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  الحلقة االولى: ختالف الثقافاتا
  قصة اهللا، قصتنا: اختالف الثقافات

  ديفيد بالت. د
  

أنــا مقتنــع إن مــن أكثــر . ٣، أدعــوك تفــتح معايــا تكــوين )وأتمنــى إنــه يكــون معــاك(لــو معــاك كتــاب مقــدس 
شـارة إن معظم أتبـاع المسـيح مـش بيقـدروا ومـش بيرتـاحوا لفكـرة مشـاركة البجوانب القصور في الكنيسة هي 

ونتيجــة . ا نشــارك إيماننــا مــع نــاس تــانيينلمــا تيجــي فرصــة إننــمعظمنــا مــش بــيحس بثقــة . نــاس تــانيينمــع 
بنشـوف إن فـي مـع ذلـك . ، أو مش بنشارك بـالمرةلكده، معظمنا نادًرا ما بنشارك إيماننا مع حد بره عائالتنا
ن لتلمذة كل األمم كده الوصية لينا إننا نشارك بالكلمةعلشان . التلمذة، المشاركة بالكلمة هي أول مكو.  

  
النـاس عـن بتمنـع لكـن أغلـب الظـن إن الوقـت وااللتزامـات .. ممكن نحضـر كـورس تبشـيرييبقى نعمل إيه؟ 

هـا  فـي الحلقـات السـتة اللـي جايـةو  ..علشان كده أنا ها جيب الكورس لعندكم. االلتزام بالكورسات التبشيرية
هــا نــتكلم بجديــة عــن معنــى إننــا ناخــد اإلنجيــل اللــي تــم ائتماننــا عليــه . ناخــد كــورس فــي المشــاركة بإيماننــا

هـدفنا . دي" اخـتالف الثقافـات"خلوني أديكم فكرة عن اللي ها نتعمله فـي السلسـة . ونشاركه مع ناس تانيين
أمـا عـن  .ده هـدفنا األكبـر. هنا في بروك هيلز إننا نصحي الشغف بمجد اهللا بإننا نتلمذ ناس من كل األمـم

محتاجين نأهل ونمكن ونزود شـعب كنيسـة بـروك هيلـز بـالقوة لمشـاركة الكلمـة .. لتعليم، ركزوا معاياريقة اط
  . عايشين أو بيخدموا فيهافي أي ثقافة يكونوا 

  
مـدرك إن قـدامي كثيـر أتعلمـه عـن كـوني قسـيس، . هنـا محتـاج أعتـرف إنـي قسـيس بقـى لـي سـنة مـش أكثـر

ألقيــت نظــرة علــى الوضــع المعاصــر، خاصــة الكنيســة بوجــه  الســنة ديلكــن فــي خــالل . وعــن قيــادة كنيســة
أداء بنبنـي الكنيسـة علــى  .علــى حـاجتين احنـا بنبنـي الكنيسـة: ايف بيهــا الوضـعدي الطريقـة اللـي شـ. أشـمل

تســبيح قــوي يــوم الحــد، وبــرامج تجــذب النــاس لمكــان معــين يــوم الحــد مــرة فــي األســبوع، أو يمكــن أكثــر مــن 
يبقــى هــا نقــدر حــد بكاريزمــا عاليــة يتواصــل مــع النــاس، ، وعنــدنا داء علــى مســتوى كــويسلكــن لــو األ. مكــان

وفـي خـالل الوقـت ده بنخلـق . كبـر الكنيسـة، فيـآمنوا، وبالتـالي نقـدر ننجيب النـاس للكنيسـة مـرة فـي األسـبوع
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، مبهـراتكال غير صحي على صاحب الكاريزما العالية اللي بيتواصـل مـع النـاس، وعلـى العـرض واألداء ال
   .لدرجة إننا بنبتدي نفكر إن لو الكنيسة أدت العرض المناسب، يبقى ها نقدر نجذب الناس

  
لكنــي مقتنــع إن ده مــش .. كثيــر بيفترضــوا  إن دي أكثــر طريقــة مــؤثرة فــي الوصــول للنــاس ألجــل المســيح

وع، وبصـراحة أعتقد إن معظم الناس اللي ما لهومش عالقـة بالمسـيح مـش بيجـروا للكنيسـة كـل أسـب .حقيقي
بيسـبحوا فـي الكنيسـة النهـاردة، وبعـدين يتعـاملوا مـع  آالف ٤مـن ناحيـة تانيـة، عنـدنا . ما أتوقعش مـنهم كـده

فـــ يمكــن بــدل مــا نســتخدم مواردنــا للحصــول علــى أفضــل عــرض . بــاقي النــاس فــي المجتمــع بــاقي األســبوع
نــاء أفضــل نــاس يخرجــوا للمجتمــع فــي بوأفضــل بــرامج تجــذب النــاس للكنيســة، يمكــن نقــدر نســتخدم مواردنــا 

لكــن علــى أد مــا الــبعض شــايف إن دي اســتراتيجية فعالــة، أنــا مــا . ويجــذبوا الجمــوع لشــخص يســوع المســيح
لو أنا مؤهـل وُممكـن ومـزود بـالقوة علشـان أكـرز بالكلمـة . أعتقدش إن ده اللي اهللا بيقودنا نعمله في كنيستنا

آالف مـــؤهلين وُممكنـــين ومـــزودين بـــاقوة علشـــان يقـــودوا نـــاس  ٤لكـــن لـــو .. وأقـــود نـــاس للمســـيح، فــــ ده أمـــر
 وقتهـا هـا نشـوف اهللا بيعمـل أمـور عظيمـة، أمـور مـا كنـاش حتـى نتخيلهـا. .للمسيح، فـ ده أمر ثاني خـالص

   .في الزمان والمكان ده
  

فـي  ناهاصديق عزيز وقائد كنسي كبير عن سلسلة التسـبيح اللـي درسـاللي فات مع في فترة  كنت باتناقش 
كنــت بــاقول لــه إن التســبيح فــي بــروك هيلــز مــش بيــدور حــوالين الغيــر مــؤمنين اللــي مــا يعرفــوش . كنســيتنا
.. إنمــا مصــمم إلزاي نقــدر نوضــح كلمــة اهللا وســط شــعب اهللا ونخلــي النــاس تــدخل فــي تســبيح اهللا. المســيح

مــش شــايف إن ده أمــر : "وســألاســتغرب مــن الفكــرة دي جــًدا، . والتســبيح ده هــو اللــي بيحركنــا فــي إرســاليتنا
قلـت " تجـذب النـاس اللـي مـا يعرفـوش المسـيح؟ إزاي بـروك هيلـز هـا: "سألته يقصـد إيـه، فقـال" مش بديهي؟

لتســبيح مــش إنــك تجــذب الغيــر لــو الهــدف الرئيســي مــن ا: "قــال". شــعبنا هــا يعمــل كــده طــول األســبوع: "لــه
أعتقــد إن شــعبنا هــا يقــودوهم : "هقلــت لــ" مســيح؟للمســيح، يبقــى إزاي الغيــر مــؤمنين هــا ينمــو فــي ال مــؤمنين
أنـا .. أرجو إن شعب الكنيسة يكون مؤهل لتلمـذة النـاس دول وقيـادتهم إلنهـم يكونـوا تالميـذ للمسـيح. للمسيح

إرســالية حيــاتهم، بــدون االعتمــاد .. فعــًال نفســي أشــوف شــعب اهللا ُمطلــق لتنفيــذ الهــدف اللــي اتخلقــوا علشــانه
  ".شيء مثير لالهتمام: "كان رد فعله استغراب تام وقال". ل كده بدالهمعلى مؤسسة الكنيسة تعم
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بعـد كـده افتكـرت " يا ترى أنا غلط؟ هـل أنـا باضـلل شـعب بـروك هيلـز؟: "يومها ركبت العربية وابتديت أفكر
مــؤمن بشــعب اهللا، ومــؤمن بقــوة المســيح . عــايز أفكــركم إنــي مــؤمن بــيكم. حاجــة أحــب أكررهــا لكــم دلــوقتي

احنا مش حـاطين احتمـاالت نجـاح إرسـاليتنا ككنيسـة علـى شـخص واحـد ليـه كاريزمـا . ة في شعب اهللالعامل
إنما عليكم، على كوننا مـؤهلين وُممكنـين ومـزودين بـالقوة .. يتواصل مع الناس، وال على عرض واحد مبهر

م طريقـة اهللا فـي كسـب الناس هـ. مش العروض وال البرامج.. الناس. للتأثير على العالم لمجد يسوع المسيح
هـا نكـون مـؤهلين وُممكنـين ومـزودين . وده الهـدف المحـرك لينـا فـي السلسـلة دي مـن الحلقـات. العالم لنفسه

  .بالقوة
  

ومــش بــس كــده، لكــن . علــى نهايــة السلســلة دي عــايزين يكــون عنــدنا فهــم كلــي للخــالص اللــي اهللا منحــه لنــا
، ونتيجـــة لكــــده احنــــا نقـــدر نشــــارك قصــــتنا وقصــــة المختلفــــةكمـــان إدراك أعظــــم لعالقــــة اإلنجيـــل بالثقافــــات 

ده اللي ها نتكلم عنه فـي السـت  .من كل األممنا شغالين مع اهللا في تلمذة ناس اإلنجيل في أي سياق، واح
ده . كــل واحــد هــا يبقــى مؤهــل لمشــاركة قصــتنا وقصــة اإلنجيــل فــي أي ســياق نالقــي نفســنا فيــه. حلقــات دي

  ..حلقات دياللي ها نعمله في الست 
  

، ونفهــم مكــان قصــتنا فــي قصــة اهللا ٣هــا نفحــص عواقــب الخطيــة فــي تكــوين الحلقــة دي، الحلقــة األولــى، 
  .األشمل للخالص
نقـــدر هـــا نشـــوف طريقـــة يســـوع فـــي جلـــب خـــالص اآلب للعـــالم، ونشـــوف إزاي احنـــا كمـــان الحلقـــة الثانيـــة، 

  .نشترك في عمل اهللا زي يسوع
اإلنجيل بيخلي المذنب بار قـدام اهللا، ونـتعلم إزاي نشـارك البشـارة فـي ثقافـات  ها نشوف إزايالحلقة الثالثة، 

يمكـن األمـر يبـان مـش منطقـي دلـوقتي، لكـن فـي الوقـت اللـي جـاي أكثـر . مسيطر عليها اإلحسـاس بالـذنب
 فمحتــاجين دلــوقتي. مــن كنيســتنا هــا يروحــوا رحــالت تبشــيرية قصــيرة فــي بــالد بثقافــات مختلفــة ١٥٠٠مــن 

إواي نشـارك لو ها نتلمذ من كل األمم، يبقـى الزم نعـرف . القة اإلنجيل والبشارة بمختلف الثقافاتنشوف ع
  .البشارة مع كل األمم
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ها نشوف إزاي اإلنجيل بيوفر قوة للتغلب على الخـوف مـن اهللا، ونـتعلم إزاي نشـارك البشـارة الحلقة الرابعة، 
  .في الثقافات الغالب عليها الخوف

هــا نشــوف إزاي اإلنجيــل بيجلــب كرامــة للــي حاســين بخــزي قــدام اهللا، ونــتعلم إزاي نشــارك ، الحلقــة الخامســة
  . البشارة في ثقافات غالب عليها اإلحساس بالخزي

علشــان يظهــر قوتــه ومجــده فــي قيــادة  هــا نخــتم دراســتنا برؤيــة إزاي اهللا خطــط يســتخدمناالحلقــة السادســة، 
  . الناس للمسيح

  
الســـبب اللـــي مخلينـــا نبتـــدي .. ٣فـــي تكـــوين . هللا ومكـــان قصـــتنا فـــي قصـــة اهللابصـــورة قصـــة ا خلونـــا نبتـــدي

. الخـــاص بـــدخول الخطيـــة للعـــالم هـــو إن وجـــود إرســـالية الكنيســـة ده نتيجـــة لوجـــود الخطيـــةبـــالنص الكتـــابي 
، مـع كـل شـعوب هدف اهللا هو إنه يخاطب الخطية وكل نتايجهـا فـي مختلـف الثقافـات فـي كـل أنحـاء العـالم

لــئال هــا نكــون زي اللــي بيحــاول يقــرا روايــة ويفــوت أول كــام . ٣شــان كــده محتــاجين نفهــم تكــوين عل. العــالم
مــش هــا نفهــم ليــه محتــاجين . مهــم جــًدا ٣تكــوين . فصــل، فيكمــل الروايــة مــن غيــر األســاس لكــل األحــداث

 مخلص، ليـه المخلـص ده محتـاج يمـوت ويقـوم مـن القبـر، ليـه المخلـص ده محتـاج يرجـع، ليـه المخلـص ده
ليــه كــل ده هــا يحصــل؟ كــل ده متوقــف علــى . محتــاج يــدمر كــل الخليقــة ويخلــق ســماء جديــدة وأرض جديــدة

  .٣فهمنا لتكوين 
  

َوَكاَنــِت اْلَحيــُة َأْحَيــَل َجِميــِع ١". أعــداد ونشــوف صــورة دخــول الخطيــة للعــالم ١٠، هــا نقــرا أول ١نبتــدي بعــدد 
يـــِة الِتـــي َعِمَلَهـــا ا اِإللـــُه، َفَقاَلـــْت ِلْلَمـــْرَأةِ َحَيَواَنـــاِت اْلَبر بـــِة؟«: لـــرَشـــَجِر اْلَجن ـــا َقـــاَل اُهللا َال َتـــْأُكَال ِمـــْن ُكـــلَأَحق «

ــِة َنْأُكــُل، «: َفَقاَلــِت اْلَمــْرَأُة ِلْلَحيــةِ ٢ ــِة َفَقــاَل اهللاُ ٣ِمــْن َثَمــِر َشــَجِر اْلَجنِتــي ِفــي َوَســِط اْلَجنــَجَرِة ال ــا َثَمــُر الش َال : َوَأم
َبـِل اُهللا َعـاِلٌم َأنـُه َيـْوَم تَـْأُكَالِن ِمْنـُه َتْنَفـِتُح ٥! َلْن َتُموتَـا«: َفَقاَلِت اْلَحيُة ِلْلَمْرَأةِ ٤. »َتْأُكَال ِمْنُه َوَال َتَمساُه ِلَئال َتُموَتا

 ــرَهــا َبِهَجــٌة ِلْلُعُيــوِن،  َفــَرَأِت ٦. »َأْعُيُنُكَمــا َوَتُكوَنــاِن َكــاِهللا َعــاِرَفْيِن اْلَخْيــَر َوالشــَدٌة ِلَألْكــِل، َوَأنــَجَرَة َجي الش اْلَمــْرَأُة َأن
َفاْنَفَتَحــْت َأْعُيُنُهَمــا ٧. َفَأَخـَذْت ِمــْن َثَمِرَهــا َوَأَكَلــْت، َوَأْعَطـْت َرُجَلَهــا َأْيًضــا َمَعَهـا َفَأَكــلَ . َوَأن الشـَجَرَة َشــِهيٌة ِللنَظــرِ 

 اِإللــِه َماِشــًيا ِفــي ٨ .َفَخاَطــا َأْوَراَق ِتــيٍن َوَصــَنَعا َألْنُفِســِهَما َمــآِزرَ . ُهَمــا ُعْرَياَنــانِ َوَعِلَمــا َأن بَوَســِمَعا َصــْوَت الــر
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َفَنـاَدى الـرب ٩. نـةِ جَ اْلَجنِة ِعْنَد ُهُبوِب ِريِح النَهاِر، َفاْخَتَبَأ آَدُم َواْمَرَأتُُه ِمْن َوْجـِه الـرب اِإللـِه ِفـي َوَسـِط َشـَجِر الْ 
  ".»َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي اْلَجنِة َفَخِشيُت، َألني ُعْرَياٌن َفاْخَتَبْأتُ «: َفَقالَ ١٠. »َأْيَن َأْنَت؟«: اِإللُه آَدَم َوَقاَل َلهُ 

  
 ..خلونـا نشـوف مشـكلة الخليقـةول لكن في األ . هنا نشوف أول مكونين من قصة اهللا بيجتمعوا مع بعـض

واقـــب ع ٣وأعتقـــد إن فـــي . واضـــح إن الخطيـــة دخلـــت العـــالم فـــي الوقـــت ده. لة الخليقـــة هـــي خطيتنـــامشـــك
مــا أكلــوا مـن الشــجرة انفتحــت عيــونهم وأدركــوا  دإن بمجــر  ٧نشــوف فـي عــدد . ٣أساسـية للخطيــة فــي تكــوين 

قــدام  ذنبينإننــا بقينــا مــ-١ده أول نتــايج الخطيــة، . فخيطــوا ورق تــين علشــان يغطــوا نفســهم. إنهــم عريــانين
وفجــأة . هــم فقــدوا بــراءتهم فــي اللحظــة دي.. لكــن األمــر كــان أعمــق مــن كــده.. أدركــوا إنهــم عريــانين. اهللا

، وعرفـوا إن اللـي عملـوه غلـط، وعرفـوا إنهـم وألول مرة حسوا بلسعة الضمير وعرفوا الفرق بين الصح والغلط
وكلنا بقى عنـدنا معرفـة بالصـح والغلـط، وفـي . ية، الذنب اتنقل لكل البشر اللحظة دي ومن. مذنبين قدام اهللا

  .وقت ما كلنا بنعرف إننا أخطأنا وٕاننا مذنبين قدام اهللا
  
ســمعوا صــوت اهللا ماشــي . آدم وحــواء خيطــوا ورق تــين وغطــوا نفســهم. قــدام اهللا زيبقينــا حاســين بــالخ -٢

ــــا ِكَالُهَمــــا .. "٢٥عــــدد  ٢قــــارنوا ده بنهايــــة اصــــحاح . فــــي الجنــــة، فاســــتخبوا منــــه وســــط شــــجر الجنــــة َوَكاَن
قـدام  زيوفجـأة الخطيـة دخلـت العـالم، وحسـوا بـالخ. زيما فـيش خـ. "ُعْرَياَنْيِن، آَدُم َواْمَرَأُتُه، َوُهَما َال َيْخَجَالنِ 

آدم الم حـــواء، وفـــي . هم قـــاد للـــومزيوخـــ. وهـــم خـــايفين يكونـــوا حتـــى فـــي محضـــره اهللا فحـــاولوا يغطـــوا نفســـهم
هنـا نشـوف إن مـش بـس . "المرأة اللي حطيتها هنا معايا هي السبب فـي اللـي حصـل" :النهاية الم اهللا نفسه

  .كمان زيالذنب اللي دخل للبشرية نتيجة الخطية، لكن الخ
  
َسـِمْعُت َصـْوَتَك ِفـي اْلَجنـِة َفَخِشـيُت، «: َفقَـالَ ١٠. »َأْيـَن َأْنـَت؟«: "الـرب نـادى آدم. بقينا خـايفين مـن اهللا -٣

دلــوقتي مرعــوبين . نشــوفهم مســتمتعين بمحضــر اهللا ٢فــي تكــوين . ده انقــالب تــام ".»ٌن َفاْخَتَبــْأتُ َألنــي ُعْرَيــا
ــا َشــَجَرُة َمْعِرَفــِة اْلَخْيــِر َوالشـر َفــَال َتْأُكــْل ِمْنَهــا، َألنــَك َيــْوَم : "اهللا قـال ١٧: ٢ليــه؟ فــي تكــوين . مـن محضــره َوَأم

كـــانوا مـــدركين إنهـــم أكلـــوا، ومـــدركين الســـبب ورا  . عجـــب إنهـــم كـــانوا مرعـــوبينال". َتْأُكـــُل ِمْنَهـــا َمْوتًـــا َتُمـــوتُ 
الخطيـــة .. دي الصـــورة. ، فاســـتخبواوفجـــأة اتحـــول الفـــرح فـــي محضـــر اهللا لخـــوف فـــي محضـــر اهللا. خـــوفهم
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دخلــت العــالم، فالرجــل والمــرأة يــدركوا إنهــم عملــوا حاجــة غلــط، وفــي خجــل يحــاولوا يغطــوا نفســهم، ويســتخبوا 
  .ايفين من مقابلة اهللاألنهم خ

  
كـان فـي وقـت فـي حيـاتي محتـاج . رحـت أقضـي أجـازة نهايـة أسـبوع فـي ديـر قريـبافتكر من كـام سـنة إنـي 

لكــن لألســف وصــلت . ، فرحــت الــدير القريــب مــن ســكني دهأخــد فيــه قــرارات، ومحتــاج أبعــد عــن كــل حاجــة
، واألمــاكن اللــي مــش مســموح الــديرفــي  متــأخر، بعــد مــا وضــحوا للــزوار األمــاكن اللــي مســموح لهــم يــدخلوها

وفـي أول يـوم، . تقـدر تكـون فيهـا مـع الرهبـان، وفـي أمـاكن مخصصـة للرهبـان بـسفي أمـاكن . لهم يدخلوها
 كــان فــي نــافورة فــي الــُنص، ونباتــات وشــجر. لســاحة جميلــةباتمشــى فــي الــدير، وفتحــت بــاب وصــلني كنــت 

بيك اللــي حــوالين الســاحة، لقيــت المكــان اللــي بصــيت فــي واحــدة مــن الشــبا. فــي كــل حتــة، وحواليهــا مبــاني
مــا أظــنش إن ده مــن األمــاكن المســموح لــي : "وقتهــا أدركــت. الرهبــان بيــاكلوا فيــه، والمكتبــة اللــي بيقــروا فيهــا

  ".أكون فيها
  

مــا عــرفتش . فـــ اترعبــت. ، وخــرج منــه راهــبوفــي نفــس اللحظــة، اتفــتح بــاب مــن الناحيــة التانيــة مــن الســاحة
لألســف، دي قصــة . كنــتش عــايز الراهــب يالقينــي فــي مكــان غلــط، فـــ اســتخبيت ورا شــجرةمــا . أعمــل إيــه

يـا رب، أنـا عـارف إنـه : "صـليت. استخبيت ما بين شجرة وعمود ورايـا، وأنـا سـامع خطـوات الراهـب. حقيقية
. صـليت إنـه مـا يشـوفنيش". قضى معاك وقت أطول مني بكثير، لكن أتمنى بجـد تخلصـني مـن الموقـف ده

فكـرت للحظـة أنـط مـن مكـاني، . لحظة دي، كان ماشي على بعد خطوات مني، وأنا واقـف بـانز عـرقفي ال
فقـررت . عهد الهدوء، وأنا مـا كنـتش عـايز أوصـل للمرحلـة ديتلكن فكرت إن ده ها يدمر .. أخوفه، وأجري

حاجـة فـي لحظتهـا عرفـت إنـي عملـت . فخرجـت جـري مـن السـاحة. وأخيًرا الراهـب خـرج مـن السـاحة.. أهدا
  .، خايف من اللي ممكن يحصل لو الراهب لقانيغلط، وحسيت بخجل، فـ استخبيت ورا شجرة

  
والصــورة دي أساســية لفهــم بــاقي الكتــاب . الــذنب، الخجــل، الخــوف.. ٣عواقــب فــي تكــوين  ٣دي صــورة الـــ

. بالكامــل اهللا عـادل ٣مـا تنســوش إن فـي تكـوين . ألن هـو ده الوضـع اللـي كلنــا بنالقـي نفسـنا فيـه. المقـدس
نتـايج الخطيـة فـي مـا يـنفعش نقلـل مـن . كان عنده حق بالكامـل إنـه يسـيب اإلنسـان فـي ذنبـه وخجلـه وخوفـه
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ول يعيـد تعريفهـا أو في حياتنا، خاصة فـي مجتمعنـا الماشـي بالنسـبية واللـي بيقلـل الخطيـة أو بيحـا ٣تكوين 
  . كتاب لو ما فهمناش نتايج الخطية ديعمرنا ما ها نفهم باقي ال. مالهاش وجود بالمرة أو حتى يقول إن

  
الخطيــة هــي مشــكلة الخليقــة، .. دي الصــورةإيــه نيــة الخــالق؟ طــب الخــالق يعمــل إيــه؟ .. دي مشــكلة الخليقــة

صـــه هـــا نشـــوفها إزاي اهللا بيبـــدأ يـــدينا صـــورة لخال ٣خلونـــا نشـــوف فـــي تكـــوين . ونيـــة الخـــالق هـــي خالصـــه
  . بتكمل في باقي الكتاب

  
فـي اللحظـة دي كـان سـهل جـًدا " أيـن أنـت؟: "٩عدد . )١(يطلب المذنببيعملها هي إنه  أول حاجة الخالق

آدم وحــواء يــتحكم علــيهم بــالموت، لكــن اهللا ده يطلــبهم، وألول مــرة نشــوف صــورة اهللا األب اللــي بيــدور علــى 
اهللا . نـــياهللا بيطلـــب إبـــراهيم بـــرغم إنـــه وث ١٢تكـــوين . ودي صـــورة بنشـــوفها بتتكـــرر كثيـــر بعـــد كـــده. أوالده

اهللا بيطلــب . اهللا بيطلــب يعقــوب وهــو بيهــرب بســبب خطيتــه. بيطـب موســى بــرغم مــن إنــه هــارب فــي ميــديان
ونشـوف يسـوع رايـح لجبـاة الضـرايب زي متـى فـي . إيليا وهو حرفًيا بيجري من اهللا والمهمـة اللـي اهللا إداهالـه

اْبـَن "، ١٠: ١٩ونشـوف يسـوع فـي لوقـا . اهللا هو اللي بيبادر في العالقـات". اتبعني: "ويقول ١٤: ٢مرقس 
  .اهللا بيطلب المذنب. "اِإلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي َيْطُلَب َوُيَخلَص َما َقْد َهَلكَ 

  
مـع بدايـة شـعب اهللا فـي العهـد القـديم نقـرا فـي . رد فعل اهللا تجاه ذنبنـا وخجلنـا وخوفنـا ٥ونشوف في الويين 

َوَيــْأِتي ِإَلــى الــرب ِبَذِبيَحــٍة ٦. ِنُب ِفــي َشــْيٍء ِمــْن هــِذِه، ُيِقــر ِبَمــا َقــْد َأْخَطــَأ ِبــهِ َفــِإْن َكــاَن ُيــذْ ٥"، ٦و ٥: ٥الويــين 
ُأْنثَــى ِمــَن اَألْغَنــاِم َنْعَجــًة َأْو َعْنــًزا ِمــَن اْلَمْعــِز، َذِبيَحــَة َخِطيــٍة، َفُيَكفــُر َعْنــُه : ِإلْثِمــِه َعــْن َخِطيِتــِه الِتــي َأْخَطــَأ ِبَهــا

  . اهللا بيوفر تدبير لذنب شعبه.. اللي يخطئ يعمل كده. "َكاِهُن ِمْن َخِطيِتهِ الْ 
  

القديم من ناحية الترتيب الزمني، وٕان ما كانش قرب النهايـة فـي  عزرا قريب من نهاية العهد.. ٩وفي عزرا 
، ِإنــي َأْخَجـــُل الّلهُـــم «": عـــزرا يصــلي ٦،٧: ٩فـــي عــزرا . لســه قـــدامنا كثيــر علـــى مالخــي.. ترتيــب األســـفار

. اَظَمْت ِإَلى السـَماءِ َوَأْخَزى ِمْن َأْن َأْرَفَع َيا ِإلِهي َوْجِهي َنْحَوَك، َألن ُذُنوَبَنا َقْد َكُثَرْت َفْوَق ُرُؤوِسَنا، َوآثَاَمَنا َتعَ 
ُنوِبَنـا َقـْد ُدِفْعَنـا َنْحـُن َوُمُلوُكَنـا َوَكَهَنتَُنـا ِلَيـِد ُملُـوِك َوَألْجـِل ذُ . ُمْنُذ َأياِم آَباِئَنـا َنْحـُن ِفـي ِإثْـٍم َعِظـيٍم ِإلَـى هـَذا اْلَيـْومِ ٧
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ــْبِي َوالنْهــِب َوِخــْزِي اْلُوُجــوِه َكهــَذا اْلَيــْومِ  ــْيِف َوالس َمــا ١٣: "الــذنب يكمــل ١٣وفــي عــدد  ".اَألَراِضــي ِللس َوَبْعــَد ُكــل
ِديَئــِة َوآ ِمــْن آثَاِمَنــا َوَأْعَطْيَتَنــا َنَجــاًة َجــاَء َعَلْيَنــا َألْجــِل َأْعَماِلَنــا الر ــَك َقــْد َجاَزْيَتَنــا َيــا ِإلَهَنــا َأَقــلثَاِمَنــا اْلَعِظيَمــِة، َألن

ي َها َنْحـُن َأَماَمـَك ِفـ. َأيَها الرب ِإلَه ِإْسَراِئيَل، َأْنَت َبار َألنَنا َبِقيَنا َناِجيَن َكهَذا اْلَيْومِ ١٥: "١٥وفي عدد . "َكهِذهِ 
الـذنب . لسـه موجـودة ٣نفس المشكلة اللي فـي تكـوين . "»آثَاِمَنا، َألنُه َلْيَس َلَنا َأْن َنِقَف َأَماَمَك ِمْن َأْجِل هَذا

  .حساس بالذنبيطلبهم ويسعى وراهم، لكن لسه في إوسط شعب اهللا، واهللا ب
  

يســـوع هنــا ظهــر فـــي . ٨يوحنــا . ًيــاشــفنا بدايــة العهــد القـــديم زمنًيــا، دلــوقتي نشـــوف بدايــة العهــد الجديـــد زمن
مناقشـــة بــين يســـوع والقـــادة الـــدينيين اللـــي  ٤٦إزاي يســـوع بيتعامـــل مـــع موضــوع الـــذنب؟ فـــي عـــدد . الصــورة

فــي . طلعــوا بكــل القــوانين والشــرايع اللــي ممكــن يتبعوهــا علشــان يكونــوا أبريــاء قــدام اهللا ويحــاولوا يكونــوا أبــرار
 "ُيَبكتُِنـي َعلَـى َخِطيـٍة؟ فَـِإْن ُكْنـُت َأقُـوُل اْلَحـق، َفِلَمـاَذا َلْسـُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِبـي؟ َمـْن ِمـْنُكمْ : "يسـوع قـال لهـم ٤٦عدد 

. يسـوع هنـا كسـر القاعـدة. ما فيش خطية فـي حياتـه هـو مـذنب فيهـا.. يسوع جه وقال إنه مش مذنب بالمرة
وٕايـه الهـدف مـن .. الـروح القـدسعمل إيه؟ أرسـل  ١٦وفي يوحنا . بعدها مات على الصليب وقام من القبر

ــُت اْلَعــاَلَم َعَلــى َخِطيــٍة َوَعَلــى ِبــّر "، ٨ :١٦وجــود الــروح القــدس فــي العــالم؟ اإلجابــة فــي  َوَمَتــى َجــاَء َذاَك ُيَبك
السـبب فـي إننـا نعـرف الصـح والغلـط وعنـدنا إحسـاس . روح اهللا هـا يبكـت النـاس علـى ذنـبهم. "َوَعَلى َدْيُنوَنـةٍ 

  .إن روح اهللا القدوس بيعمل ده فيناهو  ،بالذنب
  

، َخِطيـًة َألْجِلَنـا، )لـيس فيـه ذنـب( َجَعَل الِذي َلْم َيْعِرْف َخِطيـةً "اهللا ، ٢١: ٥كورنثوس ٢ونشوف بعد كده في 
ر يطلـب مسـتمواهللا  ٣مـن تكـوين .. ده جمال الكتـاب. أبرار قدام اهللا.. بر اهللا فيه ".ِلَنِصيَر َنْحُن ِبر اِهللا ِفيهِ 

وبياخـد بـر المسـيح اللـي بـال خطيـة، ويحطـه علينـا، علـى . بياخـد ذنبنـا ويحطـه علـى يسـوع المسـيح. المذنب
  .من الجلدة للجلدة، عن اهللا اللي بيطلب المذنبفي الكتاب قصة مذهلة . الرغم من خطايانا

  
ذنب، لكنــه كمــان اهللا مــش بــس بيطلــب المــ. ونشــوف الجــزء الثــاني مــن الصــورة دي ٣خلونــا نرجــع لتكــوين 

ـــابيغطـــي الخ حـــاولوا يغطـــوا . آدم وحـــواء خيطـــوا ورق تـــين علشـــان يغطـــوا نفســـهم ٣فـــي تكـــوين . )٢( نزي
 ٢١: ٣فــي تكــوين . لكــنهم مــا قــدروش يعملــوا كــده لوحــدهم، كــانوا محتــاجين يســوع يعمــل كــده لــيهم.. همخــزي
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عمــل كـــده . اهللا لبســهم، غطــى خجلهــم. "َصــَنَع الــرب اِإللــُه آلَدَم َواْمَرَأِتــِه َأْقِمَصــًة ِمـــْن ِجْلــٍد َوَأْلَبَســُهَما: "يقــول
علشـان . مـوت حيـوان. .هنـا نشـوف ألول مـرة المـوت بيتقـدم فـي الكتـاب. عمل لهـم قمصـان مـن جلـدإزاي؟ 

، كفــارة، علشــان اهللا أخــد حيــوان بــريء. الجلــد دهجلــد آدم وحــواء يلبســوه، كــان الزم حيــوان يفقــد  هيكــون فيــ
قــايين وهابيــل  ٣عــدد  ٤فــي اإلصــحاح اللــي بعــده . ونشــوف الصــورة دي مكملــة. يغطــي خجــل آدم وحــواء

، َوَحَدَث ِمْن َبْعِد َأياٍم َأن َقاِييَن َقدَم ِمـْن َأْثَمـاِر اَألْرِض ُقْرَباًنـا لِ ٣: "يقول ٣في عدد . يقدموا تقدمات للرب بلـر
َولِكـْن ِإلَـى َقـاِييَن َوُقْرَبانِـِه ٥َفَنَظَر الرب ِإَلى َهاِبيـَل َوُقْرَباِنـِه، . َوَقدَم َهاِبيُل َأْيًضا ِمْن َأْبَكاِر َغَنِمِه َوِمْن ِسَماِنَها٤

  .العبادة المقبولة هي تقدمة الحيوان اللي هابيل قدمه ".َلْم َيْنُظْر 
  

: ٨وبعد الطوفان، فـي . معاههو وعيلته والحيوانات اللي  لفلك ونجي من الطوفان، نوح بنى ا٨وفي تكوين 
َوَأَخـــَذ ِمـــْن ُكـــل اْلَبَهـــاِئِم الطـــاِهَرِة َوِمـــْن ُكـــل الطُيـــوِر الطـــاِهَرِة َوَأْصـــَعَد . َوَبَنـــى ُنـــوٌح َمـــْذَبًحا ِللـــرب ٢٠: "يقـــول ٢٠

وصـفة اهللا . ده مـن البدايـة، وبيتعمـق فـي خـروج والويـين وعـدد وتثنيـة نشـوف األمـر". ُمْحَرَقاٍت َعَلـى اْلَمـْذَبحِ 
وده يحصــل مــرات ومــرات علــى . خطيــة شــعبه زيعلشــان يغطــي خــلشــعبه إنهــم ياخــدوا حيوانــات ويقــدموها 

  . مدار العهد القديم
  

طيــة صـورة مـن أكثـر الصـور المذهلـة لتغ ٥٣نشـوف فــي إشـعياء . إشـعياء.. خلونـا نـروح لواحـد مـن األنبيـاء
اتحـط علـى  زينشـوف إزاي الخـ. والكرامـة زيخلونا نقرا األعداد دي، ونشـوف التضـاد مـا بـين الخـ. نزياالخ

ــا٤"، ٤مــن اول عــدد  ٥٣إشــعياء . والمجــد علــى شــعب اهللا عبــد اهللا، َلَه ــا َتَحم ــا َحَمَلَهــا، َوَأْوَجاَعَن . لِكــن َأْحَزاَنَن
. َوُهـــَو َمْجـــُروٌح َألْجـــِل َمَعاِصـــيَنا، َمْســـُحوٌق َألْجـــِل آثَاِمَنـــا٥. َن اِهللا َوَمـــْذُلوالً َوَنْحـــُن َحِســـْبَناُه ُمَصـــاًبا َمْضـــُروًبا ِمـــ

ِمْلَنــا ُكــل َواِحــٍد ِإَلــى َطِريِقــِه، َوالــرب َوَضــَع . ُكلَنــا َكَغــَنٍم َضــَلْلَنا٦. َعَلْيــِه، َوِبُحُبــِرِه ُشــِفيَنا) مجــدنا(َتْأِديــُب َســَالِمَنا 
يَهــا . ُظِلـَم َأمـا ُهـَو َفتَـَذلَل َوَلـْم َيْفـَتْح َفـاهُ ٧. َجِميِعَنـا َعَلْيـِه ِإثْـمَ  ْبِح، َوَكَنْعَجـٍة َصـاِمَتٍة َأَمـاَم َجازَكَشـاٍة ُتَسـاُق ِإَلـى الـذ

ْغَطِة َوِمَن الدْيُنوَنـِة ُأِخـذَ ٨. َفَلْم َيْفَتْح َفاهُ  ـُه قُ . ِمَن الضَأن ـُه َوِفـي ِجيِلـِه َمـْن َكـاَن َيُظـنِطـَع ِمـْن َأْرِض اَألْحَيـاِء، َأن
َعَلـى َأنـُه َلـْم َيْعَمـْل ُظْلًمـا، َوَلـْم . َوُجِعَل َمَع اَألْشَراِر َقْبُرُه، َوَمَع َغِني ِعْنـَد َمْوِتـهِ ٩ُضِرَب ِمْن َأْجِل َذْنِب َشْعِبي؟ 

 يجة؟والنت. اتحط على المسيح زيشايفين الصورة؟ الخ ".َيُكْن ِفي َفِمِه ِغش  
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ـــِك َال َتْســـَتِحينَ ٤"اهللا يقـــول إيـــه لشـــعبه؟  ٤: ٥٤إصـــحاح  ـــي َألن ـــِك َال َتْخـــَزْيَن، َوَال َتْخَجِل ـــِك . َال َتَخـــاِفي ألَن َفِإن
ِلـــِك َال َتْذُكِريَنـــُه َبْعـــدُ  اْلُجُنـــوِد اْســـ٥. َتْنَســـْيَن ِخـــْزَي َصـــَباِك، َوَعـــاُر َتَرم َبْعَلـــِك ُهـــَو َصـــاِنُعِك، َرب ـــِك َألنُمُه، َوَوِلي

فـاهمين الصـورة؟ اهللا بيقــول إنـك مـش هـا تقـدر حتـى تفتكـر خزيــك  ".قُـدوُس ِإْسـَراِئيَل، ِإلـَه ُكـل اَألْرِض ُيـْدَعى
  .بسكب الخزي والخجل على المسيح.. ألنه غطاه

  
شــعب  يز خـ.. الجــزء ده مـن القصـة ابتـدا فـي سـفر التكـوين. ١٩رؤيـا .. خلونـا نقـدم آلخـر سـفر فـي الكتـاب

نشــــوف صــــورة لكــــل شــــعب اهللا  ٧: ١٩وفــــي رؤيــــا . المصــــاحب ليهــــا زيمتغطيــــين فــــي خطيــــتهم والخــــ. اهللا
التقدمـة ( َألن ُعـْرَس اْلَخـُروِف قَـْد َجـاءَ ! ِلَنْفـَرْح َوَنَتَهلـْل َوُنْعِطـِه اْلَمْجـدَ ٧: "يقول. المتكلين على المسيح يغطيهم

َوُأْعِطَيـْت َأْن َتْلـَبَس َبـزا َنِقيـا َبِهيـا، َألن اْلَبـز ُهـَو ٨. َأُتُه َهيـَأْت َنْفَسـَها، َواْمرَ )نا أمر ممكناللي خلت تغطية خزي
َراُت اْلِقديِسينَ  َوَلـْن : "٢٧عـدد  ٢١ونيجـي إلصـحاح . مش متغطيين بخطيـتهم، لكـن متغطيـين بمجـده. "»َتَبر

خلوا بـالكوا مـن األمـر . "ا َوَكِذًبا، إال اْلَمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر َحَياِة اْلَخُروفِ َيْدُخَلَها َشْيٌء َدِنٌس َوَال َما َيْصَنُع َرِجسً 
ومـن هنـا ابتـدت . في بداية الكتاب المقدس، اهللا أخد حيوان بريء، واسـتخدمه تقدمـة تغطـي خـزي شـعبه. ده

وفــي اآلخــر ييجــي يســوع . انعمليــة بتتكــرر مــرة ورا الثانيــة ورا الثانيــة، مــن خــالل حيــوان ورا حيــوان ورا حيــو 
. دم حياتـه علـى الصـليبيسـوع قـ". ُهَوَذا َحَمُل اِهللا الـِذي َيْرَفـُع َخِطيـَة اْلَعـاَلمِ : "ويوحنا يقول ٢٩: ١في يوحنا 

اتحط عليه علشان نقدر نقـف بـدون خجـل قـدام اهللا فـي يـوم مـن األيـام واحنـا مكسـيين بالمجـد  خزي خطايانا
  .نزياهو بيطلب المذنب، وبيغطي الخ. ... عمل على تغطية خزينا وخجلنااهللا بي. اللي جلبه لنا

  
خلونـا نرجــع لتكــوين . فــ اهللا يعمــل إيـه؟ يحمــي الخــايف.. اإلنسـان خــايف مــن اهللا. اهللا بيحمـي الخــايف )٣( 
اْسـَم  َوَدَعـا آَدمُ "قـرا ن ٢٠: ٣وفـي تكـوين . عارفين إن اهللا قال إن لو اإلنسان أكل مـن الشـجرة هـا يمـوت. ٣

ليـه . اسم غريب يديه للست اللي المها على الخطية اللـي دخلـت للبشـرية". َألنَها ُأم ُكل َحي » َحواءَ «اْمَرَأِتِه 
إنــه مــن حــواء هــا  ١٥: ٣ســماها االســم ده؟ ليــه ســماها حــواء، أم كــل حــي؟ ألن اهللا إدى وعــد فــي تكــوين 

  . يجي نسل يسحق الشر ويسحق إبليس
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َفَطــَرَد اِإلْنَسـاَن، َوَأَقـاَم َشــْرِقي َجنـِة َعـْدٍن اْلَكــُروِبيَم، "، ٢٤و ٢٣اهللا بيحمـي الخــايف فـي أعـداد  ونشـوف كمـان
ليــه الــرب مــا كــانش عــايزهم ييجــوا ناحيــة شــجرة الحيــاة؟ ". َوَلِهيــَب َســْيٍف ُمَتَقلــٍب ِلِحَراَســِة َطِريــِق َشــَجَرِة اْلَحَيــاةِ 

واهللا مش عايز خليقتـه تعـيش فـي حالـة . اة، مكتوب إنهم كانوا ها يعيشوا لألبدألنهم لو أكلوا من شجرة الحي
حمــاهم مــن إنهــم يــاكلوا مــن . علشــان كــده حمــاهم مــن جنــة عــدن. والخــوف دي لألبــد قدامــه زيالــذنب والخــ
  . شجرة الحياة

  
يف موسـى خـا ٦ -٤: ٣خـروج . وبعد كده نشوف في الكتاب مرات ومرات خوف اإلنسـان فـي محضـر اهللا

اْخَلـْع ِحـَذاَءَك ِمـْن ِرْجَلْيـَك، َألن اْلَمْوِضـَع الـِذي َأْنـَت َواِقـٌف َعَلْيـِه "قدام العليقة المشتعلة اللـي بيكلمـه اهللا منهـا 
ُموَسـى َوْجَهـُه َألنـُه  َفَغطـى. »َأَنـا ِإلـُه َأِبيـَك، ِإلـُه ِإْبـَراِهيَم َوإِلـُه ِإْسـَحاَق َوإِلـُه َيْعقُـوبَ «: ثُـم قَـالَ ٦ .»َأْرٌض ُمَقدَسـةٌ 

بعـــد مـــا اهللا مــنح شـــعبه الوصـــايا  ١٨: ٢٠وفـــي خــروج . موســـى خـــاف يــبص هللا". َخــاَف َأْن َيْنُظـــَر ِإلَــى اهللاِ 
العشــر، يقــول الكتــاب إنهــم شــافوا دخــان علــى الجبــل، فـــ اترجــوا موســى يكلــم اهللا بالنيابــة عــنهم أنهــم خــايفين 

ليـه؟ ". ِإنـي َهَلْكـتُ ! َوْيٌل ِلـي "ء يقرب من محضر اهللا، فيقول إيه؟ إشعيا ٨ -١: ٦وفي إشعياء . يقربوا منه
  . ألن في خوف في محضر اهللا

  
بسـبب خطيتنـا،  "!ُمِخيٌف ُهَو اْلُوُقوُع ِفي َيَدِي اِهللا اْلَحي "، ٣١: ١٠حتى في العهد الجديد، نقرا في عبرانيين 

نصــين فــي خلــوني أوريكــم هنــا . ٦لنهايــة، رؤيــا ونقــدم ل. بقــى عنــدنا ســبب يــدفعنا للخــوف فــي محضــر اهللا
نشــوف صــورة للــي مــا نــالوش خــالص اهللا،  ١٥: ٦فــي رؤيــا . اهللا بيحمــي الخــايف. شــوفوا التنــاقض. رؤيــا

ــاُء َوُكــل َعْبــٍد وَ ١٥"بيقــول  . ٣ودي مشــابهة لتكــوين  ــَراُء َواَألْقِوَي ُكــل َوُمُلــوُك اَألْرِض َواْلُعَظَمــاُء َواَألْغِنَيــاُء َواألَُم
ـــُخورِ ١٦ُحـــّر، َأْخَفـــْوا َأْنُفَســـُهْم ِفـــي اْلَمَغـــاِيِر َوِفـــي ُصـــُخوِر اْلِجَبـــاِل،  اْســـُقِطي َعَلْيَنـــا «:َوُهـــْم َيُقوُلـــوَن ِلْلِجَبـــاِل َوالص

َوَمــْن . ِه اْلَعِظــيمُ َألنــُه َقــْد َجــاَء َيــْوُم َغَضــبِ ١٧َوَأْخِفيَنــا َعــْن َوْجــِه اْلَجــاِلِس َعَلــى اْلَعــْرِش َوَعــْن َغَضــِب اْلَخــُروِف، 
لكــن شــكًرا هللا إن القصــة مــش بتنتهــي . اختبــاء مــن اهللا بسـبب خطايانــا. خــوف مــن اهللا" .»َيْسـَتِطيُع اْلُوقُــوَف؟

  .هنا
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اإلنســان اتطــرد مــن جنــة عــدن واتمنــع إنــه ياكــل مــن . ٣محتــاجين نشــوف ده فــي ضــوء تكــوين .. ٢٢رؤيــا 
َوَأَراِني َنْهًرا َصاِفًيا ِمْن َماِء َحَيـاٍة َالِمًعـا َكَبلـوٍر، َخاِرًجـا ِمـْن "، ١: ٢٢فـ اهللا عمل إيه؟ في رؤيا . شجرة الحياة

َتْصــَنُع اْثَنتَــْي َعْشــَرَة  َشــَجَرُة َحَيــاةٍ ِفــي َوَســِط ُســوِقَها َوَعَلــى النْهــِر ِمــْن ُهَنــا َوِمــْن ُهَنــاَك، ٢. َعـْرِش اِهللا َواْلَخــُروفِ 
ـــَجَرِة ِلِشـــَفاِء اُألَمـــمِ َثَمـــَرًة، َوُتْعِطـــي ُكـــل َشـــهْ  َوَعـــْرُش اِهللا . َوَال َتُكـــوُن َلْعَنـــٌة َمـــا ِفـــي َمـــا َبْعـــدُ ٣. ٍر َثَمَرَهـــا، َوَوَرُق الش

جــًدا للــرب إنــه م. "َوُهــْم َســَيْنُظُروَن َوْجَهــهُ ٤: "علمــوا علــى الجــزء ده. "َواْلَخــُروِف َيُكــوُن ِفيَهــا، َوَعِبيــُدُه َيْخِدُموَنــهُ 
ايانا وخوفنا في محضره، إال إنه حمانا وبيحـافظ علينـا واحنـا واثقـين فيـه ومسـتنيين اليـوم على الرغم من خط

مــــن خطيتنــــا .. دي قصــــة رائعــــة. ، ونختبــــر فــــي محضــــره فــــرح عظــــيم مــــش رعــــباللــــي نشــــوف فيــــه وجهــــه
جــــزء مــــن هــــي كــــل المكونــــات دي . ن، وبيحمــــي الخــــايفزيــــااهللا بيطلــــب المــــذنب، بيغطــــي الخلخالصــــه، 
أعتقـــد إن كثيـــر مـــن . إننـــا بنميـــل إننـــا نأكـــد علـــى واحـــد مـــن األوجـــه دي أكثـــر مـــن البـــاقي أعتقـــد. خالصـــنا

كمــا لــو كــانوا مــش . المــؤمنين بيكونــوا عــارفين إنهــم أبــرار قــدام اهللا، مــع ذلــك بيمشــوا حــاملين خــزي خطايــاهم
ام اهللا، لكــنهم أو نــاس اتكلــوا علــى المســيح أنــه يغفــر خطايــاهم وعــارفين إنهــم أبــرار قــد. قــادرين يتحــرروا منــه

أعتقــد إن جـزء مــن الســبب فــي . متضـمن فــي خالصــنا هفــي حــين إن كلــ. مضـروبين بمخــاوف فــي العـالم ده
ده اللــي بيحكمنــا فعلًيــا فــي تفكيرنــا فــي البشــارة فــي . إننــا بنأكــد علــى جانــب أكثــر مــن البــاقي متعلــق بثقافتنــا

لبنا واحنا مـذنبين، ويغطـي خزينـا ويحمينـا لكن يكفي هنا نوضح خالص اهللا، صورة اهللا بيط. مختلفةثقافات 
  .من الخوف منه

  
أعظـم إدراك نقـدر نوصـل لـه فـي . قصـة اهللا فـيقصتنا  مكانعايز أخد الصورة دي لدرجة أعمق، ونشوف 

يجلبنـا، يجلـب قصة اهللا المطلقة هـي إنـه . اللي درساناه من كلمة اهللا هو إن قصتنا ليها مكان في قصة اهللا
  . قصتنا ليها مكان في قصته. ية لخالصهاإلنسان، من الخط

  
مـن . قصـتك شخصـية خلـي-١. خلونا نبتدي بإننا نخلـي القصـة اللـي بنقراهـا فـي الكنـاب المقـدس شخصـية

إيـــه ". خاصـــة المـــؤمنين" إيـــه قصـــتك؟: "األســـئلة المفضـــلة عنـــدي اللـــي باحـــب أطرحهـــا علـــى النـــاس ســـؤال
ؤال ده على ناس كثير جـًدا، وسـمعت إجابـات مالهـاش أنا سألت الس" قصتك؟ إزاي جيت لإليمان بالمسيح؟

كلنـا بنميـل . كنت أتمنى أقول اللي جاي ده بطريقـة ألطـف، لكـن كثيـر كانـت اإلجابـات بتبقـى مفزعـة. نهاية
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لـو كنـت حـد .. أنـا سـمعت قصـص. إننا نتلخبط ونتلعثم واحنا بنحاول نفتكر بدايتنا، لدرجة إننـا بنفقـد النـاس
  !اهتمام بسيط بالمسيحية، فبعد ما أسمع قصة زي كده، هاعيد تكريس نفسي للوثنيةبعيد عن اهللا وعندي 

  
محتـــاجين . محتـــاجين ننتبـــه لألمـــر ده. بعضـــكم ممكـــن يفكـــر إن دي قســـوة، لكـــن ده مـــش وقـــت اعتـــذارات

لو سألتك في الدقيقـة اللـي جايـة . نوصل قصص إيماننا بوضوح وقوة للناس اللي ما يعرفوش يسوع المسيح
ديني صورة عن اللي المسيح عمله في حياتـك، هـا تقـدر تـديني صـورة واضـحة قويـة مختصـرة وجميلـة إنك ت

لـو فـي حاجـة محتـاجين نعملهـا كـويس، فهـي لـو مـش هـا تقـدر، ليـه أل؟ عن اللي المسيح عمله في حياتك؟ 
كـده، علشـان . محتاجين نعرف نوصـل كـويس للنـاس االخـتالف اللـي المسـيح عملـه فـي حياتنـا. الحاجة دي

إزاي اهللا . ٢و ده  نوصـل قصـص إيماننـا بطـرق فعالـةخلونا كلنا نرفع مشـاعرنا مـن األرض، ونفكـر إزاي 
ت لحظــة تشــارك فيهــا بــاللي المســيح عملــه فــي جــلــو .. جابــك مــن خطيتــك لخالصــه؟ فكــر فــي األمــر شــوية

  حياتك، إزاي تعمل كده بطريقة فعالة؟
  

تخيــل لــو عنــدك دقيقــة واحــدة بــس تشــارك . نــب التطويــلاتج. خليــك مختصــر- A:أول حاجــة أشــجعك عليهــا
لو قاعد على الغداء أو العشاء أو بتاخد قهوة مع حد، أو لو تقدر تشـارك فيها إيمانك، ها تعمل كده إزاي؟ 

علشـان كـده، ! بطريقـة مختصـرة، فـي لحظـة أو من الجيـران، إزاي تشـارك بقصـتك مع حد بسرعة في شغلك
  .خليك مختصر

  
B-  شخصــية تتــوه الصــورة بالكامــل ١٦خــط روائــي بـــ  ١٦مــش محتــاج تــدخل فــي . البســاطةحــافظ علــى .

مـــش محتـــاجين نحكـــي عـــن كـــل الكتـــب اللـــي قريناهـــا، وال كـــل المـــؤتمرات اللـــي . مـــش محتـــاج تعمـــل كـــده
مـــش .. ســـنة، وال التعهـــدات اللـــي عملناهـــا، وال الماليكـــة اللـــي ظهـــروا فـــي أوض نومنـــا ١٢حضـــرناها مـــن 

أول حاجـة، وصـف بسـيط ألنـت كنـت .. جوانـب ٣اذكر . حافظ على البساطة. ن كل دهمحتاجين نحكي ع
وأخيـًرا، . بعـدها اذكـر وقـت مقابلتـك للمسـيح. "ده كان شـكل حيـاتي قبـل المسـيح"، مين قبل ما تقابل المسيح

واللـــي الـــبعض مـــش بيـــذكرها علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا، اوصـــف ببســـاطة شـــكل حياتـــك بعـــد مـــا عشـــت مـــع 
عــادة هنــا بنكــون . اتجنــب الــدراما .مــش محتــاج تعقــد األمــور". قبــل وبعــد"صــة بســيطة زي صــور ق. المســيح
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.. إننــا قبــل مــا نتقابــل مــع المســيح كنــا عايشــين حياتنــا بجمــوح، خمــر ومخــدرات -١. علــى جنــب مــن اتنــين
يح إننــا اتقابلنــا مــع المســ -٢أو . ودي مــش حاجــة كويســة.. فالنــاس مــا تحســش بإلهــام، ويمكــن تخــاف مننــا

ولألسف ما لحقناش فرصة اختبار الخمر والمخدرات قبل ما نتقابـل مـع المسـيح، فــ . سنين ٧، ٦، ٥وسننا 
الجانـــب اللـــي قصـــتنا عليـــه، خلونـــا لكـــن أًيـــا كـــان . مـــا فيهـــاش درامـــا كفايـــة.. نحـــس إن قصـــتنا مـــش كويســـة

المـــوت علشـــان قصـــة اهللا اللـــي بقـــى إنســـان ومـــات مـــوت مخجـــل علـــى صـــليب، وقـــام مـــن . نتجنـــب الـــدراما
خـــد الــــدور ســـيب اهللا يــــوفر الـــدراما، وأنــــت . هـــي قصــــة فيهـــا درامــــا كفايـــة بالفعــــل.. يخلصـــنا مـــن خطايانــــا
فــــ خلونـــا نتجنـــب . كثيـــر بـــنحط درامـــا خاصـــة بينـــا، فتغطـــي علـــى درامـــا القصـــة الحقيقيـــةالمســـاعد، ماشـــي؟ 

  .نحافظ على االختصار والبساطة.. الدراما
  
C- كــل . أنــت مــش بطــل القصــة. ســاش، اهللا هــو بطــل القصــة دي، مــش احنــامــا تن. حــافظ علــى التركيــز

اهللا، . إنمـــا كـــل حاجـــة بتـــدور حـــوالين اللـــي يســـوع عملـــه علشـــان يغيـــرك. حاجـــة مـــش بتـــدور حـــوالين تغيـــرك
  . هم المهمين في القصة، فـ خليهم في المركز، وحافظ على التركيز عليهم.. المسيح

  
D- فســـنا مكـــان النـــاس اللـــي مـــش بيروحـــوا الكنيســـة ومـــا يعرفـــوش محتـــاجين نحـــط ن. خلـــي القصـــة مفهومـــة

علشـــــان كـــــده أشـــــجعكم مـــــا . ، ونبتـــــدي نفكـــــر إزاي قصـــــتنا تكـــــون مفهومـــــة لـــــيهمحاجـــــة عـــــن يســـــوع وال اهللا
مـــا أقصـــدش إنهـــا . مصـــطلحات غيـــر مفهومـــة للعـــالم.. تســـتخدموش لغـــة ســـرية مـــا حـــدش يعرفهـــا غيـــركم

لهم إيـه لمـا يسـمعوا كلمـة تاجين نفكر النـاس هـا يوصـلكن مح. هي مصطلحات كتابية.. مصطلحات وحشة
لـو جـت لنـا فرصــة إننـا نشـارك البشـارة مـع حـد، فـآخر حاجـة محتــاجين ". نقبـل المسـيح فـي قلوبنـا"أو " توبـة"

أنــا دعيــت الــرب الســيد لروحــي وهــو حررنــي بدمــه، كــان كفــارة عــن فســادي اللــي فصــلني عــن : "نقولهــا هــي
مــش دي الصــورة اللــي محتــاجين نشــارك بيهــا الغيــر لمــا تيجــي قــدامنا فرصــة . "لــهيهــوه اإلل الطبيعــة المجيــدة
  .تجنبوا اللغة الغير مفهومة.. خلي القصة مفهومة. إننا نشارك قصتنا

  
E- ما فيش حاجة تنهي حوار مع حد غير مؤمن أكثر من محاولة وضع قواعد مـن . حافظ على التواضع

علشـان كـده أنـت . وأنت أقل مني ومـن أسـلوب حيـاتي. حياتي أنا متفوق وكل حاجة مظبوطة في.. "البداية
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مـا فـيش مشـكلة إننـا نعتـرف إننـا لسـه . وخلونا نفتكر إننـا لسـه فـي رحلـة. ده مش مؤثر"! محتاج اللي عندي
  .حافظ على التواضع. في الرحلة

  
F- ؟ فكـر إزاي إيـه االخـتالف اللـي المسـيح عملـه فـي حياتـك.. فكـر فـي األمـر. أخيًرا حافظ على الوضـوح

، إيــه الطريقــة البســيطة لوصــف قصــته؟ ٣تخيلــوا مــثًال قصــة نيقوديمــوس فــي يوحنــا . ثانيــة ٤٥تلخصــه فــي 
المـرأة السـامرية عنـد البيـر فـي ". حبة اهللا لـيينفع اتولد ثاني بناء على م. جديدأدركت إني أقدر أبتدي من "

لمـا الكـل "، المرأة الممسكة في ذات الفعـل؟ ٨يوحنا ". قال لي كل اللي عملته، ومع ذلك بيحبني"؟ ٤يوحنا 
مـا أعـرفش كثيـر، لكـن أعـرف إنـي "؟ ٩يوحنـا ". قبلني لما الكـل رفضـني. كان عايز يدينني، يسوع خلصني

  . األمر بالبساطة دي". كنت أعمى ودلوقتي شايفكم، ويسوع هو اللي عمل االختالف
  

الخــوف . مبلــي بــالخوف.. ف طــول حياتــهيمكــن بعضــكم كــان مصــاب بــالخو إيــه اللــي بيــدور فــي حياتــك؟ 
لمــا اتقابلــت مــع يســوع، ثقتــه ابتــدت تــدخل . خــوف فــي العالقــات مــع اآلخــرين، خــوف قــدام اهللا. متملــك منــك

نشـأت فـي عيلــة مفككـة، وجـوازك مــا . أو يمكـن صـارعت مـع احســاس بالوحـدة. قلبـك وغيـرت حتـى مظهــرك
بلت مع يسوع وأدركت أنه اتبناك فـي عيلتـه وٕانـه وبعدها اتقا. مشيش زي ما خططت له، ولقيت نفسك وحيد

أو يمكــن ابتليــت بــالخزي مــن ماضــيك، ووصــلت مرحلــة إنــك جربــت كــل حاجــة علشــان . معــاك وبيهــتم بيــك
ولمــا اتقابلــت مــع يســوع أدركــت إنــك تقــدر تنســى ماضــيك ألنــه غيــر كــل . تتغلــب علــى ماضــيك ومــا قــدرتش

  .حاجة علشانك، علشان تتقدم بحرية في مستقبلك
  

مـش . إزاي نجـذب الرجـال والسـتات المـوظفين، المجـروحين، الفقـراء، األغنيـاء.. احنا كنايسنا اتملـت ببـرامج
لكـن لمـا . لكـن علـى الـرغم مـن كـده، لسـه بـنحس إننـا مـش مـؤهلين لمشـاركة البشـارة. باقول إنها برامج سيئة

علشـان كـده، . بـرامج ديشـخص لإليمـان بالمسـيح، مـن غيـر أي مـن ال ١٠٠رحت جنوب شرق آسيا، قـدنا 
إدالــك . مــش قــادر غيــر إنــي أفكــر إن اهللا وهــب كــل واحــد مننــا عطيــة متفــردة بالفعــل علشــان نشــارك إيماننــا

فــ ليـه مـا نتمسـكش بقصـتنا، وعالقتهـا بقصـة اهللا، ونحـس بحريـة إننـا نشـاركها . قصة مرتبطة بقصته األكبـر
  مع غيرنا؟
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أنـا نشـأت .. دي قصـتي. م إنـه يصـيغ قصـته بصـورة مشـابهةخلوني أشارككم بقصتي، وأشجع كل واحد منك

جــه . عنهـااتكلمنـا  فـي بيـت مسـيحي، أبويـا وأمـي كــانوا نـاس أتقيـاء، فمـا كـانش فــي حيـاتي درامـا مـن اللـي 
كنــت مقتنــع إن لــو قــدرت أعمــل حاجــات كويســة . اعمــل: وقــت كانــت حيــاتي فيــه تــتلخص فــي كلمــة واحــدة

لكـن لمـا اتقابلـت . سـعيت جامـد، هـا أقـدر أبقـى مقبـول قـدام اهللاتخيلـت لـو . كفاية، ها أقدر أكسب رضـا اهللا
هـو . مع المسيح، اكتشفت أن المسيحية مش بتدور حوالين إيه اللي المفروض أعملـه، إنمـا يسـوع عمـل إيـه

الحـق ده كـان ثـوري فـي حيـاتي، . المجانيـة كل اللي كنـت محتاجـه هـو إنـي أقبـل عطيـة نعمتـه. سعى بدالي
لسـه بـاالقي نفسـي باحـاول أعمـل . وعلشان أكون صريح معاكم، دي لسه قصتي لحد دلـوقتي. ألبدوغيرها ل

الحاجــات الصــح، وأبقــى علــى مســتوى المعــايير المحطوطــة حواليــا، ولســه بــاالقي يســوع بيفكرنــي إنــه عــايز 
  .يأدي العمل عني، لو سمحت له

  
بتوضـح االخـتالف اللـي يسـوع عملـه فـي وأتمنـى إنهـا تكـون . دي قصتي، باختصـار، وأتمنـى تكـون ببسـاطة

أتمنــى تكــون مفهومــة، وأتمنــى إنــي أكــون اتجنبــت المصــطلحات والتعبيــرات اللــي ممكــن تكــون مــش . حيــاتي
أتمنى في الوقت اللي جاي، تحـاول . واعتقد إنها بتلخص االختالف اللي المسيح عمله في حياتي. مفهومة

أشجع كـل واحـد مننـا كأتبـاع المسـيح إننـا . أقل، واكتبهاكلمة أو  ١٠٠تصيغ قصتك بطريقة مشابهة، يمكن 
تقـــدروا تحـــافظوا علـــى ســـرية قصصـــكم، لكـــن الهـــدف مـــن . ، كـــأفراد أو آبـــاء وأمهـــات مـــع أوالدنـــانعمـــل كـــده

الهــدف إننــا نكــون عــايزين نشــارك . السلســلة دي إننــا نشــارك بقصــص إيماننــا دي، مــش نحــافظ علــى ســريتها
  .اللحظات اللي جاية، ابتدي فكر في قصتكعلشان كده، في . بقصص إيماننا

  
  


