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  الروابط
  البشارة واألنوثة :االولالجزء 

Dr. David Platt 

 

يمكـن . 2إصحاح  تيطس ا رسالة، أدعوك تفتح معاي)وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
خــر العهــد ًدا موجــودة فــي آتــيطس رســالة قصــيرة جــ... تســتعمل الفهــرس عشــان تفــتح الرســالة دي تحتــاج
  .نجيل واألنوثةلنهارده هو اإلالموضوع اللي هنبتدي نتكلم عنه ا. الجديد

  
وعشـان "... ، هـو انـت تعـرف إيـه أصـال عـن األنوثـة؟Dave"ي، لـ أنا حاسـس انـه فيـه نـاس مـنكم هتقـول
 ،للرجالـة الكبـارو خلفية الفقرة دي هي تعليمات للشـباب الصـغير،  .2كده هندرس فقرة موجودة في تيطس 

  . 2على حسب مفهوم الكتاب المقدس في تيطس  على األنوثةمنها هنركز . والستات الصغيرين والكبار
  

وبعـد كـده . شـوفوا الكتـاب المقـدس بيقـول إيـه للسـتات الكبـار والشـابات. 3عايزكم تبصوا معايا علـى عـدد 
خـــر لكامـــل وهنركـــز علـــى فقـــرة معينـــة فـــي آخـــر االصـــحاح عشـــان نفهـــم الصـــورة قـــدامنا باهنـــبص علـــى آ

  .2اصحاح 
  

َعَجاِئُز ِفي ِسيَرٍة َتِليُق ِباْلَقَداَسِة، َغْيَر ثَاِلَباٍت، َغْيَر ُمْسَتْعَبَداٍت ِلْلَخْمِر اْلَكِثيـِر، َكذِلَك الْ 3"بتقول،  3:2تيطس 
ــــَالَح،  َمــــاٍت الص4ُمَعل ، ــــْبَن َأْوَالَدُهــــن ُمــــَتَعقَالٍت، 5ِلَكــــْي َيْنَصــــْحَن اْلَحــــَدثَاِت َأْن َيُكــــن ُمِحبــــاٍت ِلِرَجــــاِلِهن َوُيْحِب

، ِلَكْي َال ُيَجدَف َعَلى َكِلَمِة اهللاِ َعفِ  َصاِلَحاٍت، َخاِضَعاٍت ِلِرَجاِلِهن ، يَفاٍت، ُمَالِزَماٍت ُبُيوَتُهن."  
  

َألنـُه َقـْد َظَهـَرْت ِنْعَمـُة اِهللا اْلُمَخلَصـُة، ِلَجِميـِع النـاِس، 11"، 11سيبوا األعداد اللي في الُنص ونقـرا مـن عـدد 
ــًة 12 ــُمَعلَم ــي اْلَع ــَوى ِف ــر َوالتْق ــيَش ِبالتَعقــِل َواْلِب ــَهَواِت اْلَعاَلِميــَة، َوَنِع اَنــا َأْن ُنْنِكــَر اْلُفُجــوَر َوالشاَلِم اْلَحاِضــِر، ِإي
ِذي َبـَذَل َنْفَسـُه َألْجِلَنـا، الـ14ُمْنَتِظِريَن الرَجاَء اْلُمَبـاَرَك َوُظُهـوَر َمْجـِد اِهللا اْلَعِظـيِم َوُمَخلِصـَنا َيُسـوَع اْلَمِسـيِح، 13

ا َغُيوًرا ِفي َأْعَمال َحَسَنةٍ  َر ِلَنْفِسِه َشْعًبا َخاصِإْثٍم، َوُيَطه 15. ِلَكْي َيْفِدَيَنا ِمْن ُكل ْخ ِبُكلْم ِبهِذِه، َوِعْظ، َوَوبَتَكل
  ".َال َيْسَتِهْن ِبَك َأَحدٌ . ُسْلَطانٍ 
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ني هابتدي بالمشقلب من ورا لقدام لحد مـا نوصـل لفقرتنـا األساسـية فـي تـيطس اللي هأعمله النهارده هو إ
الزم نــدرك ان الكــالم المكتــوب عــن األنوثــة، األنوثــة اللــي . 15هنبتــدي مــن عــدد . 5لعــدد  3مــن عــدد  2

الرســالة دي هــي . الكــالم ده مــش جــاي مــن فــراغ لكــن فيــه خلفيــة ورا الكــالم ده.. بحســب الكتــاب المقــدس
رسالة موجهه من بولس لتيطس اللي كان قائد في الكنيسة والرسالة دي بتـتكلم عـن إزاي يكـون  عبارة عن

  . بيعلم ويوعظ األحداث سواء بنات أو والد وكمان الستات والرجالة األكبر منهم في السن
  

، َوَوبــْخ ِبُكــل َتَكلــْم ِبهــِذِه، َوِعــظْ 15: "15خــر بمنتهــى الثقــة الُجمــل دي، بيقــول فــي عــدد بــولس بيقــول فــي األ
الحـق وأساسـية عشـان نفهـم  االحاجـات اللـي هـأفكركم بيهـا مهمـة جـدً .. عـايز أفكـركم بكـذا حاجـة" .ُسْلَطانٍ 

  . عايز أفكركم بالحاجات دي في أول السلسلة. اللي في السلسلة دي
  

ــواعظ أول حاجــة هــي إن ــد لســلطان ال َوبــْخ ِبُكــل ِعــْظ، وَ "اآليــات بتقــول، . كلمــة اهللا هــي المصــدر الوحي
النهارده بنالقي ناس بتقف قدام شعب اهللا وبيقولوا أي كالم فارغ، بيقولوا كالم مـش موجـود فـي "  .ُسْلَطانٍ 

أشـارككم بيهـا عشـان بأشـوفها  ادي حاجة على قلبـي جـدً . هم سلطان كقادة روحيينلي نوبيدعوا إكلمة اهللا 
  . لروحي والقيادة الروحيةفي كنايسنا ومجتمعاتنا خاصًة في غياب السلطان ا

  
طيـب إيـه اللـي يخليـك تفتكـر انـك "وأنا عارف إني بمجرد إني بأقول الكالم ده، فيـه نـاس مـنكم هتسـألني، 

  . وده يخليني أفكركم بكذا حاجة" انت عندك سلطان؟
  

فيــه نــاس بتقــول انــه . ، مــش حاجــة مبنيــة علــى هــو مــينمــش حاجــة شخصــيةســلطان الــواعظ : أول حاجــة
وفيه ناس تانية مش بتعتقد في الكالم ده لكنها بتقول انه مادام . لواعظ قال كذا يبقى أكيد هو صحمادام ا

احنا كلنا عارفين انه فيه ناس كتيرة أوي لسه ماصـدقتش فـي المسـيح ... الواعظ قال كده، يبقى أكيد غلط
لــق بشــخص بــدل مــا والنــاس دي بيبقــى إيمــانهم متع. يصــدقوا واعــظ مــتحمس وعنــده كاريزمــاممكــن لكــنهم 

  . عشان كده سلطان الواعظ مش حاجة شخصية. يكون في شخص المسيح
  

ــاني حاجــة، الموضــوع  ــةت وأقصــد بــالكالم ده انــه فيــه منظمــات كتيــرة . مــش بيتبــع منظمــة أو طايفــة معين
ات اللـي بـأتكلم لكـن المنظمـ.. وكنايس، وطوايف وحاجـات كتيـر مـش هأقـدر أكـون بـأذكر كـل واحـدة فـيهم
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وأي حاجة الكنيسـة دي  ..سلطان بعيد عن الكتاب المقدس، تعاليم الكنيسة ليهاحتى ن ي بيقولوا إعنها د
  . أو الطايفة دي تقولها يبقى بيجزموا بالكالم ده وبيبقى موثوق فيه باإلضافة للكتاب المقدس

  
مـش : اثانًيـ. طانكلمة اهللا هي مصـدر الـواعظ الوحيـد للسـل: الً يبقى أو . بالمرة ا كالم مش مظبوطوده طبعً 

  . بيتبع منظمة أو طايفة معينة
  

ن أفكـارهم، آرائهـم ونظريـاتهم فيـه وعـاظ كتيـر بيفتكـروا إ. مـش سـلطان عقلـيسلطان الـواعظ : تالت حاجة
ين بيبتدوا يتكبروا وهما بيدرسوا الكلمـة، المزعومأو علماء الكتاب المقدس فتالقي الالهوتيين . انسلط ليها

م يتملي أكترـ تالقي ان أذهانهم بترتفع علـى كلمـة اهللا وبينتقـدوا كلمـة اهللا وكأنهـا فـي وكل ما يكبروا وذهنه
مـن  كليـة مسـيحيةلما تالقي أسـتاذ فـي  ..المسيحية الكلياتواألمر ده شائع بالذات في . مستوى أقل منهم

. ق الكتاب المقـدسهنه وافكاره فو المفترض انه مؤمن وتالقيه بينقد الكتاب المقدس لدرجة انه بيّعلي من ذ
  .هو مالهوش أي نوع من السلطان في الحالة دي

  
لسـان لكـن  ي صـراحةً د فكرةواألمر ده بيحصل كتير بين الوعاظ، وبرغم ان قسس كتير مـش بيشـاركوا بـال

دي بتبان  طريقة تفكيرهموتالقي ان ." ن أفكاري أحسن من أفكار اهللاأعتقد إ"، حال القسس والوعاظ بيقول
. ألنهـم مـش بـس بيشـاركوا بكـالم اهللا لكـن كمـان بيشـاركوا بأفكـارهم وآراهـم. اللي بيوعظوا بيهـا في الطريقة

عـايز أفكــركم ان ســلطاني قــدامكم مــش َمبنــي علــى أفكــاري، ســلطاني مــش َمبنــي علــى دراســتي أو تعليمــي 
  .ألن سلطان الواعظ مش سلطان ذهني أو فكري

  
محتــاجين . Dr. Phil دكتــور فيــل كتــور نفســي زيأنــا مــش د. مــش ســلطان نفســيكمــان ســلطان الــواعظ 

احنا يمكن بنضحك على الكالم ده لكـن فيـه نـاس كتيـر أوي فـي : ده ملك تعرفوا كويس الكالم اللي هأقوله
نفســــيين وهميــــين كنايســـنا النهــــارده بيبصــــوا علــــى القســــس اللــــي فــــي كنايســــهم وبيشــــوفوهم وكــــأنهم دكــــاترة 

دي بيـأثر علـى الطريقـة اللـي بنـوعظ بيهـا . ألي سؤال ممكـن يسـألوهن عندهم األجوبة ومشيريين رائعين وإ 
عشان كده تالقي وعاظ كتـار أوي بيتضـغطوا لمـا يحسـوا انهـم الزم يجـاوبوا علـى كـل األسـئلة اللـي النـاس 

  . بتسألها
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قسـس كتيـر بيوعظـوا " :فـي مقولتـه Walter Kaiser والتـر كايسـر أحسن واحد بيلخص لنا الكالم ده هـو
ن ًال إن الناس مش بتدرك أص، لدرجة إمن الكتاب المقدسبس جملة وال اتنين فيها تير ويذكروا عظات ك
قسـس كتيـر قـرروا ان اسـتخدام الكتـاب المقـدس بيعـوقهم عـن انهـم . قال حاجة من الكتاب المقدسالواعظ 

مـن كتـب علـم عشان كده، اتجهـوا انهـم يوجهـوا وعظـاتهم ويصـوغوها . يسددوا احتياجات األجيال المختلفة
ننـا نسـّمع اتجـاه السـوق بيطالـب إ. نا المسيحيةاتبالنفس واإلصالح الشخصي والكتب دي تالقيها ملت مكت

فــي المــذابح الضــخمة اللــي احنــا  احنــا عــايزينهم يرجعــوا ويــدفعوا ثمــنالنــاس اللــي همــا عــايزين يســمعوه لــو 
  ."بنيناها

  
عايز أفكركم ان لو انتوا بتدوروا على عقيدة بالظبط هدفي هنا مش إني انتقد علم النفس أو المشورة لكني 

غلـط النـك مـش هتالقـي فيـه اللـي مكـان  وحلقاتنـا دي زي كتب المساعدة الذاتية، يبقى اجتمـاع العبـادة ده
سـلطان الـواعظ مـش شخصـي، ... براعتي فـي األمـور النفسـيةسلطاني مش َمبني على . انت بتدور عليه

   ..ومش نفسي مش َمبني على منظمة ، مش ذهني
  
النهـارده  اسـايد جـدً فكـر  لكنـهخـداع بالنسـبة لينـا ده أكثـر جـزء يمكـن . خر حاجة هي ان سلطان الواعظآو 

الفكــرة دي بتقــول انــه مــاينفعش حــد يــتكلم عــن حاجــة إال لــو كــان اختبرهــا أو مــر . ومنتشــر فــي الكنيســة
   .هي دي الطريقة الوحيدة اللي تخلينا نقدر نتكلم بسلطان... بيها
  
. حسن شـخص ممكـن يسـاعدني هـو شـخص برضـه زنـىأنا زنيت يبقى أنه لو من هنا بقى عندنا تخيل إ 

ولــو كــان فيــه خطيــة معينــة فــي حيــاتي يبقــى أحســن شــخص ممكــن يســاعدني، الشــخص اللــي ليــه ســلطان 
لـو كـان الكـالم ألنـه ! اجـدً  تضـحكأحبائي، دي حاجة . على حياتي هو حد كان بيعاني من نفس الخطية

  . ه حقيقي، يبقى يسوع نفسه ماعندهوش حاجة يقدمها لناد
  

ن يسوع عمره ما استسلم للزنا، للفسق، للكذب، للغش أو ألي حاجة مـن الحاجـات اللـي لكن نشكر الرب إ
وعشان كده، هو وحده اللي يقدر يساعدنا نعدي فـي  ..ستسلمش وال مرةا ما. بنالقي نفسنا بنصارع معاها

لكــن . ا نقــول ان الســلطان تجريبــي، ده بيضــعف أســاس االنجيــل وشــخص المســيحألننــا لمــ. الحاجــات دي
  !سلطان الواعظ هو وال حاجة من الحاجات دي ألن سلطان الواعظ هو سلطان كتابي فقط
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. سـلطان أي حـد يقـف قـدام شـعب اهللا الزم يكـون مصـدره كلمـة اهللا... عايز أفكركم بالكالم ده مـن البدايـة

 15:2لم بكـالم اهللا وكالمـه متوافـق مـع كلمـة اهللا يبقـى ليـه سـلطان زي مـا تـيطس ومادام الشخص ده بيـتك
لكن اللحظة اللـي المـتكلم بيسـيب فيهـا كلمـة اهللا وبيبتـدي يـتكلم بأفكـاره ورغباتـه ". ِبُكل ُسْلَطانٍ  "لنا، ل بتقو 

  . وآرائه، بيفقد السلطان اللي ليه
  

هكـذا "لقـديم، كـان النبـي بيقـف قـدام شـعب اهللا وبيقـول إيـه؟ فـي العهـد ا. كل السلطان َمبني على كلمـة اهللا
لــو انــت هتقــف قــدام !!! "هكــذا يقــول الــرب... "، وبعــدها بيقــول الرســالة اللــي مــن اهللا للشــعب"يقــول الــرب

وتعـرف كالمـه كـويس أوي ... يبقى أحسـن لـك تعـرف الـرب بيقـول إيـه" هكذا يقول الرب"شعب اهللا وتقول 
   .تمثل كلمة اهللاا لو ه

  
أنـا "أنـا عـارف انـه فيـه نـاس مـنكم بتفكـر وتقـول، . كـل السـلطان مـرتبط بكلمـة اهللا: الصـورة قـدامنا كالتـالي

عايزكم تركزوا " انت ليه بتتكلم عن الوعظ؟ إيه الهدف من الكالم ده؟.. كنت فاكر اننا هنتكلم عن األنوثة
هنـتكلم كمـان عـن و وبيـة، نوثـة وعـن العز األعـن  ةالجايـ والحلقـات احنـا هنـتكلم فـي الحلقـة دي.. معايـا هنـا

  . هنتكلم عن كل الحاجات دي.. هنتكلم كمان عن الرجولة. األبناءالجواز وعن األبوة واألمومة وعن 
  

.. بالـذات فـي سلسـلة زي دي حلقـة ورا حلقـة ذهننـاتفضـل فـي  أفكركم من البداية بحاجـة أتمنـى عايزلكن 
ألنه لو كان َمبني على أنا . ني مش َمبني على أنا مينعايز أفكركم ان سلطاني مش شخصي وان سلطا

 ا يكـون صـعب علـي هـ بالتـالي ..عشان ببساطة أنا مش واحدة سـت ،مين، ده كان هيبقى مشكلة النهارده
  .أتكلم عن األنوثة النهارده لو سلطاني َمبني على هويتيإني 

  
ني، أنـا مـش بـأدعي الحكمـة من فضلكم اسـمعو . عقليالسلطان مش شخصي، مش مرتبط بمنظمة، مش 

... أنا مش بأدعي الكـالم ده. ندي األجوبة لكل صراعاتكم، ظروفكم في جوازاتكم وبيوتكمعن ال بادعي إو 
فيـه ظـروف كتيـر كـل واحـد فينـا بيمـر فيهـا مـن  ده أمـر خطيـر ألن. السلطان مش نفسـي وال تجريبـيألن 

تلفـة عـن التـاني، كـل واحـد ليـه ماضـي مختلـف، كـل واحـد فينـا ظروفـه مخ.. ناحية بيوتنـا، مواقـف مختلفـة
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كتيــر صــراعات مؤلمــة مــن الماضــي ويمكــن  امختلــف، صــراعات مختلفــة، مشــاعر مختلفــة وأحياًنــ وضــع
  . كمان صراعات مؤلمة بيمر بيها دلوقتي

  
ا ننــا لمــا نــبص علــى كلمــة اهللا، ســاعات كلمــة اهللا هــقيقــة هــي إالح.. أكــون صــريح معــاكم مــن البدايــةا هــ

تجربـة كبيـرة  ا يكون فـيهفي أوقات تانية نه إأصدق بو . ا وتخلينا نتكلم بجرأة وبقوة وكأنها بتتحداناتواجهن
هو مش عارف . ف هو بيتكلم عن إيهالراجل ده مش عار "ويقول،  ا يكون بيهمس في ودانكمألن العدو ه

  ".الكالم ده ماينفعش يتطبق عليك. نت بتمر بإيهأ
  
وتــروح تــدور علــى شــخص متوافــق معــاك فــي  مــا تســمعليش ك مــدفوعتحس إنــتحــس انــك بتتجــرب وبـــ فــ

لكن عايز أفكـركم مـن بدايـة السلسـلة دي إنـي مـش . وممكن تالقي حد متوافق معاك في أفكارك ..أفكارك
فـي السلســلة و لمـا بنـبص علــى كلمـة اهللا النهـارده : ببسـاطة عـايز أســألكم سـؤال. فـارق معايـا رأيكـم فــّي إيـه

يــه وبغــض النظــر عــن رأيكــم فــّي، هــو ده اللــي ل" هــل كلمــة اهللا بتقــول الكــالم ده؟"نكــون بنتأكــد دي، الزم 
توافق مـع كـالم اهللا ألن ده بيتتطلـب حاجـات معينـة اللي باقوله مالكالم أولوية في حياتكم انكم تتأكدوا إن 

  . منك كتابع للمسيح
  

ه بيتوجه ملك على حياتك؟ ده هيكـون بيخضـع هل لما انت بتسمع كلمة اهللا بتقول إيه، هل د: السؤال هو
عايز أفكركم انـه مفـيش . حياتك لكلمته وكمان بيخضع الطريقة اللي انت بتتجاوب بيها في موقف أسرتك

سلطان على حياتنا وعلى عائلتنا من غير الكلمة وأنا عايز على أد ما أقـدر أكـون قريـب للكلمـة ألنـي لـو 
لكـن طالمـا كلمـة اهللا هـي اللـي بـُتعلن، يبقـى عـايز . جـوني مـن هنـاضليت وبعدت عن الكلمة، تقـدروا تخر 

واحـدة  كلعلى كلمة اهللا، أتمني انه  النهارده بناءً . أشجعكم انكم تسمعوا ليها وكمان أصلي انكم تتطبقوها
تتشــجع بكلمــة اهللا لكــن ممكــن كمــان ان نفــس الكلمــة اللــي تشــجعها ممكــن ســت تكــون بتســمعني النهــارده 

  .تغضبهاكمان تكون ب
  

أنــا أصــلي ان بقــوة الــروح القــدس ان اهللا يكــون بيســتخدم كلمتــه ويكــون بيطبقهــا علــى كــل واحــد بيســمعني 
يـارب، "خلونا ننفتح النهارده على اهللا ونقوله، . عشان كده بأدعوكم انكم توافقوني في الِطلبة دي. النهارده

هر في عائلتنـا وعشـان كـده، احنـا مسـتعدين بنصلي ان اللي هتعلنه لينا من كلمتك النهارده، انه يكون ظا



 1الروابط 

7 

وبعد ما أعلننا عن انفتاحنا واستعدادانا اننا نسمع كالم اهللا لينا النهـارده، وبمـا ." نسمع كلمتك لينا النهارده
ده .... انــه مــش َمبنــي علــى أنــا هأقــدم لكــم إيــه النهــارده لكنــه َمبنــي علــى كــالم اهللا هيقــدم لنــا إيــه النهــارده

  .تانية مهمة عايز أفكركم بيهايقودنا لحاجة 
  

كلمـة اهللا هـي المصـدر األساسـي فـي ُمسـائلة مصدر سـلطان الـواعظ لكـن كمـان  ياهللا ه ةممش بس كل
انه هييجي اليوم اللي هاقف فيه قدام اهللا وأعطي .. وهأشارككم بحاجة أتمني انها تكون بتشجعكم. الواعظ

 الحلقـاتاجات الصعبة اللـي هتقـابلني النهـارده وفـي وعشان كده حاجة من الح. حساب عن اللي انا قولته
أصـدق ان دي أحسـن حاجـة لشـعب بالجايه هـي إنـي أتكلـم بجـرأة إلنـي مسـؤول قـدام اهللا إنـي أعمـل كـده و 

  . اهللا
  

مزاج وثقافة الناس في القرن  معبغض النظر إذا كانت ماشية  يعلن الكلمةنه الواعظ هيتحاسب قدام اهللا إ
وكمـــان الـــواعظ  ،علـــن الكلمـــةأ هـــلقـــدام اهللا  وهـــا ُيســـائلالـــواعظ عنـــده مســـؤولية . و ألأ الواحـــد والعشـــرين

ُمَقـدًما 7"لنـا،  بتقولـه 7:2ده اللي تيطس . وطبقها في حياته وال أل عاش الكلمةهُيحاسب قدام اهللا إذا كان 
ــْدَوًة ِلَألْعَمــاِل اْلَحَســَنةِ  . ي الزم نواجههــا واحنــا بنــتكلم عــن األســرةودي الحقيقــة اللــ". َنْفَســَك ِفــي ُكــل َشــْيٍء ُق

بيتحـداني كـزوج وأب وحتى برغم إني بأتكلم عن األنوثة وأنا مـاليش عالقـة بالموضـوع ده، لكـن الموضـوع 
الجايــه، هنــتكلم عــن الــزواج وعــن الرجولــة بحســب فكــر  الحلقــاتفــي . ألنــه بيــتكلم عــن مراتــي وأم عيــالي

عـايز أقـولكم ان اهللا كـان بيقـولي زي مـا بـولس  .ع تانية مختلفةالكتاب المقدس وهنكون بنتكلم عن مواضي
  !كان بيقول لتيطس وهو إني محتاج أكون قدوة

  
عشــان كــده عــايز أطلــب مــنكم انكــم تصــلوا لــي وتصــلوا مــن أجــل أســرتي ان اهللا يــدينا نعمــة نســلك حســب 

لكـم بـين الحاجـات اللـي كنـا  عـايز أكـون بـأربط. والحاجتين اللي فكـرتكم بـيهم همـا أساسـنا النهـارده. كلمته
عـايز . تنـااللي احنا بندرسـه دلـوقتي واحنـا بنـبص علـى عائالو  في السلسلة اللي فاتت عن البشارةبندرسها 

  .بتأثر على عائالتنا بطريقتين رئيسيتين وعين وعايزكم تشوفوا إزاي البشارةأوريكم الصلة بين الموض
  

هــي  بشــارة اإلنجيــلللــي هنــتكلم فيــه النهــارده، هنالقــي ان الطريقــة األولــى، بالــذات فــي موضــوع األنوثــة ا
.. اللي فاتوا حلقةاحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الكام  .أساس األنوثة اللي بحسب فكر الكتاب المقدس
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. هــي مبنــى كامــل موجــود فيــه كــل الفصــول البشــارةهــي مــش فصــل هتشــارك فيــه كمســيحي لكــن  البشــارة
ــوي كــل جا البشــارة ـــ 11مــن  2نــب مــن جوانــب حياتنــا وده اللــي بيقولــه هنــا فــي تــيطس بتغطــي وتّق . 14ل
ــَهَواِت 12َألنــُه َقــْد َظَهــَرْت ِنْعَمــُة اِهللا اْلُمَخلَصــُة، ِلَجِميــِع النــاِس، 11"بيقــول،  اَنــا َأْن ُنْنِكــَر اْلُفُجــوَر َوالشَمــًة ِإيُمَعل

ُمْنَتِظـِريَن الرَجـاَء اْلُمَبـاَرَك َوُظُهـوَر َمْجـِد اِهللا 13ِبر َوالتْقـَوى ِفـي اْلَعـاَلِم اْلَحاِضـِر، اْلَعاَلِميَة، َوَنِعيَش ِبالتَعقِل َوالْ 
ْعًبا الـِذي َبـَذَل َنْفَسـُه َألْجِلَنـا، ِلَكـْي َيْفـِدَيَنا ِمـْن ُكـل ِإثْـٍم، َوُيَطهـَر ِلَنْفِسـِه َشـ14اْلَعِظيِم َوُمَخلِصَنا َيُسوَع اْلَمِسـيِح، 

ا َغُيوًرا ِفي َأْعَمال َحَسَنةٍ  َخاص."  
  

الكالم كـان موجـه مـرة لألحـداث، . بولس قعد عشر أعداد ينصحهم يعملوا حاجات معينة. البشارةهي دي 
وبيقـول السـبب اللـي . مرة للشيوخ، مرة للحدثات أو الشابات، ومرة للستات الكبـار أو العجـائز، ومـرة للعبيـد

بتعمــل  البشــارةإزاي بقــى . تغطــي كــل مجــاالت حياتنــاو  تقــوي البشــارةدي هــو ان عشــانه بنعمــل الحاجــات 
  كده؟

  
نعمــة اهللا . 11وده عــدد  نعمــة اهللا بتغطــي وتســتر ماضــينابتقولهــا لنــا هـي ان النعمــة،  البشــارةأول حاجـة 

ولـد مـن نعمـة اهللا هـي اللـي بتخلينـا نت. للوالدة الجديدة... بتغطي ماضينا وعشان كده هو وصلنا للخالص
لكـن الموضـوع مـش بينتهـي عنـد النقطـة دي، ده مـش . جديد، النعمة هي اللي بتخلينا نصدق في المسيح

بــس بيعنــي انــك خرجــت مــن طــابور النــاس اللــي رايحــة جهــنم وانــك دلــوقتي فــي طــابور النــاس اللــي رايحــة 
لكـن ! ن جديـد، لألبـد، اتولـدت مـانت بقيـت ُمَخلـص. بداية الخالص ال، دي... السما وان كل حاجة تمام

  ..نا انه مش بس نعمته بتغطي الماضيلل الصورة الكاملة بتقو 
  

عـايز أقـول لكـل حـد . يـا مـؤمن، النعمـة هـي المـدرس بتاعـك. نعمـة اهللا بتـدينا القـوة لحاضـرنالكن كمـان 
به بيسمعني وبيتبع المسيح، ان النعمة هي اللي بتعلمك وبتـدربك وبتتلمـذك فـي كـل يـوم عشـان تنمـو وتشـا

  . يقول اننا بنتتطهر 14عدد . صورة المسيح
  

بقوتهــا  2وعلــى حســب الصــورة اللــي قــدامنا، مفــيش أي ســت هتقــدر تعــيش الصــورة الموجــودة فــي تــيطس 
ومفـيش راجـل يقـدر يعـيش الرجولـة اللـي بحسـب الكتـاب . انتي محتاجة النعمة عشان تعملـي كـده. لوحدها

والطريقــة الوحيــدة . نعمــة اهللا بتــدينا القــوة لحاضــرنا. ل كــدهالمقــدس بقوتــه، انــت محتــاج النعمــة عشــان تعمــ
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هـي أسـاس كـل  والبشـارة، نعيش كأوالد هـي نعمـة اهللا نا نعيش في جوازاتنا، نعيش كآباء وأمهاتاللي تخلي
  ..بتقوينا نعيش حاضرنانعمته بتغطي ماضينا، نعمته . نعمة اهللا بتدربنا على األمور دي. حاجة

  
ُمْنَتِظـِريَن الرَجـاَء اْلُمَبـاَرَك َوُظُهـوَر َمْجـِد 13"بيقـول، اللي  13نشوف ده في عدد . لناونعمته بتضمن مستقب

  ".اِهللا اْلَعِظيِم َوُمَخلِصَنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
  

مـش بـس و . نعمـة اهللا بتغطـي وتقّـوي الصـورة بالكامـل. هـي أسـاس كـل حاجـة هنقراهـا البشارةشوفتوا إزاي 
عـايز . هـي الهـدف مـن األنوثـة اللـي بحسـب الكتـاب المقـدس البشـارة كمـانص، لكـن أسـاس الخـال البشارة

واللـي بـولس بيسـتخدم فـيهم ُجمـل تفيـد الهـدف يعنـي هـو قـال  2أوريكم في تالت أعداد مختلفة في تيطس 
  . وصية وبيقول بعدها ليه المفروض اننا نعمل الكالم ده، بيقول الهدف من اننا نطيع الوصية دي

  
بــيكلم العبيــد . توضــيح الهــدف 10وهنالقــي انــه فــي اخــر عــدد  10و  9عــدد  2ايــا علــى تــيطس بصــوا مع
َغْيـَر ُمْخَتِلِسـيَن، َبـْل 10َواْلَعِبيَد َأْن َيْخَضُعوا ِلَساَدِتِهْم، َوُيْرُضوُهْم ِفي ُكل َشْيٍء، َغْيَر ُمَناِقِضـيَن، 9"وبيقولهم، 

ِلَكـْي ُيَزيُنـوا َتْعِلـيَم ُمَخلِصـَنا اِهللا ِفـي ُكـل  -هيوضح لهـم الهـدف ويكمـل يقـول  -ُمَقدِميَن ُكل َأَماَنٍة َصاِلَحٍة، 
  ".َشْيءٍ 

  
بــيكلم  7فــي عــدد . عشــان كــده همــا محتــاجين يطيعــوا الوصــايا عشــان يظهــروا جمــال تعــاليم اهللا مخلصــنا

َوَكَالًمـا َصـِحيًحا َغْيـَر 8ًة، َوَوَقـاًرا، َوإِْخَالًصـا، َوُمَقدًما ِفي التْعِليِم َنَقاوَ "له، ل األحداث وبيخاطب تيطس ويقو 
  ".َمُلوٍم، ِلَكْي ُيْخَزى اْلُمَضاد، ِإْذ َلْيَس َلُه َشْيٌء َرِديٌء َيُقوُلُه َعْنُكمْ 

  
 ِلَكـْي َيْنَصـْحَن اْلَحـَدثَاِت َأْن َيُكـن 4"ويقـول،  4نركز على كالمه للحدثات لما يبتدي يكلمهـم مـن عـدد خلونا 

 ، َوُيْحِبْبَن َأْوَالَدُهن اٍت ِلِرَجاِلِهن5ُمِحب ، َصاِلَحاٍت، َخاِضَعاٍت ِلِرَجـاِلِهن ، َالٍت، َعِفيَفاٍت، ُمَالِزَماٍت ُبُيوَتُهنُمَتَعق
ا فالصــورة اللــي بيرسـمها لنــا هنــا هــي انــه إذ ."ِلَكــْي َال ُيَجـدَف َعَلــى َكِلَمــِة اهللاِ  -هـيعلن لهــم عــن الهــدف  -

ســلكنا بالطريقــة دي، ماحــدش هيجــدف علــى كلمــة اهللا، ماحــدش هيقــدر يقــول حاجــة وحشــة علينــا والنــاس 
  . ساعتها تقدر تشوف روعة وجمال اهللا مخلصنا
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عشان كده عايز أفكر السـتات اللـي بيسـمعوني النهـارده ان واحنـا بنـتكلم عـن األنوثـة، الهـدف مـن األنوثـة 
الهدف هو مش اننا نتشـكل بحسـب . مش عشان راحة المجتمع ، هوالً اللي بحسب فكر الكتاب المقدس أو 

الزم نـدرك . المجتمع متوقع مننا أنوثتنا يبقى شـكلهاعامل إزايما المجتمع والثقافة اللي حوالينا أو بحسب 
بــولس كــان بيكتــب الكــالم ده لنــاس ألول مــرة بيشــوفوا تــأثير  ،انــه فــي القــرن األول، وقــت مــيالد المســيحية

وألول مـــرة، أمهـــات وآبـــاء وأزواج وزوجـــات وأوالد الزم ياخـــدوا بـــالهم مـــن . علـــى البيـــت شـــكله إيـــهالمســـيح 
  . سلوكهم ويوروا العالم الوثني اللي حواليهم الفرق الي المسيح يقدر يعمله في بيوتهم

  
كــل الحاجـــات اللــي كانــت بتتطلــب مــنهم انهـــم يعملوهــا فــي العهــد الجديــد كانـــت . ده ماكــانش أمــر ســهل

وبـرغم انـه مفـيش عالقـة مباشـرة بينـا وبـين النـاس اللـي فـي . اطة عكس المجتمع والثقافة اللـي حـواليهمببس
مفـيش شـك .. القرن األول، لكن مفيش شك ان العيلة اللـي أساسـها المسـيح بتتهـاجم النهـارده فـي مجتمعنـا

مجتمع اللي احنـا عايشـين تخلينا نثور ضد الا الجايه ه الحلقاتان الحاجات اللي الكتاب هيعلمها لنا في 
نكـون فـي القالـب اللـي المجتمـع عايزنـا  هـل هـا نقـرر إذا كنـا عـايزين نتشـكل وال أل،والزم من البدايـة . فيه

  . الكالم ده مش لراحة المجتمع...  .عايزين نتشكل بحسب اللي اهللا بيقول عنه انه صح والنكونه 
  

. الشخصــي مـش التفضـيلاب المقـدس هـو برضــه تـاني حاجـة، الهــدف مـن األنوثـة اللــي بحسـب فكـر الكتــ
لكننا محتاجين نـدرك ان الهـدف  حلقتينأحبائي، دي حاجة مهمة أوي، احنا هنتعمق في الجزءية دي بعد 

مــش مقصــود . شــبعك الشخصــيمــش  الهــدف مــن العيلــة، أبهــات وأمهــاتمــن الــزواج أو مــن اننــا نكــون 
م يخلـوا الـدنيا مريحـة بالنسـبة لكـم، مـش الهـدف مـنهم بالوصايا اللي هنبص عليها في الكتاب النهـارده انهـ

  . بيها يبالِشبع بالطريقة اللي انت بتفكر  يان الدنيا تبقى على مزاجك عشان تحس
  

ن الجــــواز مــــش مشــــبع أو ان األبــــوة أو األمومــــة مــــش إلكــــم ل أنــــا مــــش بــــأفكركم بــــالكالم ده عشــــان أقــــو 
يقـة همـا حاجـات رائعـة لمـا يكونـوا بيحصـلوا بالطر ال، هما حاجات كويسة واحنا هنشـوف إزاي ... مشبعين

ة هي اننا محتاجين نعرف من البداية اننا مش الهدف من الموضوع ده كله، لكن الحقيق. اللي اهللا صممها
الهـــدف هـــو مجـــد اهللا والهـــدف مـــن الـــزواج هـــو اننـــا نعلـــن عـــن مجـــد اهللا واننـــا نظهـــر روعـــة وجمـــال إلهنـــا 

  . ومخلصنا وتعاليمه
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الهدف من حياتنا ومن عائالتنا هو اننـا نعلـن عـن . ألبوة واألمومة هو اننا نعلن عن مجد اهللالهدف من ا
والمفتـاح هــو . وعشـان نوصـل للهـدف، احنـا بنضـحي بحاجــات مفضـلة عنـدنا وبنضـحي براحتنـا. مجـد اهللا

تمــع وال الهـدف مـن األنوثــة اللـي بحسـب الكتـاب المقـدس مـش راحـة المج. اننـا مـن البدايـة نـدرك األمـر ده
لكن الهدف من األنوثة اللي بحسب الكتاب المقدس هو اننا نظهر جمال المسيح، هو . التمييز الشخصي

  . اننا نظهر روعة وجمال تعاليم المسيح
  

يا سـيداتي، هنركـز علـى إزاي ممكـن نعـيش النهـارده؟ إزاي ممكـن نعـيش . هو ده اللي هنكون بنركز عليه
ك لكـن لـو شـغلِ . ياتنـا؟ وهـو ده السـؤال اللـي الزم يكـون شـغلنا الشـاغلبطريقة بتظهر رسالة المسـيح فـي ح

ك أو ان حياتك تبقى سهلة، يبقى ساعتها الكلمة مش الشاغل في حياتك هو إزاي كل حاجة تحصل لخيرِ 
اللحظـة اللـي بنـدرك فيهـا ان هـدفنا هـو اننـا نظهـر جمـال المسـيح، . هتكون مهمة بالنسبة لك والحتياجاتك

اننـا نظهـر جمـال المسـيح، ونتـتمم ... ش اللي على قلب اهللا لحياتنا سواء كنا رجالة أو سـتاتساعتها بنعي
إرسالية المسـيح عشـان ماحـدش يجـدف علـى كلمـة اهللا، عشـان ماحـدش يقـول حاجـة وحشـة علينـا، عشـان 

ي القـرن المجتمع الوثني اللي حوالينـا يشـوفوا تـأثير الرسـالة علـى بيوتنـا وعائالتنـا بـالظبط زي مـا حصـل فـ
هل احنا مدركين عظمة االحتياج الموجود النهارده؟ في وسط عالم غير مؤمن، في أمريكا، الناس . األول

بتعمله؟ عيلتكوا زيها زي العائالت اللي  البشارةإيه الفرق اللي "بتبص على العائالت في الكنيسة وبتقول، 
  "فين الفرق؟... بره الكنيسة

  
ظـروف أسـرية ب مـروافيه سـتات ورجالـة  ك إن وسط اللي بيسمعوني غالًبامحتاج أحترس ألني مدر هنا أنا 

ومـش بـس رجالـة وسـتات مطلقـين لكـن .. طـالق فـي حـاالت. بتظهر مجـد المسـيح فـي الماضـيماكانتش 
نسـبح اهللا مـن . صـورة النعمـة تفضـل قـدامنا اعشان كده من البدايـة عـايز دايًمـ.. والدهميمكن كمان سابوا 

  .ه اللي بتغطي ماضينانعمت.. أجل نعمته
  

فـي حياتـك، فـي عيلتـك أو فـي ماضـيك  مشـابهأكيد مش قصدي إني أحسسك بالـذنب لـو انـت فـي موقـف 
وفي نفس الوقت أنا عارف انه علـى مـر السلسـلة . نعمة اهللا بتغطي وتستر ماضينا.. ماكانتش بتمجد اهللا

بيصــــارعوا انهـــم يرعـــوا والدهــــم، دي هيكـــون فيـــه ســـتات ورجالــــة بيصـــارعوا انهـــم يفضــــلوا فـــي جـــوازاتهم، 
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عايز أشـجعكم انكـم تفضـلوا متماسـكين بنعمـة المسـيح، عـايزكم أشـجعكم . بيصارعوا في أمور عائلية كتيرة
  . الوقت الجايبكل حاجة فّي انكم تفضلوا متماسكين بنعمة المسيح وتصمدوا 

  
ونقـول  جه عشان نرفـع السـقف عشان الوقت عايز أوجه كالمي للرجالة والستات، بالذات الستات النهارده

ألن العــالم محتــاج يشــوف ده، محتــاج يشــوف " نهــا فــي حياتنــايواحنــا مطبق البشــارةهــو ده شــكل "كســتات، 
ــا بــأتمنى وأصــلي انكــم كمــان . حيــة فــي حيــاتكم، العــالم محتــاج يشــوف ده فــي رجالــة الكنيســة البشــارة وأن

  .Brook Hills كنيستنا فيحية في عائالت  البشارةتشاركوني الصالة ان اهللا يظهر 
  
أصـلي ان ب. أصلي ان اهللا يعلن عن قوة رسالته في انه يشفي ويسترد ويحرر ويفرح عائالت في كنيسـتناب

والمــؤمنين  Birminghamفــي كنيســتنا فالنــاس اللــي فــي  البشــارةاهللا يعيــد تشــكيل جــوازات تعلــن عــن قــوة 
صــالحة ويشــوفوا ان المســيح جــذاب بســبب  البشــارةوفــي كــل األمــم يشــوفوا ان  Birminghamاللــي فــي 

  هل توافقوني في الِطلبة دي؟ ان اهللا يظهر رسالته؟. شكل الجوازات وشكل البيوت في إطار الكنيسة
  

لما نتكلم عن الحاجات دي النهارده، والكـالم . هو ده الهدف من األنوثة اللي بحسب فكر الكتاب المقدس
عــن شـكل المـرأة المفــروض يبقـى عامــل إزاي فـي الكتــاب،  2س اللـي الكتـاب المقــدس هيقولهولنـا مــن تـيط

تمتـــد وتنتشـــر لألمـــم وهـــو ده الســـبب اللـــي بيخلينـــا نـــتكلم فـــي  البشـــارةالهـــدف مـــن الكـــالم ده كلـــه هـــو ان 
  . الموضوع ده، عشان احنا عايزين جمال المسيح يظهر

  
نـاس كتيـر بتفتكـر ان . قدامنا كأنها مقسـومة لجـزءين أو لمجمـوعتين، للسـتات الكبـار والشـابات الفقرة اللي

المقصـــود بالســـتات الكبــــار أو العجـــائز انهــــم الســـتات اللـــي ســــنهم مايســـمحش انهــــم يخلفـــوا أو يربــــوا وان 
لكـن مفـيش هنـا  .المقصود بالشابات أو الحدثات انهم اللي في السن اللـي يقـدروا فيهـا يخلفـوا ويربـوا عيـال

  . خط بيفصل أو بيقسم بالطريقة دي
  

ع يا تيطس، شـجع السـتات الكبـار بـالتالت طـرق دول وشـج"لكن الموجود قدامنا هنا هو ان بولس بيقول، 
فـي حـين هـا . فـ هنعـدي علـيهم بسـرعة وفي جزء من الطرق دي بيشرح نفسه." الشابات بالسبع طرق دول

ايزكم تشـــوفوا صـــورة األنوثـــة اللـــي بحســـب فكـــر الكتـــاب المقـــدس لكنـــي عـــ. .مـــنهم نركـــز علـــى جـــزء تـــاني
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أنا يمكن قلت لكم الكالم ده قبل كده، لكن دي يمكن يكون من أكتر الفقرات اللي . 2الموجودة في تيطس 
فيــه تيــارات غــزت الكنيســة منهــا نظــرة المســاواة بــين الجنســين . الً النــاس بتجــدف عليهــا ومــش بتفهمهــا أصــ

هـي فقـرة بتـدل  5لــ 3من عدد  2األفكار دي ملت الكنيسة وبتقول ان تيطس .. دنيوية بطريقة علمانية أو
  . على التعصب لجنس معين وانها دقة قديمة

  
دي راح عليهـا، وعشـان كـده "ويقولـوا  5-3: 2وفيه ناس كتير فـي الكنيسـة بيبصـوا علـى فقـرة زي تـيطس 

أول لمـا نفهـم الكلمـة بتقولنـا إيـه !  مش إختياريـةعايز أفكركم ان كلمة اهللا." دي حاجة إختيارية في حياتي
هنقدر نقول انهـا خطـة اهللا مـن إنما . هنبطل نقول انها بتتعصب لجنس معين أو انها دقة قديمةبس مش 

هـو ده السـبب اللـي . بدء الخليقة واننا عايزين ننفذها، وان احنا عايزين نختبـر كـل اللـي اهللا عـايزه لعائلتنـا
  .اهللا ونخضع حياتنا للكلمة يخلينا نسمع لكلمة

  
، 3:2فيـه تـالت وصـايا موجهـه لـيهم فـي تـيطس . البشارة والستات الكبار. هأبتدي بالكالم للستات الكبار

َالحَ  لَماتٍ َكذِلَك اْلَعَجاِئُز ِفي ِسيَرٍة َتِليُق ِباْلَقَداَسِة، َغْيَر ثَاِلَباٍت، َغْيَر ُمْسَتْعَبَداٍت ِلْلَخْمِر اْلَكِثيِر، ُمعَ 3" الص ."  
  

، انهـم يكونـوا مقدسـينانهم  بتشجعهم البشارةللستات الكبار أو العجائز هي ان  البشارةالوصية األولى من 
وروهـم . كونـوا قـدوة حسـنة للشـابات: للستات الكبار اللي بيسـمعوني هنـا. يعيشوا ويسلكوا بالقداسة قدام اهللا

  ."كونوا مقدسات. اللي بتعيشوا بيها اظهروا ده بالطريقة. ايالحياة قدام اهللا القدوس بيبقى شكلها عامل إز 
  

لهــم ماتشــوهوش ل أول حاجــة بيقــو ... وبيشــرح الوصــية دي بطــريقتين. ابنــوا جســد المســيح: تــاني وصــية
: عــايز أقــول للســتات الكبــار اللــي بيســمعوني. ابنــوا جســد المســيح بلســانكم، بطريقــة كالمكــم. ســمعة حــد

اتكلمــوا بطريقــة تكــون بتبنــي جســد . نــي شــخص المســيح فــي النــاس اللــي حــواليكماتكلمــوا بطريقــة تكــون بتب
 4موش، ماتشــوهوش ســمعة حــد، مــاتقولوش حاجــة مــش مفيــدة وزي مــا أفســس مــاتن . المســيح فــي المســيح

ش لســـانكوا يخـــرج عـــن و مـــاتخل. بيقـــول عشـــان نبنـــي النـــاس اللـــي حوالينـــا حســـب احتياجـــاتهم فـــي المســـيح
  . بتبنوا جسد المسيح السيطرة لما ماتكونوش
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لكــن ده . شــايفين إزاي الموضــوع غريــب؟ حاســس كــأني بــأقول لجــدتي تعــيش إزاي ودي مــش حاجــة ســهلة
ماتتكلموش بطريقـة مـاتكونش بتمجـد ".. َغْيَر ثَاِلَباتٍ "الكلمة بتقول، . هو سلطان الكلمة واحنا هنتمسك بيه

نك تكوني بتبني جسد المسيح مش بطريقـة لكن مش بس انك تسيطري على لسانك  لكن كمان ا. المسيح
وانهـم مايفقـدوش السـيطرة علـى نفسـهم وده " َغْيَر ُمْسَتْعَبَداٍت ِلْلَخْمِر اْلَكِثيـر. "جماعية لكن بطريقة شخصية

الفكرة هـي اِنـك تحمـي ونحـافظي علـى جسـدك ألنـه هيكـل الـروح القـدس، ابنـي . 2بيتقال كتير في تيطس 
  . ابني جسد المسيحجسد المسيح، كوني مقدسة و 

  
َالحَ "اسمعوا بيقول إيه في االخر، ... بصوا الموضوع بيحلو إزاي َماٍت الصِلَكـْي َيْنَصـْحَن اْلَحـَدثَاتِ 4 ُمَعل ."

، ابنــوا جســد المســيح، ليــه بقــى؟ عشــان تقــدروا تعلمــوا اتكونــوا مقدســ: الصــورة اللــي قــدامنا هــي كالتــالي
هـو . هـو ده أسـاس التلمـذة... تلمـذوا :ا جسـد المسـيح، وتالـت حاجـةنـو ، اباتكونوا مقدس. وتدربوا الشابات

ده اللـــي بيقولـــه الكتـــاب المقـــدس للعجـــائز انهـــم يتلمـــذوا الحـــدثات، انهـــم يـــوروا الحـــدثات شـــكل الحيـــاة فـــي 
  . المسيح

  
الشـــابات الموجـــودين بيننـــا . النهـــارده اهللا بيـــأتمن الســـتات الكبـــار فـــي كنيســـتنا انهـــم يطيعـــوا الوصـــية دي

خلينا نكون "بولس كأنه بيقول لتيطس . محتاجين يشوفوا ده في حياتكم وعشان كده بولس بيقول الكالم ده
لكـن . صرحاء مع بعض، مصدر قوتك مش هيكون في انك تشجع السـتات الكبـار والشـابات يعيشـوا إزاي

  ."سيح عامل إزايهيكون في انك تشجع الستات الكبار انهم يدربوا الشابات ويوروهم شكل الحياة مع الم
  

احنـا فـي . عايز أتوقف هنا لحظة وأشـكر الـرب. هي دي مسؤولية الستات الكبار اللي بيسمعوني النهارده
الغالب أعضاء كنيستنا سنهم أصغر من الكنايس التانية لكن اهللا باركنا بستات كبار رائعين موجودين بينا 

ي لمـا ابتـديت أوعـظ هنـا فـي الكنيسـة، فـي عمري ما هأنسي موقف حصل ل. وليهم دور كبير في وسطينا
السـت دي . يوم جيت بدري وكنت في القاعة وفيه ست كبيرة قابلتني فـي القاعـة دي واخـدتني علـى جنـب

أنا عايزاك تعرف احنا أد إيه شاكرين من أجل كلمة  اهللا اللي "كان عمري ما شوفتها قبل كده وقالت لي، 
أنا كنت بأتكلم مـع حـد وقلـت لـه انـك الزم "فقالت لي، ". يقة، أشكركفي الحق"فقلت لها، ". بتشاركها معانا

" قال لي إيـه؟ همش عايز تعرف الشخص د"فقالت لي، ". طيب، ماشي"فقلت لها ". تكون قسيس لكنيستنا
فيــه إمكانيــة انــه ده يحصــل لكــن عشــان يكــون قســيس لكنيســة "فقالــت لــي، " طيــب، قالــك إيــه؟"فقالــت لهــا، 
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Brook Hills فــ بصـت لـي وقالــت ، ". طيـب أووه،"فقلـت لهــا ". سـنة 35م علـى األقــل يكـون عنـده ، الز
يبقـى فـي الحالـة دي، "فقالـت لـي انهـا قالـت لـه، " ؟قلتـي لـه إيـه"فقلـت لهـا " لـه إيـه؟ عايز تعـرف أنـا قلـت"

أيـوه "وقلـت لهـا،  افاسـتغربت جـدً ". Brook Hillsيسوع المسيح نفسه ماينفعش يكون القسـيس فـي كنيسـة 
  ." صح، حضرتك عندك حق

  
أنا مش ، لكن جينا الكنيسة، فيه مجموعات كتيرة رحبوا بينا مراتي Heatherهيزر برغم انه أول لما أنا و

الـــرب بـــارك كنيســـتنا بســـتات ورجالـــة كبـــار رائعـــين . حـــوار اللـــي دار بينـــي وبـــين الســـت ديقـــادر أنســـي ال
عـــايز أشـــجعكم ان اللـــي . ياتنـــابيقودونـــا فـــي المهمـــة دي، وبيورونـــا إزاي ممكـــن نطبـــق المهمـــة دي فـــي ح

أنا هأوري مجموعة من األمهـات "فيه ست كبيرة بتقول، . هو خدمة حية لكبار السن 2بنشوفه في تيطس 
الصورة الموجـودة قـدامنا هـي صـورة التلمـذة، ". الصغيرين والزوجات الصغيرين إزاي يكونوا بيتبعوا المسيح

  . 2لستات الكبار زي ما مكتوب في تيطس على ا والبشارةهي دي التالت تأثيرات لالنجيل 
  

فيقـدروا  "ُمِحبـاٍت ِلِرَجـاِلِهن "التـأثير األول واألهـم هـو انهـم يكونـوا . الشـاباتليها سـبع تـأثيرات علـى  البشارة
للشــابات هنــا فــي  ةالزم تــدركوا ان الوصــايا الموجهــ. يــدربوا الســتات األصــغر مــنهم انهــم يحبــوا أزواجهــم

بدايــة الغــالف هــي انهــم يحبــوا أزواجهــم ونهايتــه لمــا بيقــولهم . الموضــوعنهم غــالف عــاملين كــأ 2تــيطس 
الصورة المثالية للمرأة اللي بحسب فكر الكتاب المقدس ممكن تتلخص في انهـا تحـب . يخضعوا ألزواجهم

  . جوزها والصورة دي بنشوفها في أماكن تانية في الكتاب المقدس
  

عـايز أفكـركم . 19و  18عـدد  11في كورنثـوس األولـى و .. 18:2ين حتى في العهد القديم، مثال في تكو 
للســيدات، عــايز أفكــركم ان بحســب الكتــاب المقــدس . اننــا اتكلمنــاعن الموضــوع ده قبــل كــده مــن كولوســي

والســبب اللــي ذكــرت عشــانه تكــوين . الوصــية انكــم تحبــوا أزواجكــم بتييجــي قبــل وصــية انكــم تحبــوا والدكــم
هــو ان اآليــات دول بيفكــروا الســت انهــا فــي األصــل معــين  19و  18عــدد  11وكورنثــوس األولــى  18:2

  !معين لزوجها مش أم ألوالدها: هأقولها تاني. لزوجها مش أم ألوالدها
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عايز أفكركم بالكالم ده عشان الصورة الكتابية للمرأة، للزوجة ولألم هي ان حـب السـت لوالدهـا بينبـع مـن 
الكـالم ده برضـه مكتـوب فـي شـواهد تانيـة هنكـون بنـبص . لنـا بتقولـه 2هـو ده اللـي تـيطس . حبها لجوزها
  . االجايه ودي حاجة ضخمة جدً  الحلقاتعليها في 

  
عالقتـك بـاهللا، فــ  عـدب: وبيـة، لكـن لكـل السـتات المتجـوزين اللـي بيسـمعونياألسبوع الجاي هنتكلم عـن العز 

الحقيقة اللي بيقولها ان السـتات الكبـار  2أنا بأحب في تيطس . األولوية في حياتك هي انك تحبي جوزك
الزم يكونـــوا بيـــدربوا الشـــابات انهـــم يحبـــوا أزواجهـــم وده معنـــاه انهـــا مـــش حاجـــة بتحصـــل بشـــكل تلقـــائي أو 

خلينـا نكـون صـرحاء، أكيـد  فيـه كـام راجـل موجـودين معانـا . اتوماتيكي، هي مش حاجة بتحصـل ببسـاطة
  . فيه حاجات الزم يشتغلوا عليها في حياتهم هنا مش من السهل انهم يتحبوا والرجالة دول

  
عن النص اللي قـدامنا ده ولقيتهـا بتـبص لـي أوي وفـي الحقيقـة هـي مراتي  أنا كنت باتكلم األسبوع ده مع 
مـش مـن السـهل إنـي أحبـك طـول ... عـارف"لقيتهـا بصـت لـي وقالـت لـي، . ساعدتني إني أدرك األمر ده

من السهل انه  الً مين فينا أص. بجد عندها حق لكن هي". متشكر أوي، احم"فارتبكت وقلت لها، ". الوقت
بتورينــا ان ان الحــب ده بيتطلــب قــرار  2تــيطس . حــد بالشــكل ده يتحــب طــول الوقــت؟ ال يمكــن يبقــى فــي

  . سهل انه يتنفذ اوتصميم ومش دايمً 
  

حبـوا . انكـم تحبـوا أزواجكـميا ستات، انتوا محتاجين ان أولوية حياتكم هي "أنا متأكد إني أول ما قلت لكم 
أنـا عـارف انـه فيـه ". أصلك ماتعرفش جوزي"أنا متأكد انه فيه ستات كانت بتقول جوه نفسها، !"  أزواجكم

وعشـان كـده، ". فيه أسـباب كتيـر تخلينـي مـأحبش جـوزي"كتير منكم ظروفه صعبة وان كتير منكم بيقول، 
هم للحــب ده، لكنــه مبنــي علــى وصــية اهللا لــيكم عــايز افكــركم ان حــبكم ألجــوازكم مــش مبنــي علــى اســتحقاق

  .اوده أمر مهم جدً . انكم تحبوهم
  

د إيــه ك ان ُحِبــك لجـوزك مبنـي علــى اللـي تقـدري تاخديـه فــي المقابـل وانـه مبنــي علـى هـو أِلـل العـالم بيقـو 
لكـن . لو هو ماعملش الحاجات الصح، يبقـى مايسـتحقش ُحبـكبالتالي . يستحقه، الُحب مبني على العدل

وعشـان كـده احنـا ". يـا سـيدات، ِحبـوا أزواجكـم"لنـا، ل الكتاب بيقـو . لنا مش ده اللي الكتاب المقدس بيقوله
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إزاي الستات ممكن تحـب أزواجهـم اللـي مـن الصـعب . وبين عائالتنا البشارةمحتاجين نشوف العالقة بين 
  انها يتحبوا؟ 

  
هـــي اهللا وُحبـــه مـــش بـــس  البشـــارةرة مـــن ورا الفكـــ.  البشـــارةهـــي دي فكـــرة . هـــي اإلجابـــة الوحيـــدة البشـــارة

إزاي ممكــن . اهللا اللــي ضــحى بحياتــه مــن أجلنــا واحنــا غيــر مســتحقين... للمحبــوبين لكــن لغيــر المحبــوبين
 –َنْحــُن ُنِحبــُه 19"بتقـول،  19:4يوحنــا األولــى . تحبـي جــوزك؟ عـن طريــق ُحــب اهللا جـواكي، نعمتــه جـواكي

ــا  -ليــه؟  ــَو َأَحبَن ــُه ُه َألن البشــارةعشــان كــده . النــوع ده مــن الُحــب اهللا وحــده هــو اللــي يقــدر يــديهولنا. "الً َأو 
  . والنعمة الزم هما اللي يبقوا أساس عائالتنا ألن النعمة هي اللي بتدينا القوة اننا نعمل كده

  
فــي  مواقــف فــي حيــاة نــاس إنــه فــي متوقــعأنــا مــش بــأقول إنــي عــارف بــالظبط اللــي انتــوا بتمــروا بيــه، لكــن 

تخيل ان فيه ست بتسمعني جوزها بيقضي ساعات كتيرة أوي في م. وسطينا بيعانوا وبيصارعوا انهم يحبوا
 فـي. الشغل وبيرجع البيت ويقعـد يتفـرج علـى التلفزيـون ويمكـن بيـتكلم معاهـا دقيقـة أو اتنـين فـي اليـوم كلـه

سـت جوزهـا مـش مـؤمن ومـش  فـي. واقـع اإلباحيـةست جوزها بيرجع لالنترنت عشـان يـدور تـاني علـى الم
  .  متحمس ألي حاجة مسيحية أو روحية أو ألصحابها المؤمنين

  
إزاي اهللا يـدعونا إننـا نحـب أزواجنـا فـي مواقـف "لما تفكر في مواقف زي دي، ماتقدرش غير انـك تتسـاءل 

سـتحيل يـا رب، مـن الم"اإلجابة هي انك تروحي هللا وتقولي له، . الصليب ..البشارةاإلجابة هي " زي دي؟
... وبيـديكي النعمـة" ُحب الغيـر محبـوبين هـو مـن اختصاصـاتي"فالرب يقولك، ." إني أحب جوزي دلوقتي

عشــان كــده احنــا محتــاجين رســالته ومحتــاجين . اهللا عمـره مــا بيــدينا وصــية ومــا بيــديناش القــدرة اننـا نتممهــا
  . نعمته

  
بالنسـبة لـك فـي الجـواز، لمـا تكـون الجـوازة لنـا انـه أول لمـا الوضـع مايبقـاش مـريح ل المجتمع حوالينـا بيقـو 

لنــا انــه لمــا الــدنيا تبقــى صــعبة ل بتقــو  البشــارة، أل. مــش ماشــية علــى هــواك، مــن حقــك انــك تعــيش حياتــك
، ساعتها تحبـي جـوزك، وتحبـي جـوزك وكمـان تحبـي يومش مريحة بالمرة، لما الدنيا ماتكونش على هواك

  . دي أولوية انك تحبي جوزك. جوزك
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الُحـــب ! إصـــرار شـــديد.. عـــزم وٕاصـــراررة الكتابيـــة لألنوثـــة، وهـــي بتقـــول ان الُحـــب ده بيتطلـــب دي الصـــو 
، الكتـاب بيقولنـا انـه مصـدر 2بحسـب تـيطس . مصـدر بهجـة ه كمـانلكنـ إصـرار،مـش بـس وهو  .ختيارا

ــاٍت ِلِرَجــاِلِهن . "عليــه بهجــة ألنــه هــو ده الشــكل اللــي اهللا صــممه يكــون ي العهــد ، أصــل الكلمــة دي فــ"ُمِحب
هو نوع من الُحب بيكون رقيق ومتحـنن، زي نـوع الُحـب اللـي . ومعناها ُحب الصداقة phileoالجديد هو 

  . بتالقيه بين أعز األصحاب
  

أنا عـارف . دي الصورة األصلية اللي اهللا رسمها وصممها للجواز، وهي مش بتحصل بطريقة اوتوماتيكية
أنــا . فــي الحقيقــة، أنــا مشــاعري ماتــت تجــاه جــوزي.. دلــوقتي دي أبعــد حاجــة ممكــن أختبرهــا"انكــم بتفكــروا 

ممكـن أنـا عـارف إنـه . ِحبـي جـوزك ال،". الصورة األصلية دي وال إيه؟ أسيبأعمل إيه؟ . بأحب حد تاني
  .لنابقية الكالم اللي الكتاب بيقوله  صح عشان كده احنا محتاجين نوزن بينه وبين شيتفهم ماالكالم ده 

  
، الــو جــوزك بيســئ ليكــي جســديً "مــش بتقــول،  2تــيطس .. فيهــا إســاءة جســدية وجــوازاتأكيــد فيــه مواقــف 

لكـن الفكـرة  ،ُيسـاء ليكـي مش مسموح إنـهأكيد .. الكتاب مش بيعلمنا كده". ليه يوم ورا يوم ورا يوم يارجع
 هـو ده. ِحبـي جـوزك وقـرري انـك تحبيـه بطريقـة اهللا بيقـول عنهـا انهـا هتكـون سـبب بهجـة ليكـي.. واضحة

  . تصميم اهللا األصلي للُحب عشان كده ِحبوا أزواجكم
  

هأقولهــا تــاني، احنــا الزم نتــدرب نحــب والدنــا ألنــه مــش . ِحبــوا والدكــم. "ُيْحِبــْبَن َأْوَالَدُهــن "تــاني حاجــة هــي 
بصــوت عــالي وتــوافقني أوي لــو حــد مــن والدك قاعــد " آمــين"مــاتقولش . مــن الســهل اننــا نحــب الــوالد ادايًمــ

صدق ان الصورة الموجودة فـي الكتـاب المقـدس أنا م. سهل اننا نحب الوالد امش دايمً  ..فعالً  لكن. جنبك
  . متاخدة من تجاربنا

  
النـوع ... أصدق انه مفيش مهنة بتتطلب شغل كتير أو تضحية رهيبة بصورة يومية أكتر من األمومةبأنا 

ا وعاطفًيـ ا، جسـديً ابنتهـا وبترعـاهم روحًيـ األم بتاخـد ابنهـا أو .شـك بدون ده من الُحب ليه متطلبات عميقة
تقــودهم فــي فــي كــل أوقــات حيــاتهم ســواء كانــت صــعبة أوســهلة، أوقــات الضــيق ب بكــل الطــرق الممكنــة،

  .وأوقات الفرج
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انهـا تكـون  ان مفيش ست من اللي بيسمعوني آهـللنا ل بتقو  2الحقيقة هي ان تيطس  .دي صورة مذهلة
ماتقـــدريش، لكـــن نعمـــة اهللا . لنـــاو ده الكـــالم اللـــي االنجيـــل بيقولـــه هـــ. أمانتـــي ماتقـــدريش اِنـــك تكـــوني . أم

كـل حاجـة مبنيـة علـى . جواكي هي اللي بتديكي القوة والقدرة ِانك تكوني األم اللي اهللا خطـط ِانـك تكونيهـا
ــا يســوع مــن "النعمــة وبتتضــمن متطلبــات عميقــة تخليكــي تلجــأي هللا وتقــولي لــه،  يــا رب أنــا محتاجالــك، ي

  ."اعمل األمر ده فضلك
  
لكـن كمـان زي مـا اللغـة األصـلية للعهـد الجديـد بتقـول ان الُحـب ده  ،مش بس بيتتضمن متطلبات عميقةو 

والنـوع ده مـن الُحـب معنـاه الُحـب المتحـنن الرقيـق بـالظبط زي الُحـب اللـي بـين أعـز . بيبقى مصدر بهجـة
م المؤمن اللي حوالينا هيعمل إيـه لمـا يشـوف العال ىيا تر : ده ملك فكروا معايا في اللي هأقوله. األصحاب

أم بتحــب عيالهــا زي مــا بتحــب أعــز صــحباتها؟ أكيــد دي حاجــة هتنــور أوي فــي المجتمــع، وهتكــون ملفتــة 
حبوا ... . وهي الحاجات دي اللي بتوري جمال المسيح وبتظهر جاذبية وروعة تعاليم المسيح للعالم. اجدً 

  .والدكم
  

، " :ولالوصــية اللــي بعــدها بتقــ ــْبَن َأْوَالَدُهــن ــاٍت ِلِرَجــاِلِهن َوُيْحِب ُمِحب َالتٍ 5َيْنَصــْحَن اْلَحــَدثَاِت َأْن َيُكــنــَتَعق . "ُم
ضــبط الــنفس أو العفــة، بيكررهــا طــول الوقــت وبيعيــدها . 2الوصــية دي إتقالــت لكــل مجموعــة فــي تــيطس 

م عيالنـا ضـبط الـنفس واحنـا مـش عـارفين إزاي ممكن نتوقع اننا نعل. كمان بعد ُحب الوالد والمغزي واضح
  نضبط نفسنا؟ 

  
اللــي اتكلمنــا فيــه ان النعمــة بتعلمنــا وبتــدربنا وكمــان النعمــة  12وده كأنــه تكملــة لعــدد " ُمــَتَعقَالتٍ 5"بيقــول، 

ــ"وتشــتغلي وتقــولي، بنفســك قــومي تبده يعنــي ِانــك مــش . بتضــبطنا وتهــذبنا ن مــن شــغلة األمومــة إزاي أحس
يــا رب، أنــا محتاجــة نعمتــك النهــارده، محتاجاهــا كــل لحظــة فــي اليــوم النهــارده عشــان "قــولي، لكــن بت" دي؟

  .". تقويني، تدربني، تهذبني وتشكلني فـ أشبه صورة المسيح وعشان تنقيني
  

ال . للمســـيح" نعـــم"للعـــالم ونقـــول " ال"النعمـــة بتهـــذبنا وتعلمنـــا نقـــول . اهللا بيعمـــل الحاجـــات دي فـــي حياتنـــا
لـــي مـــن العـــالم، للحاجـــات اللـــي العـــالم بيحطهـــا قـــدامنا وقـــدام عائالتنـــا، قـــدام أزواجنـــا وأوالدنـــا للحاجـــات ال
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لكل " نعم"لكل الحاجات دي ونعمة عشان نقول " ال"النعمة اننا نقول . والحاجات دي بتقدر تشدنا وتجذبنا
   .النعمة هي اللي بتعمل كل الحاجات دي. نا وعايز يديهولنايل اللي المسيح مجهزه

  
َمِديَنٌة ُمْنَهِدَمـٌة ِبـَال ُسـوٍر، الرُجـُل الـِذي َلـْيَس َلـُه ُسـْلَطاٌن 28"، بتقول، 28:25أنا بأحب اآلية اللي في أمثال 

ُسـْلَطاٌن َعَلـى  اي َلـْيَس َلهُـتـال  )مـرأةال(َمِديَنـٌة ُمْنَهِدَمـٌة ِبـَال ُسـوٍر، . "يقصـد رجـل أو مـرأة اوطبًعـ" .َعَلى ُروِحهِ 
  .بجد ضبط النفس ده عامل كأنه سور حماية حوالينا ضد أعداء أرواحنا... صورة مذهلة" .اُروِحهِ 

  
نقدر نقول وعظات على كل وصية من الوصايا دي لكن الكتـاب المقـدس بـيعلم عـن ضـبط الـنفس بطـرق 

مخــارج  النعمــة بتعلمنــا اننــا نحفــظ قلبنــا عشــان منــه. زي مــا بيعلمنــا اننــا نحفــظ قلوبنــا الً كتيــرة ومختلفــة مــث
َمــا ُهــَو "بيقــول،  4فيلبــي . ســيداتي، احفظــوا قلــوبكم، احفظــوا أذهــانكم. الحيــاة زي مــا مكتــوب فــي المزاميــر

، ُكـل َمـا ِصـيُتُه َحَسـنٌ  َمـا ُهـَو ُمِسـر َمـا ُهـَو َطـاِهٌر، ُكـل َما ُهَو َعاِدٌل، ُكل َما ُهَو َجِليٌل، ُكل ِإْن َحق، ُكل ،
. احفظـوا أجسـادكم، ألن جسـدكم هـو هيكـل الـروح القـدس" .ْن َكاَن َمـْدٌح، َفِفـي هـِذِه اْفَتِكـُرواَكاَنْت َفِضيَلٌة َوإِ 

  .اضبطوا نفسكم واحفظوا إرادتكم.. احفظوا أجسادكم.. احفظوا طريقة أكلكم وشربكم ونومكم
  

 ،أو سـتات فيه نواحي كتيـرة فـي حياتنـا سـواء كنـا رجالـةإنه نتكلم عن ضبط النفس، ب واحنا أحب أشجعكم
يمكـن محتـاجين ننمـو فـي ضـبط الـنفس . مختلفة في حياتنا مش واخدين بالنا منها ومش حافظينهـانواحي 

  . من تاني ودي يمكن تبقى حاجة صعبة بالنسبة لنا
  

رب األســبوع ده، قــول لــه يشــاورلك أو يشــاور ِلــك علــى حاجــة أو الــانــك وانــت قاعــد قــدام  أحــب أشــجعك
وقــرر ان األمــاكن دي هــي اللــي هتركــز عليهــا . مــو فيهــا فــي ضــبط الــنفسحــاجتين فــي حياتــك محتــاج تن

أضـمن لــك ان ده ". ط الـنفس فـي حيـاتي فـي الحتـة دييـا رب، بنعمتـك أنـا عـايزك تنمـي ضـب"وتقـول لـه، 
هيحصل لما تبتدي تركز على الحتة الصغيرة دي، هتبتدي تشوف ان الحتة الصغيرة دي ليها تأثير على 

  .نفسك هذب... هم واحدة واحدةحاجة هتبتدي تتغير وتظهر العالقة بينالحتت التانية وكل 
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فـي الـزواج، اإلخـالص اإلخالص دي صورة . "َعِفيَفاتٍ ". الوصية اللي بعدها، تكوني مخلصة هللا ولجوزك
دي صـــورة اإلخـــالص الكامـــل هللا ولجـــوزك . تكـــوني نقيـــة، بريئـــة وغيـــر ملوثـــة. فـــي القلـــب، الفكـــر والجســـد

  . نا بالنقاوة هو النقاوة الجنسيةوالمقصود ه
  

احنـا عـارفين ان عـدونا ! كـوني مخلصـة، كـوني مخلصـة.. التركيز الكامل علـى اإلخـالص يالفكرة هنا ه
ـــا ـــة، فـــي جوازاتن ـــاة الســـتات أو الرجال ـــة دي ســـواء فـــي حي ـــاوة . عـــايز يهـــاجم الحت العـــدو عـــايز يهـــاجم النق

التجربة الجنسـية مـش بتفـرق بـين راجـل وسـت وال كبيـر احنا عارفين ان . األخالقية وٕاخالصنا تجاه بعض
وال صـــغير، ومفـــيش حـــد يفتكـــر انـــه أكبـــر منهـــا ســـواء النـــاس المبســـوطين فـــي جـــوازاتهم أو التعســـاء فـــي 

اإلغـراءات الجنسـية حقيقـة وعشـان كـده الكتـاب المقـدس بيحـذرنا أوي منهـا ألنـه مفـيش حـد مننـا . جوازاتهم
  . يقدر يواجه التجربة دي لوحده

  
 –لكــل الســتات اللــي بيســمعوني ". اهــرب مــن الشــهوات"الكتــاب بيقــول إيــه عــن التجربــة الجنســية؟ بيقــول، 

 أفكـــارلـــو فـــي بـــس بمـــا اننـــا بنركـــز علـــى األنوثـــة النهـــارده، عـــايز أقـــول لكـــل الســـتات،  –والرجالـــة كمـــان 
اهربــي مــن الشــهوات . ، لــو انتــي بتحــاولي تبعــدي عــن الشــهوات، أنــا بأقولــك النهــارده اهربــي منهــابتــراودك

اهربــي واجــري مــن الشــهوات . اجــري بعيــد عنهــا، والنعمــة هتــديكي القــوة تجــري منهــا احرفًيــ. والتجــارب دي
إلجـأي لنعمـة المسـيح ونعمتـه . والتجارب، ماتفتكريش انك تقدري تستحملي التجرية من غير نعمة المسـيح

  .هتشدك وتقويكي اِنك تتركي الحاجات اللي بتواجهيها
  

لما محبتنا ألزواجنا بتبتدي تفتـر، الواحـدة بتبتـدي . ارفين إزاي كل الحاجات دي ليها عالقة ببعضاحنا ع
ده اللـي . اهربـي مـن الشـهوات واتمسـكي بالنقـاوة. عشان كده الزم نحفـظ كـل النـواحي مـع بعـض. تضعف

نـــك اهربـــي مـــن الخيانـــة لكـــن الفكـــرة هـــي مـــش بـــس ا. 18:6كورنثـــوس 1و 22:2تيموثـــاوس 2بيتقـــال فـــي 
ألنـك كـده بتهربـي لتصـميم . بتهربي من الشهوة لكنك بتهربي لحاجة معينة، اهربـي لجـوزك، اهربـي للنقـاوة

  .كل سفر نشيد األنشاد بيتكلم عنه. اهللا األصلي للجواز وهو بيعلن عنه في كل الكتاب المقدس
  

هـي دي . ع بعـضاهللا صمم الجواز من أجل االستمتاع من غير أي إحراج ومن أجل االتحـاد الجسـدي مـ
، اقضـوا يـومين تنفـذوا فـيهم الرتبـاطكم لو بتدوروا على شعلة بسـيطة. اتمسكي بالطهارة. الفكرة اللي قدامنا



 1الروابط 

22 

احنــا محتــاجين نحمــي ... المكتـوب فــي نشــيد األنشــاد، اخرجــوا مــع بعــض، اعملـوا حاجــة مميــزة مــع بعــض
كـــوني مخلصـــة هللا . ســـكي بالطهـــارةاهربـــي مـــن الشـــهوة واتم. ونحفـــظ الحتـــة دي فـــي حياتنـــا وفـــي جوازاتنـــا

  . ولجوزك بنعمة اهللا
  

ومعناهـا ِانـك  "ُمَالِزَمـاٍت ُبُيـوَتُهن "... الوصية الجايه صعبة. فيه تالت وصايا كمان، هنعدي عليهم بسرعة
يـــاه، أنـــا كنـــت مســـتنيك تـــتكلم فـــي النقطـــة "أنـــا عـــارف انـــه فيـــه نـــاس مـــنكم هتفكـــر وتقـــول . تهتمـــي ببيتـــك

يعنـي إيـه مالزمـة "ؤالت كتيـرة أنا عارف انه هيبقى فيـه تسـا"... ٍت، َعِفيَفاٍت، ُمَالِزَماٍت ُبُيوَتُهن ُمَتَعقالَ 5"دي
  "لبيت؟ يقصد إيه الكتاب بالكالم ده؟ل
  

بحسـب الصـورة ". ُيَدبْرَن اْلُبُيوتَ ...َ َفُأِريُد َأن اْلَحَدثَاِت 14"بتقول،  14:5تيموثاوس 1. معناها اهتمي ببيتك
مســؤولية  ى الكــالم ده ان اهللا إداكــي مهمــة، فــيكتابيــة لألنوثــة، هــي ان اهللا ائتمنــك علــى مســئولية ومعنــال

تصـنعي بيـت . إيه المسـؤولية دي؟ المسـؤولية دي هـي انـك تصـنعي بيـت اهللا يكـون أساسـه. ائتمنك عليها
ماحــدش يتهمنــا الهــدف منــه ان يخلــي تعــاليم اهللا مخلصــنا تكــون جذابــة عشــان ماحــدش يســئ لينــا، عشــان 

  . بحاجة وماحدش يجدف على كالم اهللا
  

ان المسـؤولية متركـزة  2هنا بنالقي في تـيطس . اهللا ائتمنك على مسؤولية ُصنع بيت اهللا هو يكون أساسه
وده ممكـن يتطبـق بكـذا . وهي مسـؤولية تـدبير البيـت.. على الزوجة، األم، متركزة على كل ست بتسمعني

بنشــوف صــورة الســت اللــي قــادرة  31عشــان فــي أمثــال . ائــع علــى الكــالم دههــو مثــل ر  31طريقــة وأمثــال 
هنـتكلم بعـد . تعمل كـل حاجـة، لكـن مـن أجـل المسـؤولية اللـي عليهـا، هـي الزم تهـتم بأسـرتها وتهـتم ببيتهـا

  . كده عن مسؤولية الراجل في البيت
  

واحنــا الزم نأكــد . ة كريمــة وعليــادعــو  نــها دامنا ان تــدبير البيــت بيتقــال عنــهالزم نــدرك مــن الشــواهد اللــي قــ
فيـه مـرة كاتـب كـان بيـتكلم عـن . تـدبير البيـت هـو دعـوة كريمـة وعليـا. على الكالم ده النهارده في الكنيسـة

حاجة مقبولة طالما  فديأغلب المجتمع هيوافق ان لما الواحدة تكون مدبرة منزل "المجتمع النهارده وقال، 
نك تعاملي الرجالة باهتمام وٕاخالص دي حاجة صح طالمـا ان الراجـل اِ . بيتك انتيمدبرة منزل لِنك مش إ
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االهتمام بالوالد بيتبص له انه خدمة بطولية يتاخد عليها جوايز طالمـا . ده مديرك في الشغل ومش جوزك
  ."ان الوالد دول مش والدك

  
حاجـة صـح انـك  هـي.. وتقية انك تهتمي ببيتك وانك تفني حياتك في تربية والدك اهي حاجة صالحة جدً 

ألن دي مسـؤولية اهللا ائـتمن السـتات عليهـا انهـم يصـنعوا ويهتمـوا ببيـت اهللا هـو . تعملي كـل الحاجـات دي
لكــن أنــا عــارف انــه فيــه مواقــف كتيــر مــنكم بيعــدوا فيهــا وبيالقــوا مــن الصــعب انهــم يفضــلوا . األســاس فيــه

جهــا مــش موجــودين فــي الصــورة فيــه ســتات بتشــتغل، فيــه ســتات أزوا. متواجــدين فــي البيــت طــول الوقــت
هنا ييجي دور نعمة اهللا، وأنا أصلي ان اهللا ياخد كلمته ويطبقهـا فـي حياِتـك مهمـا . وظروف كتيرة مختلفة

  . كانت ظروفك
  

الزم نــدرك انــه مــش معنــى انــك قاعــدة فــي البيــت ده يعنــي ان بتســلكي حســب .. نعمــة اهللا هتــديكي القــوة
ي فــي البيــت وتتفرجــي علــى التلفزيــون وتقعــدي علــى االنترنــت ألنــك ممكــن تقعــد. 2المكتــوب فــي تــيطس 

بتقولنـا  2ألن الصـورة الموجـودة فـي تـيطس . 2بالمنظر ده انتي أبعـد مـا يكـون عـن تـيطس . طول الوقت
  . في حياة كل واحدة منكم ااِنك قايمة بالمسؤولية اللي اهللا ائتمنك عليها ولو ده حصل، هيفرق جدً 

  
لــو انتــي أم وبتشــتغلي، أو لــو كمــان أم وبتشــتغلي وجــوزك مــش موجــود، عــايز  ..عشــان كــده أنــا أشــجِعك

الفكــرة هــي ان اهللا ائتمننـا علــى مسـؤولية وكــل ســت . أشـجعك انــه فيـه نعمــة عظيمــة متـوفرة ليكــي ولحياتـك
  . ببيت بيعكس صالحه اواهللا بيفتخر جدً . مسؤوليتها هي انها تصنع بيت اهللا هو أساسه

  
، "أو الوصية اللي بعدها، وده بيقودنا للصورة  ة، اِنك اِنك تخدمي بلطف وطيب "َصاِلَحاتٍ ُمَالِزَماٍت ُبُيوَتُهن

خلينــا نكــون صــرحاء، وســط عيــال . ة فــي وســط كــل اللــي انتــي بتعمليــهتكــوني لطيفــتهتمــي بــأمور البيــت و 
 ار وأزواج كتيـر جــدً مـش بتقــد  تكــوني لطيفــة كزوجــة وأم اِنـك 2والمطلــوب ِمنــك فـي تــيطس .. رمــش بتقـد! 

 معناهــا إيــه اِنــك تخــدمي بلطــف؟ أول حاجــة معناهــا اِنــك تبقــي عــايزة الخيــر للنــاس، تبقــي عــايزة الخيــر
تبقـي . لجوزك، تبقـي عـايزة الخيـر لـوالدك، تبقـي عـايزة الخيـر للنـاس اللـي مـن بـره اللـي بتـبص علـى بيتـك

  .خير اآلخرينلعايزة الخير لآلخرين واِنك تعملي 
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، الشـــاهدين دول بيتكلمـــوا عـــن 9:5، تيموثـــاوس األولـــى 10و  9عـــدد  2موثـــاوس األولـــى ممكـــن تقـــروا تي
صــورة مذهلــة اِنــك تخــدمي . الســت اللــي بتتــوج باألعمــال الصــالحة وســمعتها المعروفــة عنهــا بســبب لطفهــا

  . بلطف
  

هنا !! عي لجوزكاخضعي لجوزك، اخض. "َخاِضَعاٍت ِلِرَجاِلِهن "الصورة األخيرة أو الوصية األخيرة بتقول، 
أنـا هأسـيبنا متعلقـين هنـا ومـش هنشـوف الكـالم ده معنـاه . بقى أنـا هأعمـل حاجـة هتبـان انهـا قاسـية شـوية

  .هنكمل النقطة دي المرة الجايه ونتعمق فيها.. إيه
  

والوصـايا للعجـائز والحـدثات أو للسـتات  البشـارةدلوقتي أنا عايز نعمل حاجـة تانيـة، بعـد مـا شـوفنا صـورة 
بنتكلم عن التلمذة في جميع األمم وعـن تتمـيم  ااحنا دايمً  Brook Hillsهنا في كنيسة . ر والشاباتالكبا

ده معناه إيه؟ الحقيقة هي انه فيه هنا ستات ممكن يكونـوا زوجـات وأمهـات أو  ىيا تر . اإلرسالية العظمى
عـــايز . 2ة فــي تــيطس لكــنهم بيهتمــوا ببيـــوتهم وفــيهم الِطبــاع المكتوبــ ممكــن مــايكونوش زوجــات وأمهــات

دلــوقتي نقضــي شــوية وقــت اننــا نفكــر الزوجــات واألمهــات اللــي بتســمعني ان اللــي انتــي بتعمليــه واللــي اهللا 
 ن الحاجـات اللـي بتعمليهـا بصـورة يوميـة ليهـا تـأثيرإ و  مواهب وائتمنـك علـى حاجـات كتيـرة، شكّلك وٕاداكي

  .نصلي من أجل الستات الموجودة معاناعايز يكون عندنا فرصة اننا . على أمم من أجل مجد المسيح
  


