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 تبعنيا

  الكلمة انشر
  ديفيد بالت. د
  

فـين وٕامتـى يـا تـرى . خلينـي أدعـوك انـك تفـتح انجيـل يوحنـانـه يكـون معـاك، إلو عندك كتاب مقدس، وأتمنى 
. ديـه أول إجابـة. ؟ كـان علـى الصـليب، ماشـي"قـد أُكمـل: "كان فين وٕامتى لمـا قـال ..يسوع قال الكلمات دي

  . ها الكلمات دياللي يسوع قال في مراتديه واحدة من ال
  

هنــا ". قــد أُكمــل"اللــي يســوع قــال فيهــا، دي واحــدة مــن المــرات .  ٣٠عــدد  ١٩بصــوا علــى يوحنــا، اصــحاح 
انجيـل اللـي نشـوفه فـي ص كـل اللـي المفـروض  يعملـه، وده لـنـه خإ قـد ُأكمـل،لما يسوع قـال  دايمًا بنفكر انه

ــ" :بيقــول، وهــو علــى الصــليب ٣٠عــدد  ١٩صــحاح يوحنــا، ا َقــالَ َفَلم ــَس . »َقــْد ُأْكِمــلَ «:ا َأَخــَذ َيُســوُع اْلَخــل َوَنك
وحَ  َرْأَسُه َوَأْسَلَم الر".  

  
، يسـوع ٤عـدد  ١٧؟ ارجـع اصـحاحين لــ ورا، ليوحنـا إنـه أكمـل حاجـةالمرة التانية اللي يسوع قـال فيهـا و  طب

لكنـه بيقـول فـي عـدد  بـالظبط، مش نفـس التعبيـرغالبًا مش بتاخد بالك منها ألنها . بيستخدم نفس الكلمة هنا
ْدُتَك َعَلى اَألْرضِ ": آلبيقول ليسوع  ٤ ِذي َأْعَطْيتَِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ . َأَنا َمجنفـس الكلمـة باللغـة  ."اْلَعَمَل ال

  .٤:١٧هى نفسها بُتستخدم هنا في يوحنا  ٣٠:١٩في يوحنا  قيهااألصلية للعهد الجديد اللي بنال
  

اْلَعَمَل الـِذي َأْعَطْيَتنِـي َألْعَمـَل "على الصليب وبرضه قال انه  "قد أُكمل"لو يسوع قال  ..نفكرلنهاردة اعايزنا 
ضـح ألنـه مـن الوا ده مش بيقول ان الصليب  مكانش مهـم،. قبل ما يروح للصليب ١٧في يوحنا  "َقْد َأْكَمْلُتهُ 

روح يــه قبــل مــا حتــى بيعملــه هنــا لدرجــة انــ مهــم كــان فيــه عمــل تــاني لكــن .انـه كــان جــزء مهــم جــدًا مــن عملــه
  ."اْلَعَمَل الِذي َأْعَطْيتَِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ "الصليب قال 
 جــانبين جيته كــانوا بيــدوروا حــوالينيأعتقــد ان عمــل يســوع واســترات .عمــل يســوع يننــا نفكــر فــإب حابــب نبتــدي

  :ينرئيسي
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البشـر،  يصورة الصليب، انه يسوع قـدم حياتـه عشـان يفـد ودي – ءرسالة الفدا – ٣٠:١٩فى يوحنا  أوًال، 

  .يعنى يردنا هللا
  

انــه مــات علــى الصــليب لكــن فــى  مــا هــو واضــح انــه الجــزء األساســي مــن عملــه يده كــان جــزء مــن عملــه وز 
َقـــْد  اْلَعَمـــَل الـــِذي َأْعَطْيتَِنـــي َألْعَمـــلَ " – يفعـــل ماضـــ -، قبـــل مـــا حتـــى يـــروح علـــى الصـــليب قـــال، ١٧يوحنــا 
  بيتكلم عن إيه هنا؟". َأْكَمْلتُهُ 

  
أيــوه، هــو راح للصــليب . لعمــل يســوع رئيســيين فــي جــانبين – وســيلة انتشــار -  ٤:١٧خلينــا نســمى يوحنــا 

ة  إزاي عملــه تضــمن ان يورينــا هنــا صــور وفــى نفــس الوقــت، هــو ب. ومــات علــى الصــليب عشــان يردنــا لــآلب
الكـالم ده  هـو بيقـول. ١٧هـى الصـورة الموجـودة فـى يوحنـا  ن دياأعتقـد . تنتشر فـى كـل العـالم الرسالة دي

ــهُ "فــى بدايــة الصــالة دي،  ــْد َأْكَمْلُت ــَل َق فــى . وبعــدين بيبتــدي يوصــف العمــل ده". اْلَعَمــَل الــِذي َأْعَطْيتَِنــي َألْعَم
  . أكتر من االتنين وعشرين آيه اللي جايين بنشوف يسوع بيلخص عمله على األرض

 

وال مرة اتكلم فيها عن األعمـى اللـي ابصـر، عـن اللـي  .ة هو انه وال مرة ذكر أى معجزة عملهار ثيالحاجة الم
لكن أربعـين مـرة، أكتـر مـن أربعـين مـرة اتكلـم . واتشفى من مرضه لمسهكان ميت وعاش أو عن الفقير اللي 

مـرة كـل الجمـوع اللـى  ماتكلمش عن معجزة واحدة، ماذكرش وال. ده العالم اهللا أعطاهم ليه من ياللعن فيها 
  .يها الرجال اللى أعطاهم ليه اهللا من هذا العالمتبعوه لكن أربعين مرة ذكر ف

  
مربـع ، حطـوا توصـفنا أو بتوصـف تالميـذهب كلمـةأو تالميـذ  وكـل مـرة تشـوفوا كلمـة ،١٧خلونا نقرا من يوحنا 

 االبــن واهللا اآلب قبــل مــا يــروح خلــي بــالكوا إننــا هنوصــل لمحادثــة بــين اهللا .خــط تحتهــاأو  هــاحوالية دايــر  أو
تالميـــذه موجـــودين فـــى العليـــة وســـامعينه ألن . بصـــوت عـــالي لســـبب يالصـــالة د ىصـــلويســـوع  ..للصـــليب
  :، عدد واحدإيه بيقول
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ـَدكَ . َأيهَـا اآلُب، َقـْد َأتَـِت السـاَعةُ « :الَ َرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو السَماِء َوَقـ..َ." ـِد اْبَنـَك ِلُيَمج اْبُنـَك َأْيًضـا، ِإْذ َأْعَطْيتَـُه  َمج
َأْن َيْعِرفُـوَك َأْنـَت اِإللـَه : َوهـِذِه ِهـَي اْلَحَيـاُة األََبِديـةُ . ُسْلَطاًنا َعَلى ُكل َجَسٍد ِلُيْعِطَي َحَياًة َأَبِديًة ِلُكـل َمـْن َأْعَطْيتَـهُ 

ــى اَألْرضِ . َتهُ اْلَحِقيِقــي َوْحــَدَك َوَيُســوَع اْلَمِســيَح الــِذي َأْرَســلْ  ــْدُتَك َعَل ــا َمج ــي َألْعَمــَل قَــْد . َأَن ــَل الــِذي َأْعَطْيتَِن اْلَعَم
ْدِني َأْنَت َأيَها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد الِذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلم. َأْكَمْلتُهُ  َواآلَن َمج«ِ." 
 

خليكـوا ". لسـه السـكة طويلـة عشـان نوصـل لألربعـين مـرةديـف، ده "قـول، يه بعضكوا بيفكر ويأنا عارف أن ف
  .مجاهزين بأقالمك

  
َواآلَن . َكَالَمـكَ  َحِفُظـواِلي، َوَقـْد  َأْعَطْيَتُهمْ َلَك و َكاُنوا. الِذيَن َأْعَطْيَتِني ِمَن اْلَعاَلمِ  ِللناسِ َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك "

َيِقيًنـا  َوَعِلُمـوا َقِبلُـوا، َوُهـْم َأْعَطْيـُتُهمْ ْيَتِني ُهَو ِمـْن ِعْنـِدَك، َألن اْلَكـَالَم الـِذي َأْعَطْيَتِنـي َقـْد َأن ُكل َما َأْعطَ  َعِلُموا
اْلَعـاَلِم، َبـْل ِمـْن  َلْسـُت َأْسـَأُل ِمـْن َأْجـلِ . َأَنا َأْسَألُ  َأْجِلِهمْ ِمْن . َأنَك َأْنَت َأْرَسْلتَِني َوآَمُنواَأني َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، 

ـٌد . َلكَ  َألنُهمْ َأْعَطْيتَِني  الِذينَ َأْجِل  َما ُهَو ِلي َفُهَو َلَك، َوَما ُهـَو َلـَك َفهُـَو ِلـي، َوَأَنـا ُمَمج َوَلْسـُت َأَنـا . ِفـيِهمْ َوُكل
ــا  وُس، . ْيــكَ ِفــي اْلَعــاَلِم، َوَأَنــا آِتــي ِإلَ  َفُهــمْ  هــُؤَالءِ َبْعــُد ِفــي اْلَعــاَلِم، َوَأمَهــا اآلُب اْلُقــدــِذيَن  اْحَفْظُهــمْ َأيِفــي اْســِمَك ال

الــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي . ِفــي اْســِمكَ  َأْحَفُظُهــمْ ِفــي اْلَعــاَلِم ُكْنــُت  َمَعُهــمْ ِحــيَن ُكْنــُت . َواِحــًدا َكَمــا َنْحــنُ  ِلَيُكوُنــواَأْعَطْيَتِنــي، 
ـا اآلَن َفـِإني آتِـي ِإَلْيـكَ . ِإال اْبـُن اْلهَـَالِك ِلَيـِتم اْلِكتَـابُ  َحِفْظُتُهْم، َوَلْم َيْهِلـْك ِمـْنُهْم َأَحـدٌ  ـُم ِبهـَذا ِفـي اْلَعـاَلِم . َأمَوَأَتَكل

اَلِم، َكَمـا َأنـي َأَنـا َلْيُسوا ِمـَن اْلَعـ َألنُهمْ  َأْبَغَضُهمْ َكَالَمَك، َواْلَعاَلُم  َأْعَطْيُتُهمْ َأَنا َقْد . ِفيِهمْ َفَرِحي َكاِمًال  َلُهمْ ِلَيُكوَن 
يرِ  َتْحَفَظُهـمْ ِمـَن اْلَعـاَلِم َبـْل َأْن  َتْأُخـَذُهمْ َلْسُت ِمَن اْلَعاَلِم، َلْسُت َأْسـَأُل َأْن  ـرـي  َلْيُسـوا. ِمـَن الشِمـَن اْلَعـاَلِم َكَمـا َأن

َأَنــا ِإَلــى اْلَعــاَلِم،  َأْرَســْلُتُهمْ َمــا َأْرَســْلَتِني ِإَلــى اْلَعــاَلِم كَ . َكَالُمــَك ُهــَو َحــق. ِفــي َحقــكَ  َقدْســُهمْ . َأَنــا َلْســُت ِمــَن اْلَعــاَلمِ 
  "...َفَقطْ  هُؤَالءِ َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل . ُهْم َأْيًضا ُمَقدِسيَن ِفي اْلَحق  ِلَيُكوُنواُأَقدُس َأَنا َذاِتي،  َوَألْجِلِهمْ 

  ...هنا بيتكلم عن تالميذ المسيح، وٕاحنا ضمنهم

َواِحـًدا، َكَمـا َأنـَك َأْنـَت َأيهَـا اآلُب ِفـي َوَأَنـا  اْلَجِميـعُ ، ِلَيُكـوَن ِبَكَالِمِهـمْ ُيْؤِمُنـوَن ِبـي  الـِذينَ َبْل َأْيًضا ِمـْن َأْجـِل "
ــواِفيــَك،  ــَك َأْرَســْلَتِني ِلَيُكوُن ــْؤِمَن اْلَعــاَلُم َأن ــا، ِلُي ــدْ . ُهــْم َأْيًضــا َواِحــًدا ِفيَن ــا َق ــُتُهمُ  َوَأَن اْلَمْجــَد الــِذي َأْعَطْيَتنِــي،  َأْعَطْي
ِلـيَن ِإَلـى َواِحـٍد، َوِلـَيْعَلَم اْلَعـاَلُم َأنـَك َأْرَسـْلَتِني،  ِلَيُكوُنواَوَأْنَت ِفي  ِفيِهمْ َأَنا . َواِحًدا َكَما َأنَنا َنْحُن َواِحدٌ  ِلَيُكوُنوا ُمَكم

الــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي َيُكوُنــوَن َمِعــي َحْيــُث َأُكــوُن َأَنــا، ِلَيْنُظــُروا  هــُؤَالءِ َأيَهــا اآلُب ُأِريــُد َأن . َكَمــا َأْحَبْبَتِنــي َ◌َأْحَبْبــَتُهمْ و
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، ِإن اْلَعـــاَلَم َلـــْم َيْعِرْفـــَك،. َمْجـــِدي الـــِذي َأْعَطْيَتِنـــي، َألنـــَك َأْحَبْبتَِنـــي َقْبـــَل ِإْنَشـــاِء اْلَعـــاَلمِ  َهـــا اآلُب اْلَبـــارـــا َأَنـــا  َأي َأم
ُفُهْم، ِلَيُكوَن  َوَعرْفُتُهمُ . َعَرُفوا َأنَك َأْنَت َأْرَسْلَتِني هُؤَالءِ َفَعَرْفُتَك، وَ  ـِذي َأْحَبْبَتِنـي بِـِه،  ِفـيِهمُ اْسَمَك َوَسُأَعرال اْلُحـب
  ."ِفيِهمْ َوَأُكوَن َأَنا 

  

وبعــد ." اْلَعَمــَل الــِذي َأْعَطْيَتِنــي َألْعَمــَل َقــْد َأْكَمْلتُــهُ "ة، مــرارًا وتكــرارًا، يســوع بيقــول فــى البدايــ فهمتــوا المقصــود؟
 علــىهــل مــن الممكــن ان عملــه . همفــيســكب حياتــه اللــي  النــاسكــده، فــوق األربعــين مــرة بيشــير لمجموعــة 

  )يعنى انه يتلمذهم(؟ الناسمجموعة صغيرة من  فيالصليب كان مسبوق بعمله انه يسكب حياته 
  

خــد . لمــا وصــل آلخــر خدمتــه قــال ان كــل حاجــة معتمــدة علــى النــاس ديــه ـتــه اللــي اتســكبت فــهمــا كــانوا حيا
يقـــدموا رســـالة الفـــداء مـــن خـــالل وســـيلة تالميـــذ انهـــم  شـــويةبالـــك ان اســـتراتجية يســـوع اعتمـــدت علـــى أمانـــة 

لــي هــى ديــه الحقيقــة ال. دول النــاساعتمــدت علــى أمانــة شــوية كــل عملــه وكــل حياتــه فــى الخدمــة . االنتشــار
انهــم ينشــروا الرســالة اللــي كــانوا هيشــوفوها  علــى كــل حاجــة اعتمــدت. ١٧بتظلــل كــل آيــة موجــودة فــى يوحنــا 

  .فى حياتهم وه عمل ما يفى الصليب، ز 
  

نـوع بيورينـا صـورة ل. نع تالميـذبيورينا صـورة مذهلـة لقلـب يسـوع، أعظـم صـا ١٧نتيجة لكده، أعتقد أن يوحنا 
ى للنــاس اللــي حواليــه؟  اللــي هنعملــه األربــع لَ إزاى َصــ !لــهمَ عَ  يٕازاو  ألرضبيــه علــى االعمــل اللــي يســوع قــام 

  .من قلب يسوع نفسه ةوهنتعلم مباشر . انه يصنع تالميذإننا نفهم معنى  حلقات دي هو
  

فــى  نــاعمل ىإذا مانتشــرناش مــن خــالل صــنع التالميــذ، يبقــ إنــه. .هنــا االحتيــاج المهــم اللــي محتــاجين نشــوفه
، يبقــى رســالة التلمــذةإذا ماتكاثرنــاش مــن خــالل .  عمــل ضــعيف ص اللــي ائتومنــا عليهــانشــر رســالة الخــال

والنتيجـة . مـش هاتتقـدم بالطريقـة اللـي يسـوع كـان عايزهـا ٣٠:١٩الفداء علـى الصـليب الموجـودة  فـى يوحنـا 
ل ، ســبعة وأربعــين مليــون طفــ)يعنــي ســدس العــالم(فــوق البليــون شــخص ماســمعوش رســالة الفــداء .. حوالينــا

ســبعة وأربعــين مليــون طفــل بــالظبط . فــى ُأســر مــاتعرفش حاجــة عــن فــداء المســيح ٢٠٠٧اتولــدوا الســنة دي، 
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زى والدنـــا فـــي اللحظـــة دي ُمقـــّدر لـــيهم انهـــم يكبـــروا فـــى عـــالم مـــش بُيـــذكر فيـــه اســـم المســـيح، مـــش بـــس فـــى 
 إزاي ممكن نقدم رسالة الفداء بطريقة مؤثرة؟...  .بيرمنجهام

 

هـل أنتـوا  .دم بيها الرسـالة ألطـراف األرضأكتر من قبل كده نق ومواردوسايل  ومنا ده عندناانه فى ي الغريبة
اللــي كــانوا مـدركين انــه فيــه نـاس مــش عــارفين نوصــلهم، نـاس عمــرهم مــا سـمعوا عــن يســوع اكتــر مـن النــاس 

  قبل ما نخترع العربية اللى من غير حصنة؟ موجودين في العالم
  
. اللــي عنــدنا والمــواردإحنــا محتــاجين نقــوم ونبتــدي نســتغل فوايــد التكنولوجيــا بعضــكم ممكــن يفكــر، طيــب  هنــا

اننـا نسـتخدم التكنولوجيـا  فـي حـين إنـي بأيـد .قدم بيهـا الرسـالةنعشان  خلينا نبتدي نستعمل كل الحاجات دى
مـش هـى  هيحصل إيه لـو التكنولوجيـا. عايز أسئلك سؤاللكن متاحة عشان نقدم بيها الرسالة، موارد  يأو أ

إيـه مشـكلة الفلـوس مـش هتحلهـا؟  هيحصـل إيـه لـو دي؟ المـوارداإلجابة؟ هيحصـل إيـه لـو اإلجابـة مـش هـي 
هــل إحنــا  يلكــن المشــكلة هــ والمــواردبنســتخدم التكنولوجيــا  يمــش إزا اللــى هيحصــل لــو المشــكلة األساســية

هيحصـــل إيـــه لـــو جـــوهر الموضـــوع؟   هـــو بنـــدي نفســـنا للخطـــة اللـــي المســـيح حطهـــا؟ هيحصـــل إيـــه لـــو ده
إيــه اللــي هيحصــل لــو الموضــوع ليــه عالقــة بالنــاس أوالتكنولوجيــا؟  المــواردالموضــوع مــش متعلــق بــالفلوس، 

  بعضهم؟في واننا نسكب نفسنا 
  

هـــل هنكـــون أمنـــاء إننـــا نطيـــع خطتـــه؟ خـــد بالـــك : االحتيـــاج الُمِلـــح دلـــوقتى بيوجهنـــا لســـؤال ُمِلـــح والســـؤال هـــو
بحكمة، لـو هـى بتعتمـد إحنـا  والمواردد على إزاي إحنا بنستخدم  التكنولوجيا ألن لو المهمة ديه تعتم !كويس

دامنا، يبقـــى ده معنـــاه إخواتنـــا وأخواتنـــا فـــى أفريقيـــا وفـــى شـــرق آســـيا اللـــي قـــبنســـتخدم كـــل حاجـــة متاحـــة  يإزا
ان العكــس تمامــًا هــو  لكــن الغريــب هــو. مايقــدروش يحققــوا المهمــة مــن غيــرهم ،دى المــواردمعنــدهمش كــل 

نتشــر أســرع والنــاس اللــى عنــدها أكتــر يب االنجيــلهمــا اللــى بيشــوفوا  النــاس اللــى عنــدها أقــل المــوارد. لصــحا
عشــان أصــبحنا بنعتمــد اعتمــاد كلــى علــى الحاجــات اللــي اهللا  ليــه كــده؟ . باالنجيــلالمــوارد همــا اللــي بيبخلــوا 

  .ن فى جميع األممنا مانعتمدش عليها وفقدنا القدرة اننا نشترك فى خطة تلمذة آخريل قال
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نقــدر بــيهم  عناصــرفـــ اللــي أنــا عايزنــا نعملــه علــى مــدار األربــع أســابيع اللــي جايــه، هــو اننــا نتعمــق فــى أربــع 
لــو مــاكنتش هنــا األســبوع اللــي فــات، الهــدف هــو انــه مــن خــالل السلســلة دى انــك تقــدر تســأل  .لمــذ آخــريننت

إزاي بــــ تتلمـــذ حـــد؟ واننـــا نقـــدر ... ك هيلـــزوصـــالتي هـــى اننـــا نقـــدر نســـأل أي حـــد فـــى كنيســـة بـــرو .. نفســـك
  ..."انت تقدر تتلمذ بالطريقة دى"نجاوب ونقول، 

  
نعمـــل كـــده لكـــن إحنـــا  يعــايز أوريكـــوا أربـــع عناصـــر عمليـــة مـــش بـــس عشـــان نقــدر نقـــول إحنـــا عـــارفين إزا 

 يبتــدخلينــا ن. وبعــد كــده هنتعمــق فــى أول عنصــر يالصــالة د زكوا تشــوفوا أســاسيعــا. بالفعــل بنعمــل كــده
وبدل ما تحطـوا دايـرة حـوالين كـل . موجود فى أول خمس آيات وعايز نرجع نقرأهم مرة تانية. بأساس التلمذة

التركيز، القوة المحركـة  هي ، عايزكوا تدوروا على كلمة واحدة ُذكرت كذا مرة فأصبحت"هؤالء"أو " هم"كلمة 
  ...الصالة يتبتدب. أساس التلمذة هنا. ٥-١من  ١٧وحنا ياسمع . يورا الصالة د

  
َدَك اْبُنَك َأْيًضا، ِإْذ َأْعَطْيَتُه ُسْلَطاًنا َعَلى ُكل َجَسٍد ِلُيْعِطـَي َحَيـاًة . َأيَها اآلُب، َقْد َأَتِت الساَعةُ « ِد اْبَنَك ِلُيَمج َمج

ْعِرُفوَك َأْنـَت اِإللـَه اْلَحِقيِقـي َوْحـَدَك َوَيُسـوَع اْلَمِسـيَح الـِذي َأْن يَ : َوهِذِه ِهَي اْلَحَياُة األََبِديةُ . َأَبِديًة ِلُكل َمْن َأْعَطْيَتهُ 
ــْدُتَك َعَلــى اَألْرضِ . َأْرَســْلَتهُ  ــْد َأْكَمْلُتــهُ . َأَنــا َمج ــْدِني َأْنــَت َأيَهــا اآلُب . اْلَعَمــَل الــِذي َأْعَطْيتَِنــي َألْعَمــَل َق َواآلَن َمج

  .ِ»لِذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن اْلَعاَلمِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد ا
  

المجـد الـذي كـان لـي عنـدك  َمجد ابنـك، ليمجـدك ابنـك،"هل لقيتوا كلمة واحدة اتكررت خمس مرات مختلفة؟ 
  .احنا بنشوف ده بطريقتين مختلفتين. القوة المحركة فى الصالة ديه هى مجد اهللا". قبل تأسيس العالم

  
 .اللي يسوع بيعمله هو انه قرب من نهايـة حياتـه وخدمتـه هنـا علـى األرض . باكتمال التجسدتمجد اهللاأوًال، 

إحنــا شــوفنا إزاى  الكلمــة صــار جســد وحــل بيننــا، عــاش ومــات وقــام مــن القبــر ودلــوقتي بنشــوف اكتمــال ده، 
  .يسوع قرب يصعد لآلب بعد ما راح للصليب وهـ ُيَسَترد ليه مجده. الدايره كاملة
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أيهــا اآلب، أنــا عشــت "فـــيسوع بيقــول، ". يكســو بالبهــاء"أساســًا معناهــا ، "تمجــد نفســك، أو مجــدني"انــك فكــرة  
 يمـا أجـي فـ لدلوقتي مجدني، أأتـى بيـا للبهـاء، رد ليـا البهـاء اللـي كـان ليـا معـاك قبـ. عشان أكسوك بالبهاء

. ف اللــي بيحــرك قلــب يســوعده كــان الشــغ. يســوع هيرجــع لــآلب. كــده الصــورة اكتملــت بالنســبة لينــا". الجســد
. كيـد علـى تمجيـد اآلب مـن خـالل المسـيحتأمـرة مختلفـة بنشـوف ال ١٧مرارًا وتكرارًا فـى انجيـل يوحنـا، أعتقـد 

ِنــي ِمــْن " ،٢٧وعــدد  ١٢بيصــلي فــى يوحنــا اصــحاح . اللــي بيحركــهشــغف يســوع  َهــا اآلُب َنجَوَمــاَذا َأُقــوُل؟ َأي
ــاَعِة؟ َهــا "ال، : ٢٨ليب وبيقــول فــى عــددلمــا بيســتعد للصــ "هــِذِه الســاَعِة َأي َولِكــْن َألْجــِل هــَذا َأَتْيــُت ِإَلــى هــِذِه الس

ِد اْسَمكَ  ينفسك بالبهاء من خالل حيات ياكس  !"اآلُب َمج.  
  

هنـا، لـو كـان انتهـى هنـا بـأن يسـوع يرجـع  والتجسـد يكمـل، وده حصـل مـن ألفـين  يهـتبس الموضوع مش بين
تمجد مـش بـس فـى اأثر على التالميذ وقتها؟ اللي بنشوفه ان اهللا  يعلينا النهارده وٕازا إزاي بيأثريبقى سنة، 

  .اهللا تمجد فى استمرارية التجسداكتمال التجسد لكن 
  

 يالكلمة صار جسد في يسوع من ألفين سنة لكن روعة االنجيل انـه لمـا رجـع عشـان يكـون مـع اآلب، دلـوقت
اْلَمِسـيُح ِفـيُكْم : "بتقـول ٢٧:١، فينـا، المسـيح عـايش فينـا، كولوسـي مـين؟ فيـك و فيـا يالكلمة هتصير جسد فـ

. إحنـا ُبقُـه اللـي بيـتكلم مـن خاللـه. إحنا رجليـه. إحنا إيديه. المسيح بيعلن عن نفسه من خاللنا". َرَجاُء اْلَمْجدِ 
يسـوع بيقــول وكــأن . مـرارًا وتكــرارًا مـن أجــل النـاس ديعشــان كـده صــلى . إحنـا الكلمــة صـارت جســد النهـارده

ليـك عشـان لمـا تعمـل كـده، هـُأظهر الكلمـة فـى الجسـد أيها اآلب، مـن األحسـن لمجـدك انـك ترجعنـي : "لآلب
  ."مرارًا وتكراراً التجسد هيستمر، . فى طريقهم للعالم فى كل واحد من الناس دي وهم

  
. تخلقنـا عشـان نمجـد اهللاضـح، إننـا كلنـا إمـا الكتـاب و  يإحنا عـارفين، ز . هنا إحنا بنقرب من أساس التلمذة 
المسـيح  يتمجد اهللا؟ الفكـرة هـى انـك تسـيب الكلمـة يصـير جسـد فـى حياتـك وانـك تخلـ يبتعمل كده؟ إزا يإزا

  .هو ده األساس. كل يوم، كل أسبوع يوانه يصير حقيقة فيك ومن خاللك ف يعيش من خاللك
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لمسـيح عــايش فينــا وكمـان الكلمــة اللــي الكلمـة واالحســاس بشــخص ا. هـو مركــز التلمــذة" الكلمــة"نتيجـة لكــده، 
على هـذا األسـاس، عـايز نتعمـق فيـه . ز على كلماته ووصاياه اللي قالهايركالت ده بيورينا .هنقرأها بعد ثواني

  .١٧أول عنصر من عناصر التلمذة اللي هنشوفه فى يوحنا، اصحاح . أكتر
  
  

عــايزكوا . ٨- ٦، أعـداد مـن ١٧فــى يوحنـا  عـايز نتعمـق. هنـا تبتــدي التلمـذة –نشـر الكلمـة : العنصـر األول
  :بيقول. اسمع بيقول إيه. إزاى ابتدى يقربهم منه ويتلمذهم. المسيح ابتدى معاهم يتشوفوا إزا

    
ــاِس الــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي ِمــَن اْلَعــاَلمِ " َواآلَن . َالَمــكَ َكــاُنوا َلــَك َوَأْعَطْيــَتُهْم ِلــي، َوَقــْد َحِفُظــوا كَ . َأَنــا َأْظَهــْرُت اْســَمَك ِللن

 َقِبُلــوا َوَعِلُمــوا َيِقيًنــا َعِلُمــوا َأن ُكــل َمــا َأْعَطْيَتِنــي ُهــَو ِمــْن ِعْنــِدَك، َألن اْلَكــَالَم الــِذي َأْعَطْيَتِنــي َقــْد َأْعَطْيــُتُهْم، َوُهــمْ 
  ."َأني َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمُنوا َأنَك َأْنَت َأْرَسْلَتِني

  
ه، قبلــوا ومـن ســاعة مــا أطـاعوا كلمتــ. قبلــوه كــالم اآلب وهـمبهم حقيقــة ان يسـوع شــارك يســايدة هنـا هــالفكـرة ال

مـــا هـــو واضـــح ان الموضـــوع لســـه  يوز . لبدايـــة اإليمـــان فـــي المســـيحوصـــلوا  ..كلمتـــه، وصـــدقوا فـــى كلمتـــه
نـاس دول بالكامـل لكـن بـدون شـك ان ال رششـانت واالنجيـل لسـه مـا مكملش ألن يسوع لسه ماراحش الصليب

إحنــا . مــا انــت بتقــول يإحنــا مصــدقين انــك المســيا ز : "فـى ســفر يوحنــا وصــلوا لنقطــة اعتنــاقهم المســيح وقــالوا
فبالتــالي، يســوع . صــلوا للنقطــة الرئيســيةوو . همــا حــددوا حيــاتهم بإيمــانهم فــى المســيح." إحنــا معــاك. هنتبعــك

  .التلمذة يهنا تبتد. شاركهم بالكلمة وهما قبلوها
  

أنـــا عـــارف أن بعضـــكم درس ده فـــى المجموعـــات الصـــغيرة . شـــوفوا أول حاجـــة عملوهـــا لمـــا قـــابلوهعـــايزكوا ت
المقدمــة  ديــه. ٢٩وعــدد  ١بصــوا علــى يوحنــا، اصــحاح  . انتــوا بصــيتوا علــى الفقــرات ديــه. النهــارده الصــبح

  :بيقول ٢٩عدد ... ليسوع، الكلمة صار جسداً 
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ُهـَوَذا َحَمـُل اِهللا الـِذي َيْرَفـُع َخِطيـَة «:َيُسوَع ُمْقـِبًال ِإَلْيـِه، َفَقـالَ  –نا المعمدان يقصد يوح –َوِفي اْلَغِد َنَظَر ُيوَحنا "
 "»!اْلَعاَلمِ 
 

َخِطيــَة ُهــَوَذا َحَمــُل اِهللا الــِذي َيْرَفــُع «. شــارك حقيقــة يســوعبي، حقيقــة يســوع علنبــيأول مــا يوحنــا بيشــوف يســوع 
  :بيقول. في اصحاح واحد ٤٠روحوا لعدد . كده جةنتيشوفوا بيحصل إيه » !اْلَعاَلمِ 

  
هـَذا َوَجـَد َأوًال َأَخـاُه ِسـْمَعاَن، .َكاَن َأْنَدَراُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َواِحـًدا ِمـَن االْثَنـْيِن اللـَذْيِن َسـِمَعا ُيوَحنـا َوَتِبَعـاهُ "

 ". َفَجاَء ِبِه ِإَلى َيُسوعَ  .اْلَمِسيحُ :الِذي َتْفِسيُرهُ » َقْد َوَجْدَنا َمِسيا«:َفَقاَل َلهُ 
 

ف هـــو مـــين،  وأول حاجـــة بيعملهـــا انـــه يـــروح يقـــول أنـــدراوس شـــا .يســـوع وبـــيعلن هـــو مـــينيوحنـــا بيشـــوف 
  :٤٤بعد كده ُبص على عدد . لسمعان

  
َوَجـْدَنا الـِذي َكتَـَب «:َوَجـَد َنثََناِئيـَل َوقَـاَل َلـهُ ِفيلُـبُس . َوَكاَن ِفيُلبُس ِمْن َبْيِت َصْيَدا، ِمـْن َمِديَنـِة َأْنـَدَراُوَس َوُبْطـُرَس "

 ."»َعْنُه ُموَسى ِفي الناُموِس َواَألْنِبَياُء َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف الِذي ِمَن الناِصَرةِ 
 

ن فـوا اآلخـرير بيعَ . بيشـاركوا بالمسـيح. تالت أشخاص يشوفوا يسوع، وأول حاجة يعملوها إيه؟ بيشاركوا الكلمة
نتلمـذ  او هـل. وتلقائيده أول عنصر للتلمذة وهو بسيط جدًا، . شاركوا بالمسيح الناس اللي حواليهم. لمسيحبا

 بمنتهـى التلقائيـة  وعـي وكـان بيحصـلالموضـوع يتطلـب  !فهم بالمسيح، مش كدهناس للمسيح، يبقي الزم نعر
   .واحداصحاح فى يوحنا 

  
ا وأنــا هنــا هــ... كــل اللــي عملنــاه هــو إننــا فصــلنا. الكنيســة النهــاردهأعتقــد إننــا بنفتقــد الموضــوع ده جــدًا فــى 

بيـتكلم ...عظـيم يفصـلنا مـا بـين التبشـير وهـو مصـطلح كتـاب  ...سـلبي وقـعستعمل مصطلح عـارف انـه ليـه 
 تكـروا فـى أذهـانكوا صـور نـاس فـى التلفزيـونفبت لكـن أول مـا بـأقول الكلمـة ديـه. مشـاركة األخبـار السـارةعن 

. ياخدوا منكوا فلوسكوا أو بيطلبـوا منكـوا انكـوا تيجـوا تحطـوا إيـدكوا علـى الشاشـة عشـان يصـلوا ليكـوابيحاولوا 
  !ماشى، حطوا ده على جنب
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 نفصـلها عـنالتبشير، اللي إحنا بنعمله هـو اننـا بنعمـل بـرامج عـن التبشـير و ! دامنا هنا هو التبشيرقالموجود 
بتبشــر  المنطلقــةفالنــاس . اتنــين مننــا بيحبــوا التبشــير يحــوال. مــذأغلبنــا موهــوبين، بنحــب نتل" :ونقــول .التلمــذة

إحنــا بنفصــل مــا بــين ! إحنــا بنعملــهده اللــي  "!!بيســببوهاالمبشــرين وبيصــلحوا اللخبطــة اللــي  ،والبــاقى بيتلمــذ
 .االتنين

  
ال يمكـــن ، ثانيـــاً . ال هـــو وال التلمـــذة ..أوًال، التبشـــير مـــش برنـــامج فـــى الكنيســـة: يرك التـــالنـــا محتـــاجين نـــدلكن

. ؟ فـى الحقيقـة، ُبـص علـى العـالم حواليـكيتعـرف إزا. مـش هيحصـل. نوصل لتبشير العالم من غير التلمـذة
انــك تركــز . ، ماتقــدرش تتلمــذ بعيــد عــن التبشــيروبــالعكس. ال يمكــن نوصــل لتبشــير العــالم مــن غيــر التلمــذة

الزم . كتـابوجـود فـى ال الوشمـه الفكـر د. على معرفة المسيح من غيـر ماتشـاركهم بالمسـيح مـالهوش معنـى
  .االتنين يكونوا مع بعض

 

المثيــر فــى الموضــوع انــه لمــا تقــرأ كتــب عــن التلمــذة النهــارده، فــى أغلــب األحيــان بيطّلعــوا التبشــير تمامــًا مــن 
محتـاجين اننـا نضـم االتنـين لـبعض . الصورة، وأنا أعتقد ان ديه حاجـة غيـر ضـرورية وبصـراحة غيـر كتابيـة

بـاين جـوه قلـب يسـوع والطريقـة اللـى اتعامـل  أعتقـد انـه لمـا نشـوف ده.  مة هو جزء مـن التلمـذةألن نشر الكل
لينــا وأتمنــى انهــم يغيــروا بعــض  ةمشــجع كــونا تهــ يالحقــايق د. ه هنكتشــف بعــض الحقــايق،بيهــا مــع تالميــذ

  .السايدةو  الخاطئة األنماط
  

ثقتنـا فـى نشـر  -٢ .التلمذة هو نشـر الكلمـةى أوًال، أول عنصر ف. عايزكوا تركزوا فى الحقايق اللي هتظهر
وهــو بيوضــح لنــا فــى اآليــات اللــي لســه عــايزكوا تشــوفوا ده . الكلمــة معتمــدة علــى عظمــة اهللا مــش ذكاءنــا

. ١٧هنكـــون بنـــروح لكـــذا حتـــة فـــى يوحنـــا  لكـــن دايمـــًا هنكـــون بنرجـــع ليوحنـــا ... ٦:١٧فـــى يوحنـــا . رينهـــااق
اهللا عظــيم، . العظمـة معناهــا السـيطرة، الُسـلطة والسـيادة .عظمـة اهللا ىوتفكــروا فـ يعـايزكوا تسـمعوا اآليـات د

ن المــتحكم هنــا؟ يمــ: ملكــ هاعــايزكوا تســمعوا اآليــات دي وتســألوا الســؤال وأنــا بقــر . ألمــورهــو مــتحكم فــى كــل ا
  :ليه السلطة هنا؟ مين اللي بيعمل العمل هنا؟ اسمعوا اآليات ديه نمي
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ــا َأْظَهــْرتُ «: يســوع بيقــول ــَتُهْم ِلــي، َوَقــْد َحِفُظــوا . اْســَمَك ِللنــاِس الــِذيَن َأْعَطْيَتِنــي ِمــَن اْلَعــاَلمِ  َأَن َكــاُنوا َلــَك َوَأْعَطْي

َقِبلُـوا  ، َوُهـمْ َواآلَن َعِلُموا َأن ُكل َما َأْعَطْيَتِني ُهَو ِمْن ِعْنـِدَك، َألن اْلَكـَالَم الـِذي َأْعَطْيَتِنـي قَـْد َأْعَطْيـُتُهمْ . َكَالَمكَ 
  ».َوَعِلُموا َيِقيًنا َأني َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمُنوا َأنَك َأْنَت َأْرَسْلَتِني

  
لـو ماكنــاش نعـرف قلـب يسـوع والطريقـة اللـي َحـب بيهـا التالميــذ، ! مـين اللـي بيعمـل أغلـب العمـل هنـا؟ اآلب

همــا مــش أذكــى النــاس . النــاس دول يتنــيإديــا اهللا، انــت "... يكــان ممكــن نفتكــر انــه ُمحــبط فــى المرحلــة د
. انــت قلتهــولى ودلــوقتى ال مفــر مــنهم يالفوضــى ديــه وأنــا قلــتلهم الكــالم اللــ يتنــي فــيانــت حط. كــكللكــنهم م

هــو اللــي . اللــي ورا األحــداث يعظمــة اهللا هــ  ."وأتممــت العمــل وديــه النهايــة يودلــوقتى وصــلت لنهايــة حيــات
  . فى الموضوع كله ُممسك بزمام األموراهللا . ه، وبعته ليهميل همإداله الناس دول، إداله الكالم، إدا

  
عشان ابتديتوا تفكروا، طيب هـو اهللا بيـدي لنـاس معينـة ونـاس  يأو  رتاحأنا عارف أن بعضكم مش م يدلوقت

؟ فــى الحقيقــة، خــد بالــك، إحنــا ياهللا بيــتحكم فينــا زى االنســان اآللــل تانيــة ال؟ هــو الموضــوع بيمشــى كــده؟ هــ
. مــش ده هــدفنا. الهــدف هنــا مــش اننــا نــدخل فــى مناقشــة عــن الجبريــة والُمقــدر. م هنــا عــن عظمــة اهللابنــتكل

هما صـدقوا، همـا . هأقولكوا ليه، عشان الفقرة دي واضحة وبتقولنا ان الناس دول كان ليهم يد فى الموضوع
 يقـدر أوصـف إزاأا، مـش هوبطريقة م. فيه مسئولية على االنسان في كل األمور. أطاعوا، هما قبلوا الكالم

. كتــابكــل ال يهمــا موجــودين فــ. بيكملــوا بعــضبــالظبط، لكــن عظمــة اهللا ومســئوليتنا مــش بيتعارضــوا، لكــنهم 
هنــدخل فـــى مشـــاكل لـــو ابتـــدينا نأكـــد علـــى عظمــة اهللا طـــول الوقـــت وننســـى حقيقـــة إن إحنـــا لينـــا دور، علينـــا 

االتنـين . واهللا مـتحكم يطر، أنا بأعمـل الحاجـات ديأنا مسنركز أنا أد إيه  ينفس الوقت نبتد يوف. مسؤولية
  .بيمشوا مع بعض

  
. هـو بيـدينا النـاسأوًال، . إيـه اللـي اآلب إداه ليسـوع وبالتـالي اللـي بيـديهولنا عايزكوا تشوفوا فـى اآليـات دي  

ُه ُســْلَطاًنا َعَلــى ُكــل ِإْذ َأْعَطْيَتــ"الصــالة ابتــدت بـــ". أعطيــتهم لــي: "مــرارًا وتكــرارًا يســوع بيقــول! هــو بيــدينا النــاس
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وٕاحنـا  ،التالميـذ. عـايزكوا تفكـروا فيهـا معايـا. حاجـة واضـحة جـداً " .َجَسٍد ِلُيْعِطَي َحَياًة َأَبِديـًة ِلُكـل َمـْن َأْعَطْيتَـهُ 
  .توصفوا انهم عطية اآلب لالبنيتالقى ان التالميذ ب الصالة يجزء ف كمان، لما توصل آلخر

  
يوحنـا . إحنـا متعـودين نفكـر ان عطيـة اآلب لينـا هـى المسـيح. اللـي هأقولـه يوا معايـا فـدلوقتي عايزكوا تفكـر 

هــل أنتــوا مــدركين .  هــو إداهولنــا كعطيــة."َألنــُه هَكــَذا َأَحــب اُهللا اْلَعــاَلَم َحتــى َبــَذَل اْبَنــُه اْلَوِحيــدَ : "بتقــول ١٦:٣
خلينــا نســتوعبها للحظــات، بالنســبة . ة اآلب لالبــناننــا عطيــ لنــا  يوحنــا بيورينــا إيــه هنــا؟ الــروح القــدس بيقــول

مـك رَ ليك، على المستوى الشخصي، انـك تـدرك انـك عطيـة اهللا اآلب لــ اهللا االبـن، وانـك غـالي عنـده وهـو بيكَ 
  .إذًا هو أعطى الناس، أعطاهم ليه.  وقيمتك فيه بشكل مفيش أى حاجة فى العالم ده تقدر تقارنها بيه

  
َألن اْلَكــَالَم الــِذي َأْعَطْيتَِنــي َقــْد : "يســوع بيقــول. الكــالم كمــان يبيــد حاجــة يتــان لكــن ،مــش بــس إدى النــاسو 

  . فهو بيدينا الناس وبيدينا الكالم". َأْعَطْيُتُهمْ 
  

بنشوف ده فى حقيقة ان يسـوع، االبـن، اآلب بعتـه ولكـن حتـى . بيدينا السلطان. السلطان يوتالت حاجة بيد
ــًة ِلُكــل َمــْن : "عــدد اتنــينفــى طريــق رجوعــه بيقــول فــى  ــاًة َأَبِدي ــى ُكــل َجَســٍد ِلُيْعِطــَي َحَي ــُه ُســْلَطاًنا َعَل ِإْذ َأْعَطْيَت

إذًا فـاآلب إدى النـاس، واآلب  .حياة أبدية لكل اللي اآلب إداهمله ييسوع كان ليه السلطان انه يدّ  ."َأْعَطْيَتهُ 
  .كانت سهلة جداً  يالمرحلة دإدى الكالم،  واآلب إدى السلطان ومهمة يسوع فى 

  
هـل مـن الممكـن انـه يكـون شـوق . ده بيـأثر علـى الطريقـة اللـي بننشـر بيهـا الكلمـة يعايزكوا تفكروا معايـا إزا

الرســل اصــحاح مــا قــال لبــولس فــى أعمــال  يقلــب اهللا انــه يــدينا النــاس برضــه؟ هــل مــن الممكــن انــه يكــون ز 
. النــاس مــش بتحبــه وبيضــطهدوه. ؟ بــولس فــى كورنثــوس وبيواجــه وقــت صــعب جــداً ؟ فــاكرين القصــة دي١٨

إيـه اللـي بيحصـل؟ يسـوع بيظهـر لبـولس فـى . يمـن وقـت صـعب أو  يناس كتير مش بتؤمن بالمسـيح وبيعـان
، إفضـل فـى كورنثـوس عشـان ليـا نـاس كتيـر فـى يفيسوع بيقولـه مـاتروحش حتـة تـان ،وبيفكر انه يمشى رؤية

للمســيح وكنيســة عظيمــة  قعــد هنــاك كــذا ســنة ونــاس كتيــرة جــات.  اســتنىوفعــًال . هنــا ســتنىاف. يالمدينــة د
شــوق قلبــه انهــم يؤمنــوا بيــه؟ وانــه بطريقــة عجيبــة و هــل مــن الممكــن ان اهللا ليــه نــاس فــى بيرمنجهــام . اتولــدت
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نفســه  ، إحنــا مــش متســابين كــل واحــد مــعجزئيــة مشــاركة الكلمــة يبيجــذب النــاس ليــه؟ هــل مــن الممكــن انــه فــ
اللحظــة ديـه هــو بيعمــل فـى مــدينتنا هنــا وبيجـذب النــاس ليــه  ييحـاول يعمــل عمــل اهللا؟هـل مــن الممكــن انـه فــ

وبطريقة عجيبة بيخلينا نقابل ناس تانية األسبوع ده؟ وانـه بيجـذبنا ليـه؟ واننـا لينـا الفرصـة اننـا ببسـاطة ننضـم 
  اللي هو بيعمله؟ يليه ف
  
هــو . اة نــاس انــت هتقــابلهم األســبوع دهبطريقــة عجيبــة فــى حيــ لبيعمــ حقيقــة مذهلــة انــك تعــرف ان اهللا دي

ركتك للكلمـة مـش ديـه حاجـة رائعـة انـك تعـرف ان مشـا. بيبعتلنا الناس، مـش بـس النـاس لكـن كمـان الكلمـات
نكــون جامــدين وعــارفين األجوبــة فــى مناقشــة عظيمــة عــن ليــه  قــدراتنا اننــا ..العقليــة كمــش معتمــد علــى قــدرات

  .روض يسلم حياته للمسيح؟ هو بيدينا الكالمالواحد المف
  

بيقولـوا انـك مـاينفعش تسـتخدم  ثقافتنـا، ثقافـة القـرن الواحـد والعشـرين، يفيه ناس النهارده بيقولوا ان فـ يدلوقت
ماتقــدرش تســتخدم الكلمــة عشــان النــاس مــش هتســمعها، مــش بتحترمهــا، . االنجيــل للنــاس بتقــدمالكلمــة وانــت 

مــع إننــا بــس نخــرج  مــشفعــًال أنــا . مــش مــؤثرة يبالتــالي هــو  ،مــش بتلجــأ ليهــا كتيــرمــش بتثــق فيهــا، النــاس 
ومـع ذلـك أنـا . قدروا يشوفوا قـدراتنا فـى حفـظ الكتـابيف ،ونَسّمع كل اآليات اللي حافظينها لعالم تايه وبيموت

االنجيل لنـاس ننشـر هللا لما بنحذف كلمتـه وٕاحنـا بأعتقد ان إحنا جهلة وحمقى لو افتكرنا اننا بنعمل ِجميل مع ا
ومعنـدناش  دي شـطارةإحنا مـش بال. لدرجة ديهلإحنا مش كويسين . حوالينا وبنفتكر اننا هنكون مؤثرين أكتر

أتي بثمـر وتقـود النـاس د انه لما نشارك بكلمته، انـه هيضـمن انهـا تـعَ خد بالك انه وَ . قدرات كتير للدرجة ديه
. هــو بيــدينا النــاس. يــدينا الكــالمهــو ب... ننشــر الكلمــة؟ هــل إحنــا ه... الســؤال هــو! مضــمون األمــر .للمســيح

.  "ُكـل َشـْيٍء َقـْد ُدِفـَع ِإَلـي ِمـْن َأِبـي"عشان كده يسوع بيقول في بدايـة اإلرسـالية العظمـى، ! هو بيدينا السلطان
هــو ليــه الســلطان علــى . ، االتنــين بيقولــوا ان كــل الســلطان هــو ليســوع٢٢عــدد  ١٠، لوقــا ٢٧عــدد  ١١متــى 

يســـتخدمهم انـــه يجيـــب النـــاس للحيـــاة  قـــادركـــل ديانـــة فـــى األرض، كـــل نظـــام فلســـفى فـــى عالمنـــا النهـــارده، و 
انــه بيــدينا النــاس، . الكــالم ده بيــديهالنا عشــان نتلمــذ يالثقــة اللــ ي، وكــل ده بيســندك، فكــر فــيدلــوقت. األبديــة

  .بيدينا الكالم وبيدينا السلطان
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ده كـان مـن سـنتين، تقريبـًا فـى نفـس الوقـت . يق ديه وأشوفها بشكل جديـدأنا فاكر أول مرة ابتديت أفهم الحقا
للهنـد لمدينـة فيهـا سـبعة  سـمعوني وأنـا بـاتكلم عـن رحلتـي دي فيـه بعضـكم. ده من سنتين لمـا كنـت فـى الهنـد

نقــول يــوم هــو اننــا ال طــولكنــا بنمشــي فــى المدينــة دي، شــغلنا . شــخص ماســمعش أغلــبهم اســم يســوعمليــون 
ديــه " مـين ده؟"دول نـاس لمـا تقــولهم اسـم يسـوع بيقولولــك، . ســوع، نـتكلم معـاهم ونقــدم لهـم يســوعللنـاس عـن ي

  .أول مرة بيسمعوا فيها اسم يسوع
  

 يكنا بنروح جنينة أو جـزء معـين فـ. حاطين بآالف من الناسحرفيًا كنا مُ . كنا بنتمشى فى كل حتة روحناها
 ىللي ابتدت تلفت نظرى هو إنـي أدركـت إنـي كـل مـا أتمشـالحاجة ا. كل حتة يالمدينة، وآالف من الناس ف

يــه مــن بــين مــن النــاس، كنــت واثــق انــه فيــه شــخص مــا اهللا بيــتكلم ل دينــة، أفــتح األبــواب وأالقــي آالفالم يفــ
النـــاس فـــى الجنينـــة ديـــه وكمـــان ان اهللا بيعمـــل فـــى حياتـــه، وكنـــت واثـــق إنـــي مـــش  المجموعـــة دي فـــى آالف

إنــي أالقــي النــاس اللــي هــو بيعمــل فــى  كــان يببســاطة عملــ. يــا طــول الوقــتهــو كــان بيعمــل معا... يلوحــد
أديهـم عليـه و  أأتومنـتوبعـدين أول مـا االقـيهم، ابتـدي أشـارك معـاهم كـالم . وٕاني أكون حساس لكـده... قلبهم

 ،أتكلم عن السلطان، وٕاني أعرف انـه فـى وسـط المدينـة ديـه اللـي مليانـة بالهندوسـيةصورة عن المسيح وٕاني 
يسـوع المسـيح ليـه السـلطان . لنـاس بتعبـده فـى المكـان دهي ايسوع المسيح ليه السلطان على كل إلـه أجنبـ ان

هــو ليــه الســلطان علــى كــل حاجــة وده يــديك ثقــة . فــى إعــادة تجســد الــروح فــى فــالن وعــالنعلــى كــل اعتقــاد 
  .عظيمة لما تروح تتلمذ

  
انه فـى شـرق آسـيا  مر ده وأشوف الحقيقة ديه، بافتكرلما بأفكر فى األ... فكروا فى األمر، هو بيدينا الناس

ديـه حتـة تانيـة . وأنـا كنـا فـى شـقتهمراتـى هيـذر وأنـا، . وهـو كـان أسـتاذ جـامعي كان فيـه راجـل اسـمه تشـارلي
، كنـا قعـدين فـى يفــ تشـارلي جـال. ه كتـاب مقـدسلـحد إدا يهف. فيها قليلين يعرفوا عن المسيحمن العالم اللي 
ليـا حيـاة ليهـا معنـى مبنيـة  ىإزاى يبقـ يأنـا عـايزك تقـول"وقـال،  يدامقـحط الكتاب المقدس . يشقته وهو جال

فاســتغلينا . جاتلــك يفرصــة زى ديـه تشــارك فيهــا باالنجيــل؟ أهــ علىهــل عمــرك كنــت بتــّدور " ب ده؟علـى الكتــا
  . اهللا بيدينا الناس وبيدينا الكالم! الفرصة
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المنطقــة اللــي  ياســمه بــايرون وأنــا كنــا فــى يومــًا مــا بنتمشــى فــصــديق ليــا . نيــو أورلينــزب كمــان ده بيفكرنــي
مـع النـاس ونقـدم االنجيـل كـل مـا الـرب بيوفرلنـا  يمجرد بس اننـا نتعـرف علـى النـاس ونصـل. حوالين كنيستنا

.. تحسـه راجـل بـوهيمي. مدخل بيتـهفى  يأنا فاكر كنا معديين جنب بيت راجل معين ولقيناه صاح .الفرصة
أنـا مـش عـارف انتـوا بتبيعـوا إيـه . مـش عـايزه"طـول، ى هـو رد علـ" إيه األخبار معـاك؟.. "حواروابتدينا معاه 

مــش ماشــي، "فقــال، ". الشــارع آخــر يفــى الحقيقــة إحنــا مــن الكنيســة اللــي فــ"لــه،  قلنــا". بــس أنــا مــش عــايزه
ـــه، . هـــو كـــان فعـــًال متعنـــت، مكـــانش عـــايز أي حاجـــة ليهـــا عالقـــة بالكنيســـة". عـــايز ، إحنـــا يماشـــ"فقلـــت ل

ر جــدًا اللــي انتــوا بتعملــوه لكــن أنــا باتجــه أكتــر انتــوا عــارفين، أنــا بأقــدّ : "يفقــال لــ" محتــاجين نمشــى مــن هنــا
وابتـــدى يـــتكلم عـــن انـــه إزاي كـــل حاجـــة بتحصـــل فـــى الكـــون بتحصـــل ..." وأعتقـــد" العصـــر الجديـــد"حركـــة ل

كــان واقــف ده، بــايرون اللــي فــى الوقــت . ي مــن هنــا، ده وقــت اننــا نمشــيوأنــا بــأفكر، طيــب ماشــ... لســبب
يـاه "وأنـا فكـرت، " طيب، لو ده حقيقي، يبقي تفتكر إيـه السـبب ان إحنـا  اتكلمنـا معـاك النهـارده؟"قال،  يجنب

ليــه يــا رب، ليــه "غيــران شــوية وكنــت بــأقول،  يوابتــديت اتضــايق شــوية وكــأن" لــو جــداً حيــا بــايرون الســؤال ده 
الـتلج  يالراجـل ده اللـي كـان بـارد ز !" الصـميم ينـه كـان سـؤال فـا يالسـؤال ده؟ قصـد يمخلتنيش أنا أفكـر فـ

خلينــا "وقــال،  لنــا بــره علــى الرصــيف وطلــع" ده ســؤال كــويس"قاعــد معانــا وبيقــول،  يمــن وقــت قصــير، دلــوقت
 .هو بيدينا الكلمات وهو بيدينا السلطان. وابتدينا نقدم االنجيل للراجل ده". نفكر فى إجابته

 

 يهنـا، كنـت بأقضـ ي، قبـل مـا أجـياخـر خمـس أو سـت سـنين مـن حيـات يبأفتكر انه فـ النقطة ديه دايماً  يف
 خمـرإدمـان ال يمنغمسـين فـنيو أورلينز مع رجال وسـتات مشـردين كـانوا  يالمقاطعة الفرنساوية ف يأسابيع ف

قرايـة الكـف ما بـين اللـي بيقـرأوا الطـالع، ورق التـاروت، . مايعرفوش يطلعوا منهاوحاجات تانية الدنيا خليتهم 
. إحنـا وثنيـين فـى معتقـداتنا وبتعتـرف وتقـولبالتأكيـد وثنيـة ِصـرف  يوملكة نيـو أورلينـز فـى سـحر الفـودو وهـ

حيــاة النــاس دول ويهــديهم للحيــاة  يانــك تشــوف انــه فــى كــل محادثــة يســوع ليــه القــوة انــه يغلــب أى حاجــة فــ
فــى الكحوليــات تالقيــه ابتــدى يحضــر تشــوفه برضــه يغيــر واحــد مــنغمس . وتشــوفه فعــال بيعمــل كــده األبديــة

هــو ليــه . الكنيســة ديــه ينيــو أورلينــز فــ يخدمــة المشــردين فــ يقائــد فــ يخُلــص ويتعمــد ودلــوقتالكنيســة وانــه يَ 
  .السلطان
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موضــوع مــش معتمــد ال. التلمــذة يديــه ثقتنــا فــ يهــ! هــو بيــدينا الســلطان! هــو بيــدينا النــاس! هــو بيــدينا الكــالم
كــل المهمــة ديــه بــين إيــدين ! ضــابط الكــلهــو  ممكــن أقــولكم علــى ســر هنــا؟. علــى ذكاءنــا لكــن علــى عظمتــه

هل هنسلك فيهـا؟ هـل هنكـون أمنـاء اننـا نطيـع خطتـه  : السؤال هو. تتحققا  يمكن تفشل، خطته ه، فالاآلب
! بيرمنجهـــام؟ إدينـــا الكـــالم يـــا رب يونصـــدق كالمـــه ونثـــق فـــى عظمتـــه انـــه هـــو عـــايز يـــدينا النـــاس اللـــي فـــ

عليــه رحلتــك وٕايمانـك فيــه، واعتمـادك عليــه، كـل ده الــرب هي. المسـيح هتاخــد مسـتوى تــانى أعلـىمسـيرتك مــع 
  .لخطته كسلم نفستوياخده لمستويات جديدة لما 

  
 هـو إحنـا مـش أشـطر نـاس لكـن بعظمتـه! سـارةأخبـار  ءنا، الموضوع مش معتمد علينا، ديعظمته مش ذكا

ثانيـــًا، لمـــا بنشـــارك بالكلمـــة، إحنـــا . أحســـن حاجـــة ان دي وكراعـــي ليكـــوا، بـــأقول لكـــم. مســـك بزمـــام األمـــورمُ 
زكوا يعــا يدلــوقت. قــوانين دينيــةببنشــارك بالحيــاة األبديــة مــش . قــوانين دينيــةببنشــارك بالحيــاة األبديــة مــش 

بيـك ووثقـوا فيـك  آمنـوا يأطـاعوا كلمتـك، إزا يبيتكلم همـا  إزا ٨-٦ده بيحصل عشان من عدد  يتشوفوا إزا
لمـا  ،يوحنـا كلـه النجيـلملخص  مكأنه ٣١:٢٠مع يوحنا اللي  ٣عدد نلمح في عن إيه هنا؟  بيتكلم. وقبلوك
فلمــا ." َأْن َيْعِرفُـوَك َأْنـَت اِإللــَه اْلَحِقيِقـي َوْحـَدَك َوَيُسـوَع اْلَمِســيَح الـِذي َأْرَسـْلَتهُ : َوهـِذِه ِهـَي اْلَحَيــاُة األََبِديـةُ : "بيقـول

  .أن يعرفوك ..ركهم بالحياة األبديةبنشارك بالكلمة، إحنا بنشا
  

فــى كتــبكم  اوتعلمــوا حواليهــ اعــايزكم تشــوفوه. انجيــل يوحنــا، خلينــى أوريهــالكوا يالفكــرة الرئيســية فــ هــى دي
أخــدكم فــى جولــة ســريعة وعــايز أوريكــوا الحيــاة األبديــة  يخلينــ. ليوحنــا اصــحاح واحــد ينرجــع تــان. المقدســة

هــو  مقدمــة عــن مــين دي... ٤وعــدد  ١ســوع، يوحنــا اصــحاح حيــاة ي يفــ. ويســوع بيأكــد عليهــا مــرارًا وتكــراراً 
الحيــاة ". َكاَنــِت اْلَحَيــاُة، َواْلَحَيــاُة َكاَنــْت ُنــوَر النــاسِ " ســوعِ فــي ي" ِفيــهِ . "هويتــه يســوع، بترســم لنــا صــورة، هــى دي

  .دتكانت جوهره، فيه الحياة ُوجِ 
 

يســوع بيقولــه . ن يســوع وراجــل اســمه نيقوديمــوسده كــان حــوار بــي. ١٤وعــدد  ٣بصــوا علــى يوحنــا اصــحاح 
َوَكَمـا َرَفـَع ُموَسـى : "١٤عـدد  طيب، معناه إيه الكالم ده؟ اسمعوا بيقـول إيـه فـى. انت محتاج تتولد من جديد

يــِة هَكــَذا َيْنَبِغــي َأْن ُيْرَفــَع اْبــُن اِإلْنَســاِن، ِلَكــْي َال َيْهِلــَك ُكــل َمــْن ُيــؤْ  ــَة ِفــي اْلَبر ِمُن ِبــِه َبــْل َتُكــوُن َلــُه اْلَحَيــاُة اْلَحي
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ــةُ  ــِه، َبــلْ  .اَألَبِدي ــْؤِمُن ِب ــُه اْلَوِحيــَد، ِلَكــْي َال َيْهِلــَك ُكــل َمــْن ُي ــَذَل اْبَن ــُه هَكــَذا َأَحــب اُهللا اْلَعــاَلَم َحتــى َب ــُه  َألن َتُكــوُن َل
  . بديةي حياة أهو بيدّ ... الصورة هنا دي يه." اْلَحَياُة اَألَبِديةُ 

  
يــتكلم مــع امـــرأة ســامرية عنـــد البيــر، وبيتخطــى كـــل أنــواع الحـــدود ب، يســـوع ١٤وعــدد  ٤فــى يوحنــا اصـــحاح 
َولِكــْن َمــْن َيْشــَرُب ِمــَن اْلَمــاِء الــِذي ُأْعِطيــِه َأَنــا َفَلــْن َيْعَطــَش ِإَلــى اَألَبــِد، َبــِل اْلَمــاُء الــِذي : "وبيقولهــا إيــه؟ بيقولهــا

 ." ِه َيْنُبوَع َماٍء َيْنَبُع ِإَلى َحَياٍة َأَبِديةٍ ُأْعِطيِه َيِصيُر ِفي
 

 يإزا... ت كنـا بنـتكلم عنهـااآيات عظيمـة بتوصـف شـوية حاجـ دي. ٢١وعدد  ٥ا على يوحنا اصحاح بصو 
َأْيًضــا  َألنــُه َكَمــا َأن اآلَب ُيِقــيُم اَألْمــَواَت َوُيْحِيــي، َكــذِلَك االْبــنُ : "، بيقــول٢١بصــوا علــى عــدد ... اآلب بيعمــل

  ."ُيْحِيي َمْن َيَشاءُ 
  

نتيجـة لكــده، و . كميـة أكـل قليلـةيسـوع بـيطعم فــوق الخمـس آالف شـخص ب ٣٣:٦بصـوا علـى يوحنـا اصـحاح 
. ٣٣عـــدد  يبصـــوا بيحصـــل إيـــه فـــ. فالنـــاس بتتبعـــه! أكـــل بـــبالش، إحنـــا بنحـــب الراجـــل ده. بيجـــذب الجمـــوع

ــَماِء اْلَواِهــُب َحَيــاًة ِلْلَعــاَلمن ُخْبــَز اِهللا ُهــَو النــاِزُل ِمــَن ألَ : "بيقــول مــش مجــرد حيــاة مؤقتــة لكــن حيــاة أبديــة ." الس
َمـْن ُيْقبِـْل ِإَلـي فَـَال َيُجـوُع، َوَمـْن ُيـْؤِمْن ِبـي َفـَال . َأَنا ُهـَو ُخْبـُز اْلَحَيـاةِ : َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ : "بيقول ٣٥عدد . حقيقية

  .أبدًا، دي حياة أبدية." َيْعَطُش َأَبًدا
  

دامنا ده عميـــق جـــدًا وبيورينـــا عظمـــة اهللا عشـــان بيـــتكلم عـــن شـــوية مـــن قـــاالصـــحاح اللـــي : جانبيـــة ملحوظـــة
بصــوا . بتتبعــهاللــي كتيــر ال عو عــايزكوا تشــوفوا يســوع بيقــول إيــه للجمــ. ١٧الحاجــات اللــي موجــودة فــى يوحنــا 

ــْأُكُلوا َجَســَد اْبــِن اِإلْنَســاِن َوَتْشــَرُبوا : اْلَحــق اْلَحــق َأُقــوُل َلُكــمْ : "ده كــالم يســوع، بيقــول... ٥٣علــى عــدد  ــْم َت ِإْن َل
مـش ". َمْن َيْأُكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌة، َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اَألِخيـرِ . َدَمُه، َفَلْيَس َلُكْم َحَياٌة ِفيُكمْ 

يســة انــك تعــرف ان يســوع قــال الكــالم ده والنــاس تبعتــه وده حاجــة كو  ة؟ لــو أنــت بتتبــع يســوع،ده غريــب شــوي
 .اهللا بيعمل ورا األحداث .يدينا ثقة واحنا بنشارك مع الناس
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َالسـاِرُق َال َيـْأِتي ِإال ِلَيْسـِرَق َوَيـْذَبَح : "بيقـول. ، يسوع بيـدينا الملخـص١٠وعدد  ١٠يوحنا اصحاح  ىبصوا عل
ِخَراِفي َتْسـَمُع ... "٢٧بصوا على عدد ." َوَأما َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ "بيقول،  َوُيْهِلكَ 

."... ا َأَحـٌد ِمـْن َيـِديَوَأَنـا ُأْعِطيَهـا َحَيـاًة َأَبِديـًة، َوَلـْن َتْهِلـَك ِإَلـى اَألَبـِد، َوَال َيْخَطُفَهـ. َصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني
ممكـن تعملهـا عشـان تسـتحق خالصـك؟  مش دي أخبار سارة؟ مش حاجة رائعة انك تعرف ان مفـيش حاجـة

نقـدر نضـمن الحيـاة . إيـد اهللا يانـت محفـوظ فـ. ، مفيش حاجة ممكـن تعملهـا تخليـك تخسـر خالصـكوبالتالي
  !دي أخبار سارة. بالمسيح على الصلي عمله ياألبدية على حساب نعمته والعمل الل

  
 "يســوع قــال لمرثــا، . ليعــازر ُأقــيم مــن األمــواتفــى الجــزء ده، ... ٢٥وعــدد  ١١خلينــا نكمــل، يوحنــا اصــحاح 

، يســوع ٦وعــدد  ١٤يوحنــا اصــحاح  يمــرة تــانى فــ". َمــْن آَمــَن ِبــي َوَلــْو َمــاَت َفَســَيْحَيا. َأَنــا ُهــَو اْلِقَياَمــُة َواْلَحَيــاةُ 
ــِدُر َأْن "تومــا بيســأله، . م عــن المكــان اللــي رايــح لــهبيــتكلم عــن الســما، بيــتكل ــَف َنْق ــْذَهُب، َفَكْي ــُم َأْيــَن َت َلْســَنا َنْعَل

  ." َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإال ِبي. َأَنا ُهَو الطِريُق َواْلَحق َواْلَحَياةُ : َقاَل َلُه َيُسوعُ  َنْعِرَف الطِريَق؟
 

 ١٧لمــا نوصــل ليوحنــا . ان هــدف يســوع الرئيســي وأســاس مهمتــه هــو انــه يوهــب حيــاةمــرارًا وتكــرارًا بنشــوف 
انـــك  يهــ الفكــرةالتأكيــد هنــا مـــش علــى حقيقــة وجــود مــالهوش نهايــة، "... َوهــِذِه ِهــَي اْلَحَيــاُة األََبِديــةُ "بيقــول، 

الكلمـة ". َأْنَت اِإللَه اْلَحِقيِقـي  َأْن َيْعِرُفوكَ "بيقول، .. يمع اإلله األبد يانك تمش... يدلوقتى تعرف اإلله األبد
 كــل الكتــاب المقــدس عشــان توصــف يكلمــة بنشــوفها كتيــر فــ دي. هــا أكبــر مــن مجــرد معرفــة عقليــةهنــا معنا

عشـــان بـــس أوضـــح لكـــم الصـــورة ســـفر التكـــوين االصـــحاح الرابـــع،  يحتـــى فـــ... إيمـــان حمـــيم وثقـــة حميمـــة
 ءمراتـــه حـــوابآدم عالقـــة عشـــان يوصـــف  "عـــرف"ســـتخدم كلمـــة بي... وأوريكــوا الترجمـــة اليونانيـــة للعهـــد القـــديم

، دي ١وعـدد ٤تكـوين اصـحاح  يأكتر من مجرد مصـادقة عقليـة فـ األمر. طفل نتيجة المعرفة ديه ٕانجابهمو 
كـل  يانـك بتالقـي المعنـى الحقيقـي للحيـاة فـ. الصـورة اللـي بتترسـم لنـا كنتيجـة لمعرفـة اهللا دي. عالقة حميمة

فـــيش نهايـــة ا ألنـــه مـــ. كـــل يـــوم بتاخـــد مـــن صـــالح اهللا المطلـــق، ونعمتـــه وعظمتـــه. بـــديـــوم مـــن النهـــارده لأل
  !بالفعلابتدت  يالل ..هانزهق من الحياة ديعمرنا ما . فيش نهاية لعظمتها لصالحه، م
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 إزاي الحاجـــات ديعـــايزكوا تفكـــروا  ..نقدمـــهالمفـــروض  يفلمـــا نيجـــى نقـــدم الكلمـــة، هـــو ده اللـــ. الصـــورة دي
ًة لمــا نفكــر فــي تقــديم الكلمــة وموضــوع التبشــير، بنبتــدي نفكــر فــي كــل الحاجــات اللــي محتــاجين عــاد. بتفوتنــا

  .هنتكلم عن شوية قوانين فنوصل لمرحلة إننا .نعرفها عشان نقولها
  

وٕاذا قــدمنا  .نقــدم القــوانين دي لــو إحنــا شــاركنا وقــدمنا قــوانين، محتــاجين يبقــى عنــدنا بــرامج تقولنــا إزاي لكــن
نقــدم القـوانين الضــرورية ى حــافظين كـويس عشــان نعـرف محتــاجين نبقـ. مراجـع محتـاجين نحفــظ قـوانين يبقــى

محتـاجين نتجمـع . قى عندنا برامج، محتاجين نحفـظ مراجـع ومحتـاجين نـنظم مشـاريعيبالزم . اللي الزم تتقدم
ن يبقى عنـدنا بـرامج، لو إحنا قدمنا قوانين، محتاجي. فنقدر بعد كده نقدم القوانين ديه ،المشاريع بتكرعشان ن

بـرامج بنشـترك فيهـا،  –ديكوا الصـورة المعاصـرة للتبشـير فـي الكنيسـة اأنـا بـ...  .نحفظ مراجع ونرتب مشاريع
  .مراجع بنذاكرها وبنتدرب عليها ومشاريع بنخرج نعملها

  
ات أدو فيـه بعضـهم  فـي الحقيقـة،. اوحش فـي حـد ذاتهـ دلوقتي أنا مش بأقول ان في حاجة من الحاجات دي

واحــد مــن األســباب اللــي ســاعات بيخلينــا نفتكــر اننــا مــش قــادرين . أحرركــوا منهــا تســاعدنا جــدًا لكنــي عــايز
ــــامج أو مــــش مــــذاكرين المرجــــع أو ماعملنــــاش  ــــا مادرســــناش البرن ــــديم الكلمــــة هــــو انن نكــــون مــــؤثرين فــــي تق

هـو الشـخص  تـاجين نعرفـهاللـي مح الوحيـد شـيءال ،بينما جمال الموضوع كله هو اننا بنقدم حيـاة ..المشروع
  .حياته فينا وه! هو الشخص نفسه المحتاجين نعرفه الوحيد شيءال. نفسه
  

أنـا جربـت . يـا ديـف، أنـا مـش مقتنـع بـالكالم ده"أنا عارف انه في المرحلـة ديـه فيـه بعضـكم بيفكـروا ويقولـوا، 
بتبقــى إنمــا شــخص،  ســاعتها انــت مــش بتبقــى محتــاج ..اإلنجيــلأنــا حاولــت أقــدم . الموضــوع ده قبــل كــده 

ت اكـل الحاجـ. الدنيا تبوظ إزاي تقول كذا أو كذا من غير ما... تقول إيها محتاج تعرف ه. محتاج مساعدة
هـل أي حـد مـن النـاس . أنا مش بأقول ان التدريب وحش، أنا بأقول انه مـش ضـروري!" دي محتاجة تدريب

  تانية؟أخد تدريب لما قدموا الرسالة لناس  ١اللي في يوحنا اصحاح 
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ولـو ده فعـًال اللـي  .ه يـتكلم عـن أحفـادهأكثـر حاجـة إنـبيسـتمتع  اللي فـيكم جـد أو جـدة. خليني أجيبكوا لعالمنا
يــتكلم عــن أحفــاده كجــد أو جــدة؟ كــام حــد فيكــوا درس بيحصــل، خلينــي أســئلكوا، كــام حــد فيكــوا اتمــرن إزاي 

  المنهج؟
  

 فــي ياريــت يكــون يســوع المســيح هــو اللــي. ع مــن أفواهنــااللــي فــي أذهاننــا وجــوه قلوبنــا بيطلــ ..اهللا بيســاعدنا
ن مــ وياريــت مــانكونش. اللــي يطلــع مــن أفواهنــاده هــو هــا يكــون  وقتهــا ..مركــز أذهاننــا ويكــون مركــز قلوبنــا

ياريــت نكــون مــن النــاس اللــي . أســباب مــاتخليهمش يشــهدوا عــن المســيح بــأفواههمالنــاس  اللــي بيكتبــوا لســته 
مفيهـــاش رســـالة الحيـــاة لـــو  جـــًدا أحاديثنـــا هتكـــون فارغـــة!  ياتـــه تنســـاب مـــن خاللـــكخللـــي ح. بيقـــدموا الكلمـــة

الكلمــات و أخبــار ســارة اننــا مــش محتــاجين الحاجــات ديــه، إحنــا عنــدنا يســوع اللــي بيــدينا النــاس،  دي. األبديــة
  .والسلطان

  
ا لمـا نعـرف ان انها تكـون مصـدر راحـة لينـ أتمنىو . ٨-٦وعدد  ١٧آخر حقيقة بنالقيها في يوحنا، اصحاح 

ُمَصــَمم انــه يخلينــا  والموضــوع ضــابط الكــلاهللا . مــن تقــديم الكلمــة هــو اننــا نتواضــع ونكــرم المســيح هــدفال
كــل حاجــة المســيح عملهــا كانــت بتشــاور علــى . يفــي اآليــات د فناه بالفعــلوده شــ. نتواضــع ونكــرم المســيح

النــاس دول "لكــن كمــان يقــول  ،"نــكأنــا عــارف ان الحاجــات ديــه م"وهــو قاصــد انــه يقولنــا مــش بــس  ..اآلب
مـــن  بتـــتكلم كالنـــاس دول عـــارفين انـــك أرســـلتني، النـــاس دول عـــارفين انـــ". عـــارفين إن الحاجـــات دي منـــك

مـش  وان كـل األمـور تشـاور علـى اآلب جـدب يتمكان ُمَصَمم حتى في حيـاة يسـوع ان اآل شيءكل . خاللي
  .على نفسه

  
ب، عــأعظــم عـائق لتقــديم الكلمـة هـو الخــوف، القلـق أو الر . ه بينـافكـروا معايـا دلــوقتي إيـه عالقــة الموضـوع د

لو عمرك حسيت بالنوع ده من الخوف لمـا تيجـي فكـرة تقـديم الكلمـة، أنـا ! هو الخوف...سميها زي ماتسميها
 جـــواك قصــد إن يكــوناهللا فــ ،عــايز أريحــك وأقولــك،  لــو انــت اختبــرت الخــوف يبقـــى تقــدر يبقــى عنــدك ثقــة

 ؛مشـجعة بـس أنـا بأقولـك انهـا حاجـة ،مش حاجـة مشـجعة ديدلوقتي ممكن تفكر ان  .كده قصدهو . خوف
الموضـوع كلـه مترتـب انـه مـن خاللـه . وفـي رعبنـا بيظهـر قوتـه .تـه بوضـوحعشان فـي خوفنـا هـو بيظهـر قدر 
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الـرب عمـل "لكـن يقولـوا " الراجـل ده عمـل كـذا فـي حيـاتي"تظهر ضعفاتنا وتتعظم قوته وان الناس مـاتقولش، 
لكــن فيــه حــد تــاني هيبقــى  ،ممكــن تــألف مناقشــة عظيمــة... وده يرجعنــا لمناقشــتنا العقليــة"!  فــي حيــاتي كــذا

عنده واحدة أحسن في الموضوع الفالني وواحدة أحسن في الموضوع العالني وحد تاني عنده حاجـة أحسـن، 
لكــن جمــال . بالكامــلفــي حــين ان اهللا اآلب هــو اللــي ورا الموضــوع  .هيبقــى الموضــوع كــده لــو معتمــد علينــا
المسـيح يبتغـي أنـه يـتعظم مـن . انه المسيح بيتعظم من خالل ضـعفنا... الموضوع انه، وهو ده اللي هيريحنا

" في الحقيقـة، أنـا كنـت ضـعيف وهـو كـان قـوي"خالل ضعفنا ومش بس انه يتعظم من خالل ضعفنا فنقول، 
النــاس بــَتخُلص مــن .. كــن مجــدًا هللال ،لكــن عشــان أكمــل لكــم، مــش بــس المســيح بيــتعظم مــن خــالل ضــعفنا

  .لعالمل إرساليتهإحنا ضمن . إحنا في خطة اهللا. خالل شهادتنا
  

كنـت قاعـد علـى ترابيـزه . عمري مـا هأنسـى أول شـخص جـات لـي معـاه الفرصـة إنـي أقـوده لإليمـان بالمسـيح
بتـتكلم عـن يـا نبـذة حنـا االتنـين بـس وكـان معافي كافيتريـة المدرسـة وكـان قاعـد قـدامي واحـد مـن أصـحابي، إ

". يســـوع مـــات علـــى الصـــليب. "فطلعـــت النبـــذة وقريتهـــا. الزم اقـــدم االنجيـــل لصـــاحبي إنـــي ففكـــرت. االنجيـــل
وهـــو بيـــبص لـــي  (Scott)ســـكوت أنـــا فـــاكر   "تحـــب تســـلم حياتـــك ليســـوع؟.. "اخرهـــووصـــلت آلقريتهـــا كلهـــا 

  ".صلي الصالة ديه" :جاوبته" وقتي؟أعمل إيه أنا دل: "سألني "بجد؟" :ففكرت" أيوه، أنا عايز"وبيقول، 
 

، وكأنـه بيأخـد ملـف أبـدي دامي حياة صاحبي وهو متجه ألبدية مفيهاش المسـيحأنا فاكر إني كنت بأشوف ق
عـايز . عـرض رائـع لالنجيـل ي مـاقولتش بعـد مـا خلصـت ان ده كـانكـم انـل عـايز أقـول. لحياة ملهـاش نهايـة

صت، مشيت وأنا حاسس بثقة عظيمـة فـي قـدرة الـروح القـدس أقولكم اني ماحستش بثقة في نفسي بعد ما خل
عشـان . لـه ُيظهرهـا فـي حياتنـا مش بنقدر نوصل للنوع ده من الثقة إال إذا سـمحنا. انه يجذب الناس للمسيح

كم بيفكـــر وٕاحنـــا بنـــدرس بعضـــ ف انـــهر أنـــا عـــا. كـــده مـــش المفـــروض نســـتنى لحـــد مـــا نوصـــل لمرحلـــة معينـــة
مـش هـي ". أنا عـايز أظـبط حاجـات معينـة فـي حيـاتي وبعـدها أبتـدي أتلمـذ" :ولعن التلمذة وبيق السلسلة دي

بيخلينـا  دد. لناده بيشـك  ..خطـة المسـيح ونـدي نفسـنا للتلمـذةلما نبتـدي نحمـل مسـؤولية  دي الفكرة، الفكرة هي
والينـا حيـاة النـاس اللـي ح ىنعمل حاجات مأجلينها من زمان عشـان دلـوقتي حياتنـا الروحيـة  ابتـدت تـأثر علـ

َوُكــل َمــا ُهــَو ِلــي َفُهــَو "بييجــي لنهايــة الجــزء ده وبيقــول،  .١٠عــدد  ىبصــوا علــ. وده بــالظبط اللــي يســوع قالــه
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ــٌد ِفــيِهمْ  النــاس دول، ". مجــدي ظــاهر فــيهم، فــي حيــاتهم"يســوع بيقــول، ." َلــَك، َوَمــا ُهــَو َلــَك َفُهــَو ِلــي، َوَأَنــا ُمَمج
وا يســكبوا حيــاتهم مــن أجــل أنــا بــأعيش مــن أجلهــم فيقــدر  .لهــمهــر مــن خالظمجــدي بي دول الحداشــر شــخص

  .الصورة كاملة هي دي. اآلخرين
  

دلــوقتي نعــيش حياتنــا عشــان المســيح يتمجــد فــي اآلخــرين؟ ا هــل هــ: اآلتــي هــو ملكــ الســؤال اللــي عــايز أســأله
متعلــق بـــاألمور وفهمتــوا ليــه الموضــوع مــش  ،فهمتــوا ليــه الواحــد مــاينفعش يتمحــور حــوالين نفســه فــي التلمــذة

 وبنتلمـذ فـي بيوتنـا لو هو ده اللي إحنا بنعملـه. هنعيش نمجد اهللاإن حياتي، أسرتي، بيتي ". في حياتي"اللي 
كــل األمهــات واآلبــاء بينفقــوا حيــاتهم مــن أجــل والدهــم إن  ،واضــح أكيــدو  ،، وفعــال محتــاجين نعمــل كــدهبــس

نوصل لعالم ماحـدش َوّصـل لـه االنجيـل؟ إيـه ا إزاي هلكن لو الدنيا وقفت عند هنا، يبقي . وبيوروهم المسيح
اللــي هيحصــل لمــا نعــيش مــن أجــل أقــرب النــاس لينــا، نعــيش عشــان مجــد اهللا يظهــر فــي اآلخــرين ونعــيش 

  مش عشان نفسنا لكن عشان اللي حوالينا يشوفوا المسيح فينا؟ ،حياتنا المسيحية
  
بـــولس بيقــول كـــده، فـــي . لكـــن حــواليهم ،حوالينــا الموضـــوع مــش بيـــدور! وقتي انتـــوا شــايفين أســـاس التلمــذةلــد

انتـــوا اكليـــل افتخـــاري، انتـــوا "هـــو بيقـــول للكنيســـة هنـــاك، . ٢٠و  ١٩أعـــداد  ٢تســـالونيكي األولـــى، اصـــحاح 
أنــا بــافتخر . نــت نجحــت فــي تقــديم االنجيــل، هتبقــي ديــه صــورة حياتــكالــو . "فرحــي، أنــا عــايش مــن أجلكــم

  .فرحي انتوا اكليل افتخاري، انتوا بيكوا،
  

أو  ؟التانيــة فــي المجتمــع بالطريقــة دي مجموعــة كاملــة مــن المــؤمنين ابتــدت تشــوف النــاسهيحصــل إيــه لــو 
 ىبقـاء مبنـ إني مش بأعيش مـن أجـل تاللي فات المرة ملك عشان كده قولتابتدت تعيش من أجل اآلخرين؟ 

فـي كـل نسـمة حيـاة موجـودة  حلمي هـو. حلمي مش عبارة عن مباني أكبر وبرامج أكبر . كنيسة بروك هيلز
ا إيــه اللــي هــ. انتــوا أحالمــي ..ســيح وهــي بــُتعلن فــي وســط مجتمعنــاأنــت حيــاة الم ..أنــت حيــاة. األوضــة دي

كـل النـاس بـدي نعـيش عشـان المسـيح يتمجـد فـي نتا يحصل لما نبتدي نعيش بالشكل ده مـن أجـل بعـض؟ هـ
. ن هــذا األمــريــا رب، لــيك. لفــداء تنتشــر أســرعســاعتها يبتــدي االنجيــل يتعــرف أكتــر ورســالة ا. اللــي حوالينــا
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ونجاح خطته اعتمد على أمانتهم انهـم يتبعـوا مثالـه ويبتـدوا . يسوع راهن بكل حياته وخدمته على الناس دول
  .يعملوا كده عن طريق المشاركة بالكلمة

  
  ...ساط جدًا جداً سؤالين بُ . نعمل إيه دلوقتي؟ ده يعني إيه بالنسبة لينا؟ فيه سؤالين عايز أسألهم لكم

  
  هل انت تعرف الكلمة؟   هل انت تعرف الكلمة؟

  
بيوضح لنـا انـك ممكـن تفضـل متعلـق بالكنيسـة . بيوضحها لنا ١٢:٨يوحنا . عايز اسأل السؤال ده في هدوء

هـــا تعـــرف الحيـــاة : عشـــان كـــده عـــايز أســـألك بصـــراحة. والـــدين طـــول عمـــرك لكنـــك برضـــه مـــاتعرفش يســـوع
هـل . علـى السـؤال ده ة معتمـدةيـع؟ هـل ليـك ثقـة وعالقـة حميمـة معـاه؟ ألن كـل األبداألبدية؟ هل تعرف يسـو 

  يبقي ثانيًا،... تعرف الكلمة؟ لو إجابتك بـ أيوه
  

 تشارك بالكلمة؟ ها هل تشارك بالكلمة؟ ا هل ه

  
أوًال، للـــي مـــنكم مـــايعرفش الكلمـــة . فـــي الوقـــت اللـــي جـــاي ده عـــايز نكـــون بنقضـــي وقـــت صـــالة مـــع بعـــض

. أشـجعك انـك ماتضـيعش ثانيـة تانيـة مـن غيـر ماتصـدق فيـهفش مصير أبديتك إيه من خـالل يسـوع، وماتعر 
أنـا هـأثق . أنـا هأخـد وقفـة النهـارده"ثانيًا، لو مشاركة الكلمة مش جزء من مسيرتك مـع المسـيح وعـايز تقـول، 

يكوا فرصـة هـأد". في المسيح حتـى فـي وقـت ضـعفي وهأصـدق انـه هيسـاعدني وهابتـدي أدي نفسـي لآلخـرين
حتـي جيرانــك  لـو كـان فيـه نـاس فـي حياتــك فـي الشـغل أو البيـت أوو . يهـا مـع اهللا وتقضـي وقـت معــاهفتـتكلم 

تصــلي ه فــي بالــك حتــى وٕاحنــا بنــتكلم عــن الموضــوع ده النهــارده انــك تخصــص وقــت وجــ.. وكنــت بتصــليلهم
يختبــروا الحيــاة با نشــوفهم نصــلي مــن أجــل النــاس اللــي نفســن ،دام اآلبقــمــع بعــض  خلونــا فــي اتحادنــا ..لهــم

  . األبدية في المسيح
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يــا رب . ف النــاس عليــكرّ ومــن أجــل إمتيــاز إننــا نَعــ.. مــن أجــل كلمتــك... باســبحك مــن أجــل انجيلــك يــا رب
وبأصــلي انــك ب أنــا بــأثق انــك بتعمــل فــي قلــوب الســامعين يــا ر . بأصــلي انــك تجــذب النــاس ليــك ألول مــرة
إحنــا بنصــلي انــك . إيمــانهم بالمســيح زي مــا عملــت فــي كــل األناجيــلتجيــب نــاس للحيــاة األبديــة مــن خــالل 

نســلم نفســنا تك اننــا نســلم نفســنا لإلرســالية دي واننــا نبتــدي يــا رب بنصــلي انــك تســاعد كنيســ. تعمــل كــده هنــا
بتـــدي نعـــيش نيــا رب ُحـــط أشـــواق قلبــك جـــوه قلوبنـــا، أشــواق قلبـــك تجــاه النـــاس اللـــي حوالينــا ف. لتقــديم الكلمـــة

بــرغم  بنصــلي انــك تــنهض النــاس. األبديــة خلــيهم يشــوفوا مجــد المســيح فــي حياتنــا ويختبــروا الحيــاةبطريقــة ت
. فــي اســم يســوع بنصــلي. انهــم يثقــوا فــي قوتــك واننــا نســلم نفســنا لخطتــكبنصــلي ضــعفهم، بــرغم صــراعاتهم، 

  .آمين
 

  


