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الحلقـة اللـي فاتــت . ٥يوحنـا اصـحاح معايـا  ، أدعـوك تفـتح)وأتمنـي انـه يكـون معــاك(ب مقـدس اكتـ لـو معـاك

ارك حـب أشـأ. الفـرق اللـي المسـيح عملـه فـي حياتـك ..كلمـة أو أقـل ١٠٠فـي تصـيغوا اختبـاركم  طلبت مـنكم
سـيح كانت حاجة مشجعة أوي بالنسبة لي إنـي أقـرأ قصـص مختلفـة عـن اللـي الم. بشوية من االختبارات دي

  . عمله في حياة ناس كتيرة في كنيستنا
  

ل عـن اللـي المسـيح عملـه ثانية أو أق ٤٥مجرد شوية عينات مركزة من . لكم شوية من االختبارات دي هأقرأ
  احدالو  ناجسدناس في في حياة 

 .  
لســنين طويلــة الحيــاة كانــت متمركــزة حواليــا، أقــدر أعمــل إيــه، أقــدر أبنــي إيــه، ممكــن : "فيــه حــد شــارك وقــال

كــان عنــدي كــل حاجــة ممكــن الواحــد يحتاجهــا، وبرضــة كنــت حاســس انــه فيــه . أكــون إيــه، ممكــن أمتلــك إيــه
ومـــن  ينإذا كنـــت عـــارف هأقضـــي أبـــديتي فـــ الموضـــوع ابتـــدي لمـــا واحـــد صـــاحبي ســـألني. حاجـــة نقصـــاني

ا صــدقت فــي يســوع لكــن مــا أنــ. أنــا عضــو فــي الكنيســة مــن وأنــا طفــل صــغير. ســاعتها ابتــدت حيــاتي تتغيــر
ده  .ولما ابتديت أثق فيه، اختبرت انـه أمـين فـي كـل خطـوة. وثقتش فيه بخصوص حياتي ساعتها ومستقبلي

  ."ملخص بسيط عن اللي المسيح عمله في حياتي
  

كنــــت بأحـــاول أمــــأل الفـــراغ ده بالعالقــــات، . تي كـــان فيـــه فــــراغ كبيـــرفـــي وقــــت فـــي حيــــا: "حـــد تـــاني بيقــــول
لكـــن فـــي مرحلـــة مـــا أبتـــديت أدرك ان مفـــيش حـــد غيـــر يســـوع . باستحســـان النـــاس ىبالحاجـــات الماديـــة، وحتـــ

  ."قة حميمة وبتنمو معاه، هو شفاني واشبعنيومن خالل عال. المسيح يقدر يمأل الفراغ ده
  

فــي مقــدرتش أنجــح . أســرتنا كلهــا بطريقــة ســلبية ىأبويــا وأنــا صــغير أثـر علــ فقــدان: "حـد تــاني بيشــارك ويقــول
 . وبمنتهـي اليـأس حاولـت أصـحح كـل حاجـة غلـط فـي حيـاتي. ح المشكلة اللي في حياتنـا مهمـا حاولـتيصلت

أدركـت إن محـاوالتي إنـي أكـون صـح لحـد مـا  والموضوع ما أخدش وقت طويـل . أبقى صحكان هدفي اني 
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اخـــد البقايـــا الموجـــودة والفاضـــلة فـــي حيـــاتي  هلمـــا قابلـــت يســـوع، لقيـــت انـــ. غلطـــة كبيـــرة تمـــن غيـــر اهللا كانـــ
مــش بــس حاجــة صــح لكــن ي أقــول للنــاس عــن اللــي حصــل لــي، إنــدلــوقتي . وخالنــي صــحيح وكامــل قدامــه

  ."إمتياز
  

  .ه في حياتنالمختلفة عن اللي المسيح عم وايابتوّري صور مختلفة، ز  كل االختبارات دي
  

القدرة إني أخطـط حيـاتي بتسـبب لـي سـعادة . أنا بأحب الخرايط، طول عمري بحبها: "تبار تاني بيقولفيه اخ
حاجـــات كتيـــر كانـــت . فـــي يـــوم أدركـــت ان خريطـــة حيـــاتي فيهـــا أمـــاكن كتيـــرة فاضـــية. وبتحسســـني باألمـــان

عنـده خريطـة  إذا كـان اهللاوكنـت باتسـاءل . بتتحرك وتتغير في حياتي ومفيش حاجة كنت أقدر اعتمـد عليهـا
لمــا ابتــديت أقــرأ . واحــد صــاحبي قــال لــي ان اهللا عنــده خريطــة أحســن وهــي الكتــاب المقــدس. أحســن لحيــاتي

مـن . الكتاب المقدس أدركت ان عشان اتبع خريطة اهللا كنت محتاج إني اؤمن بيسوع وأعيش حسب خططـه
  ."ة لمعرفته الشخصيةوالفرح كنتيجساعة ما صدقت في يسوع، دلوقتي عندي إحساس حقيقي باألمان 

  
أنــا وأســرتي اتنقلنــا . كلمــة تمــرد كانــت أحســن كلمــة ممكــن توصــف حيــاتي: "حــد كتــب وقــال .اختبــارين كمــان

البنــت الجديــدة اللــي كانــت بتعمــل أي حاجــة ممكنــة عشــان تحــاول تــدخل مــا  اكتيــر وكنتيجــة لكــده كنــت دايًمــ
ـــاس ـــاتيومـــن خـــالل سلســـلة مـــن الظـــروف الصـــعبة فـــي وقـــت محـــو . بـــين الن  أتواجـــهاضـــطريت  ري فـــي حي

ومـن خـالل نـاس معينيـين فـي حيـاتي . اهللا ابتدي يشتغل فيا من خالل كلمتـه. وماحبتش اللي لقيته. حقيقتيب
أنـا أفتخـر إنـي أقـول إنـي آمنـت بيـه . أدركت إني آمنت بيه وبـ اللي عمله عشاني عشـان أكـون خليقـة جديـدة

  ".ومن ساعتها حياتي إتغيرت
  

أسـرة ماحـدش فيهـا قـايم بـدوره مظبـوط، بسـبب خـزي بسـبب  –يـاتي كانـت مضـروبة بـالخزي ح" :آخر اختبـار
أنـا كنـت فـاكر إنـي ماسـتحقش إنـي اتحـب لكـن أنـا كـده كـده . أحالم ماتحققتش، بسبب مـرارة وٕاختيـارات غلـط

 أنـا اكتشـفت ان يسـوع مـات عشـان ياخـد منـي. قابلت اهللا وحررنـي مـن الخـزي. كنت في إحتياج شديد للُحب
الخــزي خــالص . النهــارده، اهللا بيكمــل انــه يعلمنــي إنــي أركــز عليــه وعليــه هــو وحــده. الخــزي ويبدلــه بــالتكريم
في كل يوم اهللا بيمتعني بمحبته الغير مشروطة وأنا كمان عنـدي الفرصـة إنـي أبادلـه . مش هو مركز حياتي

  ."المحبة
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؟ حياتنــا، إزاي هنســتغل الدقيقــة دي فــيلوعنــدنا دقيقــة ممكــن نشــارك فيهــا مــع حــد عــن اللــي المســيح عملــه 

إذا كنــا هنبقــى كويســين فــي حاجــة، يبقــى . نعمــل كــده ألنــه مهــم إننــا. .بنعمــل كــده عشــان الموضــوع يســتحق
لألســف ان مــش ده اللــي . نبقــى كويســين فــي إننــا نقــول للنــاس عــن اللــي يســوع عملــه فــي حياتنــامحتــاجين 
  .وٕاحنا هنوصل للنقطة دي. ي العاديبيحصل ف

  
دلــوقتي . خطــوة أعمــق مـن قصــة اهللا واختبارنــا ونــتكلم عـن عمــل اهللا ودورنــا لـي عايزنــا نعملــه هــو إننـا ناخــدال

. اللــي عــايز أعملــه النهــارده هــو اننــا نــتكلم عــن اللــي أؤمــن انــه أهــم حاجــة فــي اتجاهنــا فــي مشــاركة إيماننــا
تبشــير واالتجاهــات التبشــيرية اللــي عــن كــل التقليعــات الجديــدة فــي ال تاللــي فاتــحلقــة دلــوقتي إحنــا اتكلمنــا ال

هـا مـش بالضـرورة وحشـة ألن النـاس بتعـرف المسـيح مـن خاللهـم وأنـا أقـول انأكرر و تـاني هـ. موجودة حوالينا
مـــين عشـــان أنقـــد ده؟ ومـــع ذلـــك، فيـــه حاجـــة ناقصـــة فـــيهم كلهـــم وأنـــا أؤمـــن انهـــا أهـــم عنصـــر فـــي مشـــاركة 

  .اختبارنا
  

م حاجة اللي هي أهم قيمـة عنـدنا لمـا نشـارك باختبارنـا وهـي التعـاون مـع أه اللي عايزأقدمه ليكم النهارده هو
  .أهم حاجة في أي إتجاه بمشاركة اختبارنا هو التعاون مع روح اهللا القدوس. روح اهللا القدوس

  
يـــا ديــــف انـــك بتقـــول الحاجــــات  اشـــكرً . الكــــالم ده ســـهل ؟قصـــد إيـــه بـــالكالم دهت تأنــــ"أكيـــد بعضـــكم بيفكـــر 

قــدرتنا  علــى موقــف وبنقــيس فيــه نجاحنــا بنــاءأعتقــد اننــا خلقنــا . أعتقــد ان ده مــش موجــودب لكنــي ".المعروفــة
إذا  –األربــع حاجــات كلهـــا  –جتيــاز األربــع قــوانين الروحيـــة، إذا قــدرنا نوصــل اننــا نشـــارك باختبارنــا علــى ا
دلــوقتي يبقــى ووصــلنا حــد لخــط النهايــة، يقّفــل الموضــوع ويصــلي الصــالة، كلهــا  نجتــاز المقــاييس ديقــدرنا 

  . احنا كده نجحنا في التبشير
  

ون نجاح برضه في التبشير إني أخرج من الحوار من غيـر حتـى كلكم النهارده انه ممكن ي أقدمه اللي عايز
راحة شـوية يـا ديـف، الموضـوع الب"أكيد دلوقتي بتفكروا  .بيقودنا اننا نعمل كدهما أقول كلمة لو الروح القدس 

أقولكم هيحصل إيه لو الروح القـدس بيعمـل بطـرق مختلفـة فـي حيـاة النـاس المختلفـة لكن ب". وسع شوية منك
هـي اننـا ببسـاطة نكـون جـزء مـن اللـي هـو وهيحصـل إيـه لـو مسـؤوليتنا األولـى والعظمـي . في أوقـات مختلفـة
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حـد  أو لـو ده معنـاه إننـا نقـود ،بيعملـه ولـو ده يعنـى اننـا نشـارك اختبارنـا فـي حـديث مدتـه سـاعة يبقـى ماشـي
يبقـى  ةلكـن لـو ده معنـاه اننـا نسـكت ونعمـل حاجـة تانيـ. انه يصلي ويسـلم حياتـه للمسـيح يبقـى برضـه ماشـي

  .برضه ماشي
  

 أنا مش بأحاول إني أنقـض طـرق التبشـير والكـرازة لكـن بأحـاول أقـول ان الـروح القـدس هيحـاول يكسـر طـرق
حاجـة متوقعـة، كنـت أتمنـي  اركة اختبارنـا ديأقدر أقول ان مشكنت أتمنى إني . الكرازة مرة بعد مرة وقوالب

 ديســف مــش لكــن لأل". لإليمــان وتبقــوا عملتــوا اللــي علــيكم ووصــلتوهم قولــوا الحاجــات دي"إنــي أقــدر أقــول 
. برضه الطريقة اللي بتحصـل بيهـا األمـور ديفي الكتاب المقدس، مش . الطريقة اللي بتحصل بيها األمور

طـرق مختلفـة للتقـرب مـن هـو بياخـد . س مختلفة وبيقول حاجات مختلفةكل مرة بنشوف يسوع بيتعامل مع نا
فـــ بــدل مــا . وبنالقــي ان بــولس بيعمــل نفــس الحاجــة فــي العهــد الجديــد. النــاس اللــي اآلب بيحــبهم بــاختالفهم

هــدفي النهــارده هــو ان حياتنــا تبقــى فــي عالقــة "... قولــوا الكــالم ده وهتحققــوا الهــدف"ملخــص وأقــولكم أديكــم 
  .مع الروح القدس واللي الروح القدس بيعمله حوالينا ونكون بنشاركه في اللي هو بيعمله بالفعلوثيقة 

  
نـي إ عـايزمـش بـس و . أكيد بعضكم حاسين ان الكالم ده مش واضح وانكم محتاجين حاجة أوضـح مـن كـده

هنكـون . مـن كـده يز نكـون بنتعمـق أكتـراعـ .الـروح القـدس واطيعـتب واكونـت ينمحتـاج أكون بأقولكم إزاي انتـوا
. إزاي هو اتعاون مع اهللا اآلب في عمله علـى األرض نشوفوخدمته وعايزنا بنبص األول على حياة يسوع 

  . ونروح نشوف إزاي ده يتطبق في حياة كل واحد فينا ديوبعد كده عايزنا نتنقل من الصورة 
  

مشـــي وبعــد كـــده فيــه قـــادة يســوع بيشـــفي واحــد ماكـــانش بيعــرف ي هنـــا. ١٦عــدد  ٥بصــوا معايـــا علــى يوحنـــا 
الحـال بيسـوء فــ همـا . دينيين اتعصبوا على الراجل ده ألنه شايل فرشته اللي كـان قاعـد عليهـا فـي يـوم سـبت

مــش مهــم بقــى عنــدهم انــه ســاعد حــد يمشــي . بيــدوروا علــى يســوع وبينتقــدوه عشــان شــفى حــد فــي يــوم ســبت
  .يسوع بيبتدي يرد عليهم ١٦في عدد . الً أص

  
َفَأَجـــاَبُهْم ١٧. هـــَذا َكـــاَن اْلَيُهـــوُد َيْطـــُرُدوَن َيُســـوَع، َوَيْطُلُبـــوَن َأْن َيْقُتُلـــوُه، َألنـــُه َعِمـــَل هـــَذا ِفـــي َســـْبتٍ َولِ ١٦" :نقـــرا
ــا َأْعَمــلُ «:َيُســوعُ  ــي َيْعَمــُل َحتــى اآلَن َوَأَن ــوهُ ١٨. »َأِب ــَر َأْن َيْقُتُل ــوَن َأْكَث ــاَن اْلَيُهــوُد َيْطُلُب ــْم َفِمــْن َأْجــِل هــَذا َك ــُه َل َألن ،

اْلَحــق اْلَحــق «:َفَأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهُــمُ ١٩ .َنْفَســُه ِبــاهللاِ  الً َيــْنُقِض الســْبَت َفَقــْط، َبــْل َقــاَل َأْيًضــا ِإن اَهللا َأُبــوُه، ُمَعــادِ 
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َألْن َمْهَمـا َعِمـَل َذاَك َفهـَذا َيْعَملُـُه . ُر اآلَب َيْعَمـلُ َال َيْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيًئا ِإال َما َيْنظُـ: َأُقوُل َلُكمْ 
ُبــوا  الً َألن اآلَب ُيِحــب االْبــَن َوُيِريــِه َجِميــَع َمــا ُهــَو َيْعَمُلــُه، َوَســُيِريِه َأْعَمــا٢٠. االْبــُن َكــذِلكَ  َأْعَظــَم ِمــْن هــِذِه ِلَتَتَعج

َألن اآلَب َال َيــِديُن ٢٢. اَألْمــَواَت َوُيْحِيــي، َكــذِلَك االْبــُن َأْيًضــا ُيْحِيــي َمــْن َيَشــاءُ  َألنــُه َكَمــا َأن اآلَب ُيِقــيمُ ٢١. َأْنــُتمْ 
َمـْن َال ُيْكـِرُم االْبـَن َال . ِلَكْي ُيْكـِرَم اْلَجِميـُع االْبـَن َكَمـا ُيْكِرُمـوَن اآلبَ ٢٣َأَحًدا، َبْل َقْد َأْعَطى ُكل الدْيُنوَنِة ِلالْبِن، 

  ".اآلَب الِذي َأْرَسَلهُ ُيْكِرُم 

في رد يسوع على القادة الدينيين دول موجود وصف رائع عن عالقة يسوع مع اآلب لما يسـوع كـان علـى 
بعــد . عايزنــا نكــون بنشــوف خمــس حقــايق، خمــس مبــادئ كانــت بتحــدد انخــراط يســوع فــي عمــل اهللا. األرض

فـي عمـل اهللا  فكـروا. اآلببـنشوف عالقـة يسـوع  خلونا. لكن خلونا نفكر في يسوع للحظة. كده هنتنقل علينا
  . في الحقايق دي

  

 حلقـةإحنـا شـوفنا ال". َأِبـي َيْعَمـُل َحتـى اآلنَ  : "يقول ١٧عدد . يسوع كان عارف ان اهللا اآلب بيعمل: الً أو 
ان الخطيــة دخلــت العــالم ومــن ســاعة مــا الخطيــة دخلــت العــالم، اهللا ابتــدى يــدور علــى المــذنبين،  تاللــي فاتــ

 ايــةمــن البد ،هــو كــان بيــدور علــى واحــد وخطيتــه. ابتــدى يســتر اللــي حاســين بــالخزي، ابتــدى يحمــي الخــايفين
بيجــذب  اهــو دايًمــ. يعمــل اوده اللــي يســوع بيقولــه، اهللا اآلب دائًمــ. وهــو بيعمــل كــده مــن وقتهــا ٣فــي تكــوين 

يســـوع كـــان . كـــان عـــارف ده ويســـوع اآلب يعمـــل. النـــاس ليـــه وأنـــا أؤمـــن ان الكـــالم ده لســـه حقيقـــي النهـــارده
فــ دفاعـه للقـادة . عارف انه ماكانش الزم يبتدي أي عمل ألن اآلب كان بالفعل بيعمـل وهـو كـان بينضـم ليـه

". أنـا بأعمـل اللـي بيعملـه. بأعمـل حاجـة برضـهطيـب، أبـي بيعمـل حاجـة وأنـا "الـدينيين كـان ببسـاطة بيقـول، 
  .الحقيقة األولى دي. الناس ليهوبيجذب بيعمل  هو كان عارف ان اآلب كان دايًما

 ١٩لمــا نوصــل لعــدد . يســوع كــان عــارف انــه مــن غيــر اآلب مايقــدرش يعمــل حاجــة: الحقيقــة التانيــة
وع هنـا يسـ ".َال َيْقِدُر االْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيًئا: اْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلُكمْ  :َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهمُ ١٩" :بيقول

خلينــي . فــي انجيــل يوحنــا كثيــربتتأكــد  والحقيقــة دي. ل حاجــة مــن غيــر اآلببنفســه بيقــول انــه مايقــدرش يعمــ
هنـا ... ديممكـن تخططـوا تحـت اآليـة . ٣٠ونـروح لعـدد  ٥نكمـل فـي يوحنـا تعالوا . أخدكم في جولة سريعة

َأْقِدُر َأْن َأْفَعـَل ِمـْن َنْفِسـي  الَ  :  "٥في يوحنا اصحاح  ٣٠اسمعوا عدد . يسوع بيعبر عن اعتماده على اآلب
  ".َكَما َأْسَمُع َأِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدَلٌة، َألني َال َأْطُلُب َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الِذي َأْرَسَلِني. َشْيًئا
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عتمــاده علــى يســوع هنــا برضــه بــيعلم وبيــتكلم عــن ا. ٢٨عــدد  ٧اصــحاح  بعــدها باصــحاحين فــي يوحنــا
َتْعِرفُـوَنِني َوَتْعِرفُـوَن ِمـْن َأْيـَن َأَنـا، َوِمـْن َنْفِسـي لَـْم آِت، َبـِل «: الً َفَناَدى َيُسوُع َوُهَو ُيَعلُم ِفي اْلَهْيَكِل ِقائِ ٢٨" .آلبا

  .أنا موجود هنا بسببه". الِذي َأْرَسَلِني ُهَو َحق

َفَقـاَل َلهُـْم ٢٨: "اني هو مـين وبيقـوليسوع بيشرح ت. ٢٨وعدد  ٨بصوا على االصحاح اللي بعده، اصحاح 
َتَكلــُم ِبهــَذا َمتَــى َرَفْعــُتُم اْبــَن اِإلْنَســاِن، َفِحيَنِئــٍذ َتْفَهُمــوَن َأنــي َأَنــا ُهــَو، َوَلْســُت َأْفَعــُل َشــْيًئا ِمــْن َنْفِســي، َبــْل أَ «:َيُســوعُ 

  ".َكَما َعلَمِني َأِبي

َأَلْسـَت تُـْؤِمُن َأنـي َأَنـا ١٠: "عالقتـه بـاآلب وبيقـول ميـذهيشـرح لتال، يسـوع ١٠وعـدد  ١٤وفي يوحنا اصحاح 
؟ اْلَكــَالُم الــِذي ُأَكلُمُكــْم بِــِه َلْســُت َأَتَكلــُم بِــِه ِمــْن َنْفِســي، لِكــن اآلَب اْلَحــال ِفــ ُهــَو َيْعَمـــُل ِفــي اآلِب َواآلَب ِفــي ي

  ".اَألْعَمالَ 

. حياتي هـي عملـه. أنا بأعمل اللي بيعمله. أنا جيت منه .من غير اآلب مأقدرش أعمل حاجةهو بيقول 
يسـوع بيقـول بدونـه ال أسـتطيع . هـو كـان معتمـد اعتمـاد كامـل علـى اآلب... من غيـره مأقـدرش أعمـل حاجـة

فء، لــو إحنــا لــو إحنــا حاســين ان إحنــا غيــر كــ .حاجــة بتشــجعنا النهــاردهدي تكــون  أتمنــى. يءأن أفعــل شــ
، عايز أفكركم ان يسوع المسـيح نفسـه ماكـانش بيعمـل نشارك اختبارنا مع الناس حاسين ان إحنا مش أد إننا

هـو كـان بيعتمـد . كـان بيعتمـد علـى اآلب، هـو ماكـانش يقـدر يعمـل حاجـة مـن نفسـه هـو. حاجة وهو مسـتقل
  . على اآلب

 يسوع كان بيشوف وبيصـغي عشـان يعـرف اآلب. يسوع كان عارف ان اهللا اآلب بيعمل: الحقيقة التالتة
َال َيْقـِدُر االْبـُن َأْن َيْعَمـَل ِمـْن : "، تالقيه بيقـول١٩وعدد  ٥لما ترجعوا ليوحنا اصحاح . كان بيعمل فين وٕازاي

دامنا هـو  قـاللـي موجـود هنـا . هو كان بيعمل اللي بيشوف اآلب بيعملـه" .َنْفِسِه َشْيًئا ِإال َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَملُ 
ابـن  –عـن ابـن وأبـوه  ديبيقولوا انه فيه َمَثل في الصـورة  ي درسوا الفقرة ديكتير من الل.  عبارة عن صورة

وبيعمــل ده أو ده  هديــهــو بيراقــب إزاي أبــوه بيســتخدم إي. رفــة أبــوه وبيشــوف إزاي أبــوه بيشــتغلبياخــد حِ وكأنــه 
  .الحاجةاألب بيقصد انه يوري ابنه اللي هو بيعمله عشان االبن يعمل نفس . واالبن بيقلد اللي بيشوفه

فكنــت مســؤول  .لوحــدينا  Caleb كالــبخرجــت بالليــل وكنــت أنــا و  Heather هيــزر مــن كــام يــوم،
طيـب، "كـان بياكـل ابتـديت أفكـر،  كالـبلكن لما ماما نزلـت و . إني أعمل كل الروتين بتاع قبل النوم لوحدي

 لــه فع إيــدي وأقــولتنــي بــأر لقي ،فـــ ابتــديت اخــد بــالي منــه". مــع بعــض كالــبليلــة مخصصــة أقضــيها أنــا و  دي
وفجــأة لقيــت ابتســامة كبيرةعلــى وشــه وابتــدى يرفــع إيــده هــو كمــان بــس ". ليلــة الشــباب ديليلــة الشــباب،  دي"
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ولقيـت ان ده اللـي إحنـا هنكـون ". آه ه ه، آه ه ه  ه"مش قادر يعيد اللي أنا قلته فكان بيقول حاجة زي 
ليلـة  ديليلـة الشـباب،  دي"انيـة وهـو كأنـه بيقـول، حتـة ت اشـيلته مـن مكـان األكـل وروحنـ. بنعملـه طـول الليـل

 .الفكـرة كلهـا انـه كـان بيقلـد اللـي شـايفني بأعملـه .لكـن انـت فهمتـوا الفكـرة الً هو ماكانش بيقولها فع!" الشباب
لكـن هـي . هـا وكـل حاجـة بتقولوهـاوده بالتأكيـد بيخلـيكم تراجعـوا كـل حاجـة بتعملو . األطفال طبعنا عارفين كل

هـــو ". هـــو بيـــوريني. أنـــا بأشـــوف اللـــي اآلب بيعملـــه"يســـوع االبـــن بيقـــول، . لصـــورة اللـــي أدامنـــابـــالظبط ا دي
  .بيشوف اللي اآلب بيعمله عشان هو كان بيراقب وبيصغي اآلب كان بيعمل فين وٕازاي

الحاجـات هو كان بيعمـل . يسوع كان ملتزم انه ينضم لآلب في عمله اللي كان بيعمله :الحقيقة الرابعة
أي حاجـة : "يسـوع قـال.  ن بيشـوف اآلب بيعملهـا ألنـه مهمـا كـان اآلب بيعملـه، االبـن برضـة بيعملـهاللي كا

مفــيش حاجــة يســوع بيعملهــا باســتقالل، هــو بــالظبط بينفــذ ". أبــي بيعملهــا، أنــا كمــان بأعملهــا مــن غيــر ســؤال
  .إرادة اآلب

َعــاِمي َأْن َأْعَمــَل َمِشــيَئَة طَ  : "يســوع بيقــول. ٣٤وعــدد  ٤بصــوا علــى اصــحاح . نرجــع اصــحاح واحــد لــورا
َم َعَمَلهُ  ِذي َأْرَسَلِني َوُأَتموتشـوف الـدنيا مـن وجهـة نظـره تالقـي انـه كـان لو قدرت تحط نفسك مكـان يسـوع  ".ال

ملتزم إني أنضم ليـه مكـان مـا بيعمـل بغـض النظـر عـن أنا بأدور اآلب بيعمل فين وأنا "بيبتدي يومه وبيقول 
  ."أي حاجة

بيشـوف اآلب بيعمـل فـي حيـاة وزحمة، و  وسط جموع كتير من الناس ، يسوع بيمشي١٩صحاح لوقا ا في
 نفــس ومــن المفارقــات ان دي. ه انــه ينــزليســوع بيتفاعــل معــاه وبيــدعو . شــخص طلــع فــوق الشــجرة اســمه زكــا

  ".َلكَ َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُلَب َوُيَخلَص َما َقْد هَ  "يسوع انه عن  ١٠الفقرة اللي بتقول في عدد 

 وشــك، يســوع كــان ماشــي بــين الجمــوع وهــو علــى وشــك انــه يشــفي حــد علــى ٨فــاكرين فــي لوقــا اصــحاح 
هـو بيمشـي بـين جمـع كبيـر وفجـأة  ٨فـي لوقـا اصـحاح . الموت وفي الوقت اللي وصل فيه هنـاك كـان مـات

". واليـك نـاس كتيـرفيـه نـاس كتيـر لمسـتك، انـت ح"فتالميـذه بيفكـروا ويقولـوا ". فيه حد لمسـني: "بيقف وبيقول
  .لحظتهابالذات في موضوع نزف الدم وهو شفاها في  عارف ان اآلب بيعمل في المرأة ديلكن هو 

َوَكــاَن َال  "فيــه جملــة مثيــرة لالنتبــاه أوي، بتقــول عــن يســوع  ٤، فــي  عــدد ٤حتــى فــي أول اصــحاح يوحنــا 
ــاِمَرةَ  َلــُه َأْن َيْجتَــاَز الس ه هنــا وانــه كــان الزم يجتــاز الســامرة ده معنــاه انــه ماكــانش وبمــا ان ده متأكــد عليــ" .ُبــد

هتعـرف انـه فـي الحقيقـة هـو  ٤لكن الفكرة هي انه لما تعرف سـياق الكـالم فـي يوحنـا اصـحاح . عنده اختيار
جــرت العــادة للرجالــة اليهــود انهــم يلفــوا مــن حــوالين الســامرة، انهــم يغيــروا مــن . ماكــانش الزم يجتــاز الســامرة
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يعني همـا ماكـانوش بيحبـوا يقـابلوهم أو حتـى يقربـوا مـنهم، طيـب . يتجنبوا السامريين الكريهين طريقهم عشان
اآلب َعّين ميعاد انه يقابل مرأة عنـد البيـر . ألن اهللا َعّين ميعادليه بقى يسوع كان الزم يجتاز السامرة؟ ليه؟ 

هـو إنــي أعمـل إرادة اللـي أرســلني  ،طعـامي، يعنـي اللـي بيــوجهني، اللـي بيسـندني: وده قـاده انـه يقــول. هنـاك
لمـا  ١٢فـي يوحنـا اصـحاح  ايسوع كـان ملتـزم انـه ينضـم لـآلب مكـان مـا بيعمـل وده واضـح جـدً . عمله تمموأ

  .كان بيواجه الصليب

ِني ِمْن هِذِه الساَعِة؟ "وبيقول،   َها اآلُب َنجـاَعِة  َولِكْن َألْجِل هـَذا َأَتْيـُت ِإَلـى هـِذهِ . َماَذا َأُقوُل؟ َأيَهـا ٢٨السَأي
ِد اْسَمكَ  هو كان ملتزم انه ينضم لـآلب فـي ". لتكن ال إرادتي بل إرادتك"وصالته في البستان انه " !اآلُب َمج

  .أي حاجة كان بيعملها

الفكـرة  .يسوع كـان عـارف ان اآلب أشـركه معـاه فـي عملـه عشـان اآلب كـان بيحبـه: الحقيقة الخامسة
السـبب اللـي ." َألن اآلَب ُيِحب االْبـَن َوُيِريـِه َجِميـَع َمـا ُهـَو َيْعَملُـهُ ٢٠"بيقول، . رائعة ٢٠الموجودة هنا في عدد 

والســبب اللــي فيــه الكشــف . اآلب بيحــب االبـن إنبيخلـي اآلب يــوري االبــن كــل الطــرق اللـي بيعمــل بيهــا هــو 
بنالقـي  – ٢٠فـي عـدد " ُيحـب"ا لكلمـة الكلمة  اللي بيستخدمها هنـ. المستمر ده بينهم هو العالقة اللي بينهم

مـذكور كـذا مـرة وبعـد " الحـب االغـابي"بنالقـي كلمـة  –ان يوحنا بيستعمل كلمات مختلفة فـي اللغـة األصـلية 
الُحـــب . الُحـــب األغـــابي هـــو اللـــي عـــادًة بنعتبـــره ُحـــب اهللا الغيـــر مشـــروط". الحـــب الفيليـــو"كـــده بنالقـــي كلمـــة 

بنشــوف صــورة األب واالبــن . بنشــوف الُحــب الفيليــو ٢٠فــي عــدد . داقةالفيليــو هــو أكتــر بنعتبــره ُحــب الصــ
كأصــدقاء فــي عالقــة حميمــة مــع بعــض واآلب بيــوري االبــن اللــي هــو بيعملــه واالبــن بينضــم ليــه بســبب ان 

  .اآلب بيكشف ليه كل حاجة

كــل انجيــل مــن االناجيــل بيبتــدي . اســمعوا الصــورة دي. ٣٥وعــدد  ٣نرجــع ونــبص علــى يوحنــا اصــحاح 
هـذا هـو ابنـي . "فـي اناجيـل تانيـة بتبتـدي بمعموديـة يسـوع. خدمة يسوع وبيوري صورة عن حـب اآلب لالبـنب

َاآلُب ُيِحـب االْبـَن َوقَـْد َدفَـَع ُكـل  : "، بيقـول٣٥وعـدد  ٣بصوا على يوحنا اصـحاح ". الحبيب الذي به سررت
  ".َشْيٍء ِفي َيِدهِ 

َأَنـــا  "بيقــول،  ٣٠وعـــدد  ١٠يوحنــا اصــحاح . تــه بـــاآلبوفــي كــل انجيـــل يوحنــا بنشــوف يســـوع بيحــدد هوي
واآلب مـش . على العالقة الحميمة اللي بينه وبـين اآلب مرات كثيراللي بنشوفه هنا انه بيأكد ". َواآلُب َواِحدٌ 

 –لثـالوث لئعـة هنا صورة را ودي. في العمل هضمعملها وبيبيخبي عنه أي أسرار، اآلب بيوريه كل حاجة بي
  .حاجة مذهلة. واهللا اآلب وبيتخللهم اهللا الروح القدس في كل عملية القيادة اهللا االبن
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. هـو كـان عـارف ان اهللا اآلب بيعمـل .٢٠لــ  ١٧أعـداد مـن  ٥الحقايق اللي بتتعلق بيسوع في يوحنا  دي
هو كان بيراقـب وبيصـغي عشـان يعـرف اآلب . هو كان عارف انه من غير اآلب هو مايقدرش يعمل حاجة

وهــو كــان عــارف ان اآلب أشــركه . هــو كــان ملتــزم انــه ينضــم لــآلب فـي أي حاجــة كــان بيعملهــا. ينبيعمـل فــ
  .معاه في عمله عشان اآلب كان بيحبه

إيــه "لكم ســؤال، أأســ خلــوني. ٢٠لـــ  ١٧مــن عــدد  ٥الصــورة الموجــودة فــي يوحنــا  خلونــا نتنقــل مــندلــوقتي 
يحصـل إيـه لـو ا هـ" اآلب؟بـ بتربطـهقـة اللـي كانـت نفـس العال يربطـه بينـاانـه عاوز  اللي هيحصل لو المسيح

، ألنـه عالقـة يسـوع بـاآلب بتختلـف عشـان يسـوع عمـره مـا اون مختلفـة تماًمـهتكـ بالتأكيـد –نفس نـوع العالقـة 
لكن، لما تـبص علـى انجيـل ) ةحاجأهم  ديو وكمان يسوع هو اهللا،  ،وعمل إرادة اآلب بالكامل ،عمل خطية

  .هو ان يسوع بيقارن عالقته مع اآلب بعالقته معانا ة ورا التانيةمر يوحنا، اللي هتشوفه بيتعاد 

إزاي اســمعوا . ١٠ابتــدوا معايــا مــن عــدد . ١٤تعــالوا نــبص علــى يوحنــا اصــحاح . خلينــي أوريكــم كــذا مثــل
ــا ِفــي اآلِب َواآلأ. "بيــربط بــين عالقتــه بــاآلب بعالقتــه مــع التالميــذ وده بيتضــمننا ــي َأَن ــْؤِمُن َأن ؟ َلْســَت ُت َب ِفــي

َصـدُقوِني َأنـي ١١. َمـالَ اْلَكَالُم الِذي ُأَكلُمُكْم ِبِه َلْسُت َأَتَكلُم ِبِه ِمْن َنْفِسـي، لِكـن اآلَب اْلَحـال ِفـي ُهـَو َيْعَمـُل اَألعْ 
، َوإِال َفَصــــدُقوِني ِلَســــَبِب اَألْعَمــــاِل َنْفِســــَها ا١٢. ِفــــي اآلِب َواآلَب ِفــــي ــــوُل َلُكــــمْ َاْلَحــــق ــــي : ْلَحــــق َأُق َمــــْن ُيــــْؤِمُن ِب

  ."َفاَألْعَماُل الِتي َأَنا َأْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُهَو َأْيًضا

هيكــون بيعمــل عمــل مــين؟  ده معنــاه ان أي حــد يــؤمن بيــههــل . كــان بيعمــل إيــه؟ عمــل مــين؟ عمــل اآلب
وحتـى " .ْعَظـَم ِمْنَهـا، َألنـي َمـاٍض ِإَلـى َأبِـيَوَيْعَمـُل أَ  "الجملة اللي بعـدها الموضـوع بيبقـي أحسـن . عمل اآلب

ــَد اآلُب ِبــاالْبنِ ١٣"! أعمــال أعظــم مــن اللــي عملهــا ِإْن َســَأْلُتْم َشــْيًئا ١٤. َوَمْهَمــا َســَأْلُتْم ِباْســِمي َفــذِلَك َأْفَعُلــُه ِلَيَتَمج
  ".ِباْسِمي َفِإني َأْفَعُلهُ 

ا إذً . لكنــه بيعملــه مــن خــالل مــين؟ بيعملــه مــن خاللنــا إحنــا بنشــوف ان المســيح لســه بيعمــل عمــل اآلب، 
شـخص موجـودين  آالف ٤ـ نتيجـة لـالعمـل اآلب فـي المسـيح مـن خاللنـا و  –دلوقتي إحنـا دخلنـا فـي الصـورة 

تقصــد إيــه؟  انــتم شــوفتوا كــل . فــي كنيســة بــروك هيلــز النهــارده انهــم بيعملــوا أعمــال أعظــم مــن اللــي اتعملــت
لكـن لـو الحظـتم . ١١ى مريض أو أقام حد من المـوت كـام اصـحاح قبـل يوحنـا حاجة يسوع عملها سواء شف

. هو قال أنه ها يكـون بيعمـل أعمـال أعظـم. ٥عمله في يوحنا اصحاح انه استخدم نفس المصطلح اللي است
ه وروعة اللـي بيقولـ. وبعدها اتكلم عن إزاي هيكون ليه السلطان انه يدين العالم ويكون بيّدي أو بينقل الحياة

هــو بياخــد البشــارة اللــي غيــرت . تانيــةو انــه مــن خاللنــا هــو بينقــل حيــاة لنــاس عــن اللــي بيعملــه مــن خاللنــا هــ
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وهـــو بيعمـــل ده مـــن . لآلخـــرين لحيـــاة ديورغبتـــه وشـــوق قلبـــه وعملـــه انـــه ينقـــل ا هنـــاحيــاة كـــل واحـــد موجـــود 
لش عــن أقــل ســة اننــا مانتنــاز يــارب ســاعدنا ككني. عشــان كــده بيقــول انكــم هتعملــوا أعمــال أعظــم منهــا. خاللنــا

  . من أعظم من األعمال دي

فكـروا فــي اآلب واالبـن، واالبــن . الموضــوع بيحلـو. ١٥تعـالوا نـبص علــى االصـحاح اللـي بعــده، اصـحاح 
كمــا أحــب . ده ُحــب عظــيم أوي" .َكَمــا َأَحبِنــي اآلُب َكــذِلَك َأْحَبْبــُتُكْم َأَنــا٩: "٩وعــدد  ١٥اســمعوا يوحنــا . وٕاحنــا

ِإْن َحِفْظـُتْم َوَصـاَياَي َتْثُبتُـوَن ِفـي َمَحبِتـي، َكَمـا َأنـي َأَنـا قَـْد ١٠. ُاْثُبتُـوا ِفـي َمَحبتِـي . "مسيح، هكذا أحبنياآلب ال
هــِذِه ِهــَي «١٢ .َكلْمــُتُكْم ِبهــَذا ِلَكــْي َيْثُبــَت َفَرِحــي ِفــيُكْم َوُيْكَمــَل َفــَرُحُكمْ ١١. َحِفْظــُت َوَصــاَيا َأِبــي َوَأْثُبــُت ِفــي َمَحبِتــهِ 

َأْن َيَضـَع َأَحـٌد َنْفَسـُه َألْجـِل : َلْيَس َألَحٍد ُحب َأْعَظـُم ِمـْن هـَذا١٣. َوِصيِتي َأْن ُتِحبوا َبْعُضُكْم َبْعًضا َكَما َأْحَبْبُتُكمْ 
  ".َأْنُتْم َأِحباِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبهِ ١٤. َأِحباِئهِ 

َال َأُعــوُد ُأَســميُكْم َعِبيــًدا، ١٥. "٥فــي اللــي لســه قارينــه وعالقتــه بــاللي قرينــاه فــي يوحنــا ركــزوا معايــا، فكــروا 
ْيُتُكْم َأِحباَء َألني  ي َقْد َسمُدُه، لِكناْلَعْبَد َال َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسي أعلمت مين؟  –َألن-  َمـا  -كـل  –َأْعَلْمـُتُكْم ِبُكـل

  " .ِبيَسِمْعُتُه ِمْن أَ 

إحنـــا . االبـــن بيقــول ان كـــل حاجــة اآلب بيوريهالـــه هــو بيوريهالنـــا. اآلب بيــوري االبـــن كــل حاجـــة بيعملهــا
إحنـا أحبـاء . إحنا مش مجرد عبيد، عالقتنا مـع المسـيح مـش عالقـة مـدير بـالموظفين. موجودين في الصورة

  . به ليناوهو من ُحبه لينا، بيكشف لنا عن نفسه وبيكشف عن عمل اآلب من أجل حُ 

أنا أؤمن اننا هنـا ممكـن نـربط بـين عالقـة يسـوع بـاآلب، تعاونـه مـع عمـل اآلب وبـين عملنـا إحنـا ألن هـو  
عــن اآلب فيــه وهــو  يــتكلم ٢٣ -٢٠: ١٧تــاني فــي يوحنــا و . هنــا مــرات كثيــرده بــالظبط اللــي بيأكــده يوحنــا 

  . عشان كده إحنا في الموضوع ده مع بعض. فينا

عـايز . ٥وفهم في حياة يسـوع فـي يوحنـا نفكر في الخمس حقايق دول اللي بنش اجينمحتعلى ده،  فـ بناء
ده معنـــاه إننـــا محتـــاجين نعمـــل إيـــه؟ إن كـــان مـــن المقصـــود إننـــا . إزاي ده يـــنعكس علـــى حياتنـــا نكــون بنفكـــر

  يبقى ده هيبقى شكله إيه في حياتنا؟  ،نشارك في عمل اآلب زي ما كان يسوع بيشارك في عمل اآلب

.. أول كلمـة هـي. ٥أقـولكم خمـس كلمـات تشـجعكم، كلمـة لكـل حقيقـة مـن اللـي شـوفناهم فـي يوحنـا  عايز
  .افتكروا الحقيقة األولى اللي هي ان يسوع كان عارف ان اهللا اآلب بيعمل
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بــالكم ألن اهللا بيعمــل بالفعــل فــي  خلــوا. خلــوا بــالكم هــيأول كلمــة هأقولهــا لكــم تشــجعكم ككجســد المســيح 
حقيقـة ان إحنـا محتـاجين إننـا نكـون مـدركين ل. أعمـل ابيعمل وأنـا أيًضـ ااآلب دايمً . لي حواليكمحياة الناس ال

بتواجهنـا فـي مشـاركة الرسـالة هـي ان  امـن أكبـر العقبـات اللـي أحياًنـ. حاجـة عظيمـة اهللا بيعمل حوالينـا ودي
نـي أقـدم إل عارف إزاي ابتـدي حـوار ممكـن يقـودمش . أنا مابعرفش ابتدي إزاي"الناس بتقول أو ممكن تفكر 

هــو . .وأقــولكم علــى ســر .علــى اللــي مكتــوب فــي كلمــة اهللا اللــي عــايز أعملــه هــو إننــا نتحــرر بنــاء." الرســالة
 الً هــل مــن الممكــن انــه يكــون فيــه نــاس فــي مجتمعنــا ويكــون اهللا فعــ. بالفعــل ابتــدى العمــل، هــو قــام بالمبــادرة

بيوصـلهم لنقطـة انهـم بيدرسـوا عشـان يبتـدوا يسـألوا  الً اهللا بيسعى وراهـم؟ اهللا فعـ وانابتدى يعمل في حياتهم؟ 
هــل مــن الممكــن انــه يكــون العمــل بـــ إننــا نشــارك بالرســالة  بينتــدي بـــ إننــا نكــون . أســئلة أو يتعجبــوا مــن أمــور

َأِبـي « :يسـوع قـال زي مـا ننـا ننضـم ليـهادلـوقتي عنـدنا الفرصـة مدركين وواخدين بالنا ان اهللا بالفعـل بيعمـل؟ 
  . بيعمل كده الً أبي يعمل وأنا أعمل معاه وفع .»َيْعَمُل َحتى اآلَن َوَأَنا َأْعَملُ 

كانــت  فــي الهنــد والمدينــة دي Hyderabadفــي مدينــة اســمها هيــدراباد ، كنــت فــي الهنــد مــن كــام ســنة
ــ. مليانــة نــاس مــش وصــاللهم الرســالة . وا قليــل أوي عــن االنجيــل، ماليــين النــاس مــا يعرفــوش أو يعرفــاحرفًي

ا تجمعــات، أمــاكن عامــة ُكنــا بنــروح األمــاكن اللــي فيهــ. كتيــر مــنهم عمــرهم مــا ســمعوا اســم يســوع فــي حيــاتهم
والقناعـــة . ونمشـــي بـــين النـــاس ونـــتكلم معـــاهم بنـــروح األمـــاكن دي. اكن اللـــي زيهـــاواألمـــ الجنـــاينوكبيـــرة زي 

علــى فكــرة،  –بــل األعـداد المهولــة دي فـي األمــاكن العامـة والصـلوات اللــي كـانوا بيوجهونــا اننـا بــس نـروح نقا
اللـي كـان بيحركنـا هـو اليقـين بـأن اهللا . خاصًة في المدن دي بتالقي ناس في كـل مكـان االهند بلد زحمة جدً 

، طيـب، هـل ده يعنـي انـه أنـا عـارف ان بعضـكم بيفكـر. لنفسـه فيـه بعـض النـاس اهللا بيجـذبها. بيعمل بالفعل
نثـق ان اهللا بيجـذب نـاس  سخلونـا بـ. فـي الموضـوع ده خلونا ما ندخلشاهللا مش بيجذبهم؟ فيه بعض الناس 

يمكــــــن الموضــــــوع . لشخصــــــه واحتمــــــال النــــــاس دول يبقــــــى لــــــيهم تــــــأثير علــــــى نــــــاس تانيــــــة فــــــي المســــــتقبل
رة دي فــي المكــان ده اهللا بيجــذب نــاس لشخصــه وشــغلي إنــي اكتشــف اهللا بيعمــل مــيمكــن ال... مايرجعلنــاش

  .فين

نعـرف حكايـاتهم ولمـا بنعـرف حكايـاتهم، كـان و نا بنتمشى ونسأل النـاس أسـئلة مختلفـة ونتعـرف علـيهم فـ ك
بــاين أوي فــي بعــض المواقــف ان الحــديث انتهــى فـــ كنــا بنــتكلم شــوية مــع الشــخص ده ونــروح لشــخص بيبقــى 

تها نــربط الموقــف الرســالة، وبنقــدر ســاع م فــي حاجــات وبتالقــي انــك الزم تقــدمتــاني ونــتكلم معــاه ويبتــدى يــتكل
  .اآلب بالفعل بيعمل. بالمسيح
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ـــي فـــات، ـــال فيليـــبس األســـبوع الل ـــا خرجنـــا لشـــوارع  Daniel Phillips داني بريمنجهـــام وأن
Birmingham  عشـــان نســـأل شـــوية أســـئلة لـــبعض النـــاس عـــن حاجـــات هنكـــون بنعملهـــا بعـــد كـــده فـــي

. كــن مراتـــي منطلقـــة أكتـــر منـــيل. عـــزلشـــخص شـــوية من يعتـــيببط ، أنــاهـــأكون صـــريح معـــاكم. السلســلة دي
وليلـة رأس الســنة المثاليـة هــي إنـي أنــام علــى  .إنــي أقعـد فــي ركــن وأقـرأ كتــاب نسـبة لــي الليلـة المثاليــة هـيبال

انها تحتفـل، وتقضـي وقـت حلـو، تحتفـل بشـكل الئـق  النسبة لها، الليلة المثالية هيب. ١٢:٠١الكنبة الساعة 
  . اطبعً 

بنـتكلم فـي السـكة ُكنـا بنخـرج و  .أقـول لكـم. "إيه عالقة ده بينا، أو بـدانيال كويس، بس"كم بتقولوا نعارف ا
دي " نظرتـك للحيـاة؟ هـاي، ممكـن نسـألكم كـام سـؤال عـن " :ُكنا بنتجه للناس ونقـول. مبتكرة فكرة وبنفكر في

. هـاوكان فيه محادثات أطول مـن غير . الناس كانت منفتحة انها تتكلم عن الحاجات دي. كانت حاجة رائعة
لكـن كــان .. أو ماكــانوش بيقولوهـا بـاللطف ده" اال، شـكرً "وهـأكون صـريح معـاكم، فيـه نــاس كـانوا بيقولـوا لنـا، 

كمـــان،  نســألهم شــوية أســئلة، فيســألونا هــم وُكنــا بنبتــدي". أكيــد، أحــب أتكلــم معــاكم"فيــه نــاس كتيــر بتقــول، 
  ".طيب، إيه رأيكم في كذا أو كذا؟"

لهـم الرسـالة  يسألوني إني أقدمببساطة كانوا ب. عن حوار مع تالت أشخاص أنا فاكر في مرة كانت عبارة
وهـو ابتـداه فـي بيرمينجهـام وٕاحنـا . هـو عـايز يجتـذب نـاس ليـه، ده عملـه. اآلب بالفعـل بيعمـل. اووافقت طبعً 

بــالكم، كونــوا مــدركين ان اهللا بالفعــل بيعمــل فــي  واعشــان كــده، خلــ. كجســد واحــد موجــودين معــاه فــي الصــورة
  . حياة الناس اللي حوالينا

. ان يســوع كــان عــارف انــه مــن غيــر اآلب هــو مايقــدرش يعمــل حاجــة: الحقيقــة التانيــة اللــي قولناهــا هــي
. لكـن كمـان تكونـوا متـاحينمـش بـس انكـم تبقـوا واخـدين بـالكم : أو كلمـة التشـجيع هـي –فالتحدي التاني هو 

ــاحين ــوا مت تفكــروا فــي  عــايزكم. اق انــه يشــركك فــي عملــه بيشــتاهللا. اهللا بيشــتاق انــه يشــركك فــي عملــه. كون
هيحصـــل إيـــه لـــو صـــحيتم ُبكـــره الصـــبح وفـــي أي حتـــة روحتوهـــا ســـواء فـــي المكتـــب أو الموقـــع، أو ... حاجـــة

يـا رب أنـا هأصـدق انـك بتعمـل "اتجاهكم وأفكاركم انه،  لبقال، أي حتة تروحوها يكونالجيران، أو البيت أو ا
لو فتحت لي باب، لـو " :هل تقول بالبساطة دي". لكأكون متاح وأكون جزء من عمحواليا والنهارده أنا عايز 

انــه بيشــتاق انــه  ينفعــار نــا حا". الروحيــة، خلينـي أكــون متــاح لكــده مســيرتهإديتنـي فرصــة إنــي أشــجع حــد فــي 
ن يمكــ. ده منظــوركم واخلــ. يشــركنا معــاه فــي عملــه، وانــه دعانــا نكــون جــزء مــن عملــه، الزم ده يكــون اتجاهنــا

  .حتى بس األسبوع ده انكم تجربوا وتشوفوا لو عينيكم انفتحت على حاجات هو يحطها في طريقكم
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س فــي حيـــاتهم أنــا بــبص للموضــوع ده حتــي فـــي حيــاتي الشخصــية إنــي عــايز أكـــون مصــدر معونــة للنــا
ة ممكــن أنــا أقــدر أقــدم لــك حاجــ"طلــب المســاعدة أو يتكلمــوا عــن احتيــاج فأقــدر أقــولهم، الروحيــة لمــا النــاس ت

  . ولو الناس عندها سؤال، أنا عارف الحد اللي ممكن يساعدهم." تساعدك

انـه هيحصـل نحس بـ –إننـا غيـر أكفـاء  سنحبـإننـا  ويمكن أكبر عائق بيقابلنا فـي إننـا نشـارك بالرسـالة هـ
عشــان كلنــا اتحطينــا فـــي مواقــف إتســألنا فيهــا أســئلة عـــن  ،إيــه لــو اتســألت أســئلة ومــاعرفش اإلجابـــة عليهــا

ونتمنـى ان . المسيح، عن المسيحية، وعـن اهللا وماعرفنـاش االجابـة فــ بنمشـي وبـنحس بالغبـاوة وبخيبـة األمـل
أو حتـى لـو ماكـانش  ،فالن كان يبقى معانا أو القسيس كان يبقى موجود، كـان ممكـن يعمـل أحسـن مـن كـده

يبقــى معايــا فــي  كــان كنــت محتــاج مــين، بــس محتــاج حــد تــاني اهيعمــل أحســن مــن كــده، أنــا مــش عــارف انــ
  .الموقف

فـــي بـــالكم، عـــايز أقـــولكم انهـــا  ديت األفكـــار ولكم لـــو جـــعـــايز أقـــ". ش أعمـــل دهدر أنـــا مقـــ"ونبتـــدي نفكـــر 
اهللا هـو اللـي حطـك فـي ظـروف معينـة عشـان إيه اللي هيحصل لـو  :عايز أسئلكم سؤال. ذيب من عدوكأكا

هــو إيــه اللــي هيحصــل لــو مــل إيــه؟ هــو عــارف هــو بيعإيــه اللــي هيحصــل لــو تســمع الســؤال ده لســبب مــا؟ 
هـو اختـارك انـت تبقـى إيـه اللـي هيحصـل لـو عارف ان فالن أو عالن كان ممكن هو يكون في الحـوار ده؟ 

. فـــي الموقـــف ده؟ مـــش عشـــان تمشـــي مـــن الموقـــف حاســـس بالغبـــاوة وخيبـــة األمـــل وانـــك مقـــدرتش تتصـــرف
يعوق فـرص تانيـة فـي المسـتقبل عشـان بنفكـر وده ب. النتيجة هي اننا بنمشي باحساس رهيب بإننا غير أكفاء

إيـه . وده هيخلينا متراخين في مشاركة الرسـالة". هتجيلي فرصة تانية ومش هأعرف أقول أو أعمل فيها إيه"
ولـو ". ماشي يا رب، انت حطيتني في الموقف ده لسبب، وأنا هأصدق فـي ده"إحنا قولنا،  اللي هيحصل لو

وهـأدور  أنـا مـش عـارف إجابـة السـؤال ده لكـن هـأدرس"نقـول ، الً يعني مثمش عارفين االجابة لسؤال معين، 
  ". وأرد عليك وأفكر في الموضوع ده

نعمــل حاجــة وٕاننــا مــش  مــا نمشــي وٕاحنــا حاســين بخيبــة األمــل واننــا مقــدرناش لبــد إيــه اللــي هيحصــل لــو
إيـه اللـي هيحصـل لـو كيـاء؟ إيه اللي هيحصل لو بقينا أذ... أذكياء زي ما المؤمنين المفروض يكونوا أذكياء

تعمقنـــا فـــي الكلمـــة ولقينـــا إجابـــة الســـؤال؟ أو تعمقنـــا فـــي مصـــادر تانيـــة ولقينـــا إجابـــة الســـؤال ورجعنـــا تـــاني 
سـألوا أو ممكـن ي.  ممكـن ده يبقـى كفايـة." لت إليـهأنـا عملـت شـوية دراسـة وهأقولـك اتوصـ"للشخص وقولنـا، 

عشـان .. صـدق أو ال تصـدق: يه تعمـل كـده؟ هـأقولكم ليـهل. وترجع لهم تاني على حاجة تاني، فتدور عليها
عشــان تســاعد الشــخص ده فــي  ،، عشــان يقربــك منــهدلــوقتي اهللا بيســتخدم الموقــف ده عشــان يعمــق إيمانــك
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دلوقتي انت مشترك في عمل اهللا وروعة األمـر انـه بيقربـك لشخصـه . مش حد تاني ..أنت. الروحية مسيرته
  .ديمن خالل العملية 

أنـا . ذكـي بالدرجـة الكافيـة شأنا مـ" :هيل فكرة هتيجي في بالكم وهتيجي في بال أغلب الناس دلوقتي أو 
ألنـه  مـين أذكـى مشـاركة الرسـالة مـش حاجـة ثقافيـة أوعايز افكركم ان ". عشان أكلم فالن كفايةمش مثقف 

فيـه شـخص  فضـلهـا يبـاللي انـت بتقولـه،  ديلو انت الشخص األذكي في الحوار، وهتقدر تقنعهم بالطريقة 
 هيكــون فيــه شــخص أذكــى منــك ادايًمــ. حاجــة صــعب نصــدقها لكنهــا ممكنــة ديأنــا عــارف ان . أذكــى منــك

كنهـا صـورة بتورينـا ل. مش حرب مـين أذكـى مـن مـين دي. اوهيقدر يقنع الشخص التاني بحاجة مختلفة تمامً 
. الً للـي ضـد وجـود اهللا أصـحتـى أصـعب المثقفـين ا –أهمية وجود الـروح القـدس  فـي انـه يجتـذب النـاس ليـه 

  . ممكن ان الروح القدس ليه القوة انه يجذب الناس ليه من خالل شخص المسيح

فيــه حــد معانــا فــي الكنيســة كــان فــي اخــر الســنة اللــي فاتــت عنــده عامــل . عــن الكــالم دهعــايز أديكــم مثــل 
فالشــخص ده . كنيســةمورمــوني وابتــدى يشــارك معــاه قصــة إيمانــه المورمــوني مــع الشــخص اللــي معانــا فــي ال

 Bobبــوب والــدريب  فيــه راجــل اســمه"فقلــت لــه، " إزاي أشــارك الرســالة مــع الشــخص ده؟"جــه وســألني، 

Waldrep ، مـع خدمـةWatchman Fellowship  امتـداد لخدمـة كنيسـتنا المحليـة وهـو  ديو
وبعــد كــده رجــع .  راح وابتــدى يتعــاون مــع بــوب الً ففعــ. عنــده مصــادر رائعــة لمشــاركة الرســالة مــع المورمــون

قدرت أشهد لحد مورموني، إيماني وقوتي في المسيح أقوى وأمـتن مـن  عشانو  ديالدراسة  عشان"لي،  يقول
وبأشــــكرك مــــن أجــــل  ديومراتــــي الحظــــت فــــرق فــــي حيــــاتي وأنــــا بأســــبح اهللا مــــن أجــــل الفرصــــة . قبــــل كــــده
  ."مساعدتك

اليم المورمونيـة اللـي هـي ضـد تعـاليم لتعـاللي  عمله هو انه كمـل دراسـة ا. ابس الموضوع مش بينتهي هن
وابتـدى يفهـم أكتـر مـش بـس اللـي بيعلمـوه المورمـون، لكـن كمـان اللـي بيعلمـه . المسيح اللي في العهد الجديـد

  .وابتدى يكون مستعد أكتر بمشاركة الرسالة مع الناس. الكتاب المقدس عن شخص يسوع

كنـــت بـــأحرص انـــك تكـــون علـــى معرفـــة أنـــا  قبـــل مـــا تســـافر لــــ كازاخســـتان،: "آخـــر إيميـــل وصـــلني بيقـــول
إنــي  اوأنـا مــتحمس جــدً . الــدنيا كانـت ماشــية كــويس. لهــم بـالتطورات اللــي بتحصــل مـع المورمــون اللــي بأشـهد

أنا دلوقتي مـش بـس عنـدي الرغبـة . أشارك معاكم ان حياتي بالكامل اتغيرت بالكامل في الشهرين اللي فاتوا
  . أكون بأوعظ واتكلم بالرسالة في يوم من األيامي لكن عشان أشاركها و واالشتياق إني أعرف كلمة اهللا لنفس
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الــروح القــدس كــان . فــي األربــع أســابيع اللــي فاتــت، كــان الــروح القــدس اللــي جوايــا بيــتكلم لحــد غيــر مــؤمن
  ...اسمعوا اللي حصل. لي من اتنين غير مؤمنين بيمالني بشكل خارق للطبيعة والموضوع إتأكد

حــد مــش أســاعد مــؤمن انــه يســتعد انــه يشــهد ل إنــيشــارك أختــي وجوزهــا بالرســالة، قــدرت أنــا قــدرت إنــي أ
مـون أنـا مخطـط إنـي أقابـل األسـبوع الجـاي اتنـين مور . مؤمن، وأشجع حياة ناس حواليـا فـي مسـيرتهم لروحيـة

وده بــس اللــي اهللا ســمح إنــي . مرســلين وأحضــر الكنيســة معــاهم وهــأكون بأشــارك بيــنهم فــي خــالل أســبوعين
مفــيش حاجــة فــي الــدنيا تهمنــي ! رخطــوة اللــي جايــه؟ أنــا علــى نــاإيــه ال. عملــه فــي األربــع أســابيع اللــي فاتــتأ

  . دلوقتي أد إني أتعلم وأشارك عن اهللا

دلوقتي أنا أؤمن ألول مرة في حياتي إنـي أقـدر إنـي أكـون الحد، لكن  أيامالعظات حاجة رائعة اننا نسمع 
لـه  والرغبـات اللـي مـاكنتش سـلمتها  كان بيدينني عشان أسـيب األمـور الماديـةاهللا. بأّثر في بالد لملكوت اهللا

  . بجد

. أنـا كمـان بـأحفظ كلمتـه ومـش قـادر أبطـل اتكلـم عنـه ألي حـد ولكـل حـد. بـأحمي كلمتـهأنا بأقرأ كلمتـه، و 
 ابتــديت أفهــم معنــى إنــي وأخيــًرا. لمجــد اهللا مــش مجــدي% ١٠٠ هــي بأمانــة، دوافعــي ألول مــرة فــي حيــاتي

أنــا لبســت . هــي مـش بــس معناهــا إنــي أروح السـما لكــن معناهــا إنــي أخـد النــاس معايــا. أكـون مــؤمن مســيحي
مخليـه هـو الممسـك بزمـام األمـور  ان ماحـدش يقـدر يمسـني ألنـي أخيـًرا حاسس سالح اهللا الكامل وبأمانة أنا

  ."مش أنا

  .ده حصل في أقل من ست شهور، بعد ما اتزنق بسؤال مش عارف إجابته كل

 لــو إحنــا متــاحين هللا وبــنحط نفســنا فــي مواقــف وهــو .ممكــن نختــار مــا بــين حلــين لمــا نواجــه موقــف زي ده
بيخلينا نعدي في أمور إحنا مش عارفين نتصرف فيها، ممكن نمشـي ونغضـب ومانشـاركش الرسـالة مـع أي 

ا إننــا نعــرف اهللا غيــر أكفــاء أو مــن الممكــن ان ده يبقــى حــافز لينــ احــد تــاني طــول حياتنــا عشــان حاســين إننــ
بــالظبط الصــورة اللــي شــوفناها ألنــه كــان  وهــي دي. ونكــون نشــطاء فــي مشــاركة الرســالة ونخليــه يغيــر حياتنــا

 آالف ٤الــــ أنـــا بأصـــلي ان . شـــوق اهللا انـــه يســـتخدمه ويشـــركه معـــاه فـــي العمـــل متـــاح هللا وأدرك ان ده كـــان
  .ة ان اهللا بيشتاق انه يشركنا في عملهفي كنيسة بروك هيلز يكونوا مدركين حقيق اللي بيحضرواشخص 

الحقيقــة التالتــة بتقــول ان يســوع كــان بيراقــب وبيصــغي عشــان يعــرف فــين  –كلمــة التشــجيع اللــي بعــدها 
بصـــوا حـــواليكم . نكـــون متيقظـــينالتشـــجيع التالتـــة هـــي إننـــا عشـــان كـــده، كلمـــة . وٕازاي اآلب كـــان بيعمـــل



 ٢ اختالف الثقافات
 

١٦ 

بيـتكلم عـن اننـا نصـلي ان  ١٨عـدد  ١أفسـس . نيتيقظـم مخلـيك. دوروا على شواهد علـى عمـل اهللا واسمعوا،
  . عنينا تكون مفتوحة ومستنيرة عشان نشوف اهللا بيعمل إيه حوالينا

مسـتخبي فـي المدينـة دي كـان  أليشـع. ٦تعالوا نرجع ونبص على ملوك التـاني اصـحاح . قصة رائعة دي
وخـادم أليشـع يـبص . اصـروا المدينـةحهو ده السبب اللـي جـابهم و –ي عشان يهاجمه ويقتله اجوجيش كامل 
هنعمــل "فالخــادم بيرجــع ويقولــه، . يالقــي ان المدينــة كلهــا محاصــرة مــن الجــيش اللــي مهــاجمهممــن الشــباك و 
والمـرة دي بـدل . ص مرة تانيـة مـن الشـباكبييرجع و ف. فـ أليشع بيصلي وعينين الخادم تنفتح." إيه؟ ده نهايتنا

اللــي بيحصــل فــي الصــورة . تهــاجمهم، بيشــوف جــيش الــرب بيحمــيهممـا يشــوف كــل الجيــوش اللــي بــره اللــي ه
ي منظــور الفكــرة هنــا هــ. بيحصــل علــى النصــرة فــي وســط النــاس دول بســبب معونــة اهللا دي هــو ان أليشــع

كونوا متيقظين، بصوا واسـمعوا، دوروا علـى . بيشوف األمور من منظور اهللابقى انه ، االخادم المختلف تمامً 
  .براهين على عمل اهللا

إزاي أكـون بـأبص وأسـمع وأدور علـى ... مـن الحاجـات المبهمـة ديإزاي بقى نطبق الكالم ده؟ يـا ديـف، 
كله إزاي فـي حاجات تبرهن وتدل على عمل اهللا؟ عايز أفكركم بكـذا وعـد وبعـدها هنكـون بنفكـر ده هيبقـى شـ

  .حياتنا بطريقة عملية

كـون متيقظـين وبنـدور ين لينـا بخصـوص إننـا نعـايز أوريكـم وعـد. ٤٧عدد  ٨تعالوا نروح ليوحنا اصحاح 
ِلـذِلَك َأْنـُتْم . َكَالَم اهللاِ   -يسمع إيه؟– َالِذي ِمَن اِهللا َيْسَمعُ ٤٧: "٤٧بيقول في عدد . عمل اهللا على براهين على

  .اهللا بيقول إيه فـ لو انت بتنتمي هللا، ده يعني انك تقدر تسمع". َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، َألنُكْم َلْسُتْم ِمَن اهللاِ 

اسـمعوا يوحنـا . هنا يسوع بيـتكلم عـن نفسـه كراعـي وٕاحنـا الخـراف. ٢٧عدد  ١٠بصوا دلوقتي على يوحنا 
زي مـا الخـراف بتعـرف صـوت الراعـي، " .ِخَراِفـي َتْسـَمُع َصـْوِتي، َوَأَنـا َأْعِرُفَهـا َفَتْتَبُعنِـي٢٧"بتقول إيه،  ٢٧:١٠

  .ت اهللاصو  –إحنا كمان ممكن نعرف صوت المسيح 

مــين أكتــر صــوت تعرفــوه؟ بالنســبة ليــا، أنــا أكتــر صــوته أعرفــه هــو . فكــروا فــي األمــر ده بطريقــة عمليــة
أنــا فــاكر حاجــة مضــحكة أوي، أول لمــا اتجوزنــا، لمــا كانــت تكلمنــي أو تســيبلي رســالة ســواء . صــوت هيــذر

لتها وأنـا كنـت بأعمـل رسـا وتكمـل" هـاي يـاحبيبي، أنـا هيـذر"على البريد الصوتي أو أي حاجة كانـت بتقـول، 
ل كـده، ممكـن مـبعـد كـده وصـلنا لمرحلـة اننـا أدركنـا إننـا مـش الزم نع". نفس الحاجة، هاي حبيبتي، أنا ديـف

فيــه صــوت . ودي هتوضــح كــل حاجــة ألنــه فيــه طريقــة بــنكلم بعــض بيهــا" هــاي يــا حبيبــي"بــس نبتــدي ونقــول
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تها بالطريقـــة دي؟ عشـــان أنـــا قضـــيت وقـــت إزاي أنـــا أعـــرف صـــو . بنســـتعمله بيميزنـــا لـــبعض مـــن أول لحظـــة
  .عشان أنا في عالقة وثيقة بيهامعاها، 

عــايزكم تشــوفوا مســيرتكم مــع المســيح عاملــة إزاي مــش بــس عشــان نفســنا لكــن ده ليــه تــأثير كبيــر علــى 
ده يعنــي إننــا مــش بــس . قــدرتنا فــي اننــا نشــترك مــع المســيح فــي اللــي هــو بيعملــه فــي حيــاة اآلخــرين برضــه

لكننـا محتـاجين . والكلمة عشان يبقى بس اسمنا عملنا كده ناخد خلواتنا، ونقضي وقت في الصالةمحتاجين 
نكـون متيقظـين، ونكـون . عشان نكون مستعدين ومتـاحين لمـا يـدينا الفرصـةنقضي وقت في الكلمة والصالة 
جبت لصــوت كــل مــا اســت. األمــور بتحصــل كــده واالتنـين بيمشــوا مــع بعــض. بنسـمع هــو بيعمــل فــين، ويكلمنــا

  . اهللا في الظروف دي، هتكون بتعرف صوته أكتر وأكتر

وبنقفـل البـاب المشكلة هي انه لما يبقى عندنا فرص نتكلم عن المسيح، ونشارك باختبارنا مع ناس تانية، 
بنفقد االحساس وكأننا بنكون مخدرين مـرة بعـد مـرة ومـش بنقـدر نسـمع صـوت في وش الفرص مرة بعد مرة، 

دلـوقتي إزاي بقـى تقـدروا تـدوروا علـى بـراهين علـى ان . نسمع هو بيقول إيه، إحنا عـارفين صـوتهلكننا ب. اهللا
لما أدخـل بيتـي وأالقـي لعـب فـي كـل حتـة، يبقـي بـأعرف انـه . اهللا بيعمل؟ فكروا في الموضوع بطريقة عملية

ل وأشــم ريحــة لمــا أروح البيــت بعــد يــوم طويــ. كــان بيشــتغل" كالــب"بــأعرف ان . حاجــة كــان فيــه حــد بيعمــل
فيـه  .، أو هيـذر كانـت بتعمـل انهـا بتطـبخكالـب كـان شـغال بطريقتـه. ه حـد كـان شـغاليـحاجة، بأعرف انه ف

نقـدر نميـز بده عشـان  بنعـرفإحنـا . بتدل على أنواع مختلفة مـن األعمـال فـي األمـاكن المختلفـةروايح كتير 
  .النوع ده من الشغل

يــث ونــاس بنــتكلم معــاهم كــل يــوم ونبتــدي نكــون متيقظــين ابتــدينا نــدور علــى أحادطيــب، هيحصــل إيــه لــو 
لما الناس بتتكلم عن حاجات بيصارعوا فيهـا،  ة الموجودة في األحاديث دي وبتفوت علينا؟للمؤشرات الروحي

ش عـارف هـي ليـه لـي وأنـا مـ انت عارف ان فيه حاجة حصـلت"لما الناس تقول، لما يتكلموا عن مخاوفهم، 
أوكيـه، إزاي اتنقـل مـن "المشكلة هي اننا بنفكـر، . ه أنواع كتير من الفرص بتقابلنافي !"بتحصل بالطريقة دي

مـــش الزم تكـــون بتحـــاول تـــربط األمـــور ببعضـــها بالعافيـــة، وال تحـــاول تكـــون " ده للقـــوانين األربعـــة الروحيـــة؟
و حاولنـا إيه اللي هيحصـل لـ.. اللي بأحاول أقوله هو .وتألف حاجات تخلي شكلك غريب قدام الناس ُمبتكر

الروحية؟ وده هيكون بيفتح فرص اننا نـتكلم  مسيرتهننتهز الفرص ونكون بنفكر إزاي أشجع الشخص ده في 
هـو هيعمـل ده لـو إحنـا . خلي اهللا هو اللي يعمل كده، هو عايز يعمـل كـده. عن اختبارنا وفرص أكتر وأكتر
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حوالينــا اللــي بتــدل ان اهللا بالفعــل  إحنــا بــس محتــاجين نكــون يقظــين ونــدور علــى البــراهين اللــي. لــه ســمحنا
  .بيعمل حوالينا

علــى حقيقــة ان يســوع كــان ملتــزم انــه ينضــم لــآلب فــي أي مكــان بيعمــل فيــه،  بنــاء. ٤اللــي بعــدها، نمــرة 
ــيكم نشــطاء. ءأشــجعكم انكــم تكونــوا نشــطا . ضــحي بجــدولك وخطتــك لكــل يــوم عشــان تنضــم لعمــل اهللا. خل

م هــو كــان ِمســل . قــال فــي أي مكــان اآلب بيعمــل فيــه، أنــا بأنضــم ليــه األمــر اللــي هأقولــه لــيكم خطيــر، يســوع
إحنـــا اخـــدنا . هـــو ضـــحى بجدولـــه مـــن أجـــل جـــدول اآلب. نفســـه بالكامـــل انـــه ينضـــم لـــآلب مكـــان مـــا بيعمـــل

ورينــي انــت . يــا رب، ورينــي إرادتــك"اتجاهنــا المــألوف تجــاه األمــر ده بيكــون، . الموضــوع ده وزودنــاه شــوية
ورينــي إرادتــك وأنــا هــأقرر إذا "يعنــي كأنــك بتقولــه، ." هــأقرر إذا كنــت هأنضــم ليــك المــرة ديبتعمــل فــين وأنــا 

مــش انــك تقولــه ورينــي عملــك وأنــا . موجــودة فــي الكتــاب المقــدسالمســيحية ال ديمــش ". كنــت هــأطيع وال ال
أنـا . خـاطرةتقـول أنـا هأخـد المأنت بتترك كـل شـيء و  إنما. هأقرر إذا كنت هأنضم لك في المهمة دي وال ال

أقــاطع جــدولي  إنــيهأخــاطر وأضــحي بجــدولي طــول األســبوع عشــان انضــم لجــدول اهللا حتــى لــو ده معنــاه 
حتــي لــو ده معنــاه إنــي مــش هــأبقى مــؤمن مشــغول بحاجــات كتيــر وثمــر قليــل لملكــوت اهللا، يبقــى . وترتيبــاتي

أكـون بأشـارك فـي حيـاة هأخـد المخـاطرة إنـي . هأضحي بجدولي، هأخد المخاطرة إني أعرف حكايات الناس
مـش مهـم ده يبقـى شـكله غريـب أو . حسـب عملـه فـي حيـاتهم  هـو اللـي بيملـي علـّي جـدوليالناس ويبقى اهللا

، مــش مهــم صــعوبة الموقــف، أنــا هــأثق انــه عــارف هــو بيعمــل إيــه أكتــر منــي وهأنضــم ليــه أد إيــه مــش مــريح
  .أنا هأضحي بجدولي كل يوم عشان لعمل اهللا. مكان ما بيعمل

. هـو بالتأكيـد بيعمــل فـي حياتنــا. بيعمـل فــين ، الزم نفكـر اهللاعمــل اهللامكـان قتي عشـان نكــون بننضـم لدلـو 
إذا ده . كلهـا انـه بيعمـل فـي حيـاة النـاس اللـي مـاتعرفش المسـيح ديلكن إحنا كنا بنتكلم عن أسـاس الصـورة 

ون بنشـترك فـي حياتنـا مـع بيتبعه ويتضمنه ان عشان نكـون بننضـم لمكـان مـا اهللا بيعمـل، يبقـى محتـاجين نكـ
ــ. النــاس اللــي مــاتعرفش المســيح قتي بيورنــا انــه كــل مــا بقالــك مــؤمن لفتــرة و لكــن لألســف، االتجــاه الســائد دل

اللـي بيحصـل هـو إننـا بننفصــل . أطـول، يبقـى معرفتـك هتقـل أكتـر وأكتـر مـع النـاس اللـي مـايعرفوش المسـيح
ش وبنميــل إننــا ننعــزل فــي عالمنــا المســيحي ومــ. باالنجيــلعــن النــاس والثقافــة اللــي إحنــا ُدعينــا إننــا نخترقهــا 

هـأكون صــريح معــاكم، هـو ده أكتــر جــزء حسـيت فيــه باإلدانــة . بننخـرط فــي وســط مجتمعاتنـا وننشــر االنجيــل
معـاكم، أنـا بـأبص علـى حيـاتي وأنـا حواليـا نـاس بتـؤمن بالمسـيح،  الو هـأكون صـريح جـدً . األسبوع اللي فات

لكن لما الموضوع يتعلق بالناس اللي ماتعرفش المسيح، إحنا نعـرف . بتتبع المسيحأنا محاصر بالناس اللي 
  مين وحياتنا مرتبطة بيهم عشان نفرق في حياتهم؟ 
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نـــاس نشـــيطة مكـــان مـــا اآلب بيعمـــل لـــو إحنـــا بنتجاهـــل نبقـــى لـــو إحنـــا مـــانعرفش حـــد، يبقـــى إزاي ممكـــن 
ده بيورينــا إحنــا أد إيــه فــاهمين . اللــي فــات فــي الحلقــةالمكــان اللــي اهللا بيعمــل فيــه؟ وده بيرجــع للــي ابتــديناه 

س للمسيح هو إننـا نجيـبهم المبنـى ده عشـان الموضوع بالعكس لما بنفكر انه أكتر طريقة مؤثرة اننا نقود النا
كتيـــر مـــن  "!مـــابتعرفش المســيح أنـــا مــش حواليـــا نــاس كتيـــر"يســمعوا مـــن راجــل واقـــف علـــى المنبــر وبيقـــول، 

الموضــوع ســهل، انتــوا بتعملــوا الموضــوع ده طــول  بالنســبة للقســس والخــدام"إننــا نفكــر  األوقــات إحنــا بنميــل
  ". الوقت

فــ هيحصـل إيـه  .وا فـالن وعـالناللـي بتقـابل منـتأمـا  ..كـمأفكر أن الموضوع سـهل بالنسـبة لفي حين إني ب
يه اللي هيحصـل لـو إ... لو كلنا شاركنا بدل ما نقول الموضوع هيحصل بالشكل الفالني أو بالشكل العالني

بنشــاط مــع نــاس  همــا يشــتركوامننــا قــالوا انهــم هيخرجــوا للمجتمــع وانهــم هيخلــوا اهللا يقــوم بعملــه لمــا  آالف ٤
ونكــون جــزء مــن حيــاة النــاس ونحــب النــاس، ونخــدم النــاس، ونضــحي بحياتنــا مــن مالهــاش عالقــة بالمســيح؟ 

جداولكم كل يوم من أجل انكم تنضـموا لمكـان ضحوا ب. كونوا يقظين... . أجل الناس اللي ماتعرفش المسيح
  .ما اهللا بيعمل

شخص مننا بيعملوا األمر بصفة مسـتمرة؟ إننـا نـدرك إننـا هنكـون بنتحاسـب علـى ان  آالف ٤لو  متخيلين
حياتنـــا اتقابلـــت مـــع حيـــاة نـــاس مـــاتعرفش المســـيح؟ إحنـــا كنـــا بنـــدور علـــى فـــرص إننـــا نشـــجعهم فـــي حيـــاتهم 

آيـــات مـــن كـــده، مـــش الزم نكـــون بنرمـــي للنـــاس  ولمـــا هـــو يعمـــلدي، فـــرص التـــب الروحيـــة، اهللا هيكـــون بير 
، ومــش الزم نكــون بنــوعظهم مــن أولهــا، لكــن هيكــون عنــدنا الفرصــة إننــا نشـــارك وخــالص الكتــاب المقــدس

نشارك باختبارنا بعمله على الصليب ونكـون بنقـول علـى مصـادر –باختبارنا وباللي المسيح عمله في حياتنا 
ا بجــدولكم كــل يــوم عشــان تنضــموا و ضــح. خلــيكم نشــطاء... . م الروحيــةمســيرتهتســاعدهم فــي وكتــب ممكــن 

  . لمكان ما اهللا بيعمل

. المسـيح كـان عـارف ان اآلب أشـركه معـاه فـي العمـل عشـان اآلب أحبـه. بيقود للـي هأقولـه لكـم هكل دهو 
مــش عشــان  ،معــاه فــي عملــه افتكــروا ان اهللا أشــركنا: تخلينــا مندهشــين و دي الكلمــة الخامســةحاجــة  ديو 

مـش عشـان هـو محتاجنـا : أنـا عـايز نكـون بنسـتوعب األمـر ده للحظـة. هو محتاجنا، لكـن عشـان هـو بيحبنـا
  .لكن عشان بيحبنا

  : بيقول. انتوا سمعتوني بأقوله قبل كده كتير. w. H. Tozer "توزر"هأقولكم على اقتباس من 
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صــورة اإللــه العصــبي اللــي بيتقــرب مــن النــاس . اندةاهللا القــدير، عشــان هــو قــدير فهــو مــش محتــاج مســ"
عشان يكسب ودهم مـس صـورة لطيفـة خـالص، لكـن إذا بصـينا علـى المفهـوم الشـائع الشـائع عـن اهللا هـو ده 

يمكـن أصـعب فكـرة . المسـاعدات الخيريـة خانـةمسـيحية القـرن العشـرين حطـت اهللا فـي . ط اللي بنشوفهبالظب
بنظهـره كـأب مشـغول، حـريص، وسـاعات  اإحنـا دايًمـ. اهللا مش محتاج مساعدتنالذواتنا األنانية إننا نفكر ان 

التماســات كتيــر بتتعمــل . محــبط وبيطلــب مســاعدة عشــان تنفيــذ خطتــه الخيــرة لتحقيــق الســالم وخــالص العــالم
ؤثر يقدر يثير شفقة الناس اللي بتسمعه، مش بـس مأي متكلم . اهللا القديرالوهمي ده عن  معلى المفهو  بناء

احتياجـــه  بســـببهللا اللــي حـــاول بجهــد ولمـــدة طويلـــة انــه يخلصـــهم، وفشــل كمـــان علـــى الكــن  لــى الـــوثنيين،ع
أنــا خــايف ان آالف المــؤمنين هيكونــوا بيخــدموا بــدافع انهــم يســاعدوا فــي تخلــيص اهللا مــن الموقــف . للمســاندة

علـى كـده درجـة معينـة مـن زود . محدودة مش قادرة تطلعـه منـهبته حطته فيه واللي قدراته الالمحرج اللي مح
حقيقــي ورا أغلــب الدافع الــُمحــرك و الوهيبقــى عنـدك  ،مـع الغيــر محظــوظينة وشــوية تعــاطف مدوحــالمثاليـة الم

  ."المسيحية دلوقتي نشطةاأل

علــى االقتبــاس ده هــو ان اهللا أشــركنا معــاه فــي مهمتــه مــش عشــان هــو  كــل اللــي عــايز أفكــركم بيــه بنــاء
ليــه؟ ألننــا . هــو بيعمــل إيــه اواالبــن بيورينــ ،آلب بيــوري االبــن هــو بيعمــل إيــها .محتاجنــا، لكــن عشــان بيحبنــا

  .ُدعينا أحباء

أنـا جـات لـي الفرصـة إنـي . أنا حاسس انه لحد المرحلة دي في حياتي أنـا اختبـرت شـوية حاجـات كويسـة
ممتعــة  اجــةمفــيش حقــدر رائــع مــن اإلثــارة، لكنــي بالتأكيــد هــأقول انــه نلــت أعتقــد إنــي . أســافر ألمــاكن كتيــر

فخلونــا . ده إمتيـاز لينــا إننـا نكــون جـزء مــن الصـورة دي. أكتـر مــن كـوني بأشــوف اهللا بيغيـر حيــاة نـاس لألبــد
انـه يبتـدي عالقـة شخصـية مـع يسـوع  نثق في وعد اهللا ونفرح لما يدينا الفرصة إننا نقود حد غالي على قلبنـا

  .يغير حياتهم لألبد، وده المسيح

أول سؤال، فكـروا فـي تـالت . ده، عايز أشجعكم انكم تفكروا في األسئلة الجاية عشان كده بعد كل الكالم
 الهـدف مـن األسـئلة دي. مالهمش عالقـة شخصـية بالمسـيحأشخاص تعرفوهم وموجودين باستمرار حواليكم و 

مـــش دي الصــــورة اللـــي شـــوفناها فـــي يوحنــــا . مـــش انـــك هتفكـــر إزاي الشـــخص ده هيبقــــى المشـــروع بتاعـــك
إحنــا محتــاجين حياتنــا تكــون بتتغيــر عشــان نكــون منفتحــين . ي شــوفناه هــو ان إحنــا المشــروعاللــ. ٥اصــحاح 

  . اهللا بيعمله بالفعل حوالينا الليعلى 
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الهدف من األسئلة دي انها تساعدك انك تفكر انـت إزاي بتشـجع النـاس . هو ده الغرض من األسئلة دي
ـــاني. م الروحيـــةمســـيرتهالتانيـــة فـــي  بتشـــارك بنفســـك . نشـــيط ومشـــترك فـــي عمـــل اهللا قـــىتبإزاي  :الســـؤال الت

  وبحياتك معاهم وخاصًة بتشارك باختبارك؟ 

م مسـيرتهإيه الحاجات المعينة اللي ممكن تعملها األسبوع ده عشان تشـجعهم فـي  :وده يقودنا آلخر سؤال
  .ل اآلبمحتاجة تتغير في حياتنا عشان نقدر نكون بننضم لعملي نفكر في الحاجات الخلونا  الروحية؟

  


