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  ٦ اتبعني

  ذمتل : بسيطةواحدة  كلمة

  ديفيد بالت. د
  

مــش  دي. ضــوء جديــدفــي نشــوفه  باصــلي إننــا .النهــاردةاننــا نــدرس الــنص ده مــع بعــض  أنــا مــتحمس جــًدا
 .مهمــة وٕارســالية الكنيســة.. مهمــة حيــاة كــل واحــد فينــا إنمــا عــن قرايــة تــاني عــن اإلرســالية العظمــى، هتكــون
 علشـاننجـازف بكـل حاجـة بو  إنمـا مسـتعدين. ا مـش بـس بنـتكلم عـن خطـط للمعركـةإيه اننا نتلمذ؟ إحن معناه

  :الكتاب بيقول. ١٦وعدد  ٢٨وبالمفهوم ده، خلينا ندرس ونقرا متى اصحاح . اإلرسالية دي
  ".عُ َوَأما اَألَحَد َعَشَر ِتْلِميًذا َفاْنَطَلُقوا ِإَلى اْلَجِليِل ِإَلى اْلَجَبِل، َحْيُث َأَمَرُهْم َيُسو "
  

متـــى مـــن  ..رســـالة مهمـــة هيقولهـــا لنـــا فـــي الـــنصإن فـــي فـــي كـــل مـــرة نشـــوف يســـوع رايـــح للجبـــل، ده معنـــاه 
بياخــد كــذا واحــد مــن  نشــوف يســوع، ١٧متــى  لكــن فــي. االصــحاح الخــامس للســابع، الموعظــة علــى الجبــل

ــا َرَأْوُه َســَجُدوا َلــهُ " ٢٨مــن متــى  ١٧يقــول فــي عــدد . التالميــذ لجبــل التجلــي واَوَلمَبْعَضــُهْم َشــك َم . ، َولِكــنَفَتَقــد
ـُدوُهْم «:الً َيُسوُع َوَكلَمُهْم َقائِ  ـَماِء َوَعَلـى اَألْرِض، فَـاْذَهُبوا َوَتْلِمـُذوا َجِميـَع اُألَمـِم َوَعمُسـْلَطاٍن ِفـي الس ُكـل ُدِفَع ِإَلـي

وِح اْلقُـُدسِ  ُمـوُهمْ . ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالرـاِم ِإَلـى . َأْن َيْحَفُظـوا َجِميـَع َمـا َأْوَصـْيُتُكْم ِبـهِ  َوَعلاألَي َوَهـا َأَنـا َمَعُكـْم ُكـل
  ".اْنِقَضاِء الدْهرِ 

  
. وفيـه معـاني كتيـر اجـدً أنا ممكن أوعظ أسابيع عن النص ده، هو مليـان . دلوقتي عايز أكون صريح معاكم

التـزام تجـاه واللي أقصده بالعهد هو . بنظرة العهد بعض مع لكن اللي عايزنا نعمله اننا نبص على النص ده
كـــأفراد  بيتعلـــق بحياتنـــإازاي عـــايز نكـــون بنفكـــر فـــي الـــنص ده و  .دام بعـــضقـــدام ربنـــا و قـــبناخـــده تعهـــد اهللا، 

  .عايز نكون بنكشف تالت مظاهر للعهد ده. كجماعة في كنيسةو 
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ُدِفـَع ِإَلـي ُكـل ". نيسـة بتصـدق فـي سـلطانهعلى النص ده، إحنا بنقول إننـا هنكـون ك بناء: هو أول مظهر
ــَماِء َوَعَلــى اَألْرضِ  ي جملــة مفتاحيــة فــي اإلرســالية العظمــى ألنــه هــو ده األســاس اللــ دي.  "ُســْلَطاٍن ِفــي الس

  ".ُدِفَع ِإَلي ُكل ُسْلَطاٍن ِفي السَماِء َوَعَلى اَألْرضِ ". هايقولهيتبني عليه كل حاجة يسوع ب
  

 فـــي الحقيقــة دي عاشـــر مـــرة يتكلمــوا فيهـــا عـــن. فـــي انجيـــل متــى بالكامـــلرة الرئيســـية اللـــي شــوفناها الفكــ دي
لكنـه كمـان حقـه انـه  ..مش بـس قـوة يسـوعو . على سلطانه تأكيدفي كل االناجيل بنالقي انهم . سلطان يسوع

لـــو ماعنــدكش الســـلطان انـــك  عنـــدك قــوة لكـــن ممكــن يكـــون. ..."ُســـْلَطانٍ ُدِفـــَع ِإَلــي ُكـــل " ..يســتخدم القـــوة دي
  .، يبقى مالهاش الزمةاتستخدمه

  
." وكـل قـوة ممكـن اسـتخدمها ُدفـع إلـي كـل سـلطان"يسوع بيروح لتالميذه قبل ما يصعد تاني للسما وبيقـولهم، 

: المســتوى األول. عــايزكم تفكــروا فــي ســلطان المســيح علــى مســتويين. م عــن الموضــوع ده بعــد شــويةهنــتكل
لـو هـو . هو بيملك كل حاجة .ده بيلخص كل حاجة –سلطان في السما وعلى األرض كل . سلطانه عالمي

هـو ليـه السـيادة الكاملـة . ليه السلطان في السما وعلى األرض، ده يعني انه مفيش حاجة مش تحت سلطانه
  .والمطلقة والحق والقدرة انه يحكم

  
وا عـــلمـــا ترج .فـــي كـــل األناجيـــل لكنهـــا حاجـــة شـــايفينها. ٢٨ فـــي متـــى ألول مـــرة مـــش حاجـــة بنســـمعها ودي

قــي فيهــا كــذا اللــي بيتكلمــوا فيهــا عــن ســلطان المســيح أو بيشــيروا ليــه، هتال جــزاءلالناجيــل وتبصــوا علــى األ
   .مظهر

  
ولمــا . لمــا تشــوف يســوع مــع حــد أعمــى تالقــي انــه فجــأة األعمــى ده بيشــوف. هــو ليــه ســلطان علــى المــرض

ليـه السـلطان انـه يقـول للـي عمـرهم مـا مشـيوا فـي حيـاتهم انهـم  هـو". قـوم وامشـي"ه لـ يكون فيه أعـرج، بيقـول
هــو ليــه ســلطان . هــو ليــه الســلطان انــه ياخــد الُبــرص والمنبــوذين ويشــفيهم. يقومــوا ويمشــوا وفعــال بيعملــوا كــده

مــش ديــه حاجــة كويســة اننــا نعــرف ان المســيح ليــه ســلطان علــى الســرطان، علــى أي . علــى كــل األمــراض
  .يجيله؟ هو ليه سلطان على المرض مرض أي حد مننا ممكن
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بيطلّـع  بنشـوفه. كـذا مـرةلسـلطانه،  من أكتر الحاجات اللـي بتشـير دي. طان على الشياطين، هو ليه سلاثانيً 

   .  هو ليه سلطان على كل الشياطين. األرواح الشريرة بتهرب منه، بيجروا منه. شياطين
  

ناجيـل بتشـوف إزاي يسـوع بيـتكلم عـن إزاي هـو ليـه السـلطان لمـا تقـرا اال. هو ليه سلطان على الخطيـة، اثالثً 
لـــو  –وبعـــد كـــده بيـــتكلم عـــن انـــه ليـــه الســـلطان مـــش بـــس انـــه يـــدين الخطيـــة  ٥انــه يـــدين الخطيـــة فـــي يوحنـــا 

 ليـه؟. طان انـه يغفـر الخطيـةللكنه ليه السـ –ُكنا هنبقى في مشكلة كبيرة  سلطانه كان وقف عند النقطة دي،
  . هو رب وسيد على الخطية. ان لما غلب الخطيةليه السلطبقى ألنه 

  
تعـالوا إلـّي يـا جميـع المتعبـين . "م، ليه سلطان علـى األلـاورابعً . ليه سلطان على المرض، الشياطين، الخطية

متقلـة عليـك ومفـيش حاجـة ليهـا  لمـا يكـون العـالم والحاجـات اللـي فـي العـالم ". والثقيلي األحمـال وأنـا أريحكـم
فـــ مــا تضــطرش  ،مرتبــك وقلقــان، افتكــر انــك ليــك مخلــص ليــه الســلطان علــى كــل ِحمــلســك معنــى وتالقــي نف
هو بيقول للجعانين اللي ما اشـبعتهمش الحاجـات اللـي فـي . يشيل لك أحمالكا ألنه هو ه –تشيل أي ِحمل 

  .هو ليه سلطان على األلم."  أنا الماء الحي. أنا خبز الحياة"العالم، 
  

مــــدة والتالميــــذ تيجــــي علــــيهم عاصــــفة جاو  يســــوع فــــي مركــــب مــــع تالميــــذه. عــــةهــــو ليــــه ســــلطان علــــى الطبي
فـي ، تالميـذه كـانوا فـي مـرة تانيـة. رفيهـّدي البحـيتاوب ويتكلم، يرفع إيده يسوع يصحي من النوم، . مفزوعين

فــ بيتمشـي . يسوع مش محتاج مراكب عشان يوصـل لتالميـذه. عايز يروح لهمُنص البحيرة وهو على الشط و 
  .لميه ألنه ليه سلطان على كل الطبيعةعلى ا

  
وده اتنبـأ عنـه مـن . األمـمليه السلطان علـى كـل و . سلطان على المرض، الشياطين، الخطية، األلم، الطبيعة

ده َنــص رائـع بيــتكلم عــن إزاي هييجــي ابــن االنســان وهيكــون . ١٤و  ١٣، عــدد ٧زمـان فــي دانيــال اصــحاح 
  . دوم لألبدا يه هوسلطان أمة ليه السلطان والسيادة الكاملة على كل
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. هكـل سـلطان فـي السـما وعلـى األرض هـو ليـإن  وعشان كده بيقـول. الصورة الكاملة عن سلطان يسوع دي
هـو . بـيلخص لنـا الموضـوع ١٤٨مزمـور . حـاول تفهـم الصـورة. يملك كل حاجةبهو . هو بيعني اللي بيقوله

ـــَرد، الـــريح العاصـــفة الصـــانعة كلمتـــه، وأعمـــاق المحيطـــات،  ليـــه الســـلطان علـــى مخلوقـــات البحـــر البـــرق والَب
الجبـــال واآلكـــام، الشـــجر المثمـــر، االرز، الوحـــوش والبهـــائم، المخلوقـــات الصـــغيرة، الطيـــور، ملـــوك األرض، 

كلهـم بينحنـوا لسـلطان يسـوع المسـيح وده يغيـر . األمراء، قضاة األرض، األحداث، العـذارى، الشـيوخ والفتيـان
لمـا تعـرف ان يسـوع المسـيح ممسـك  بتتغيـر، ة اللي بنشوف بيهـا األخبـار فـي التلفزيـونالطريق. نظرتنا للحياة

الحاجات اللـي بتقابلنـا فـي مع الطريقة اللي بنتعامل بيها  وتتغير .ن على كل األممبزمام األمور وليه السلطا
  .اجةو ديه اول ح سلطانه عالمي... . على الخطية واأللم الحياة لما ندرك انه ليه السلطان

  
 ٢٨ ىفـي متـ. هنا بنشوف العالقة بين سـلطان المسـيح واإلرسـالية العظمـى. تاني حاجة، سلطانه ليه هدف

أنـا عنـدي كـل سـلطان فـي "لكـن اللـي بيقولـه " أنـا عنـدي كـل السـلطان"هو مش بس بيتفاخر ويقول  ١٨عدد 
للـي هيقولـه بعـد كـده ألنـه وهـو ده اللـي بيغـذي اإلرسـالية العظمـى وهـو أسـاس ا". السما وعلـى األرض لهـدف

أنا أملك كل حاجة فـي السـما وعلـى األرض وهمـا تحـت أمـري عشـان يحققـوا المهمـة "في األساس هو بيقول 
  ."كم عليهال واإلرسالية اللي هأقول

  
أنـا " قـال،  –ولينـا النهـارده  يسوع المسيح قال لكنيسته اللي هنـا، لتالميـذه. خلينا نستوعب األمر ده للحظات

." كمل سـلطان فــي الســما وعلـى األرض وأنــا بأحطـه تحــت أمــركم عشـان تحققــوا المهمـة اللــي إديتهــالعنـدي كــ
أي حاجــــة تحتاجوهـــا، أي حاجــــة تعوزوهـــا عشــــان تتممـــوا المهمــــة  اطلبـــوا :١٥ عشـــان كـــده قــــال فـــي يوحنــــا

ســلطان  –فكــروا فــي الموضــوع . ســلطانه ليــه هــدف .هــالكم وهتشــوفوا ان كالمــي بيتحقــقواإلرســالية وأنــا هأدي
  .يسوع موجود في كل واحد فينا، شخصه ساكن فينا، كل سلطان في السما وعلى األرض هو اداهولنا

  
. ندرك ان نجاحنا ككنيسة ونجاحنا في حياتنـا مـش مبنـي علـى إحنـا مـين أو نقـدر نعمـل إيـه في المرحلة دي

مـش متعلـق بــ إحنـا ممكـن نقـدم . مش متعلق بـ أد إيه إحنا أذكياء، أو مبدعيين، أو موهوبين أو حتي أغنياء
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.. هـو ده اللـي نجاحنـا مبنـي عليـه. نـانجاحنـا مبنـي علـى مـين هـو يسـوع واللـي هـو يقـدر يعملـه فـي حيات. إيه
  . مش سلطاننا سلطانه،

  
. يســـود علينـــا بســـلطانه، شخصـــه وكلمتـــها هـــ. شخصـــه وكلمتـــهفـــي بتصـــدق فـــي ســـلطانه،  نكـــون كنيســـةا هـــ

. كل حاجة تبقى مرهونة على كلمته ونصدق انه وحـده ليـه السـلطان. وكنيستناوكلمته تحكم حياتنا، خدمتنا، 
  .إحنا هنكون كنيسة بتصدق في سلطانه هو مش سلطاننا

  )اوال هانكون كنيسة بتصدق في سلطانه(

ــ فــي . علــى الســلطان، نبتــدي نــدخل فــي الصــورة دلــوقتي، بنــاء. بتطيــع اســتراتجيتهنكــون كنيســة ا ، هــاثانًي
نــتكلم مــى والتلمــذة اللــي باإلرســالية العظ ىنكتشــف معنــ الً ونبتــدي فعــ ١٩ عــددنــدرس  قبــل مــاالمرحلــة ديــه و 

لحد النقطة ديه، صورة المقارنـة  عايز نفكر في الصورة اللي شوفناها في االناجيل. حلقاتخمس  لمدةعنها 
اســتراتيجية المســيح بنشــوف ان . بــين اســتراتيجية المســيح فــي العــالم واســتراتيجية التالميــذ فــي توجيــه أمــورهم

بتــتكلم عــن انــه إزاي تحــنن علــى الجمــوع عشــان كــانوا مقهــورين ومــش القيــين مســاعدة زي غــنم ال راعــي لهــا 
بيواجهـــوا شـــوية  لمـــا ٩لوقـــا اصـــحاح وبعـــد كـــده بنشـــوف التالميـــذ بيروحـــوا لـــه فـــي . وٕازاي هـــو اهـــتم بـــالجموع

مفـيش عالقـة هنـا " ؟ن السـما تحـرق النـاس ديب نـار مـلـنـا إزاي نطل قـول"ة وبيقولـوا لـه، معارضة في السامر 
  . يل يسوع مستغرب من عدم فهمهم هناأكيد ممكن تتخ. بين االتنين

  
ال، "يســوع قــال، ". يــالال نبنــي بيــت هنــا، خلينــا نقعــد شــوية هنــا. "كــانوا عــايزين يبنــوا بيــت علــى جبــل التجلــي 

بتــدي يكلمهــم عــن األلــم اللــي هيمــر بيــه بياخــدهم علــى جنــب وي انــه نقــرامــرة  كــام". انتــوا مــش فــاهمين حاجــة
يســـوع، مـــع كـــل "حصـــل ان بطـــرس إتجـــرأ وأخـــد يســـوع علـــى جنـــب وقالـــه،  فـــي مـــرة. والمــوت اللـــي هيحصـــله

التــوتر والصــراع ده موجــود ". اللــي أنــت نــاوي تعملــه مؤيــدأنــا كمــدير العالقــات العامــة، أنــا مــش  احترامــي،
  .وبين استراتيجية المسيح وهااتبعتالميذ استمرار بين االستراتيجية اللي الب
  

اللــي كــان بيــدور فــي كـان عــارف  اهللافــي المرحلــة دي  .يقـوم مــن القبــر، و يســوع بيمــوت علــى الصــليب بعـدها
طلعـوا الجبـل مـع لكـن هنـا، لمـا  .ممكن يعملوها لـو إتسـابوا مـع نفسـهمكان الخطط اللي إيه ... عقل التالميذ
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اختيـارين كـانوا : فـي الوقـت ده عنـدهم اختيـارين ،"وتلمذوا جميع األمماذهبوا : "يح واتواجهوا باستراتيجيتهالمس
 . .ناجيلفي األدامهم ق
  
أقصــد انهــم . يتمنــوا انهــا تنــال موافقتــهطوهــا و لالســتراتيجية اللــي خط االختيــار األول انهــم يســلموا حيــاتهم -١

حتـى لمـا طلبـوا ان نـار . رائعـة هـمهم كانوا أذكيـاء ودوافع. لعوا بأفكار كويسة في المرحلة ديممكن يطكانوا 
ولمــا كــانوا عــايزين يوجهــوا يســوع، فــي كــل ده علــى الجبــل، ت ، ولمــا كــانوا عــايزين يبنــوا بيــتنــزل مــن الســما

هـل مـن الممكـن ان بعـدها بـألفين سـنة، فـي . مجـدعايزين يشـوفوا الملـك يسـوع مُ  كانوا. كويسة همدوافع تكان
صـة اننـا نطلـع بشـوية اسـتراتيجيات وخطـط وأسـاليب عظيمـة؟ هـل مـن كنيستنا النهارده، اننا يكـون عنـدنا الفر 

تكون مليانـة بكتـب عـن االسـتراتجيات والخطـط واألسـاليب الجديـدة اللـي ممكـن  الممكن ان مكتباتنا المسيحية
ـــأقلم معاهـــا؟ األمـــر الخطيـــر هـــو اننـــا ممكـــن نتبنـــى االســـتر  لخطـــط واألســـاليب تيجيات واانتبناهـــا ككنيســـة ونت

عــايزين اهللا يتمجــد فــي  عــايزين اهللا يتمجــد فــي كنيســتنا، .تكــون دوافعنــا هــي تمجيــد اهللا هل وبرضــالجديــدة دو 
 !خلينا نفكر في خطة إزاي نعمل كدهمجتمعنا، عشان كده خلينا نفكر في استراتيجية جديدة، 

 

علـى  نـا  بنـاءمكان في الكتاب المقدس بيذكر ان اهللا هيباركي الزم ندرك انه مفيش عزائفي المرحلة دي يا أ
 فـي أي مكـان مـذكورش مـلكـن .  اجـدً  أكيـد مهمـة ..أل.. مـش بـأقول ان الـدوافع مـش مهمـةا نأ. دوافعنا بس

 اهللا دايًمـن اإ ابيـدينا تحـذير واضـح جـدً  الكتـاب لكـن ،على دوافعنا بس في الكتاب المقدس ان اهللا يبارك بناء
  .خطته بيوعد انه يبارك

  
ق عليهـا ويباركههـا ان اهللا يوافـ ىاننـا نتبـع اسـتراتيجية إحنـا اختراعناهـا ونتمنـ اإمـ. عشان كده عندنا اختيـارين

ش مـا تكـونهـل مـن الممكـن انـه . ضـمن بركتـهي وده نسلم نفسنا الستراتيجية المسيح هو اللي عاملها -٢ أو 
يحقـق انـه  مـاتكونش رغبـة اهللا انالممكن هل من ب جديدة؟ ياننا نطلع باستراتيجيات وخطط وأسال مسؤوليتنا

مـن الممكـن  أحالمنا وأهدافنا وطموحاتنا؟ وان اهللا مش متوقع مننا اننا نطلع بجدول أعمـال خـاص بينـا؟ هـل
اللـي  ةنطيـع االسـتراتيجي -اننا نعرف إرادته من خالل كلمته ونطيعها بكل قلبنـا؟  تكونمسؤوليتنا األولى  ان

فراد أو ككنيســة فــي اننــا نطلــع باســتراتيجات وخطــط نقضــي بقيــة حياتنــا كــأهــو إداهالنــا قبــل كــده؟ ألنــه ممكــن 
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عشـان كـده . وأساليب جديدة لكن لو تجاهلنا استراتيجية المسيح، مش هيبقي فيـه مغـزي مـن كـل اللـي بنعملـه
  .محتاجين نركز على معنى اننا نتلمذ في كل األمم

  
جية المسـيح موجـودين فـي استراتيجية المسيح؟ عايزكم تبصوا على شوية عناصر من استراتي طب شكلها إيه
وهــي  ٤والموضــوع كلــه ابتــدى فــي متــى اصــحاح . ح هــو رؤيتنــايســالم –أول حاجــة .  دامناقــالــنص اللــي 

. المســـيح هـــو رؤيتنـــا. اتبعنـــي، ســـلم لـــي نفســـك: فكـــرة اللـــي بيقولهـــا لنـــا هـــيلا. الحـــافز اللـــي ورا السلســـلة ديـــه
ســة رســمية وال نظــام وال إجــراءات، مــافيش معاهــد مكــانش فيــه مدر . افتكــروا الصــورة الكاملــة اللــي قــدمها لنــا

  .الموضوع كان بس تبعية المسيح. الهوتية وال فصول دراسية
  

ديـــه . كنيســـةفـــي ال موضـــع نقـــاشحاجـــة مـــش  ودي جـــدول حياتنـــا ورؤيتنـــا الزم يبقـــى اننـــا نبقـــى زي المســـيح
نــا نتغيــر لتلــك الصــورة نإ. يحاننــا نشــوف المســيح واننــا نكــون عــايزين نبقــى زي المســ... الحاجــة اللــي بتقودنــا

المسـيح هـو  ..عـايزين نبقـى زي المسـيح، رؤيتنـا. ندرس كلمته فتتعمق صورته فـي قلوبنـا وفـي حياتنـا. عينها
  .رؤيتنا

  
، كـل الـنص ١٩دد عـ ٢٨لمـا توصـل لــ متـى . إرسـاليتنا التلمذة هـي. ٕارساليتنا هي اننا نتلمذ، مهمتنا و اثانيً 

ده األمـر اللـي . تلمذ.. األمر هو اننا نتلمذ. أمر جاي في صيغةة للعهد الجديد في اللغة األصلياللي قريناه 
  . بيدور حواليه كل الموضوع

  
، إحنـا نعـرف فتـرةلنـا نشـكر ربنـا انـه بنـاء علـى اللـي بندرسـه بقـى  "طيـب إزاي نتلمـذ؟" نسـأل في المرحلـة دي

وبين اللي لقيناه في الـنص اللـي فترة لنا بقى هنا بقى عايزنا نربط بين اللي عمالين ندرسه . ده إجابة السؤال
. حواليــه أفعــال تانيــة وكلمــات تانيــة بتســاعد فــي انهــا توصــف شــكل الموضــوع إننــا نتلمــذ،األمــر هــو . دامناقــ
نــذهب ونعمــل إيــه؟ فكــروا فــي مظــاهر . الــذهاب ده جــزء مــن التلمــذة". َفــاْذَهُبوا َوَتْلِمــُذوا"، بيبتــدى ويقــول، الً مــث

إزاي بقــى . نــا علــى كلمــة المســيح، كلمــة اللــي بتصــير حيــاة فينــا، بتتجســد فينــاانتمتــم ائ. لمــذةالتجســد فــي الت
  نذهب؟
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؟ إحنا المفروض ناخد الكلمـة واالنجيـل اللـي فاكرينها. وهي اننا نشارك بالكلمة نمرة واحدنرجع لفي الحقيقة، 
اذهبـوا واعملـوا نفـس "وقـال،  ي جـايلكـوت اللـعليهم وزي ما المسـيح كـان بيجـول يكـرز ويعلـن المتم ائتماننا 

وِح اْلُقــُدسِ  "وبعــد كــده بيقــول، ". الحاجــة، شــاركوا بالكلمــة ــُدوُهْم ِباْســِم اآلب َواالْبــِن َوالــر وده معنــاه إيــه؟ " .َوَعم
  .إظهر الكلمة

  
نـه عمـدهم فـي اللغـة األصـلية ا ابيقـول حرفًيـ. اللي بنّعرف حياتنا بيها مـع المسـيح والكنيسـة وهي ديه الطريقة

بتعـّرف فأنـت . هو ده شخصـه وكيانـه ..فهم بيه وهو اآلب، واالبن والروح القدسفي االسم، االسم اللي هيعرّ 
أنــا بأصــدق فــي اإلرســالية . اعشــان كــده المعموديــة مهمــة جــدً . ظهــر حياتــهحياتــك دلــوقتي بتُ . حياتــك بحياتــه

لجســدية هــي اننــا بنعــّرف حياتنــا بمــوت ألنــه اللــي بيحصــل فــي المعموديــة ا. العظمــى وبأصــدق فــي الكنيســة
  . فهي بتتضمن إظهار الكلمة.  وقيامة المسيح، بنعّرف حياتنا بكنيسته، عشان كده المعمودية مهمة

  
بنظهــر الكلمــة وبعــد كــده . )٢(اآلب واالبــن والــروح القــدس بنعمــدهم فــي اســم. ) ١( بنــذهب ونشــارك بالكلمــة

؟ هـل شـايفين العالقـة بيـنهم؟ فـاكرين. ، بـنعلم الكلمـةاثالثًـ. بيهـا مكل حاجة أوصـيتكبنعلمهم انهم يطيعوا ) ٣(
  .عّلموهم كل حاجة وصيتكوا بيها. عّلم الكلمة

  
تعـالوا نرجـع لــ متـى . الزم ناخد جولة سريعة في سفر متى عشـان نشـوفهاعايز أوريكم حاجة حلوة أوي هنا، 

ليم المســيح اأجــزاء مختلفــة بتركــز علــى تعــاللــي عــايز أوريهــولكم ان بشــارة متــى مقســومة لخمــس . ٥اصــحاح 
كـل مـرة التالميـذ يبقـوا فيهـا مـع بعـض سـواء . لتالميذه وفي خمس مرات مختلفـة بنالقـي انـه فيـه نمـط بيظهـر
بتنتهـي بــ  ة طويلـة مـن الوقـت وان الجزئيـة دييسوع جمعهم أوهم رايحين له،  بنالقي انه بـيعلمهم حاجـة لمـد

  .يكمل كالمهو .." من تعليمهمبعد ما فرغ يسوع "متى بيقول، 
  

بصـوا علـى متـى . داية ونهايـة كـل مـرة مـن المـرات ديعايزكم تشوفوا ب. أكترالموضوع  أوضح لكم أنا عايز
ــا َجَلــَس َتَقــدَم ِإَلْيــِه َتَالِميــُذهُ . "دي الموعظــة علــى الجبــل. ١ عــددو  ٥ ــا َرَأى اْلُجُمــوَع َصــِعَد ِإَلــى اْلَجَبــِل، َفَلم َوَلم .
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.  ٧صــحاح عــايزكوا تروحــوا آلخــر متــى ا. هــو بــيعلمهم ٧و  ٦و  ٥فــي متــى اصــحاح  ".تَح فــاُه وَعلَمهُــمْ َففــ
. الجملــة ديــه ممكــن تحبــوا تحطــوا خــط تحتهــا فــي كتــبكم المقدســة عشــان الجملــة ديــه هتالقوهــا بتتكــرر كتيــر

  :٢٨بيقول في عدد 
ـا َأْكَمـَل َيُسـوُع هـِذِه اَألْقـَواَل ُبِهتَـِت : "الجملـة ديـه". اْلُجُمـوُع ِمـْن َتْعِليِمـهِ َفَلما َأْكَمَل َيُسـوُع هـِذِه اَألْقـَواَل ُبِهتَـِت " َفَلم

  ".اْلُجُموُع ِمْن َتْعِليِمِه، َألنُه َكاَن ُيَعلُمُهْم َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبةِ 
  

. هـــو بيعمــل نفـــس الحاجـــة. ١دد بصــوا علـــى عــ. ١٠نقلــب اصـــحاحين بعــد كـــده لحــد مـــا نوصــل الصـــحاح 
  :بنشوف هنا التالميذ جايين للمسيح

  
ل َمــَرٍض َوُكــل ثُــم َدَعــا َتَالِميــَذُه االْثَنــْي َعَشــَر َوَأْعَطــاُهْم ُســْلَطاًنا َعَلــى َأْرَواٍح َنِجَســٍة َحتــى ُيْخِرُجوَهــا، َوَيْشــُفوا ُكــ"

دول أرســـلهم يســـوع  ١٢ـبيقـــول ان الـــ ٥وعـــدد  ٤ و ٣و  ٢ألعـــداد وبيقـــول أســـامي التالميـــذ فـــي ا." ُضـــْعفٍ 
" َوَلما َأْكَمـَل َيُسـوُع َأْمـَرُه ِلَتَالِميـِذِه االْثَنـْي َعَشـرَ "، بيقول إيه؟ ١وعدد  ١١وصل الصحاح نووصاهم وبعد كده 

  . تبقى تاني مرة دي. أنحاء الجليلهو علمهم األمور ديه ومشي من هناك عشان يعلم ويكرز في 
  

  : بيقول. المرة ديه ليها عالقة باألمثال. ١وعدد  ١٣نروح الصحاح  –تالت مرة 
ــِفيَنَة ِفـي ذِلــَك اْلَيــْوِم َخـَرَج َيُســوُع ِمــَن اْلَبْيـِت َوَجَلــَس ِعْنــَد اْلَبْحـِر، َفــاْجَتَمَع ِإَلْيــِه ُجُمـوٌع َكِثيــَرٌة، َحتــى إِ " ـُه َدَخــَل السن

تعــالوا نــروح لنهايــة  .هنــا هــو ابتــدى يعلمهــم ."َفَكلَمهُــْم َكِثيــًرا ِبَأْمثَــال. ى الشــاِطئِ َواْلَجْمــُع ُكلــُه َوَقــَف َعَلــ. َوَجَلــَس 
  . فهنا بيديهم الخاتمة وبيمشي". َوَلما َأْكَمَل َيُسوُع هِذِه اَألْمثَاَل اْنَتَقَل ِمْن ُهَناكَ ". ٥٣عدد  ١٣اصحاح 

  
حاجـــات كتيـــر مختلفـــة لكنـــه بيـــديهم جرعـــات  بيشـــفي النـــاس، يســـوع بيعمـــلهنـــا يســـوع . ١عـــدد  ١٨اصـــحاح 

ـــى َيُســـوَع "بيقـــول  ١وعـــدد  ١٨بصـــوا علـــى اصـــحاح . مكثفـــة مـــن التعلـــيم ـــُذ ِإَل ـــدَم التَالِمي ـــاَعِة َتَق ـــَك الس ـــي ِتْل ِف
، ١عـــدد  ١٩ولمـــا نوصـــل الصـــحاح  .يبتـــدي يعلمهـــمفــــ " »َفَمـــْن ُهـــَو َأْعَظـــُم ِفـــي َمَلُكـــوِت الســـَماَواِت؟«:َقـــاِئِلينَ 

  ." ن َوَلما َأْكَمَل َيُسوُع هَذا اْلَكَالَم اْنَتَقَل ِمَن اْلَجِليِل َوَجاَء ِإَلى ُتُخوِم اْلَيُهوِديِة ِمْن َعْبِر اُألْردُ ". نالقي االستنتاجب
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ثُـــم َخـــَرَج َيُســـوُع َوَمَضـــى ِمـــَن . "آخـــر مـــرة بيـــذكر فيهـــا التعلـــيم فـــي متـــى ٢٤مـــرة، بصـــوا علـــى اصـــحاح  آخـــر
ى يعلمهـم لحـد مـا نوصـل بيبتدفــ. همـا اللـي ابتـدوا الحـوار هنـا ".َكِل، َفَتَقدَم َتَالِميُذُه ِلَكْي ُيُروُه َأْبِنَيـَة اْلَهْيَكـلِ اْلَهيْ 

ــا َأْكَمــَل َيُســوُع هــِذِه اَألْقــَواَل ُكلَهــا َقــاَل ِلَتَالِميــِذهِ ١"يقــول، متــى بيــدينا االســتنتاج و . ١عــدد  ٢٦الصــحاح  َوَلم "..
  .وا يتكلموا في حاجات تانيةبتداو 
  

 وبعـد كـده نوصـل لــ متـى. مرات مختلفة في متى دامنا وبتتكرر خمسهي دي الفكرة الرئيسية اللي بنشوفها ق
مــش . بيحصــل وبيبتــدى يعلمهــمنالقــي مــرة تانيــة يســوع بيجّمــع تالميــذه مــع بعــض، نفــس الــنمط اللــي و . ٢٨

ا يعـرف إنـه ، كـان هـنالحظ هنا إن لو كـان متـى بيتبـع القواعـد األكاديميـة بجـد. تعليم مهملكنه  ،تعليم طويل
تبقــى فكــرة رائعــة ا كانــت هــ .تعلــيم يســوع قبــل مــا يحكــي لنــا عــن صــعود يســوعل مــن األفضــل إنــه يــدينا خاتمــة
لمــا  فــي الجــزء األخيــر. لكــن اللــي بيعملــه هنــا هــو انــه بيســيبه بنهايــة مفتوحــة. وٕاضــافة كويســة النجيــل متــى

 ؟ليـه أل .".ولمـا فـرغ مـن تعلـيمهم هـذه األمـور"يسوع بيجمع تالميذه ويبتدى يعلمهـم، متـى مـش بينهـي بجملـة 
ينتهــي عنــدهم، بــل كــان ا ألن المســيح ماخلصــش تعلــيم التالميــذ وماكــانش الموضــوع هــ. هــأقول لكــم الســبب

  .يكملوا تعليمها ينتشر من خاللهم، هم هعلى وشك 
  

فــي قلــوب وعقــول التالميــذ اللــي بيعلمــوا كلمــة  واالصــحاح األخيــر لســه بيتكتــبانجيــل متــى نهايتــه مفتوحــة 
وهي ديه الصورة اللـي . والموضوع مش هيقف عندهم لكن هينتشر من خاللهم. في كل أنحاء العالم المسيح
مـــش بـــس  ،عشـــان إحنـــا كـــأفراد نكـــون بـــنعلم كلمـــة المســـيحتكـــون مفتوحـــة مقصـــود ان نهايتـــه  كـــان. بنشـــوفها
، يمكــن "َعلُمــوُهْم َأْن َيْحَفُظــوا َجِميــَع َمــا َأْوَصــْيُتُكْم ِبــهِ "بيقــول  .فــي محاضــرات فــي الكنيســة لكــن كــأفرادندّرســها 

مـش بـس نــديهم  ..هـي اننـا نــدربهم انهـم يتبعـوا المســيحو  ،وايحفظـكلمـة أحســن لمـا نفكـر نعلمهــم يخطـر ببالنـا 
  .لكن نعلمهم يتبعوا المسيح ،حقايق مجردة

  
أي مجموعـــات قـــدرش نـــدي المســـؤولية دي للكنيســـة كمؤسســـة أو لمجموعـــة درس الكتـــاب أو عشـــان كـــده مان

 محاضـرةفـي انـك تقعـد إيه أحسن طريقة انك تـتعلم إزاي تصـلي؟ ... صغيرة ألنه لو عايز تتعلم إزاي تصلي
إيــه أحســن طريقــة نــتعلم بيهــا نــدرس  !تــدرس أو انــك تقعــد مــع حــد بيصــلي كــويس وتــتعلم منــه إزاي تصــليو 
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تـــديك أدوات ا تكـــون مفيـــدة وهـــا هـــ مجموعـــة لـــدرس الكتـــاب؟ دي هـــل إننـــا نـــروح ونحضـــركتـــاب المقـــدس؟ ال
. خلينــي أوريــك إزاي تــدرس الكتـــاب"وقــال لــك،  يكــون أحســن لــو مـــؤمن قعــد معــاكا لكــن مــش هــ. مســاعدة

انـك تـتعلم انـك تشـارك  إيـه أكتـر طريقـة مـؤثرة.. َعلُمـوُهْم َأْن َيْحَفُظـوا !"..هأقول لك أنا باعمل إيه في خلـوتي
 تـاني وهـو إيمانك وال انك فعال تشارك إيمانك مع حـد ةبإيمانك واختبارك؟  انك تحضر محاضرة عن مشارك

  .التلمذة وهو ده جوهر" َعلُموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبهِ "هي دي صورة  !يشاركه مع ناس تانيين
  

المـرة  لنـاالكلمة لجميع األمم زي ما قنعلم  -٣وبنظهر الكلمة،  نعمد، -٢لمة وارك بالكبنذهب ونش -١يبقى
. يرنــا فـي عمليــة التلمــذةلتغ اجـدً  ةضــروري كــل واحـدة مــن المكونـات دي. إحنـا بنخــدم الكلمـة) ٤(. اللـي فاتــت

ديـه  .بليـون مـنهم عمـرهم مـا سـمعوا اسـم يسـوع المسـيحأكثـر مـن  العالم دلوقتي فوق ستة بليـون شـخص، في
وأول دلـوقتي اللـي إحنـا بنعملـه هـو إننـا بنـذهب للعـالم ونشـارك بالكلمـة، . احنا عايشين فيهصورة العالم اللي 

بالمســيح ويصــدقوا فــي المســيح، ويثقــوا فــي  واؤمنــي مإحنــا بنقــود نــاس انهــ. مــا نشــارك بالكلمــة، النــاس بتــؤمن
سـيح، نعـرفهم بالمدي نوريهم أهميـة الكلمـة، بعد كده، أول ما الناس تصدق في المسيح، بعد كده نبت .المسيح

إحنـا . سم اآلب واالبن والروح القدس فهويتهم الجديدة تبقـى فـي المسـيح مـش بـس انهـم صـدقوا فيـهنعمدهم با
فـي بدايـة السلسـلة،  ٤نعتبر تالميذ المسيح بكل ما تحويه الكلمة من معاني زي ما درسـنا فـي متـى اصـحاح 

فيبقــى لمــا  ،دلــوقتي إحنــا بناخــد الكلمــة ونبتــدي ننشــرها فــي حيــاة اآلخــرين. لكــن الموضــوع مــش بيتوقــف هنــا
  .إحنا بنتحول من مؤمنين لتالميذ وبعد كده نتلمذ آخرين. نعلمهم الكلمة، نكون بندربهم في الكلمة

  
أنــا أؤمــن ان تلميــذ المســيح هــو مــؤمن . اكتابًيــأعمــل تفرقــة، وال حتــى مــش عــايز  شــوية ألنــيأنــا متــردد هنــا 
بقــى ابتــدينا نها تنفســنا للتلمــذة ســاع نكــرسلكــن عايزنــا نشــوف هنــا التطــور انــه لمــا . ســيح وصــانع تالميــذبالم

مـــؤمن،  :لمــا تبصــوا للصــورة دي.  كم ســؤالينلعــايز أســأدي، صــورة ال بعــد مــا وصــلت لكــم. نوصــل للعــالم
كم ســؤالين، الســؤال ألعــايز أســ. ده التطــور فــي رحلــة التلمــذة هتالقــوا ان هــو ،تلميــذ، بعــد كــده صــانع تالميــذ

؟ إيمانك وحياتـك واصـلين لحـد فـين؟ أنـا بأتعجـب أنت فين من الرحلة دي :معايز أسأل كل واحد فيك: األول
صـنا لآمنـا بالمسـيح ووثقنـا فيـه انـه خ. ين فـي مرحلـة مـن أول اتنـينمتعثـر  ،، إذا ماكانش أغلبنـاهل كثير مننا
، اإذً . لمعموديـة وان حياتنـا تتحـدد بمـوت وقيامـة المسـيحكتيـر مننـا ماوصـلوش لمرحلـة ايمكـن  ..من خطايانا
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الطريقــة الكتابيــة الوحيــدة هــي انــه  رســالية مــش موجــودة مــن األســاس؛ ألننفســنا لإل كــرسنفــإن إمكانيــة اننــا 
. ين فــي المرحلــة األولــىبعضــنا لســه متعثــر  .المســيح أمرنــا ووصــانا اننــا نعــّرف حياتنــا بيــه وٕاحنــا مانفــذناهاش

اتوحـــدت مـــع انـــا اتعمـــدت وأنـــا . ماشـــي، أنـــا بتبـــع المســـيح. "فـــي نمـــرة اتنـــينمتعثـــرين تيـــر مننـــا أعتقـــد انـــه كو 
  هل انت بتتلمذ؟ . عن قصد نستثمر حياتنا في العملية اللي اسمها التلمذةلكن مش ب". كنيسته

  
حــد  عمــرك فــي حياتــك أخــدت حــد ومشــيت معــاه المراحــل التالتــة؟ يعنــي هــل ُقــدت. بيقودنــا للســؤال التــاني ده

للمســيح، اظهــرت ليـــه المســيح بحياتـــك، ُقدتــه انـــه يظهــر المســـيح مــن خـــالل المعموديــة واتوحـــد مــع الكنيســـة 
وابتدى يلبس شخص المسـيح وابتـدى يعلـم كلمـة المسـيح؟ هـل اسـتثمرت حياتـك فـي حيـاة نـاس تانيـة ووريـتهم 

دلــوقتي ـ دربــتهم يتبعــوا المســيح فــإزاي يصــلوا، وريــتهم إزاي يدرســوا الكلمــة، وريــتهم إزاي يشــاركوا باختبــارهم و 
  ؟م معاك؟ هل أخدت حد في الرحلة دييقدروا هما يذهبوا ويعملوا نفس الحاجة في العال

  
ننـا نقـف عنـد واحـدة مـن ا كتيـرة خطيـرةدامنا إغـراءات أعتقد انـه قـ. وأعتقد ان ده فايتناحقيقة التلمذة  هي دي

نسـيبهم لوحـدهم فـي بعـد كـده لكـن انه يعرف المسيح ممكن نقود شخص . في الخدمة في حياتنا المراحل دي
وبعــد كــده نشــيل الموضــوع مــن دماغنــا ونعـــيش ". فيــه حــد َخلُــص ..حاجــة عظيمــة" .بدايــة حيــاتهم الروحيــة

ممكــن انهــم يتعرفــوا علــى الكنيســة ويتعمــدوا لكــن بعــد كــده نخلــيهم يحضــروا محاضــرات عــن انهــم  وأ. حياتنــا
  . العملية ديتنا في بدل ما إحنا نستثمر حيا يتلمذوا

  
حـد، سـواء كـان فـي الشـغل، البيـت، مـع اختبـار إيمانـك  تشـاركمعايا ان بكره الرب هيـديك فرصـة انـك  تخيل

لـو ده حصـل : خلينـي أسـألك سـؤال . انت عنـدك الفرصـة انـك تشـارك إيمانـك فـي المسـيح... أو من الجيران
مشــي معــاه فــي المراحــل المختلفــة؟ خطتــك خطتــك هتكــون إيــه فــي الســت شــهور اللــي جــايين فــي انــك تبكــره، 

ده معنــاه حاجــة مــن . ان أغلبنــا معنــدهوش تخمينــيهتكــون عاملــة إزاي؟ كــام واحــد فينــا عنــده خطــة لكــده؟ 
حــد للمســيح بكــره وهــي مــش حاجــة كويســة أو نمــرة يــا إمــا نمــرة واحــد هــي إننــا مــش بــنخطط اننــا نقــود : اتنــين

  .عند الحتة دي ح ونوقفاتنين وهي اننا بنخطط اننا نقود حد للمسي
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حياتنــا تثمــر  ان ..ســةيحياتنــا ليــه فــي الكن نكــرسهــو ده اللــي إحنــا اتأمرنــا اننــا حياتنــا لحاجــة، ف كــرسنا هــ لــو
مــش اننــا نعــيش مســيحيتنا جــوه نفســنا ونقــف عنــد المرحلــة األولــى أو التانيــة لكــن اننــا  –فــي حيــاة اآلخــرين 

والنتيجــة واضــحة، فــوق البليــون شــخص فــي . ياتنــا الوحيــدة هنــاحياتنــا للتلمــذة واننــا نوصــل للعــالم بح كــرسن
ا كــان هيحصــل إيــه لــو التالميــذ كــانوا اتبعــوا اســتراتيجيتنا؟ كــان هــ. ســمعوش حاجــة عــن االنجيــل العــالم مــا

  ا حياتهم لألمر؟كرسو يحصل إيه لو كانوا اتوقفوا عند نمرة واحد أو اتنين بدل ما ي
  

أوكيـه يـا ديـف، "أنا عارف انـه فـي المرحلـة ديـه بعضـكم بيفكـر ويقـول، . إحنا محتاجين نتواجه بالموضوع ده
إزاي ممكـن . انت عمال تتكلم عن إزاي المفروض نوصل للعالم بحياتنا الوحيدة على األرض وأنا مـش فـاهم

عـــايزكم تتخيلـــوا ســـيناريوهين . فـــي الحقيقـــة أنـــا مبســـوط انكـــم ســـألتوا الســـؤال ده" أوصـــل للعـــالم بحيـــاة واحـــدة؟
هنــا، عــايزكم تتخيلــوا اننــا مــع بعــض كعيلــة إيمــان واحــدة، جــايين مــع  ايزكم تتخيلــوا الســيناريو األولعــ. يــامعا

بعض عشان نتعبد سوا، وعلى مدار السنة الجايه، اننا كلنا مع بعض قدرنا اننا نقود واحد للمسيح فـي اليـوم 
 ٣٦٥الوقــت الســنة اللــي جايــه، ده معنــاه انــه فــي نفــس . هــي حاجــة صــعبة لكنهــا ممكنــة. فــي الســنة الجايــه

تخيلــوا معايــا اننــا قــدرنا نعمــل الموضــوع ده الســنة . هتكــون ســنة ممتعــة دي. شــخص هيكونــوا آمنــوا بالمســيح
بعــد أكتــر مــن تالتــين ســنة، . هيكـون صــعب بــس تخيلــوا لــو عملنــا كـده. اللـي جايــه واللــي بعــدها واللــي بعــدها

النـاس اللـي مـاتعرفش المسـيح بسـيطة مـن نسـبة  يود. هنشوف أكتر من عشـر آالف شـخص عرفـوا المسـيح
  . ده السيناريو األول. من سكان أمريكا

  
فـي األوضـة ديـه، شـخص واحـد بـس مـش كـل النـاس، والواحـد ده  هيحصل إيـه لـو شـخص. السيناريو التاني

لكــن  .د شــخص واحــد للمســيحاقــلكــن علــى مــدار الســنة اللــي جايــه،  ،ماقــدرش يقــود حــد للمســيح فــي كــل يــوم
إزاي يتبـع المسـيح  اهور علمـه الكلمـة و بالمسـيح و  وحدهظهر له الكلمة و أتوقفش عند النقطة ديه، لكن كمان ما

، زي افــ تلقائًيـ. السـنة اللـي جايـه رمجـرد شـخص واحـد علـى مـدا. يتلمـذوا آخـرينعشان يقدر يذهب ويكـرز و 
بوا والســنة اللــي بعــدها أربعــة هيكــون ســاعتها اتنــين بيــذه. دلــوقتي الســنة اللــي جايــة هيكــون تــأثيرك إتضــاعف

فـي ، فـي السـيناريو األول فنا فيه فوق العشر آالف شخص يعرفوا المسـيحش يلوقت اللاوفي . بيكملوا الرحلة
  .هتالقي حوالي أربعة بليون شخص آمنوا بالمسيحالسيناريو الثاني 
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ده، هـــي ديـــه خطتـــي نفســـكوا لألمـــر  كرســـواتلمـــذوا، "المســـيح كـــان عـــارف كـــويس هـــو بيقـــول إيـــه لمـــا قـــال 

تخيل لو عملنا كده وأخـدنا األمـر ده بجديـة ". واستراتجيتي، اسكبوا حياتكم، ضحوا بحياتكم من أجل اآلخرين
هيتضـاعف تأثيرنـا مـن أجـل االنجيـل مـن أجـل وكل واحد عمل كده بحياته لوحده؟ في خـالل سـنة أو اتنـين، 

ـــ. مملكـــة المســـيح ـــا إتضـــاعف والنـــاس دول عمل ـــل لـــو تأثيرن وا نفـــس الحاجـــة، ســـاعتها هنتضـــاعف أربـــع تخي
مش محتاج تبقى ضليع فـي الحسـاب عشـان . حياتك إتضاعف أربع أضعاف وفجأة هتالقي تأثير. أضعاف

. تعرف ان أعداد كتيرة من الناس هتعرف المسـيح ومحبتـه ونعمتـه ورحمتـه، لمـا نسـلم نفسـنا إلرسـالية التلمـذة
اس جـوه الـدايره ديــه؟ ده بيقودنـا للمظهـر التالــت مـن اســتراتيجية خل نــهــل انـت بتـدّ  انـت فـين مــن الـدايرة ديـه؟

  . التلمذة هي مهمتنا وٕارساليتنا. المسيح
  يبقي اوًال كان المسيح هو رؤيتنا و ثانيًا مهمتنا و إرساليتنا اننا نتلمذ

وع شـاف يسـ إن ١٧شـفنا فـي يوحنـا . هنـا بنشـوف الخالصـة. أحالمنا الناس هم ...، الناس هم أحالمنااثالثً 
كــل حاجــة . دامناقــهــو جمعهــم وهــي ديــه الصــورة اللــي . كــانوا أحالمــه هــم. عــالم مــن خــالل عينــين التالميــذال

يحصــل إيــه لـــو ا محتــاجين نســأل نفســنا هــ فــي المرحلـــة دي. تالميــذ لإلرســاليةرهونــة علــى طاعــة الكانــت م
 أو ٢٠، ١٥، ١٠، ٥قــالهم مــؤمنين ب كثيــر مننــاهنــا تالقــي  ؟حلمنــا هــو نــاس بتثمــر نــاس مــن أجــل الملكــوت

ســنة ومــا يقــدروش يقولــوا اســم شــخص واحــد بــس مشــيوا معــاه الرحلــة دي وحياتــه بتوصــل للعــالم كنتيجــة  ٢٥
ي لجـان وفـرق وعملنـا حاجـات فـممكـن كمـان نكـون خـدمنا . كلنا روحنا الكنيسة وقعدنا ورنمنـا تـرانيم. لحياتنا

إثمـار  بـل هـو. فـي النشـاطات الروحيـة ح مش موجـودزم ندرك ان هدف المسيكتير في مبنى الكنيسة لكن ال
  . أحالمنا مالناس ه. هو ان حياتنا تثمر في حياة اآلخرين. .روحي

  
اسـتخدمت أربـع مـرات مختلفـة فـي انجيــل . جملـة عظيمـة دي". تلمـذوا جميـع األمـم". ، العـالم هـو هـدفناارابًعـ

وثـات اليهوديـة بيبتـدي بصـورة إبـراهيم فـي متى عشان تتكلم عن جميع األمم، لكـن متـى اللـي غنـي فـي المور 
 –ن حيـاة إبـراهيم  بيـتكلم عـهللالو رجعت لسفر التكوين وتشـوف إبـراهيم هنـاك، بتالقـي ان ا. االصحاح األول

 ١٨:١٨وفـي تكـوين  ."َك َجِميـُع َقَباِئـِل اَألْرضِ َوَتَتَبـاَرُك ِفيـ "، ٣وعـدد  ١٢بيقول إلبراهيم في تكوين اصـحاح 
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َوَيَتَبــاَرُك ِفــي َنْســِلَك "برضــه  – ١٨:٢٢وفــي تكــوين . يتبــارك فــي نســله جميــع أمــم األرض –نفــس الحاجــة  –
    ".َجِميُع ُأَمِم اَألْرضِ 

  
كـل األمـم  –دلوقتي نيجي ليسوع وهو من نسل إبراهيم وكل أمم األرض هتتبارك مـن خـالل إعـالن االنجيـل 

. اسـتراتيجية المسـيح نتلمـذ فـي كـل األمـم وهـي ديإحنـا ب .إحنـا مـش بنختـار وننقـي فـين نتلمـذ. بدون اسـتثناء
ـــــاس هـــــم...  ـــــع  )١( نكـــــون كنيســـــة بتصـــــدق فـــــي ســـــلطانها هـــــ... . أحالمنـــــا والعـــــالم هـــــو هـــــدفنا الن وبتطي

  .  )٢(استراتيجيته
  
لمــا توصــل آلخــر اإلرســالية العظمــى، يســوع بيقــول لهــم الكــالم . نكــون كنيســة بتعتمــد علــى حضــورها هــ) ٣( 

أنـــا، بنفســـى هـــأكون "وكأنـــه بيقـــول، ". أنـــا معـــاكم"التأكيـــد فـــي اآليـــة ديـــه علـــى حتـــة ". كمأكيـــد، أنـــا معـــا"ده، 
  ."ها أنا معكم إلى إنقضاء الدهر". "معاكم

  
ورجعت ألول اصحاح في متى، عايز أوريكم إزاي يسـوع إتقـدم لينـا، تقـديم يسـوع فـي  لو علمت الصفحة دي

 :٢٢عـدد  ١ى اصـحاح متـ  –عـن مـيالد المسـيح  – ٢٢بيقـول فـي عـدد  .انجيل متى بيدينا فكرة عن اسـمه
ُهــَوَذا اْلَعـْذَراُء َتْحَبــُل َوَتِلـُد اْبًنــا، َوَيــْدُعوَن : "٢٣عـدد " لــرب بِـالنِبي اْلَقاِئــلِ َوهـَذا ُكلــُه َكـاَن ِلَكــْي َيـِتم َمــا ِقيـَل ِمــَن ا"

فـي متـى هـي ديـه المقدمـة عـن المسـيح، واالسـتنتاج عـن المسـيح "  .َاُهللا َمَعَنـا: الِذي َتْفِسـيُرهُ » اْسَمُه ِعماُنوِئيلَ 
 .اهللا معكم – ٢٨اصحاح 

 

وخـدوا بـالكم مـن الصـورة اللـي ظــاهرة لينـا فـي الوسـط، هـي صـورة اهللا فــي الجسـد مـع تالميـذه فـي كـل انجيــل 
ا اللـي نقـدر نعملـه رائـع، تخيلـو : فيفكـروا بعد كده بيقوم من القبر ويرجع،. بعد كده بيموت، فهم يحتاروا. تىم

ومـع ذلـك، روعـة صـعود . وكأنه حاجة وحشة يبانده و  بعد كده بيصعد،. دلوقتي بعد قيامة المسيح ورجوعه
وجــوده فــي الجســد مــش مقتصــر علــى مكــان واحــد علــى وجــه  بيبقــىبأيــام  بعــد صــعودههــو إن المســيح للســما 

". ، أنـا بـاديكم وجــودي"هـا أنـا معكــم. "يسـكن جــوه كـل تالميـذ المسـيح علــى وجـه األرضا دلـوقتى هـ. األرض
وده بيتقـال . كلنـا عـارفين ده. الفكرة هي اننا عارفين انه في الكتـاب المقـدس كلـه، اهللا بيوعـد انـه يكـون معانـا
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ليـه يسـوع أكـد علـى حضـوره هنـا . اإحنـا عـارفين ان حضـور اهللا معانـا دايًمـ. ان اهللا معـك حيثمـا تـذهب كتير
  لموضوع ده هنا؟؟ ليه ذكر ا٢٨في متى اصحاح 

  
  

أنــا أؤمــن ان اللــي بيقولــه هنــا بوضــوح هــو انــك ال يمكــن . عــايز أوريكــم عالقــة حضــوره باإلرســالية العظمــى
نفسـك لإلرسـالية، هتشـوف  كـرسومـع ذلـك، لمـا ت. نفسـك لإلرسـالية كرسـتتدرك قوة وعظمـة حضـوره إال إذا 

  .تشوفوا ده إزاي بيبان عايزكم . وتختبر وتعرف حضوري بطرق عمرك ما تخيلتها قبل كده
  

نفســنا  كرســنالــو . خلينــي أســئلكم ســؤال. إحنــا محتــاجين الوعــد بحضــوره ،نفســنا لإلرســالية كرســناإذا  أوال،
نتيجــة لطاعتنــا، هــل هنحتــاج حضــوره كنفســنا اننــا نتلمــذ فــي جميــع األمــم،  كرســناســواء أفــراد أو جماعــة، لــو 

أنــا مقتنــع اننــا ككنيســة ممكــن نســترخي ونعــيش حياتنــا . حضــوره أكتــر أكتــر وال أقــل؟ مــن غيــر شــك، هنحتــاج
 وده. المسـيح فـي اللـي إحنـا بنعملـه ونكون ناجحين في حياتنا فـي الكنيسـة ومانحتـاجش االمسيحية عادي جدً 

ويكـون عنـدك الحمـاس الـالزم وتفكـر فـي اسـتراتيجيات الصح  ةأنت بس محتاج تعمل الدعاي! اجدً  أمر مقلق
  !وتعمل كل حاجة بقوتك اقافة كنيستنا النهارده تقدر تكون ناجح جدً كويسة وتخطط تمام وفي ث

  
 ننطــرحهــو مــش حاضــر  ولــو ،وعــد حضــورهب تتمســكأنــا عــايز أعــيش حيــاتي وخــدمتي وعايزنــا نكــون كنيســة 

   .وعد حضوره محتاجينإحنا . وكل حاجة تفشل لو هو مش موجود في وسطينا
  

هـو أمـين، هـو . ننـا بقوتـه اننـا نـتمم اإلرسـاليةيمك  ألنـه هـا وة دينختبر القـا ه .نختبر قوة حضورها ه، اوثانيً 
  . عشان نتمم اإلرسالية ديه هيدينا كل حاجة نحتاجها

  
ابتـدينا . وبعدها بكام سنة ابتدينا يبقى عندنا الرغبة انـه يبقـى عنـدنا أطفـال. من سبع سنين اتجوزنا أنا وهيذر

ولسـبب مـا، اهللا . مـش ماشـية زي مـا كـان فـي بالنـا خطـط ديفنا بعدها بوقـت قصـير ان النخطط لـ ده واكتش
فــي الكــام ســنة  ،الموضــوع دهخــالل وفــي . إحنــا عــايزينمــأرادش انــه يــتمم الخطــة ديــه زي مــا بكــل عظمتــه، 
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قلــب األب اللــي بيشــتاق انــه يشــوف حياتــه بتمتــد فــي  ن بيعلمنــي كتيــر معنــى انــه يبقــى لــياهللا كــا ،اللــي فــاتوا
ا إحنـا هـبكـره . بطريقة عمرنا ما تخيلناهـا أثمرت لكن بنعمته، الخطة دي. ده مش بيتم حياة حد تاني واألمر

اللـي بندرسـه فـي  يحملنـا فـي الرحلـة ديـه، خاصـًة فـي ضـوء ا هـ فـي وقتـهاهللا . عشان نروح ناخد ابننـا نسافر
لــ " كـن يحصـلده ال يم" اعرنا أنـا وهيـذر مـن انشـوفي خالل الوقـت ده، اتحولـت م .اللي فاتوا حلقاتالست 

  .دلوقتي أنا شايف ان االشتياق ده بيتحقق". ده بيحصل"
  

 ه، اهللا كان بيديني لمحة عن معنى ان يبقى عندك قلب األب اللـي بيشـتاق انـأعتقد انه في أثناء العملية دي
صدق انه إداني لمحة عـن وجـع قلـب أبونـا السـماوي علـى أكتـر مـن بليـون مأنا  .آخرينحياة يمتد من خالل 

ص لســـه مـــايعرفوش حتـــى عـــن خالصـــه وقلبـــه األبـــوي اللـــي بيشـــتاق انـــه يشـــوف حياتـــه ورحمتـــه ونعمتـــه شــخ
  . اللي هو الكنيسة –ممتدة في جسده 

  
جمــال وبهــاء و أنــا هـــ أديهــا كــل حاجــة تحتاجهــا عشــان حيــاتي تمتــد ويمتــد كمــان مجــد "هــو أب قــال لكنيســته، 
بتعمــل كــل حاجــة كويســة لكنهــا ولة بنشــاطات روحيــة و والكنيســة قاعــدة مرتاحــة ومشــغ". المســيح لجميــع األمــم

  .أهم حاجة بتفوت
  
، أنا عايزنا نكون الكنيسـة اللـي بتسـتخدم الحيـاة أعزائي. صورة لقلب أبونا السماويبنشوف في السلسلة ديه و 

ذة، ل اسـتراتيجيته للتلمـومـن خـال. ونكـون بناخـد كـل حاجـة هـو إداهالنـا ونمـدها لكـل األمـم اللي ائتمننا عليهـا
اللــي اهللا  بتســتخدم حياتنــا الوحيــدة، كنيســتنا وعالقاتنــا وأنــا أصــدق انــه بيشــتاق اننــا نكــون نــاس نكــون نــاس،

، أنــا أؤمــن اننــا فــي نهايــة السلســلة دي أعزائــي،. ائتمننــا عليهــا ونكــون بنســتخدمهم لمجــده فــي عمليــة التلمــذة
التزامنـا  فـي حـين إن فـي الحقيقـة ،ظمـىاإلرسـالية الععلـى شـكلنا المرحـب بمحتاجين نتـوب . حتاجين نتوبم

  .أنا أؤمن اننا محتاجين نجدد عهودنا تجاه استراتيجية المسيح. كأفراد وككنيسة ..سميبيها ا
  
أنـا  .عارف ده هيبقـى شـكله إيـه فـي حياتنـا، لكنـي عـايز أدعـوكم النهـارده اننـا نتـوب الوقـت الجـايانا مش   

إذا قـدروا  –انضـموا لملكـوت اهللا ة أوي لقليدروا يقولوا أسامي ناس عارف ان كتير مننا إذا ماكانش أغلبنا يق
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ا محتــاجين نعتـــرف بإحتياجنــا ليــه وٕاحنــا عـــارفين انــه حنــان ورحـــيم نــإح. يالقــوا أســامي نـــاس يعرفــوهم الً أصــ
  . وقت توبة فخلونا ناخد. ومستعد يغفر لنا ومستعد يدينا القوة عشان نتمم اإلرسالية اللي ائتمننا عليها

  
زاي هيــنعكس الموضــوع ده فــي حياتــك وتكــون بتتلمــذ فــي جميــع األمــم؟ إزاي ده هيكــون بيغيــر مــن حياتــك، إ

أحالمك، وطموحاتك؟ إيه اللي محتاج تتخلى عنه في حياتك عشان تقدر تكون بتتلمذ فـي جميـع األمـم؟ إيـه 
تـر كـل واحـد لوحـده نقضـي وقـت أك خلونـااللي محتـاج تسـلم حياتـك ليـه عشـان تقـدر تتلمـذ فـي جميـع األمـم؟ 

  . نتأمل في اإلرسالية اللي إداها لينا وٕازاي ده بينعكس في حياتنامع اهللا و 
  

تـدور إحنـا بنسـبحك مـن أجـل قلبـك اللـي خـالك . يا رب، أنا بأسـبحك مـن أجـل نعمتـك ورحمتـك ومحبتـك لينـا
يــا رب، إحنــا . نـاعلينـا، واللــي خــالك تكـون بتســعى انــك تمـد حياتــك ومحبتــك ونعمتـك ورحمتــك وجاللــك لحيات

إحنـا بنسـبحك مـن . إحنا بنسبحك من أجل غفرانك لخطايانا. النهارده هنابنسبحك من أجل فرصة اننا نكون 
إحنا بنسبحك من أجل السلطان اللـي ليـك علـى الخطيـة والمـوت وعلـى المـرض وعلـى كـل . أجل وعد كلمتك

ش عايزين نعيش كتالميـذ للمسـيح اننا م هاردةالنيا رب، إحنا بنقولك . األلم وٕازاي انت أظهرت ده في حياتنا
لكن عايزين نمد اللـي انـت ائتمنتنـا عليـه فـي حيـاة رجالـة وسـتات فـي كـل أنحـاء العـالم، . ننحصر في ذواتناو 

  . بدايًة بمجتمعنا
  

رســاليتك فــي التلمــذة فــي جميــع إلنفســنا  يــد مــن إيمــان جســدك هنــا ونكــون بنكــرسيــا رب، أنــا بأصــلي انــك تز 
آه يـا .. نفسـنا ليهـا ونكـرسإحنـا هنطيـع اسـتراتيجيتك . إحنا هنصدق فـي سـلطانك. نا نثق في كلمتكاألمم وان

يــا رب، . انــك تظهــر لنــا الوعــد والقــوة اللــي فــي حضــورك بطــرق عمرنــا مــا اتخيلناهــا قبــل كــدهوبنصــلي . اهللا
تعلــن  بنصــلي انــكبنعمتــك ولمجــدك، بنســلمك الوقــت ده و . تكــون حقيقــة فــي حياتنــا بنصــلي ان اإلرســالية دي

لنـــا فـــي قلوبنـــا المعنـــى الحقيقـــي للكـــالم ده  وٕازاي يـــنعكس علـــى حياتنـــا وتكـــون بتنقينـــا وتشـــكلنا وتغفـــر لينـــا، 
  .آمين. وتغيرنا فنكون بنطيع استراتجيتك


