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  ٥اتبعني 

  خدمة العالم

  ديفيد بالت. د

  

فـــي آخـــر مـــرة درســـنا . ١٧، أدعـــوك تفـــتح معايـــا يوحنـــا )وأتمنـــى إنـــه يكـــون معـــاك(لـــو معـــاك كتابـــك المقـــدس 
خلونـا نراجـع اللـي قلنـاه قبـل . دي، شفنا يعنـي إيـه نتلمـذ نـاس مـن كـل األمـمالحلقات   األصحاح ده في سلسلة

أول . مـش شـرط إنهـا تـتم بالترتيـب.. عناصـر مختلفـة للتلمـذة ٣لـوقتي عـدينا علـى لحد د. ما نبتدي نقرا الكلمة
صــر آخــر عنصــر مــن عنا. ثالــث حاجــة، تعلــيم الكلمـة. ثــاني حاجــة، إظهـار الكلمــة. حاجـة، المشــاركة بالكلمــة

رة عـن عـايز يكـون فـي أذهاننـا صـو ، ١٧قبـل مـا نبتـدي مـع يوحنـا . و خدمة العالمالتلمذة ها نتناوله النهاردة ه
أتمنــى نكــون مــدركين إن التلمــذة أمــر مقصــود إنــه يــتم فــي حياتنــا . إزاي العناصــر المختلفــة دي بتــرتبط بــبعض

  اهللا.. اتكلمنا عن الناس اللـي ربنـا ائتمننـا علـيهم إننـا نشـاركهم بالكلمـة ونوريهـا لهـم ونعلمهـا لهـم. بصورة يومية
مــش محتـاجين نعبـر محيطـات علشــان . تـتم فــي حياتنـا كـل يـوم هنـاالتلمـذة ب. نـاس نعمـل كـده معــاهم هنـاادانـا 
  .بيرتبط باللي بنعمله عبر المحيطلكن عايز أوريكوا إزاي اللي بنعمله هنا . نتلمذ
  

يمكــن . اللــي بنعملــه هنــا واللــي بنعملــه عبــر المحــيط، بيجتمعــوا ويــأثروا علــى العــالم لمجــد المســيح. مجــًدا للــرب
خلونـا نشـوف إزاي الـثالث . علشـان كـده، خلونـا نتعمـق فيهـا. اجين نقدم نفسنا ليهاهي دي اإلرسالية اللي محت
: ، إزاي بيرتبطـوا بالعنصـر األخيـر)المشاركة بالكلمة، إظهـار الكلمـة، تعلـيم الكلمـة(عناصر اللي اتكلمنا عنها 

آلخــر  ١٧د عــد ١٧خلونــا نــبص علــى يوحنــا . خدمــة العــالم، وٕازاي مــع بعــض بيرســموا صــورة لعمليــة التلمــذة
بعـــد كـــده هـــا نشـــوف إزاي . ١٩و ١٨و ١٧األصـــحاح، ونشـــوف نهايـــة صـــالة يســـوع لتالميـــذه، بالـــذات أعـــداد 

: ١٧فــي يوحنــا . إنــتم وأنــا بمــا فــيهم مــن التالميــذ، اللــي بعــد كــدة   بتتحقــق فــي حيــاة المــؤمنين مــنالصــالة دي 
  : يسوع يصلي ١٧
َوَألْجِلِهـْم ُأَقـدُس َأَنـا ١٩َكَمـا َأْرَسـْلَتِني ِإَلـى اْلَعـاَلِم َأْرَسـْلُتُهْم َأَنـا ِإَلـى اْلَعـاَلِم، ١٨. َكَالُمَك ُهَو َحـق. َحقكَ َقدْسُهْم ِفي ١٧"

 ِسيَن ِفي اْلَحقَذاِتي، ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيًضا ُمَقد. 
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ِلَيُكـوَن اْلَجِميـُع َواِحـًدا، ٢١ْيًضا ِمـْن َأْجـِل الـِذيَن ُيْؤِمُنـوَن ِبـي ِبَكَالِمِهـْم، َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل هؤَُالِء َفَقْط، َبْل أَ «٢٠
ــ ــْؤِمَن اْلَعــاَلُم َأن ــا، ِلُي ــْم َأْيًضــا َواِحــًدا ِفيَن ــا ِفيــَك، ِلَيُكوُنــوا ُه ــَت َأيَهــا اآلُب ِفــي َوَأَن ــَك َأْن ــْد ٢٢. َك َأْرَســْلَتِنيَكَمــا َأن ــا َق َوَأَن

ِلـيَن ِإَلــى ٢٣. ْيـُتُهُم اْلَمْجـَد الـِذي َأْعَطْيتَِنـي، ِلَيُكوُنـوا َواِحــًدا َكَمـا َأنَنـا َنْحـُن َواِحـدٌ َأْعطَ  ِلَيُكوُنـوا ُمَكم َأَنـا ِفــيِهْم َوَأْنـَت ِفـي
َهـا اآلُب ُأِريـُد َأن هـؤَُالِء الـِذيَن َأْعَطْيَتِنـي َيُكوُنـوَن َأي ٢٤. َواِحٍد، َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنَك َأْرَسـْلَتِني، َوَأْحَبْبـَتُهْم َكَمـا َأْحَبْبَتِنـي

، ِإن ٢٥. َمِعي َحْيُث َأُكوُن َأَنا، ِلَيْنُظُروا َمْجِدي الِذي َأْعَطْيَتِنـي، َألنـَك َأْحَبْبَتنِـي َقْبـَل ِإْنَشـاِء اْلَعـاَلمِ  َهـا اآلُب اْلَبـارَأي
ـا َأَنـا َفَعَرْفتُـَك، َوهـؤَُالِء َعَرفُـوا َأنـَك َأْنـَت َأْرَسـْلَتِنياْلَعاَلَم َلْم َيْعِرْفـَك،  ُفُهْم، ِلَيُكـوَن ِفـيِهُم ٢٦. َأم ْفُتُهُم اْسـَمَك َوَسـُأَعر َوَعـر

  ".»اْلُحب الِذي َأْحَبْبَتِني ِبِه، َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهمْ 
  

فــي األعــداد اللــي الحظــوا . ظهــر فــي حيــاة آخــرينيســوع فــي تالميــذه واللــي عملــه فــي حيــاتهم بي.. دي الــذروة
كلمـة .. ، لكـن اللـي عـايزكوا تركـزوا عليـه هـو كلمـة معينـة فـي كـام جملـة بتتكـرر  .، كلمة بتتكرر كثيـرقريناها

  . تقدروا تعلموا عليها بدايرة أو خط تحتها. مرة ٢٠يسوع ذكر العالم في األصحاح ده حوالي ". العالم"
  

  ".ِلَيُكوَن َلُهْم َفَرِحي َكاِمًال ِفيِهمْ  اْلَعاَلمِ َوَأَتَكلُم ِبهَذا ِفي . َأما اآلَن َفِإني آِتي ِإَلْيكَ ١٣: "يقول ١٣عدد 
  

ــُتُهْم َكَالَمــَك، وَ ١٤: "مــرات ٣، ١٤وفــي عــدد  ــْد َأْعَطْي ــا َق ــاَلمُ َأَن ــا  ،اْلَعــاَلمِ َأْبَغَضــُهْم َألنُهــْم َلْيُســوا ِمــَن  اْلَع ــي َأَن ــا َأن َكَم
  "اْلَعاَلمِ َلْسُت ِمَن 

  
يرِ  اْلَعاَلمِ َلْسُت َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم ِمَن : "١٥بعدها عدد  رَبْل َأْن َتْحَفَظُهْم ِمَن الش".  

  
  ".اْلَعاَلمِ َكَما َأني َأَنا َلْسُت ِمَن  اْلَعاَلمِ َلْيُسوا ِمَن ١٦" :١٦عدد 
  

  "اْلَعاَلمِ َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلى  اْلَعاَلمِ َسْلَتِني ِإَلى َكَما َأرْ ١٨" :١٨وعدد 
  

  "َأنَك َأْرَسْلَتِني اْلَعاَلمُ ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيًضا َواِحًدا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن " :٢١عدد 
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  "َأنَك َأْرَسْلَتِني، َوَأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني اْلَعاَلمُ  َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفي ِلَيُكوُنوا ُمَكمِليَن ِإَلى َواِحٍد، َوِلَيْعَلمَ ٢٣" :٢٣عدد 
  

، ِإن ٢٥" :٢٥بعدها عدد  َها اآلُب اْلَبارَك َأْنَت َأْرَسْلَتِني اْلَعاَلمَ َأيا َأَنا َفَعَرْفُتَك، َوهؤَُالِء َعَرُفوا َأنَلْم َيْعِرْفَك، َأم".  
  
يسـوع وضـح فـي بدايـة صـالته إنـه مـش بيصـلي للعـالم،  .شوف التأكيد على العـالم فـي الصـالة دينكذا مرة   

لكننا عارفين إنه بيصـلي للتالميـذ اللـي مـن خاللهـم العـالم هـا يعـرف هـو مـين، اللـي مـن . إنما بيصلي للتالميذ
الهـدف النهـائي للتلمـذة، اللـي هـو  من هنا، واضح إن في تأكيد علـى. لمعرفة محبة اآلب هيجيخاللهم العالم 

اللي عـايز نعملـه دلـوقتي هـو إننـا نتعمـق فـي الهـدف النهـائي . إن العالم يعرف إن الرب صالح ورؤوف ورحيم
  . الهدف المطلق للتلمذة، ونشوف األمر ده على كذا ُبعد.. للعنصر األخير ده من التلمذة

  
  :فهم هدف التلمذة

خلونـــا نشـــوف ده فـــي نهايـــة صـــالة يســـوع، خاصـــة . بعضـــنا الـــبعض علشـــانمقدســـين .. مقدســـيناحنـــا  -١
َكَمـا َأْرَسـْلَتِني ِإلَـى اْلَعـاَلِم َأْرَسـْلُتُهْم : "١٨فـي عـدد  يسـوع قـال. قوي جًداواضح هنا إن سياق اإلرسالية . لتالميذه

عـددين بيتكلمـوا عـن  ود مـا بـينموجـ ١٨لكـن خلـوا بـالكوا، عـدد . واضـح هنـا صـورة اإلرسـالية.. "َأَنا ِإَلى اْلَعاَلمِ 
بعـدها يقـدم صـورة اإلرسـالية المذهلـة فـي . "َكَالُمـَك ُهـَو َحـق. َقدْسُهْم ِفي َحقكَ ١٧: "يقول ١٧في عدد . التقديس
رة اإلرسـالية فكـ. "َألْجِلِهْم ُأَقدُس َأَنا َذاِتـي، ِلَيُكوُنـوا ُهـْم َأْيًضـا ُمَقدِسـيَن ِفـي اْلَحـق : "يقول ١٩وفي عدد . ١٨عدد 

  .موجودة وسط فكرة التقديس
  

اللــي بنتقــدس مــن خاللهــا، لكــن قلنــا إننــا هــا هــي الوســيلة   الكلمــة هــيإزاي اللــي فاتــت عــن  فــي المــرة اتكلمنــا 
محتــاجين نــدرك إن الكتــاب المقــدس بــيعلن لنــا إن تقــديس شــيء . معنــى التقــديسفــي  النهــاردة حلقــةفــي نتعمــق 
فلـــو حاجـــة مخصصـــة . معينـــةهـــدف خـــاص، خدمـــٍة .. خصيصـــه لهـــدف محـــدد، لتحقيـــق دعـــوة خاصـــةيعنـــي ت

يـــتكلم عـــن نظـــام التقـــديس وٕازاي هـــارون  ٢٩و ٢٨لمـــا ترجـــع للعهـــد القـــديم، خـــروج . لهـــدف، تبقـــى مقدســـة ليـــه
صصـين لخدمـة مخ".. تكـريس"أحياًنا الكلمة المستخدمة في العهد القديم كانـت . وأوالده كانوا محتاجين يتقدسوا
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بعــدها تشــوف . زي دي حصــريةُتخصــص لخدمــة .. نــاس بتُقــدس. نشــوف ده بيتكــرر كثيــر. هللا ككهنــة حصـرية
  .األمور المقدسة، المخصصة لتنفيذ نفس الخدمة والهدف ده

  
التقـديس عـادة بيتوصـف . في العهد القديم، وده موضوع كبيـر جـًدا ده معنى التقديس اللي بنشوفه مراًرا وتكراًرا

. تجنـب أشـياء معينـةلكـن عـادة بننظـر للتقـديس علـى إنـه . ى إنه تخصيص لهدف معين، لعمل شيء معينعل
ان هـو لمـا مبـنعملش الحاجـات ، وبالتـالي بنعـرف التقـديس لو أنت مقدس، يبقى مـش هـا تعمـل كـذا وكـذا وكـذا

  !، يبقى أنت مقدس)من الكبائر( عظمىطالما بتتجنب األمور اللي كلنا بنعتبرها خطايا ! الغلط
  

يا ترى الكنيسة هي المنظمة الوحيدة في العالم اللي بتعـرف النجـاح علـى أسـاس اللـي مـش : ده يخليني أتسائل
هـل احنـا نـاس عـايزين نتعـرف بـاللي بنمتنـع عنـه؟ مـا اعتقـدش إن هـي دي الصـورة بنعمله، بـدل اللـي بنعملـه؟ 

ده مش موجود في صـالة يسـوع . ورة هي أننا نعيش حياتنا بنتجنب شوية أمورمش الص. الكتابية للتقديس هنا
لمـا بنتقـدس، ده . صحيح يسوع قال إننا مش من العـالم، لكـن قـال برضـه إننـا عايشـين فـي وسـط العـالم. بالمرة

إننـــا نقـــدم نفســـنا لخدمـــة .. معينـــة مـــا بنتقـــدس علشـــان نعمـــل أمـــورإن.. مـــش بيـــتم علشـــان نتجنـــب أمـــور معينـــة
ابـن اهللا كـان قـدوس ". أقـدس ذاتـي: "ده اللـي يسـوع بيقولـه هنـا لمـا يقـول. ، خدمة حصرية إلرساليتههللارية حص

ار بيخصــص نفســه هنــا يســوع بيقــول إنــه باســتمر يبقــى إزاي يقــدس نفســه؟ . مــا فيهــوش خطيــة بــالمرة.. بالكامــل
كـده، لمـا نفكـر فـي التقـديس، علشـان . هو كـان مخصـص حصـرًيا لإلرسـالية دي. ب إداهالهلإلرسالية اللي اآل

  طب يا ترى بنقدم نفسنا إليه؟. خلونا ما نفكرش في تجنب أمور غلط، إنما نفكر في تقديم نفسنا
  

.. مخصصـين احنـا. خلونـا نتأمـل األمـر ده. لتغييـر اآلخـرين.. لما بنتقدس، بنتخصص ونتكرس لهـدف التلمـذة
اإلصـحاح ده إن هـدفنا هـو تلمـذة نـاس مـن كـل  إيـه هـدفنا؟ بنشـوف فـي. تخصيص لهدف.. ده معنى التقديس

المفـروض إننـا نعلـن مجـد اهللا . فـي الكتـاب كلـه مـن الجلـدة للجلـدة.. ونشوف األمر ده في كل األناجيـل. األمم
دي إرادة اهللا لحياتنــا كلنــا .. هــو ده الهــدف. صــورة المســيح اللــي تــم ائتماننــا عليهــا ومضــاعفة تقــديممــن خــالل 
َألْجِلِهـْم "بيقـدس نفسـه لمـين؟ .. ١٩لكن اسمع يسوع يقول إيـه فـي عـدد . ن للهدف دهاحنا مخصصي. كمؤمنين

 ِسيَن ِفي اْلَحقُس َأَنا َذاِتي، ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيًضا ُمَقدُأَقد".  
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بيخصــص ذاتــه لهــدف تلمــذة ". أنــا باخصــص ذاتــي وباخــدم إرســالية اآلب علشــان هــم يتقدســوا: "يســوع بيقــول
أمـاكن مختلفـة تـم اسـتخدامه فـي " ألجلهـم" ١٩التعبير المستخدم في بداية عـدد . ان يبقوا مقدسينتالميذه، علش

لمـا حيـوان يتقـدم ذبيحـة عـن النـاس .. في سياق الحديث عن ذبائح زي اللي بتتقدم يـوم الكفـارةالعهد القديم في 
رنا بوضـوح إن وده يـذك". جل اآلخرينالية اآلب ألاحنا بنقدم نفسنا إلرس: "ده اللي يسوع بيقوله هنا. أو ألجلهم

  .السبب في إننا بنتلمذ، السبب إن اإلرسالية الزم تكون محورية في حياتنا وكنايسنا، هو ألجل اآلخرين
  

بقــى عنــدنا  بطريقــة معينــة اأنــا مقتنــع إن ده أحــد األســباب اللــي ورا الميــل الخطيــر بتجاهــل التلمــذة، وهــو إننــا 
هـدف . ة هو إنها تساعدنا ننمو في المسيح، لكني ما اعتقدش إن ده هـو هـدف الكنيسـةتخيل إن هدف الكنيس

ألن لــو هــدف الكنيســة هــي إنهــا تســاعدنا إننــا . الكنيســة هــو إنهــا تأهلنــا نســاعد اآلخــرين إنهــم ينمــو فــي المســيح
ا، إنمــا نعــيش لكــن احنــا مــش المفــروض إننــا نعــيش لــذواتن. ننمــو فــي المســيح، فاجتماعنــا النهــاردة هدفــه نفســنا

محتـاجين نـدرك كــويس . بنعـيش ألجـل النــاس دول. ألجـل العـالم الضـال المحتضــر اللـي خـارج جــدران كنيسـتنا
إنمــا بتــدور حــوالين النــاس اللــي أبــديتهم معتمــدة علــى اللــي هــا . إن الصــورة المســيحية دي مــش بتــدور حوالينــا

  . هدف التلمذة، علشان اآلخرين يتغيروابنخصص نفسنا ل... . نعمله بالبشارة اللي تم ائتماننا عليها
  

مــش بــس بنخصــص نفســنا . ودي النقطــة المحوريــة فــي التلمــذة. عــايزكوا تشــوفوا األمــر مــن زاويــة ثانيــة كمــان
نشـوف  ١٩فـي عـدد . لهدف تغييـر اآلخـرين، لكـن كمـان بنعتمـد علـى عمليـة التلمـذة فـي تغييرنـا احنـا شخصـًيا

دي صـورة بتـتم أثنـاء . الُمَتلِمذ والتلميـذ، االثنـين بيتقدسـوا فـي نفـس الوقـت. ايسوع بيقدس ذاته والتالميذ بيتقدسو 
هنــا نبتــدي . األمــرين بيتمــوا مــع بعــض. بيقــدس ذاتــه، والتالميــذ بيتقدســوا بــالحق.. يســوع مقــدس. تلمــذةعمليــة ال
).. تعلــيم الكلمــةالحيــاة ألجــل اآلخــرين، المشــاركة بالكلمــة، إظهــار الكلمــة، (عمليــة التلمــذة بالكامــل نــدرك إن 

يبقــى هــل مــن . جــزء مــن خطــوات إننــا نبقــى مقدســين أكثــر ومخصصــين أكثــر لخدمــة اهللالعمليــة بالكامــل هــي 
الممكن إن التلمذة تكون هي الطريقة اللـي اهللا عـايز يسـتخدمها فـي حيـاة كـل واحـد فينـا علشـان يظهـر القداسـة 

  في المسيحية؟
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، أنا بيزيد اقتناعي إننا ها نعيش مسيحية مملـة وراضـية عـن نفسـها طـول مـا احنـا في الحلقات ديهبعد دراستنا 
ومقتنع إن كـل واحـد فينـا هـا يتعثـر فـي حياتـه المسـيحية، لحـد مـا نبـدأ . عايشين حياتنا بعيد عن تكليف التلمذة

ضـــح فـــي والـــدليل علـــى كـــده وا. نـــنهض ونتحمـــل مســـئولية مشـــاركة الكلمـــة وٕاظهـــار الكلمـــة وتعليمهـــا آلخـــرين
ألننا بنتجاهل اإلرسالية والمسئولية دي، مش بنحتـاج نعـرف البشـارة، مـش بنحتـاج نعلـم البشـارة، مـش . كنايسنا

  .تغير بصورة جذريةحياتنا مع المسيح بت  لكن لما بنقدم نفسنا لإلرسالية،. بنحتاج نقدم نفسنا لإلرسالية
  

ايميـل مـنهم علـق فـي . يـر مـن نـاس ابتـدوا يفهمـوا األمـر ده، ووصلتني ايمـيالت كثمن الناساتكلمت مع كثير 
اتكلـم . بيشـارك حـد مـن أصـحابه بالبشـارة لمـدة سـنتين دلـوقتي بالكنيسة ذهني، هو من حد في عيلة إيماننا هنا

حمـل مـع المسـيح، وده ألنـه ات حياتـه في رسالته عن أد إيه إيمانه بقى بينمو بسرعة، واللي حواليه بيعلقوا علـى
محتـاج أعـرف ده وده، علشـان . أنا محتاج أتعمق في الكلمة: "وأدرك. مسئولية إنه يشارك المسيح مع صاحبه

بنعتمـد . ألنه عايش دلقوتي علشـان غيـرهليه؟ .. المسيحمع  وبيوصل لمراحل أعلى في عالقته ". أقدر أشارك
أول مـا : "دي هـيالحلقـات لص مجموعة ما نخعلشان كده، أسوأ حاجة ممكن تقولها بعد . على عملية التلمذة

لـو ". أوصل مرحلة معينة في إيماني، وقتها ها أكون مسـتعد إنـي أعمـل اللـي ديفيـد بيقـول لنـا عليـه مـن الكلمـة
لـــو اســـتنينا لحـــد مـــا نوصـــل مرحلـــة نكـــون فيهـــا مســـتعدين . قولنـــا كـــده، يبقـــى فاتنـــا القصـــد مـــن التلمـــذة بالكامـــل

مـور بعـض األ البعد عـن ممكن ننجح فيو .. ها نتعثر هنا باقي حياتنا المسيحية. وصلللتلمذة، عمرنا ما ها ن
ونبـدأ نعمـل كـده، بـدل مـا  نقـوملكـن لمـا . علشان نعيش مسيحية مقدسة، من غير ما نقـدم نفسـنا لإلرسـالية دي

ن يوصــلنا للمرحلــة اللــي اهللا هــا يســتخدم عمليــة التلمــذة علشــا.. نســتنى لحــد مــا نوصــل المرحلــة اللــي عايزينهــا
  .متخيلينها دي

  
يتلمـذوا غيـرهم، ألن لمفـروض نقـول للطلبـة ، ملخصـها إنـه مـش امن فترة قريت مقالة فـي مجلـة شـباب معروفـة

لكـن . مـا وصـلوش لمرحلـة يكونـوا فيهـا قـادرين وناضـجين روحًيـا لعمـل ده. الطلبة مش مستعدين لتلمذة آخرين
. أتمنــى تســمعوا شــهادة بعضــهم. بطريقــة حيــاتهم إن الفكــر ده غلــط بالكامــلعنــدنا مجموعــة مــن الطلبــة بيعلنــوا 

لية هـــو إنـــه لمـــا الطلبـــة بينهضـــوا ويتحملـــوا مســـئو .. لكـــن اللـــي فـــات كاتـــب المقالـــة دي والمقتنعـــين بـــنفس الفكـــر
وقتهــــا .. لمــــا يــــوروا زمــــايلهم شــــخص المســــيح ويعلمــــوهم كالمــــه.. المشــــاركة بالكلمــــة فــــي مدارســــهم وٕاظهارهــــا
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لــو ده اللـــي . يتهم بتنمــوا وتوصــل لمراحــل عاليـــة مــا كــانش ممكــن يوصــلوا لهـــا بعيــد عــن اإلرســالية ديمســيح
احنــا بنعتمــد علــى . محتــاجين نشــوف الصــورة ديحصــل معــاهم، إيــه اللــي ممكــن يحصــل معانــا احنــا كمــان؟ 

دي رســالة العهــد . يــاةقــي حجمــال األمــر هــو إننــا لمــا بنقــدم حياتنــا، بنال. عمليــة التلمــذة لتغييرنــا احنــا شخصــًيا
  الجديد، مش كده؟

  
ـَالِح الـِذي ِفـيُكْم َألْجـِل اْلَمِسـيِح "بولس يصلي  ٦: ١فليمون  الص اَلـًة ِفـي َمْعِرَفـِة ُكـلِلَكْي َتُكـوَن َشـِرَكُة ِإيَماِنـَك َفع
  . "َيُسوعَ 
  

.. اظهـر الكلمـة: بتقـول ٦: ١فليمـون . مش ها يكون عندك معرفة كاملة لإلنجيل لحد مـا تبـدأ تشـارك بالبشـارة
إنــه لمــا بنحتــاج نعلــم الكلمــة، بنحتــاج  تاللــي فاتــالمــرة  قلنــا. علــم الكلمــة.. اتحمــل مســئولية إظهــار شــخص اهللا

َألْجِلِهـْم ُأقَـدُس َأَنـا َذاتِـي، ِلَيُكوُنـوا . "بنتقـدس علشـان اآلخـرين. األمرين بيمشوا مـع بعـض. أكثر إننا نتعلم الكلمة
  .نتقدس علشان بعض.. يا رب، ساعدنا نعيش مسيحيتنا علشان اللي حوالينا". َأْيًضا ُمَقدِسيَن ِفي اْلَحق  ُهمْ 

  :احنا مقدسين علشان بعضنا البعض، و النقطة التانية هي: في فهم هدف التلمذة كانت النقطة االولى

عـن كـون  اللـي بنشـوفها طـول األصـحاحمـع الفكـرة  عايزكوا تشوفوا ده بيتكشف. احنا خدام علشان العالم -٢
ويكــرر . "َكَمــا َأْرَســْلَتِني ِإَلــى اْلَعــاَلِم َأْرَســْلُتُهْم َأَنــا ِإَلــى اْلَعــاَلمِ ١٨: "١٨ده واضــح فــي عــدد . يســوع ُمرســل مــن اآلب
َوَأَنـا ِفيـَك، ِلَيُكوُنــوا ُهـْم َأْيًضــا ِلَيُكـوَن اْلَجِميــُع َواِحـًدا، َكَمـا َأنــَك َأْنـَت َأيَهـا اآلُب ِفــي ٢١: "٢١يسـوع الفكـرة فــي عـدد 

ِلــــيَن ِإَلــــى َواِحــــٍد، َوِلــــَيْعَلَم اْلَعــــاَلُم َأنــــَك : "٢٣وفــــي عــــدد . "َواِحــــًدا ِفيَنــــا، ِلُيــــْؤِمَن اْلَعــــاَلُم َأنــــَك َأْرَســــْلَتِني ِلَيُكوُنــــوا ُمَكم
ـــْلَتِني ـــالَ ٢٥: "٢٥وعـــدد . "َأْرَس ، ِإن اْلَع ـــا اآلُب اْلَبـــار ـــوا َأنـــَك َأْنـــَت َأيَه ـــَك، َوهـــؤَُالِء َعَرُف ـــا َأَنـــا َفَعَرْفُت َم َلـــْم َيْعِرْفـــَك، َأم
  . "َأْرَسْلَتِني

  
َألنُه هَكَذا َأَحب اُهللا اْلَعـاَلَم َحتـى َبـَذَل . "دي الصورة اللي بنشوفها في إنجيل يوحنا، إن يسوع ُمرسل في إرسالية

ــُه َلــْم ُيْرِســِل اُهللا اْبَنــُه ِإَلــى اْلَعــاَلِم ِلَيــِديَن اْلَعــاَلَم، َبــْل ِلــَيْخُلَص ِبــِه اْلَعــاَلمُ ١٧... اْبَنــُه اْلَوِحيــدَ  علشــان كــده أرســل ". َألن
َألن اْبـَن اِإلْنَسـاِن "، ٤٥: ١٠ولخـص ده فـي مـرقس . يسوع تم إرسـاله بتكليـف إنـه يكـون مخلـص العـالم. يسوع

  . ُمرسل من اآلب للخدمة.. ده تكليف يسوع. "َبْل ِلَيْخِدَم َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ َأْيًضا َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم 
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ولمــا شــافوا مخلــص العــالم، ومعلمهــم، هــا . لمــا يســوع ركــع وغســل رجلــيهمالتالميــذ شــافوا ده بيحصــل قــدامهم، 

وشـافوا ده بيحصـل مـرات ومـرات فـي . لقـذرةاهللا بذاته فـي الجسـد بيركـع ويمسـح رجلـيهم ا. يموت على الصليب
خدمتــه للجمــوع، فــي الطريقــة اللــي قــدم بيهــا حياتــه، فــي الطريقــة اللــي مــا اتمســكش بيهــا بالحاجــات اللــي العــالم 

بشـكل مـا  شاف إنها مهمة، في الطريقة اللي اعتنق بيهـا الفقـر، فـي الطريقـة اللـي اعتنـق بيهـا األمـور الروحيـة
  . خادمكان ُمرسل علشان يبقى . كان هدفه هو ده. شافوهوش قبل كده

  
 اليهـ بيقـول إن إرسـاليتهيسوع . "َكَما َأْرَسْلَتِني ِإَلى اْلَعاَلِم َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلى اْلَعاَلمِ : "لآلب يسوع يقول ١٨في عدد 

  ..خلونا نشوف ده إزاي بيتكشف. عالقة بيك وبيا
  
ومـرة ورا مـرة فـي األصـحاح ". ْرَسْلَتِني ِإَلى اْلَعاَلِم َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلى اْلَعـاَلمِ َكَما أَ ". يسوع بيربطنا هنا بإرساليته -١

ــُتُهْم َكَالَمــَك، َواْلَعــاَلُم َأْبَغَضــُهْم : "يقــول ١٤فــي عــدد . يســوع بيــربط بــين نفســه والتالميــذده، نشــوف  َأَنــا َقــْد َأْعَطْي
َلْيُسـوا ِمــَن اْلَعــاَلِم َكَمـا َأنــي َأَنـا َلْســُت ِمــَن ١٦: "١٦وعــدد . "َأنــي َأَنــا َلْسـُت ِمــَن اْلَعـاَلمِ  َألنهُـْم َلْيُســوا ِمـَن اْلَعــاَلِم، َكَمـا

. هـو فينـا واحنـا فيـه: نشـوف صـورة مقارنتنـا بالمسـيح ٢٣ -٢١وفـي األعـداد . احنا على نفـس الموجـة. "اْلَعاَلمِ 
  . احنا مرتبطين بإرساليته. نا نتوقع نفس األموركل حاجة المسيح نالها أو اتعامل بيها في العالم، لي

  
اللــي " apostolosأبوســتلوس "نشــوف هنــا كلمــة  ".َكَمــا َأْرَســْلَتِني ِإَلــى اْلَعــاَلِم َأْرَســْلتُُهْم َأَنــا ِإَلــى اْلَعــاَلمِ " ١٨عــدد 

. ةقــيطر بكــذا   فــي العهــد الجديــد بنشــوف كلمــة رســول بتســتخدم. جــت منهــا كلمــة رســول، وتعنــي حرفًيــا ُمرســل
لإلشــارة للمــؤمنين وكمــان بُتســتخدم . ١٢االســتخدام األساســي هــو إشــارة للشــهود علــى حيــاة يســوع، التالميــذ الـــ

إلرسـالية يسـوع، وده كـان فـي قلـب عمليـة التلمـذة اللـي قـام بيهـا الرسـل احنـا بُنرسـل كممثلـين . اللي تـم إرسـالهم
  .دول
  

 نشـــوف فـــي .خدم فيهـــا التعبيـــر ده علشـــان يشـــير لتالميـــذه، ونشـــوف مواضـــع يســـوع اســـت٣خلونـــا نفـــتح مـــرقس 
ثُــم َصــِعَد ِإَلــى اْلَجَبــِل َوَدَعــا الــِذيَن َأَراَدُهــْم ١٣: "١٣عــدد . ، وقــت تعييــنهمبدايــة عالقــة يســوع بالتالميــذ ٣مــرقس 
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َوَيُكوَن َلُهْم ُسْلَطاٌن َعلَـى ِشـَفاِء ١٥ِسَلُهْم ِلَيْكِرُزوا، َوِلُيرْ  )يعملوا إيه؟( َوَأَقاَم اْثَنْي َعَشَر ِلَيُكوُنوا َمَعُه،١٤. َفَذَهُبوا ِإَلْيهِ 
  . لهدف إنهم ُيرسلواكانوا معينين . ، المعينين، وأعطاهم أسماء١٢دول الـ ".اَألْمَراِض َوإِْخَراِج الشَياِطينِ 

  
، ١: ٩لوقــا . تـه، ويـوريهم شــكل اإلرسـالية مــن خـالل طريقــة حيانشــوف يسـوع بيجــول مـع التالميــذ ٩وفـي لوقـا 

َوَأْرَسـَلُهْم ِلَيْكـِرُزوا ٢َوَدَعا َتَالِميَذُه االْثَنـْي َعَشـَر، َوَأْعَطـاُهْم قُـوًة َوُسـْلَطاًنا َعَلـى َجِميـِع الشـَياِطيِن َوِشـَفاِء َأْمـَراٍض، ١"
  . زي ما قال إنه ها يعملهنا يسوع بيرسلهم  ".ِبَمَلُكوِت اِهللا َوَيْشُفوا اْلَمْرَضى

  
ـــا بـــيكلم . ده بعـــد مـــوت يســـوع علـــى الصـــليب، وقيامتـــه مـــن القبـــر.. ٢١عـــدد  ٢٠كـــده نشـــوف يوحنـــا  بعـــد هن

  . "َكَما َأْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا! َسَالٌم َلُكمْ : "تالميذه، ويوريهم إيديه وجنبه ويقول لهم
  

هنــا . ودي فكــرة مذهلــة. ه بيهــاهــي للتالميــذ مــرتبطين بــنفس اإلرســالية اللــي يســوع ربــط نفســيعنــي الصــورة هنــا 
يــا تــرى هــل اهللا أحــب العــالم ". َألنــُه هَكــَذا َأَحــب اُهللا اْلَعــاَلَم َحتــى َبــَذَل اْبَنــُه اْلَوِحيــدَ ١٦"بتبقــى حيــة  ١٦: ٣يوحنــا 

هــدف أعظــم مــن . .هــدفنا هــو نفــس هدفــه. المســيح اليةســإر احنــا مــرتبطين بــنفس لدرجــة إنــه يرســلكم ويرســلني؟ 
دي اإلرسالية اللـي المسـيح قـدم . ده هدف أعظم بكثير. للمرتب الجاي أو بيت أكبر أو عربية أكبر إننا نعيش

  .نفسه علشانها، ودي اإلرسالية اللي احنا مرتبطين بيها
  

. شـفنا ده فـي كـل اآليـات اللـي فاتـت. ومش بـس خالنـا مـرتبطين باإلرسـالية، لكـن كمـان بيمنحنـا قـوة إلرسـاليته
وده اللـي عملـوه . "َأْعَطـاُهْم قُـوًة َوُسـْلَطاًنا َعَلـى َجِميـِع الشـَياِطيِن َوِشـَفاِء َأْمـَراضٍ " ل التالميـذ،لمـا أرسـ ٩في لوقا 
ده . عنــدك حـق يــا يســوع: "فرجعـوا يقولــوا ليسـوع. خرجـوا وشــافوا شـياطين بتخــرج ونـاس بتتشــفي. .١٠فـي لوقــا 

هـم ابتـدوا يشـوفوا لمحـة مـن . عادش يسوع هو اللي بيعمل ما". أنت اللي اديتنا القوة نعمل كده. أمر رائع فعالً 
أنتـوا نلتـوا : "يسـوع قـال. اللـي هـا يحصـل لمـا يصـعد للسـماء، والـروج القـدس يحـل علـيهم، وينـالوا قـوة لإلرسـالية

هــو كــل مــا لــي . "التكليــف األعظــم فــي المــرة الجايــة فــي هــا نتعمــق فــي األمــر ده  "رعــايتي الكاملــة.. ســلطاني
مــــش بــــس قــــدم لهــــم مثــــال إزاي يحققــــوا  .يســــوع مــــنحهم قــــوة لتحقيــــق اإلرســــالية ".لــــيكم لتحقيــــق اإلرســــالية دي

  .منحهم القوة. ... األمر أشبه بكونهم في تدريب لوظيفة. اإلرسالية، لكن كمان منحهم القوة لتحقيقها
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ِلَيُكوُنـوا َواِحـًدا َكَمـا َأنَنـا "مـن الصـالة دي الطلبة السايدة في الجزء األخير . نا في اإلرسالية دييسوع بيوحد -٣

، واللــي محتــاجين نعملــه علشــان ســهل هنــا إننــا نــدخل فــي وعظــة عــن إزاي الكنيســة محتاجــة تتحــد. "َنْحــُن َواِحــدٌ 
. هـاوحدة صـناعية مخطـط ليهـا ونقـدر نخلق يسوع مش بيتكلم عن ١٧لكن محتاجين ندرك إن في يوحنا . تحدت

. ده شـيء رائـع. إن لما شعبي يقدموا نفسهم لإلرسـالية اللـي ربطـتهم بيهـا، وقتهـا هـا يتحـدوااللي بيقوله هنا هو 
لمــا نخِضــع إننــا  ..للوحــدة ونحــاول نخلقهــابــدل كــل الحاجــات اللــي ممكــن نعملهــا علشــان نــروج هــل ممكــن إنــه 

بنحــارب احتياجــات عنــدنا وقــت نتحــارب بعــض، ألننــا  شيكــون امــوقتهــا  ،إلرســالية التلمــذة حياتنــا كعيلــة إيمــان
هـــل مـــن الممكـــن إن الوحـــدة فـــي الكنيســـة بتتهـــدد بـــس لمـــا  لضـــال المحتضـــر بإنجيـــل يســـوع المســـيح؟العـــالم ا

هـو  .اهللا بيوحـدنا فـي إرسـاليتهاإلرسالية بتتهدد؟ ولو قـدمنا نفسـنا لإلرسـالية، يكـون النـاتج الجـانبي هـو الوحـدة؟ 
بيـربطهم باإلرسـالية، يمـنحهم قـوة، بعـدها .. له مع تالميـذهده اللي يسوع بيعم. في كل واحد منا بيحقق مقاصده

  .يوحدهم
  

فكــرة إننــا مخصصــين لهــدف التلمــذة، واعتمادنــا علــى . خلونــا نشــوف ده فــي طريقــة تنفيــذنا لوصــية التلمــذة دي
دموا هـل مـن الممكـن تكـون إرادة اهللا إن النـاس اللـي ائتمننـا علـيهم يكونـوا بيخـ.. غييرنا شخصًياعملية التلمذة لت

العالم معانا؟ هل من الممكن إن اللي بنشوفه في الكتـاب هنـا مـش بـس إننـا نخـدم العـالم، لكـن إننـا نأهـل نـاس 
ألن لــو األمـر انتهـى معانــا، يبقـى احنـا عملنـا زيــادة بـس، فـي حــين إننـا المفـروض نعمــل يخـدموا العـالم معانـا؟ 

إزاي نخــدمهم؟ بــدل مــا . لــرب حطهــم فــي حياتنــااحنــا بنــرتبط بنــاس ا. مضــاعفة للكلمــة اللــي بتنتشــر مــن خاللنــا
نمكـــنهم إنهـــم . .نعلمهـــم الكلمـــة فـــي فصـــل، نســـتغل كـــل فرصـــة ممكنـــة ونخـــدمهم ونمـــنحهم قـــوة إنهـــم يخـــدموا

وفي وسط العملية دي، نالقي نفسنا في مجتمع ما فيش حاجة فـي العـالم ده تقـدر . نساعدهم يخدموا.. يخدموا
  .تأثر عليه

  
فــي نيــو المنطقــة الفرنســوية   خدمــةكلمــتكم عــن . النهــاردة، فضــلت صــورة ترجــع لــذهنيقــة لحل  وأنــا باحضــر

ييجـــوا يخـــدموا  ٢أفتكــر إنـــي دعيــت . كنـــت بــاروح وأشـــارك البشــارة وأحـــاول أتلمـــذ. New Orleansأورليــانز
ـــا ابتـــديت أبعـــد عـــن. معايـــا ـــانين غيـــرة .. م اتعلقـــوا بيـــه، لكـــن هـــالمنطقـــة الفرنســـوية   وفـــي حـــين أن وكـــانوا ملي
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لكـنهم فعـًال بـدأوا يروحـوا . قالوا إنهم محتاجين يروحوا كل يوم، لكن أنا مـا كنـتش أقـدر أروح كـل يـوم. وحماسة
وبعــد وقــت . كنــت بــاروح معــاهم، ومــع الوقــت أنقــل لهــم كــل حاجــة أعرفهــا. بــدأوا يشــوفوا االحتيــاج. كــل يــوم

  .دول شبابرعتي علشان أقدر ألحق القصير أدركت إني محتاج أزود س
  

أنــا باعمــل . يتفوقــوا علــىّ اللــي خلــت الشــباب هــا  انهــا تغييــري للدرجــة عمليــة  عمليــة التلمــذة كانــت بتــأثر علــى
بـدأوا يسـكبوا حيـاتهم . والجميل في األمر هو إنهم ابتدوا يتولوا قيادة الخدمة.. أفضل ما يمكن، لكنهم بيفوقوني

جايـب حـد مـن  للمنطقـة ديـهدلـوقتي أنـا بـاوعظ عـن التلمـذة، وواحـد مـن االثنـين اللـي أخـدتهم . كفي الناس هنـا
وحــد ! شـايفين التضـاعف فـي الصـورة دي. المشـردين اللـي اسـتثمر حياتـه فـيهم علشـان يـتعلم التلمــذة معانـا هنـا

، مكـان New Orleansأورليـانزمن اللي كانوا معايـا دلـوقتي بيرتـب بيـت للرجالـة والسـتات المشـردين مـن نيـو 
  .يتلقوا فيه المساعدة اللي محتاجينها للتخلص من صراعاتهم وٕادمانهم وللمشاركة بالبشارة

  
اهللا رتــب الطريقــة دي علشــان نعتمــد علــى اآلخــرين فــي تغيرنــا، وعلشــان نشــوف مجــد اهللا ! يعنــي الطريقــة فعالــة

احنـــا بنمـــنح بعـــض القـــوة فــــي . عمـــل األمـــر ده ده جمــــال طريقـــة. بـــُيعلن بطـــرق عمرنـــا مـــا شـــفناها قبـــل كـــده
هنـا نـدرك إن ده مـش ممكـن يحصـل مـا بـين حيطـان مبنـى واحـد فـي مكـان واحـد لمـدة سـاعتين فـي . اإلرسالية
  . مش هي دي صورة التلمذة الكاملة. األسبوع

  
نطهـر؟ حـد هـل احنـا بنتلمـذ، وال ب. ونفكـر فـي سـؤال محتـاجين نسـأله فـي الكنيسـة.. هنا محتـاجين نوقـف شـوية

التطهيــر بيعــزل المــؤمن فــي صــندوق ودايــع روحــي اســمه الكنيســة، ويعلمــه إزاي يبقــى . يســأل يعنــي إيــه نطهــر
ولمــا بنعمــل كــده، وقتهــا النجــاح بيعتمــد علــى ُكبــر المبنــى اللــي نقــدر نحصــل عليــه، علشــان نجمــع . حــد كــويس

  .جوه أكبر قدر ممكن من الناس
  

ل اآلالف اللـي ممكـن تخيـ. لقـداممعروف بيقول إنـك كقسـيس محتـاج تحلـم قريت مقالة األسبوع ده لقائد كنسي 
ونجيــبهم وهــدفنا إننــا نبقــى . بالتــالي بــنحط كــل مواردنــا وطاقتنــا فــي الصــورة دي. ييجــوا كنيســتك، وخطــط لــده
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لـو ده بقـى جـوهر ! منفصلين.. خلونا نبقى مقدسين! األمور اللي العالم محتاج يتجنبهاخلونا نتجنب . كويسين
  .النتايج واضحة جًدا.. لكنيسة، محتاجين ندرك احنا كده بننتج إيها
  
. بعضــكم ممكـن يشــوف ده مبالغــة. النتيجـة هــي أعضـاء كنيســة محتــرمين تـأثيرهم علــى العــالم شـبه معــدوم -١

لكــن أعتقــد إن الــدليل علــى كالمــي هــو إن معظــم المســيحيين فــي مجتمعنــا تــأثيرهم علــى العــالم مــا يزيــدش عــن 
احنــا بنعــزل نفســنا فــي مبنــى الحجــر الصــحي ده، ويبقــى العــالم هــو اللــي شــايفينه . ليــه قبــل خالصــهمتــأثيرهم ع
ونتيجــة لكــده، بُنعــزل عــن حالــة الضــالل الروحــي . ، وتبقــى كــل طاقتنــا مركــزة عليــهوبــس فــي المبنــى دهبعنينــا 

  .للعالم حوالينا، ومش بيبقى لينا تأثير على مجتمعنا والعالم بالبشارة
  
جانــب المــواطنين المحتــرمين اللــي مــا لهــومش تــأثير، بينــتج كمــان عصــياننا لوصــية اهللا بإننــا نوصــل إلــى  -٢

ريقــة األعظــم، لكــن نتجاهلــه تماًمــا بالط بنقعــد بــين حيطــان المبنــى بتاعنــا نحتفــل بــالتكليف. بالبشــارة للعــالم كلــه
  .شارةونتيجة لكده، بنعصي وصية اهللا إننا نوصل للعالم بالب. اللي بنعيش بيها

  
مـــواطنين .. احنـــا نـــاس محتـــرمين فـــي عـــائالت محترمـــة، عايشـــين فـــي بيـــوت محترمـــة، لينـــا وظـــايف محترمـــة

احنــا محتــاجين ننــتج تالميــذ . لكــن مــش بنشــوف أبــًدا فــي الكتــاب إن هــو ده اللــي محتــاجين ننتجــه. محتــرمين
يمكـن . ميذ من كـل األمـم، يكونوا مخصصين من كل قلوبهم وبصورة جذرية لقصد اهللا بعمل تالليسوع المسيح

. أكثر النتايج مأساوية مش المواطنين المحترمين، إنمـا هـي التـأثير الضـعيف علـى العـالم وعصـيان وصـية اهللا
صـورة فيهـا المسـيحية بتركـز علـى الـذات، وفيهـا بنركـز . أعتقد إن أكثر النتايج مأساوية هي حياة ضايعة هدر

اعتقـد إن . في حين إن في باليين لسـه مـا سـمعتش اسـم يسـوع ..سيس ونحلم لبعيد ونجيب آالف لمبنىقعلى 
  .بعيد كل البعد عن تلمذة يسوع. .ده بعيد عن قصد اهللا

  
إزاي يكـون كـويس، هـل  بدل مـا نعـزل المـؤمن فـي صـندوق ودايـع اسـمه الكنيسـة ونعلمـهطب إيه هي التلمذة؟ 

دي . هــو ده التقــديسه علشــان اآلخــرين؟ التلمــذة بتحــث المــؤمن يــروح للعــالم ويخــاطر بحياتــ مــن الممكــن تكــون
، ألن الكنيسـة مـا بقـتش معتمـدة علـى ، وهـي طريقـة مختلفـة تماًمـا فـي النظـر للكنيسـةصورة التخصيص لهـدف



 ٥اتبعني 

13 

يـأثروا علـى أمـم إنما الكنيسة مبنية على كام ألف بيخرجوا للعالم مع تالميذهم علشـان . كام ألف بييجوا المبنى
  .لمجد المسيح

  
  : والنتيجة. خد شكل جديدهنا النجاح يا

فـي مكـان واحـد مـرة واحـدة فـي األسـبوع، ، مدركين إنـه مـش بيحصـل تالميذ للمسيح ليهم تأثير على العالم -١
نـاس إنمـا بيحصـل مـن خـالل أمـاكن متضـاعفة، طـول األسـبوع، . من خالل معلم واحد بيعلمنا إزاي نعمل كده

مـع بعـض فـي  ة، يظهروا الكلمة، يعلموا الكلمة، ويخدموا العـالم، يشاركوا الكلمللعالم واخرجوا اإلنجيل ويغرسبي
  . ثقة
  
  )٢كمان النتيجة وضحة في النقطة (
. ســنا لوصــيته، هــا يباركنــا لمجــده فــي كــل األمــمو نف ، وتقــديمنالوصــية اهللا بالوصــول للعــالم كلــه تنــافــي طاع -٢

علـــى بنوقــع انــت الكلمـــة مــش حــق، لمــا بنعـــيش حياتنــا كمــا لــو ك .هــو وعــد إنــه هــا يبـــارك الخطــة دي لمجــده
والنتيجــة بــدل حيــاة . هــو وعــد إنــه هــا يبــارك طاعتنــا لوصــيته. لكنــي مصــدق إن اهللا بُيكــرم إخالصــنا. األرض

  .ضايعة هدر، تكون حياة مليانة بالفيض
  

.. لمإيه اللـي ممكـن يحصـل لمـا كنيسـة محليـة، مجتمـع مـن المـؤمنين، يتحـد مـع تالميـذ المسـيح فـي أنحـاء العـا
ومؤتمراتنا ومناهجنا بتتعلم عندهم أسبوع ورا أسـبوع وبتتغـرس وعظاتنا   ..دلوقتي زي ما بيحصل في أندونيسيا

كنيسة، ودلوقتي هم واحنا بنتشارك مع ناس تانيين حوالين العالم للتأثير على أمم لمجـد المسـيح؟ ده  ٦٠٠في 
  احنا بنتلمذ وال بنطهر؟. . .وهو ده المقصودإيه غير كنيسة العهد الجديد؟ 

  
ــا مقدســين ألجــل بعضــنا ..للتلمــذة عــايز أوريهولكــوا النهــاردة جانــبآخــر  ، ) ٢(، وخــدام ألجــل العــالم)١(احن

، إنــه بيبتــدي يــتكلم  عــن رغبتــه فــي إن نشــوف فــي نهايــة صــالة يســوع. احنــا مخلصــين ألجــل المســيح -٣و
َوَأَنا َقـْد َأْعَطْيـُتُهُم اْلَمْجـَد الـِذي ٢٢: "عبارة مذهلة ٢٢ي عدد ف. تالميذه يكونوا معاه، يشوفوا مجده، ويعرفوا مجده

  ". َأْعَطْيَتِني
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  ..خلونا نفكر في األمر دهيعني إيه مخلصين ألجل المسيح؟ 

. هــو شخصــه، قوتــه، محبتــه.. إيــه هــو مجــده؟ مجــده هــو شخصــه. هــو منحنــا مجــده.. احنــا بنتمتــع بمجــده -١
مش صـورة مذهلـة؟ المحبـة . ول إن محبة اآلب لالبن هي نفس محبة االبن لينابعد كده في نفس االصحاح يق

الُمختبــرة فــي الثــالوث، مــا بــين اآلب واالبــن، هــي نفــس المحبــة اللــي انــتم وأنــا نعرفهــا وبنختبرهــا ولينــا علشــان 
  .نتمتع بمجده

  
الهـدف مـن . رب صـالحالهدف من وحدة اآلب واالبن فينا هـو إن العـالم يعـرف إن الـ. احنا بنعرض مجده -٢

احنــا بنظهــر المســيح، بنعــرض مجــد المســيح مــن . يعــرف الحــق.. التبشــير للعــالم هــو إن العــالم يعــرف اإلنجيــل
  ...فـ بنتمتع بمجده، وبنعلن مجده. خالل تلمذة آخرين

  
ُكوُنـوَن َمِعـي َحْيـُث َأُكـوُن َأَنــا، َأيَهـا اآلُب ُأِريـُد َأن هــؤَُالِء الـِذيَن َأْعَطْيَتنِـي يَ ٢٤: "يسـوع قـال. هـا نشـوف مجـده -٣

   ."ِني َقْبَل ِإْنَشاِء اْلَعاَلمِ ِلَيْنُظُروا َمْجِدي الِذي َأْعَطْيَتِني، َألنَك َأْحَبْبتَ 
  

التقـديس مـش متجـه لوقـت نكـون فيـه أحـرار مـن الخطيـة واألخطـاء . خلوني أوريكـوا صـورة للتقـديس متجـه إليـه
مـن كـل  ش حصـرهـالع ماو لكن التقديس متجه لليوم اللي يكون في جم).. سعلى الرغم من إن ده شيء كوي(

قبيلـــة وأمـــه ولســـان، واقفـــين قـــدام العـــرش، قـــدام الحمـــل فـــي أثـــواب بيضـــاء، وحـــاملين ســـعف نخـــل فـــي إيـــديهم، 
ــــا اْلَجــــاِلِس َعَلــــى اْلَعــــْرِش َوِلْلَخــــُروفِ : "وبيهتفــــوا بصــــوت عــــالي النــــا هــــدف التقــــديس مــــش كم". اْلَخــــَالُص ِإللِهَن

، وبنعبـــد مـــع جمـــوع مالهـــاش حصـــرالهـــدف هـــو إننـــا نكـــون ســـاجدين حـــوالين عـــرش يســـوع المســـيح . وطهارتنـــا
هـا نتمتـع بيـه . هـا نشـوف مجـده. هـو ده اللـي صـورة التقـديس بتتجـه لـه. المسيح على الخـالص اللـي قدمـه لنـا

  .هو ده اللي األمر كله بيتجه له. ها نعرضه على وشوشنا لألبد. لألبد
  

التأثير على العالم هـو هـدف . التلمذة هي إن األرض تمتلئ بمعرفة مجد الرب مثلما تغطي المياه البحر نهاية
  .وفي بروك هيلز، مش ها نقبل هدف أقل من كده.. الصورة دي بالكامل
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القـــوة لخدمـــة  أشـــجعك وأتحــداك إنـــك تخلــي يســـوع يمنحــك. ين مـــع بعــضتــوافقدلــوقتي األمـــر ينتهــي بفكـــرتين م

لكـن مـا تخلـيش األمـر ينتهـي عنـد النقطـة . خليه يمنحك القـوة تخـدم اآلخـرين، تتقـدس ألجـل اآلخـرين. اآلخرين
احنـــا، كلنـــا مـــع بعـــض، جـــزء مـــن األمـــر المـــدعو . خلـــي حياتـــك تمـــنح القـــوة آلخـــرين إنهـــم يخـــدموا العـــالم. دي

  .التلمذة


