد العتيـــق اللـــي خلعنـــاه، اللـــي أمتنـــاه حســـب تعب

دي مـش حصـرية، لكنهـا بتـدينا " اللسـته. "خلونا نفكر فـي بعـض الحاجـات اللـي موتناهـا بالتفصـيل. بالكامل
أنـا حاولـت . خلونـا نشـوف الحاجـات دي إزاي متعلقـة بحياتنـا االجتماعيـة. فكرة عن الحاجات اللـي خلعناهـا

  "يا ترى ده بيحصل في حياتي؟"ا النهاردة من كلمة اهللا علشان نفكر فيها، أحط أسئلة في دراستن
  
َفـــَأِميُتوا ٥: "يقـــول ٥فـــي عـــدد . بنمـــوت الخطايـــا اللـــي بتـــدمرنا. خلونـــا نشـــوف الحاجـــات اللـــي بنموتهـــا* 

َنـا، النَجاَسـَة، ا" :وبعد كده يقدم لنـا لسـته بالحاجـات اللـي المفـروض نموتهـا". َأْعَضاَءُكُم الِتي َعَلى اَألْرضِ  لز
ِديــَة، الطَمــَع الــِذي ُهــَو ِعَبــاَدُة اَألْوثَــانِ  ــْهَوَة الر مــش هــا نطــول فــي األمــر ده كتيــر، ألننــا اتكلمنــا ". اْلَهــَوى، الش

لكـن عـايز نشـوف إزاي اللسـته اللـي بـولس بيـديها لنـا هنـا . عليه من كام حلقة واحنا بنتكلم عن جسد التلميذ
  .انعكاس لتأثير حياتنا الروحية على أذهاننا ورغباتنا وأجسادنا.. لكل حاجة درسناهاهي انعكاس 

  
كـل مـرة " هـل جسـدي مكـرس هللا؟: "أشجعك دايًما تسأل نفسك السؤال ده. الزناأول حاجة يذكرها بولس هي 

تمجــدش  يــتكلم فيهــا بــولس عــن الخطايــا الجنســية يــذكر أول حاجــة الزنــا، فكــرة انخــراط الجســد فــي حاجــة مــا
هـــل : "بالتـــالي الســـؤال اللـــي المفـــروض دايًمـــا نرجـــع لـــه كأتبـــاع المســـيح اللـــي المســـيح ســـاكن فـــيهم هـــو. اهللا

  "أجسادنا مكرسة هللا؟
  

. خلونــا نشــوف عالقــة االتنــين بــبعض" هــل ذهنــي نقــي قــدام اهللا؟. "تــاني حاجــة يــذكرها بــولس هــي النجاســة
  هل تفكيرنا نقي ومقدس؟ .النجاسة هي صورة لعدم النقاء في طريقة تفكيرنا

  
هـل رغبـاتي بيحكمهـا . "فيـذكر بـولس الهـوى والشـهوة الرديـة مـع بعـض. بعد الجسد والذهن، نشوف الرغبات

غيـر محكومـة، الرغبـات اللـي بتجـري ورا أمـور هي للرغبـات  ٥: ٣شوفها في كولوسي الصورة اللي بن" اهللا؟
  "شهواتي بتتحكم في أنا شخصًيا؟هل رغباتي بيحكمها اهللا، وال . "العالم بدل المسيح
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هـل قلبـي قـانع : "السـؤال هنـا اللـي نسـأله لنفسـنا هـو. الطمـع اللـي هـو عبـادة األوثـان: وده يقود آلِخر حاجـة
هنــا صــورة الطمــع اللــي بــولس بيوضــحها هــي إننــا نرغــب فــي حاجــات اهللا مــا قصــدهاش لينــا، مــع " فــي اهللا؟

لكن شبعنا وفرحنا ورغباتنـا وأذهاننـا بتالقـي . إن ده عبادة أوثان بولس يقول. ذلك بنرغب فيها ونجري وراها
  .ده معنى إنه يكون محور عبادتنا. ده معنى إن اهللا يكون ربنا وسيدنا. مسرتها في اهللا واهللا وحده

  
هـل جسـدك مكـرس هللا؟ هـل ذهنـك نقـي؟ هـل : علشان كده أشجعك لما تقرا اللسته دي إنك تفكر فـي حياتـك

رغباتك بيحكمهـا اهللا؟ هـل قلبـك قـانع فـي اهللا؟ هـل اهللا هـو مصـدر شـبعك، فــ مـش بتـدور  ذهنك طاهر؟ هل
  على أمور العالم ألنك مش محتاجها علشان تشبعك؟ هل قلبك قانع في اهللا؟ 

  
الخطايا بتدمرنا لما تبقى أجسادنا مـش مسـتخدمة هللا، لمـا تبقـى أذهاننـا غيـر نقيـة، لمـا تبقـى رغباتنـا جامحـة 

  .ده اللي بولس بيتكلم عنه في اللستة األولى. ا ما تبقاش قانعة في اهللاولما قلوبن
  
فنشــوف فــي . كمــان خطايــا بتــدمر آخــرينلكـن بعــد كــده بـولس يــتكلم مــش بـس عــن خطايــا بتـدمرنا، لكــن * 

شـوفوا بيقـول إيـه فـي عـدد . باشرةن بصورة ماللسته اللي بعدها نقلة للخطايا اللي بتأثر على عالقتنا باآلخري
ــا اآلَن َفــاْطَرُحوا َعــْنُكْم َأْنــتُْم َأْيًضــا اْلُكــل " :٨يقــول فــي عــدد . حــاالً  ٧و ٦هــا نرجــع لعــدد .. ٨ اْلَغَضــَب، : َوَأم

ــَواِهُكمْ  ــَخَط، اْلُخْبــَث، التْجــِديَف، اْلَكــَالَم اْلَقِبــيَح ِمــْن َأْف هنــا بيــدينا لســته ". َال َتْكــِذُبوا َبْعُضــُكْم َعَلــى َبْعــضٍ ٩. الس
إيـه هــي؟ خلونــا نســأل نفســنا . محتـاجين نمــوت الحاجــات دي فــي حياتنــا. جـات نخلعهــا، أو حرفًيــا نموتهــاحا

  ..األسئلة دي
  
والغضـــب هنـــا حســـب اللغـــة . أول حاجـــة بـــولس بيـــذكرها هـــي الغضـــبأول حاجـــة، هـــل جوايـــا مـــرارة؟  -١

مــش زي . غضــباألصــلية بيوصــف الغضــب العميــق الكــامن تحــت الســطح اللــي يخلينــا بنتصــرف باتجــاه 
لكنـــه بيـــتكلم عـــن حاجـــة خفيـــة . االنفجـــار فـــي غضـــب لحظـــيالســـخط اللـــي بيـــذكره بعـــدها، والمقصـــود بيـــه 

ده ســؤال " هــل جوايــا مــرارة؟: "فــأول ســؤال. بتحصــل لمــا نــتحط فــي مواقــف معينــة، فيطلــع مننــا الســلوك ده
  .محتاجين نسأله لنفسنا
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بتوصـــف الحالـــة دي هـــي الســـخط، حرفًيـــا بتعنـــي الكلمـــة اللـــي " هـــل أنـــا ســـريع الغضـــب؟"اني حاجـــة، ثـــ -٢

.. ما تفكرش إنها حاجة متطرفـة، وأننـا بعيـد عـن الحالـة دي. االنفجار في الغضب، أو السرعة في الغضب
  "هل أنا سريع الغضب؟: "فالسؤال. معظمنا بنغضب بسرعة

  
حرفًيـــا إنـــك مـــا  مســـتخدمة هنـــا هـــي الخبـــث،الكلمـــة ال" هـــل جوايـــا عـــداوة ناحيـــة أي حـــد؟": ثالـــث ســـؤال -٣

أعتقــد إن معظمنــا علــى معرفــة بالميــل إننـا نتمنــى حــد مــا يــنجحش فــي عالقــة، ونفــرح . تتمنـاش الخيــر للغيــر
فــ . خطيـة مـدمرة جـًدا للكنيسـة.. الكتـاب بيسـمي ده خطيـة. لما ما ينجحش، ونكاد نحس بخيبة أمل لو نجح

" هـــل فـــي حـــد فـــي حياتـــك جـــواك عـــدواة " ؟هـــل جوايـــا عـــداوة ناحيـــة حـــد؟ وال بـــاتمنى األفضـــل للنـــاس حـــوالي
  .ناحيته؟ ده مش ثمر المسيح فيك

  
الكلمـة لألمــر ده هـي التجـديف، حرفًيــا إنـك تقـول حاجــة " هـل بــاتكلم بطريقـة سـلبية عــن حـد؟"بعـد كـده،  -٤

بنفكــر فــي كلمــة التجــديف علــى إنهــا إهانــة اســم اهللا، لكــن إيــه اللــي بيحصــل لمــا . مــا تبنــيش شخصــية الغيــر
هـــو إنـــك تســـتخدم كالمـــك ولســـانك . ماء النـــاس حوالينـــا؟ بـــولس يقـــول إن التشـــهير ده هـــو تجـــديفنهـــين أســـ

ده هـــو إن الخطـــر فـــي الســـؤال " هـــل بـــاتكلم بطريقـــة ســـلبية عـــن حـــد؟"فــــ . علشـــان مـــا تبنـــيش اللـــي حواليـــك
ـــع فـــي الكنيســـة فـــي صـــورةالتشـــهير بقـــى  أنـــا عـــايز أشـــاركك بحاجـــة علشـــان عـــارف إنـــك هـــا تصـــلي : "ُمقن

ــَواِهُكْم، َبــْل ُكــل َمــا َكــاَن : "تقــول ٤بــالعكس، الوصــية فــي أفســس ". شــخص دهلل ــْن َأْف ــٌة ِم َال َتْخــُرْج َكِلَمــٌة َرِدي
خلونــا منتبهــين . فــي الكنيســة بطلبــات الصــالةخلونــا مــا نبــررش النميمــة ". َصــاِلحًا ِلْلُبْنَيــاِن، َحَســَب اْلَحاَجــةِ 

  . للخطر هنا
  

حـد مـن أحـب الوعـاظ . النجاسة والهوى والشهوة الرديـة، كـان واضـح للكـل إنهـا خطايـالما اتكلمنا عن الزنا و 
اللســته دي مــدعوة "قــال إن  G. Campbell Morganلقلبــي مــن الماضــي اســمه جــي كامبــل مورجــان 

مـــا نغضـــب مـــن  تانيـــة أكتـــرخطايـــا يقصـــد إننـــا ســـهل نغضـــب مـــن ، وبكـــده كـــان "فـــي مكانـــة كويســـةخطايـــا 
اركتكم مــن كــام حلقــة عــن الخطايــا الجنســية المتفشــية فــي الكنــايس، مــا حــدش كــان زي مــا شــ. ديخطايــا ال
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لــو . النميمــة والغضــب: فــي الكنيســة مــا بقينــاش بننــدهش مــن الســلوك الســيئ إننــااللــي قــالقني لكــن . مصــدق
دي خطايـا مكانتهـا . حد على صوته في اجتماع تحضير في الكنيسة، ها نقول إنه غضب مبرر أو صالح

. صحيح زي ما قلنـا مـن كـام حلقـة الخطيـة الجنسـية مختلفـة، وقاسـية بشـكل خـاص. جاز التعبير كويسة إن
. لكـن فـي نفـس الوقـت مـا يــنفعش نبقـى متسـاهلين مـع الخطيـة فـي الكنيســة، خاصـة فـي عالقاتنـا مـع بعــض

  "هل باتكلم بطريقة سلبية عن حد؟. "محتاجين نحترس من األمر ده
  
هـل كالمـك مهـين؟ . "اْلَكـَالَم اْلَقِبـيَح ِمـْن َأْفـَواِهُكمْ "اطرحـوا : يقـول بـولس" د؟هل كالمي مهين لح: "بعدها -٥

! اللَسـاُن َنـارٌ : "٣أفكـركم بيعقـوب هل كالمك مهـين لحـد؟ .. حرفًيا، الهزار السمج والمش محترم في التعامل
ــَدنُس اْلِجْســَم ُكلــُه، َوُيْضــِرُم َداِئــَرَة اْلَكــْوِن، َوُيْضــَرُم ِمــ. َعــاَلُم اِإلْثــمِ  ْن هَكــَذا ُجِعــَل ِفــي َأْعَضــاِئَنا اللَســاُن، الــِذي ُي

اَفاِت َواْلَبْحِرياِت ٧. َجَهنمَ  حُيوِر َوالزَطْبٍع ِلْلُوُحوِش َوالط ُكل َألن ْبِع اْلَبَشِريَل ِللطُل، َوَقْد َتَذلَسـاُن، ٨. ُيَذلـا اللَوَأم
ِبـِه ُنَبـاِرُك اَهللا اآلَب، َوِبـِه َنْلَعـُن ٩. ُهَو َشر َال ُيْضـَبُط، َمْملُـو ُسـما ُمِميتًـا. َفَال َيْسَتِطيُع َأَحٌد ِمَن الناِس َأْن ُيَذلَلهُ 

ُنــوا َعَلــى ِشــْبِه اهللاِ النــاَس الــِذيَن َقــْد َتكَ  َال َيْصــُلُح َيــا ِإْخــَوِتي َأْن َتُكــوَن ! ِمــَن اْلَفــِم اْلَواِحــِد َتْخــُرُج َبَرَكــٌة َوَلْعَنــةٌ ١٠. و
: ١٢هـل اللـي باقولـه مهـين لحـد؟ أفكـركم كمـان بمتـى . دي الصـورة القاسـية لقـوة اللسـان "!هِذِه اُألُموُر هَكَذا

٣٦ ،" َكِلَمــٍة َبط ُكــل ينِ ِإنــاُس َســْوَف ُيْعُطــوَن َعْنَهــا ِحَســابًا َيــْوَم الــدُم ِبَهــا النمــش عــارف اآليــة دي . "اَلــٍة َيــَتَكل
ــَتَكلُم ِبَهــا النــاُس َســْوَف ُيْعُطــوَن . "بتعمــل معــاك إيــه، لكــن عــن نفســي، اآليــة دي بتســكتني ــٍة َي ُكــل َكِلَمــٍة َبطاَل

  "هل كالمي مهين لحد؟. "".َعْنَها ِحَسابًا َيْوَم الدينِ 
  
. مـا تخـدعوش بعـض". َال َتْكـِذُبوا َبْعُضـُكْم َعَلـى َبْعـضٍ ٩: "يقـول بـولس" هل باسيئ تقديم الحق؟"وأخيًرا،  -٦

نشـوف فـي ". َال َتْكِذُبوا َبْعُضُكْم َعَلى َبْعـضٍ ٩: "بولس يقول. ما تلووش الحق علشان تخدعوا أو تخبوا حاجة
بــولس . ســاكن فينــا هــو روح الحــقلكــن روح اهللا اللــي . أبــو الكــذب وأبــو الخــداع العهــد الجديــد إن إبلــيس هــو

والســؤال اللــي محتــاجين ". لمــا بتقولــوا الحــق، بتشــتركوا مــع الــروح. لمــا بتكــدبوا بتشــتركوا مــع إبلــيس: بيقــول
  "هل باسيء تقديم الحق؟" "إحنا بنشترك مع مين؟: "نسأله لنفسنا هو
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: بــولس يقــول. بتتســلل لحياتنــامــع ذلـك خطيـر زي الخطايــا الجنســية، لكنهــا  شـوفتوا الخطايــا دي شــكلها مــش
  ؟ ليه نموتها". موتوها.. اخلعوها"
  
األُُمــوَر ٦: "٦شــوف يقــول إيــه فــي عــدد . ألنهــا بتجلــب قضــاء اهللا.. ٧و ٦، ودي ترجعنــا لعــدد ١نمــرة  -١

كـون دافـع أقـوى مـن كـده إننـا نتعامـل نـع الخطيـة مش عارف إيـه ممكـن ي". الِتي ِمْن َأْجِلَها َيْأِتي َغَضُب اهللاِ 
آرثــر . اهللا أعلــن فــي شخصــه القــدوس إنــه ضــد األمــور دي. اهللا بيكــره األمــور دي. غضــب اهللا آِت . بجديــة
هـو عـدم رضـا وسـخط العدالـة . غضـب اهللا هـو المصـير األبـدي لكـل األشـرار: "قـال Arthur Pinkبينـك 

اهللا بياخــد األمــور دي بجديــة شــديدة، ". تحــرك ضــد الخطيــةثــار للبتُ  هــو قداســة اهللا اللــي. اإللهيــة علــى الشــر
إنكـم سـلكتم فـي  ٧يقول في عـدد . وده جوهر اللي بولس بيقوله.. وبيقول لنا نعمل نفس الشيء في الكنيسة

.. دلــوقتي المســيح فــيكم، المســيح خلصــكم. الطــرق دي فــي حيــاتكم قبــل كــده، لكــن دلــوقتي الوضــع مختلــف
  ر دي، ليه لسه عايشين فيهم؟حرركم من األمو 

  
مــتم عــن . أنــتم اتجــددتم لصــورة خــالقكم: "بــولس بيقــول. بشــكل خــاص إننــا ندركــه أعتقــد إن الجــزء ده مهــم

بـاتوجع لمـا ". دي الطريقة اللي كنـتم عايشـين بيهـا، لكـن اهللا خلصـكم مـن األمـور دي. األمور دي، خلعتوها
أنـا : "ء كذب أو خداع أو نميمة أو غضب، ويقولوا تعبيـرع األمور المختلفة دي، سوامأسمع ناس بتتعامل 

لكـن جمـال . ، وأكيـد معظمكـم صـارعتم معاهـا برضـه فـي أمـور مختلفـة"أنا كده"أنا صارعت كتير مع ". كده
  .البشارة هي إننا اتحررنا من العتيق، متنا مع المسيح ودلوقتي عايشين معاه

  
اتـدفنا معـاه مـن خـالل المعموديـة، بالتـالي زي مـا المسـيح . سيحبتقول لنا إننا اتعمدنا مع يسوع الم ٦رومية 

يا رب ساعدنا إننا ما نـديش إبلـيس مكانـة لدرجـة إننـا نصـدقه . قام من األموات، احنا كمان لينا حياة جديدة
هـو بيغيرنـا، بحيـث مـا . المسـيح فيـك.. أنـت فـي المسـيح. أنـت مـش كـده خـالص". احنـا كـده: "لما يقـول لنـا
يـا يسـوع المسـيح، مكننـي أمـوت : "نقـولشكـده نبقـى قـانعين بإننـا مـا نمـوتش الحاجـات دي، ومـا نقدرش بعد 
خلـي المسـيح . هو مات علشان يدفع عقوبة خطايانا ويمنحنـا قـوة عليهـا. هو عمل كده بالفعل". األمور دي

  .يعمل اللي قصد يعمله فينا في طريقة تواصلنا مع بعض



٨ السكنى  
 

12 

  
إيــه اللــي محتــاج يتمــوت فــي حياتــك فيمــا يتعلــق بعــادات اإلنســان . ديأشــجعك ترجــع وتــبص علــى األســئلة 

اللـــي احنـــا لســـه متمســـكين بيهـــا؟ مـــش بـــاقول إنـــه أمـــر ســـهل، لكـــن بـــاقول إن قصـــد اهللا المجيـــد مـــن العتيـــق 
  . تجديدنا لصورة المسيح هو إننا نخلع األمور دي

  
نعــيش بالشخصــية اللــي نلناهــا مــن  -٣يبقــى نفهــم الكمــال اللــي لينــا فــي المســيح، ونتــرك العــادات القديمــة،

لكنـه حـط فينـا اإلنسـان الجديـد، وهـو بذاتـه . اإلنسـان العتيـق وسـابنا معلقـينعنا  خلعشالمسيح ما . المسيح
َفاْلَبُســــوا َكُمْختَــــاِري اِهللا اْلِقديِســــيَن "، ١٢: ٣ده اللــــي بــــولس بيــــتكلم عنــــه فــــي كولوســــي . دلــــوقتي ســــاكن فينــــا

والكلمــــات اللــــي ". خلعــــتم العتيــــق، البســــوا الجديــــد: "بــــولس بيقــــول. ي يــــدينا لســــته جديــــدةويبتــــد" اْلَمْحُبــــوِبينَ 
دي صــورة لحقيقــة إن اهللا دعـــاك باســمك تكـــون . مختــارين، قديســين، محبـــوبين.. بيســتخدمها لوصــفنا رائعـــة

   .إله الكون دعاك باسمك.. تابع للمسيح، مش بس اللي قاعد جنبك أو وراك أو قدامك
  

بيوحـدوا حيـاتهم، كـانوا بُيفـرزوا يس والعروسـة ر قلت لكم إني كنت فـي فـرح وشـفت العـ .لنفسه القدوس أفرزك
تفتكـر لـو كنـت فـي . القداسة، االفراز، التكريس هللا. دي الصورة هنا. من العالم لبعض، بيتخصصوا لبعض

ر منطقـي؟ مع األشبينة، ها يبقـى أمـ خرجالعريس  بعدهاالعريس والعروسة بيتخصصوا لبعض، وشفت فرح 
أنـتم ُمفـرزين ليـه، : "بـولس بيقـول. يبقـى إزاي احنـا الُمفـرزين هللا ذاتـه نسـتمر نعـيش مـع أمـور العـالم. أكيد أل

نعمــة . دي صــورة النعمــة المطلقــة والتامــة". اهللا بيســكب محبتــه علــيكم. أنــتم مقدســين ومحبــوبين. بتنتمــوا ليــه
ر إن مـش بـس نعمـة اهللا ونعمـة المسـيح بتتخلـل كـل لكـن المثيـر فـي األمـ. المسيح بتتخلل كل جوانب حياتنا

.. مختـارين، قديسـين، محبـوبين: جوانب حياتنـا، لكـن كمـان لمـا تـبص علـى األناجيـل والتعبيـرات التالتـة دي
". ُمْختَـاَر اهللاِ "يتوصـف المسـيح إنـه  ٣٥: ٢٣فـي لوقـا . ها تالقي إن التالتـة تـم اسـتخدامهم لوصـف المسـيح

َهــَذا ُهـــَو : "يقــول اآلب ١٧: ٣وفـــي متــى ". قُــدوُس اللــهِ "يتوصـــف إنــه  ٣٤: ٤ و لوقــا ٢٤: ١وفــي مــرقس 
ــِه ُســِرْرتُ  دي الكلمــات اللــي اتوصــف بيهــا المســيح، وهــي نفــس الكلمــات اللــي احنــا ". اْبِنــي اْلَحِبيــُب الــِذي ِب

ن مــع المســيح مــش حاجــة مذهلــة إن نعمــة المســيح بتمالنــا لدرجــة إننــا نبقــى مســتتري. بنتوصــف بــيهم دلــوقتي
  إنه هو حياتنا؟.. في اهللا
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بالتـالي . شخصـية المسـيح محطوطـة فينـا، وده بيـأثر علـى طريقـة تعاملنـا مـع بعـضده معناه إيه؟ معناه إن 

دلـوقتي أنـتم وأنـا قنـوات لنعمـة المسـيح، بنبـين . احنا مش بس مستقبلين لنعمته، لكـن كمـان موصـلين لنعمتـه
  .يبقى نعيش بالشخصية اللي نلناها من المسيح. نا مع بعضشخص المسيح من خالل طريقة تعامل

  
  .نعمة المسيح بتفيض مننا لآلخرين. نقدم نعمة المسيح لآلخرينأول حاجة، * 

َأْحَشـاَء َرْأفَـاٍت، َوُلْطفًـا، َوَتَواُضـًعا، َوَوَداَعـًة، َوُطـوَل َأَنـاٍة، ": بعدها يقدم لنا بولس لسته بالحاجات اللـي نلبسـها
  ". ِمِليَن َبْعُضُكْم َبْعًضا، َوُمَساِمِحيَن َبْعُضُكْم َبْعًضاُمْحتَ ١٣
  

  :خلونا نسأل نفسنا األسئلة دي
كلهـا معـاني متلخصـة فـي تعبيـر .. عطـفدي أحشـاء الرأفـة، الرحمـة، ال" هل أنا باظهر رأفـة لآلخـرين؟" -١

  للناس اللي حواليك؟ تقدر توصف اتجاه قلبك إيه" اظهر رأفة لآلخرين؟بهل أنا "فـ . أحشاء رأفات
  
صـورة نعمـة المسـيح هـي إنهـا " هـل لطفـي بيحـرك النـاس للمسـيح؟: "تاني سؤال بناء علـى كلمـة اللطـف -٢

  .تتخلل كل كيانك، فـ ما يبقاش جواك مشاعر قاسية وال مرارة ناحية حد، لكن نعمة المسيح تفيض منك
  
كلمـة تواضـع مثيـرة جـًدا فـي خلفيـة األدب " ؟هل أنـا مـش أنـاني فـي عالقـاتي مـع الغيـر: "السؤال الثالث -٣

أعتقـد . الوثني، ألن صفة التواضـع مـا كـانتش صـفة مبهـرة، إنمـا كـان كـل حاجـة محورهـا الكبريـاء والسـيطرة
احنــا بنعلــي اللــي بيتغلبــوا . إننــا لــو اتكلمنــا بصــراحة هــا نعتــرف إننــا عايشــين فــي مجتمــع مشــابه لــده دلــوقتي

وســط مجتمــع متكبــر : لكــن بــولس يقــول. أًيــا كــانوا نتغلــب علــى اللــي حوالينــا وجوانــا رغبــة إننــا. علــى غيــرهم
تضـــعوا نفوســـكم علشـــان خـــاطر اآلخـــرين، علشـــان اآلخـــرين .. ده اللـــي تعملـــوه. ومســـيطر، البســـوا التواضـــع

  "هل أنا مش أناني في عالقاتي مع الغير؟. "يتقدموا
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الوداعــة مــش ضــعف، . الوداعــة بالضــعف أتمنــى إننــا مــا نخلطــش" هــل باتعامــل مــع النــاس بوداعــة؟" -٤
كنـــت بـــاوعظ األســـبوع ده، وجـــه خـــادم أعرفـــه ومـــا كنـــتش شـــفته مـــن ســـنة أو . لكنهـــا قـــوة وتحكـــم فـــي الـــنفس

مـن أذكـي النـاس اللـي أعـرفهم بيخـدموا . وقوي.. حد وديع جًدا. شخص يدخل األوضة، يتغير الجو. سنتين
  "هل باتعامل مع الناس بوداعة؟. "قيةذكي جًدا لكنه بيظهر وداعة حقي. في مجال الكلمة

  
يعنــي إنــك تتحمــل حــد . التعبيــر هنــا هــو طــول أنــاة، مــش نفــس قصــير" هــل أنــا صــبور مــع اآلخــرين؟" -٥

  "هل أنا صبور مع اآلخرين؟. "يستفزك من غير ما ترد
  
بـــولس بيقـــول " هـــل باتحمـــل الصـــعاب فـــي عالقـــاتي بـــاآلخرين؟: "ومتعلـــق بالصـــبر الســـؤال اللـــي بعـــده -٦

ده اللـي بـولس . لما الدنيا ما تمشيش زي ما أنت متوقـع فـي عالقـة مـع حـد، اتحمـل. اتحملوا بعضكم بعض
  "هل باتحمل الصعاب في عالقاتي باآلخرين؟"". ُنْضَطَهُد َفَنْحَتِملُ "، ١٢: ٤بيقوله في كورنثوس األولى 

  
ننـتقمش لنفســنا، لكـن كمــان مـا  ضبمعنــى آخـر، احنـا مــش بـس المفــرو " هـا باسـامح اآلخــرين بالكامـل؟" -٧

تمنــى المســيح يغفــر لنــا بالكامــل زي مــا بن المفــروض نزيــل أي جــذور للمــرارة جوانــا ونســامح اللــي أســاءوا لينــا
ور عدم مغفرة في حياتك، في عالقتـك بـأي حـد؟ بـولس بيقـول هل في جذ. سيح بيغفر لنا بالفعلوزي ما الم

  .غفر لكاغفر زي ما المسيح بي.. إن دي مش شخصية المسيح
  

دي كلهــا أمــور مختلفــة جــذرًيا . الحاجــات اللــي ذكرناهــا دلــوقتي كلهــا تبــان بســيطة، لكنهــا مــش ســهلة بــالمرة
عــن اللــي متعــودين عليــه فــي المجتمــع اللــي عايشــين فيــه، ومــا يــنفعش غيــر إنهــا تكــون نتــاج وجــود المســيح 

  ...وده بيقودنا آلخر سؤال. فينا
  
َوَعَلــى َجِميـــِع هـــِذِه اْلَبُســـوا : "١٤يقــول فـــي عـــدد " القـــاتي مـــع اآلخـــرين؟ة الحقيقيـــة بتتخلــل عهــل المحبـــ" -٨

بـولس . المحبـة هـي اللـي بيتجمـع كـل الصـفات اللـي فاتـت فـي وحـدة كاملـة". اْلَمَحبَة التِـي ِهـَي ِرَبـاُط اْلَكَمـالِ 
ن غيـــر لـــو حاولـــت تعمـــل الحاجــات دي كلهـــا مـــ. بــيلخص األمـــر فـــي إن كــل حاجـــة بتـــدور حـــوالين المحبــة
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علشــان كــده بــولس فــي وســط مالمــه عــن المواهــب . محبــة، يبقــى أنــت ناموســي فــي عالقاتــك مــع اآلخــرين
: ، بيـــدينا اإلصـــحاح ده فـــي الـــُنص، ويقـــول١٤ -١٢الروحيـــة والنـــاس فـــي الكنيســـة فـــي كورنثـــوس األولـــى 

  .لخص الصورة بالكاملتب المحبة". َأْعَظَمُهن اْلَمَحبةُ "
  

هـل احنـا قنـوات لنعمتـه؟ يا ترى . يسكب نعمته علينا ويقصد يقدمها لآلخرين من خاللنايبقى المسيح فينا وب
  هل بنقدم نعمة المسيح للي حوالينا؟

  
ــِه ُدِعيــُتْم ِفــي َجَســٍد ١٥: "١٥بعــد كــده يكمــل فــي عــدد  و تــاني نقطــة* ــوِبُكْم َســَالُم اِهللا الــِذي ِإَلْي ــْك ِفــي ُقُل َوْلَيْمِل

عـايزين سـالمه . عـايزين نبنـي النـاس بطريقـة تظهـر سـالمه. سـالم المسـيح وسـط النـاسبنـروج لاحنـا ". َواِحدٍ 
ده اللـــي بــولس بيقولــه، إن ســـالم المســيح المفـــروض يملــك علــى كنيســـته، المفــروض يقـــود .. يملــك الكنيســة

  .جسده
  

ا كــانش وأعتقــد اللــي كبــروا فــي كنيســة، أكيــد شــافوا أوقــات مــ. أعتقــد إن كلنــا عــارفين مخــاطر إن ده يفوتنــا
خلوا المسيح اللي جوا كـل واحـد . خلوا سالم المسيح يملك: "لكن بولس يقول. السالم بيملك فيه في الكنيسة

  . بنروج لسالم المسيح.. ". بتسلكوا في الحياةفيكم يأثر على السالم اللي ليكم مع بعض وأنتوا 
  

ُمتَـَرنِميَن : "يقـول ١٦وفـي عـدد ". اِكِرينَ َوُكوُنوا شَ : "ويقول ١٥في آخر عدد  والمثير في الموضوع إنه يكمل
 بَيُسـوَع، َشـاِكِريَن اَهللا َواآلَب ِبـهِ : "١٧وعدد ". ِفي ُقُلوِبُكْم ِللر بِباْسـِم الـر نشـوف فـي األعـداد ". َفاْعَمُلوا اْلُكـل

لمــا ده . قدمــه قلــب بيفــيض بالشــكر هللا علــى كــل اللــي.. دي تأكيــد علــى اتجــاه قلــب مليــان بالعرفــان والشــكر
ده حـق مهـول محتـاجين . لمـا نبقـى شـاكرين.. يبقى موجود، بيبقى ليه تأثير كبير علـى تعامالتنـا مـع بعـض

نـروج لسـالم اهللا وسـط . ... الشكر والعرفـان هللا مـرتبط جـًدا بالسـالم اللـي مـا بينـا وبـين بعـض. ندركه كويس
  .الناس
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ــتُْم ِبُكــل ١٦: "يقــول ١٦عــدد . ونشــارك بكلمــة المســيح مــع النــاس -٣* ِلَتْســُكْن ِفــيُكْم َكِلَمــُة اْلَمِســيِح ِبِغنــًى، َوَأْن
نِميَن ِفـــي ُقُلـــوِبُكْم ِحْكَمـــٍة ُمَعلُمـــوَن َوُمْنـــِذُروَن َبْعُضـــُكْم َبْعًضـــا، ِبَمَزاِميـــَر َوَتَســـاِبيَح َوَأَغـــاِني ُروِحيـــٍة، ِبِنْعَمـــٍة، ُمتَـــرَ 

 بِللر ."  
  

ح، ألننا متنا معاه وعايشين معاه وهـو حياتنـا، فـده معنـاه إن اسـمه بُيـدعى علينـا، احنـا ألننا متوحدين بالمسي
فـي الشـرق األوسـط نشـوف أد إيـه كرامـة اسـم . نكرم اسم المسيح -٤و .. بننتمي ليه، وسمعته بتظهر علينا

لـتكن : بتقولـه ١٢: ٢ده اللي رسالة بطـرس األولـى . ما بالكم احنا واحنا بنقدم اسم المسيح. الشخص مهمة
محتــاجين نفهــم ". َألن اْســَم اِهللا ُيَجــدُف َعَلْيــِه ِبَســَبِبُكْم َبــْيَن اُألَمــمِ : "تقــول ٢روميــة ". ِســيَرُتُكْم َبــْيَن اُألَمــِم َحَســَنةً "

. احنـــا بنحمـــل اســـم يســـوع المســـيح، والزم ده يبـــان فـــي طريقـــة تعاملنـــا مـــع بعـــض.. أد إيـــه األمـــر ده خطيـــر
لم عــن األزواج والزوجــات، اآلبــاء واألبنــاء، عــن طريقــة تعاملنــا مــع بعــض فــي عالقــات علشــان كــده هــا نــتك

النـــاس بتتســـائل عـــن . ليهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى اإلرســـالية) جوازاتنـــا، عائالتنـــا(وعالقاتنـــا مـــع بعـــض . محـــددة
  "بتقدمه؟ هو ده اللي المسيحية: "بيتسائلوا.. الصورة اللي الغرب بيقدمها عن الجواز واإلجهاض والعالقات

  
محتـاجين نـبص بعمـق علـى معنـى إن المسـيح بيـأثر علـى عالقاتنـا مـع بعـض، علـى جوازاتنـا، علـى بيوتنــا، 

ولــو . دي الطريقــة اللــي اهللا قصــدها.. ألن اســم المســيح بيظهــر لألمــم مــن خــالل شــعبه.. علــى كــل حاجــة
بنكـرم اسـم المسـيح ... ". ِه ِبَسَبِبُكْم َبْيَن اُألَممِ اِهللا ُيَجدُف َعَليْ "استخفينا باألمر ده، يمكن يتقال لنا في يوم إن 

  .قدام العالم
  

وهـا تالحظـوا فـي األعـداد اللـي جايـة إن . اللي بولس بيعمله هنا هو إنه بيبتدي يتكلم عـن العالقـات الفرديـة
.. كـل عالقـاتي .كـل حاجـة متعلقـة بالخضـوع السـمه، كـل حاجـة تحـت سـلطان اسـمه". في الرب"كل حاجة 

اتي، بابني، ابني التـاني اللـي جـاي، عالقـاتي بـيكم، عالقـاتي بالنـاس اللـي مـا تعـرفش المسـيح، عالقـاتي بمر 
  .كل عالقة هي خاضعة لسيادة المسيح. كل ده خاضع لسيادة المسيح.. بالناس اللي بيخدموا معايا
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َهــا النَســاُء، اْخَضــْعَن َأيتُ ١٨: "بــولس يتعمــق فــي بعــض العالقــات، فيقــولده إزاي يــأثر علــى عالقــات محــددة؟ 
 بَكَمـا َيِليـُق ِفـي الـر مـش هـا نتعمـق فـي األمـر ده أوي، . الصـورة هنـا للنسـاء إنهـم يحبـوا بخضـوع". ِلِرَجاِلُكن

نشــوف فــي . مــش ده المقصــود بــالمرة. لكــن كــافي إننــا نقــول إن دي مــش صــورة لدونيــة الســت عــن الراجــل
الصـورة هنـا لزوجـة متحـدة . حريـات ماكـانتش متاحـة فـي المجتمـع وقتهـاالبشارة حريات أكثر بتتمـنح للمـرأة، 
دي هي نفس الكلمـة الُمسـتخدمة لوصـف  الكلمة. رمه فيها وتتبع قيادتهبعالقة مع جوزها، عالقة حميمة بتك

ـــبعض. خضـــوع االبـــن لـــآلب صـــورة فعـــًال . ونفـــس الكلمـــة اللـــي بتوصـــف إزاي أعضـــاء الجســـد بيخضـــعوا ل
مــش معناهــا . لســه األمـر تحــت سـيادة اهللا ".ا النَسـاُء، اْخَضــْعَن ِلِرَجــاِلُكن َكَمـا َيِليــُق ِفـي الــرب َأيُتَهــ١٨. "جميلـة

لكــن هــي دي الطريقــة . كــل حاجــة تحــت ســيادة اهللا.. إن جــوزك يقــودك تعصــي اهللا اللــي أنــِت ملتزمــة تتبعيــه
  .اللي اهللا قصدها، إن النساء تحب بخضوع

  
. ٥وفـي أفسـس  ٣الجـزء ده ثـوري فـي كولوسـي . تمـد علـى إن األزواج يحبـوا بتضـحيةلكن في الواقع ده بيع

َأيَهـا ": المفاجـأة كانـت إنهـم يسـمعوا". َأيُتَهـا النَسـاُء، اْخَضـْعَن ِلِرَجـاِلُكن ١٨"ما كانتش مفاجأة لحد إنهم يسمعوا 
َأيَها الرَجاُل، َأِحبـوا ِنَسـاَءُكْم، ١٩" ،"ضًا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَهاالرَجاُل، َأِحبوا ِنَساَءُكْم َكَما َأَحب اْلَمِسيُح َأيْ 

 تقـود . ليكم تقـودوا السـتات مـش بدكتاتوريـة وال تسـلط، لكـن تقـودوهم بـأنكم تخـدموهم". َوَال َتُكوُنوا ُقَساًة َعَلْيِهن
.. ده المقيـاس اللـي تقـارنوا بيـه. حياتـه علشـان الكنيسـة مراتك بإنك تقدم حياتك علشـانها زي مـا المسـيح قـدم

إنــك تحــب بطريقــة تخليهــا عــايزة تخضــع، مــش بعنــف، لكــن بمحبــة واهتمــام، بمراعــاة .. مقيــاس عــالي أوي
واالتنــين . دي الصــورة هنــا حــب بتضــحية.. األحســن ليهــا، باالهتمــام بمصــلحتها، بإنــك تعــيش بــدون أنانيــة

صـورة رائعـة بتقـدمها لنـا . حياتـه علشـان زوجتـه، والزوجـة بتخضـع لقيادتـه الـزوج بيضـع.. بيمشوا مـع بعـض
  .٣كولوسي 

  
المتعلـــق بخضـــوع النســـاء هـــو حاجـــة ليهـــا عالقـــة بالثقافـــة وقتهـــا، مـــش  ١٨الـــبعض بيميلـــوا يقولـــوا إن عـــدد 

كمــان خــاص بثقافــة الوقــت  ١٩خــاص بثقافــة وقتهــا، يبقــى عــدد  ١٨لكــن لــو قلنــا إن عــدد . للســتات دلــوقتي
  .وأنا ما أعتقدش إنها حاجة خاصة بثقافة وقت محدد إن الرجالة يحبوا زوجاتهم.. ده
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فـي كـون وجيـه فـي سـبب . ني أقـول حاجـةو لـبس قبلهـا خ. اآلباء واألبناء.. خلونا نشوف خطة اهللا للعائالت
جتمعنــا أعتقــد إن مــن أعظــم احتياجــات األطفــال فــي م. بــولس ذكــر األزواج والزوجــات قبــل اآلبــاء واألبنــاء

مـا يـنفعش يكـون . دلوقتي مش إنهم يشوفوا أب أو أم كويسين، أد ما هـي إنهـم يشـوفوا زوج وزوجـة كويسـين
  .محتاجين نكون أزواج كويسين وزوجات كويسين علشان أوالدنا. في انفصال بين االتنين

  
َأِطيُعــــوا أوي ا اَألْوَالُد، َأيَهــــ٢٠"واألمهــــات بيحبــــوا اآليــــة دي  اآلبــــاء. األوالد، طيعــــوا بالكامــــل ..بعــــدها نشــــوف

ــِديُكْم ِفــي ُكــل َشــْيءٍ  هــات اســتخدموها مــع بــاء واألموأكيــد معظــم اآل. مــا فــيش مســاحة ألي حاجــة تــاني. "َواِل
. رر، ده كله فـي إطـار الخضـوع للـربأك" .َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي ُكل َشْيٍء َألن هَذا َمْرِضي ِفي الرب ". والدهم
ي مواقف األباء بيقودوا والدهـم فيهـا بطريقـة مـا تمجـدش اهللا، وقتهـا األوالد مـش ملـزمين يعملـوا حاجـة أكيد ف

  .لكن الصورة هي إن األوالد يطيعوا بالكامل. مش خاضعة لسيادة المسيح
  

هنـا صـورة . شـير لآلبـاء واألمهـاتاآلبـاء هنـا بت ."َأيهَـا اآلَبـاُء، َال ُتِغيُظـوا َأْوَالَدُكـْم ِلـَئال َيْفَشـُلوا٢١: "بعدها يقول
البيـت مـش مكـان . مـا تحـبطش ابنـك أو بنتـك لحـد مـا يفشـلوا. شـجعوا باسـتمرار. لضرورة التشجيع المسـتمر
  .البيت مالذ من إحباط ومعارك العالم.. لإلحباط والنقد والخناق

  
. دي انتقـل للسـماه، والـوزي ما قلـت لكـم قبـل كـد. جواز ماما وبابا عيدأشارككم بحاجة، من كام أسبوع كان 

أقـدر أقـول لكـم بكـل ثقـة إن أبويـا . نا سوا واحنا بنفتكر إزاي بابا آثر على حياتها وحياتياتصلت بماما وبكي
 أنا مديون ليه على الدور ده. كان أكبر مشجع لي .. وأكبـر معجـب بـي ، دلـوقتي أكثـر . إنه أكبر مشجع لـي

هــا بلمحــة فــراغ ألن أكبــر مشــجع ومعجــب بــي مــش موجــود علشــان األمــور المفرحــة اللــي باختبرهــا بــاحس في
  .شجعوا والدكم باستمرار. يشوفها معايا

  
لو عـايز تشـوف . برضه مش ها نقدر نتعمق أوي في الصورة دي. بعد كده ينتقل للكالم عن السادة والعبيد

. حـــوالين عبـــد هربـــانرســـالة فليمـــون بتـــدور . اإلنجيـــل إزاي بيخاطـــب العبوديـــة، ُبـــص علـــى رســـالة فليمـــون
لكن الجـزء ده مـن كولوسـي بيتنـاول فكـرة شـكل العمـل فـي ضـوء . لألسف مش ها نقدر نتعمق في األمر ده
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المرؤوســين يشــتغلوا مــن كــل . افــة مــش منتشــرة دلــوقتي، لكنهــا تنطبــق علــى الرؤســاء والمرؤوســين دلــوقتيثق
المسـيح . دوا المسـيح اللـي بيقـدم المجـازاةقلوبهم وهم عارفين إن شغلهم هو للمسـيح، وهـم عـارفين إنهـم بيمجـ

وللرؤســـاء الوصـــية إنهـــم يقـــودوا بخضـــوع . المســـيح عـــادل. عـــادل حتـــى لـــو مـــا اتعـــاملتش بعـــدل فـــي الشـــغل
  .وعدل، ويفتكروا إن ليهم هم كمان سيد ها يقدموا له حساب عن أعمالهم

  
فكـــر فـــي جـــانبين ألربـــع " ن؟وبعـــدي: "أدعـــوك تفكـــر دلـــوقتي. دي صـــورة إزاي المســـيح بيـــأثر علـــى عالقاتنـــا

واختـار حـد يصـلي معـاك األسـبوع ده علشـان . جوانب مـن حياتـك االجتماعيـة واللـي محتـاج المسـيح يغيـرهم
أدعـوك كمـان تقضـي وقـت فـي الصـالة، تطلـب مـن اهللا يمكنـك إنـك . يحصل تغيير روحي في الجوانب دي

وال حاجــة مــن األمــور . مســيح اللــي فيــكتســيب العــادات القديمــة وتلــبس اإلنســان الجديــد وتعــيش بشخصــية ال
مـش هـا توصـل لهـا بمجهـودك، لكـن ممكـن توصـل . كلها ممكن الوصول ليهـا.. دي مستحيل الوصول ليها
علشــان كــده أدعــوك تاخــد وقــت إنــك تتأمــل وتصــلي فــي . وبشخصــية المســيح فيــك كلهــا بمجهــود المســيح فيــ

  . كل جوانب من جوانب حياتك
  

.. في المسيح، الكمال اللي بييجي من الموت عـن الخطيـة والحيـاة فـي المسـيح الكمال لو كنت ما اختبرتش
عــايز أدخــل . يــا يســوع المســيح، أنــا محتاجــك تغفــر لــي خطايــاي: "لــو ده الحــال، أدعــوك تصــلي فــي قلبــك

يمكــن و . دي أهــم خطــوة إيمــان بناخــدها فــي حياتنــا". عــايز أخــد خطــوة اإليمــان دي. لكمــال العالقــة معــاك
فــ خلونـا نصـلي ونتأمـل فـي الحـق اللـي شـفناه مـع . ول مرة يقدموا فيها حياتهم بالكامل للمسـيحللبعض دي أ

  . بعض


