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  الحلقة الثانية: السكنى

  هوية التلميذ 

  ديفيد بالت. د

  
ســالة ألهــل كولوســي، االصــحاح ، خلينــي أدعــوك تفــتح الر )وأتمنــى إنــه يكــون معــاك(مقــدس  باكتــ لــو معــاك

 أربــعهنكــون بنركــز أوي علــى . ٢٧ :١بنركــز علــى آيــة واحــدة، كولوســي  هنكــون. ٢٩لـــ  ٢٤مــن عــدد  األول
نفهمهـم بكـل مـا فينـا، أصـدق ياء ويقدروا يغيروا حياتنا وأنا أؤمـن انـه لـو قـدرنا كلمات بساط وأقو أربع . كلمات

  . هتحصل ثورة تامة في حياتنا. انه هتحصل ثورة في حياتنا المسيحية
ش حيـــاة نفكـــر كـــويس فـــي معنـــاهم، بيتكلمـــوا عـــن إزاي نعـــيكلمـــات دول و  ربـــععـــايز نكـــون بنركـــز أوي فـــي األ

، بــولس بيكتــب للكنيســة اللــي فــي ٢٤وعــدد  ١فــي كولوســي اصــحاح . حللمســي أتبــاعالمســيح، إزاي نعــيش ك
  :كولوسي وبيقول

  
ــُل َنَقــاِئَص َشــَداِئِد اْلَمِســيِح ِفــي ِجْســِمي َألْجــِل َجَســِدِه، الــ٢٤" ــِذي اآلَن َأْفــَرُح ِفــي آَالِمــي َألْجِلُكــْم، َوُأَكمِذي ُهــَو ال

ـــا َخاِدًمـــا ٢٥اْلَكِنيَســـُة،  ـــِة اهللاِ الِتـــي ِصـــْرُت َأَن ـــي َألْجِلُكـــْم، ِلَتْتِمـــيِم َكِلَم ـــا، َحَســـَب َتـــْدِبيِر اِهللا اْلُمْعَطـــى ِل ـــر ٢٦. َلَه الس
ــْد ُأْظِهــَر ِلِقديِســيِه،  ــُه اآلَن َق ــاِل، لِكن ــُذ اَألْجَي ــُذ الــدُهوِر َوُمْن ــا ُهــَو ِغَنــى ٢٧اْلَمْكُتــوِم ُمْن َفُهْم َم ــِذيَن َأَراَد اُهللا َأْن ُيَعــرال

الِذي ُنَناِدي ِبـِه ُمْنـِذِريَن ُكـل ِإْنَسـاٍن، َوُمَعلِمـيَن ٢٨ .اْلَمِسيُح ِفيُكْم َرَجاُء اْلَمْجدِ ْجِد هَذا السر ِفي اُألَمِم، الِذي ُهَو مَ 
ْمـُر الـِذي َألْجِلـِه َأْتَعـُب َأْيًضـا األَ ٢٩. ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوعَ  الً ُكل ِإْنَساٍن، ِبُكـل ِحْكَمـٍة، ِلَكـْي ُنْحِضـَر ُكـل ِإْنَسـاٍن َكـامِ 

 ".ُمَجاِهًدا، ِبَحَسِب َعَمِلِه الِذي َيْعَمُل ِفي ِبُقوةٍ 

ا نشـــوف الحيـــاة هـــدلـــوقتي . اْلَمِســـيُح ِفـــيُكْم َرَجـــاُء اْلَمْجـــد، ، أربـــع كلمـــات فـــي وســـط اآليـــة دي٢٧:١كولوســـي 
، اْلَمِســيُح لمــا نبتــدي نفهــم الحقيقــة دي والصــورة ديع انــه أنــا مقتنــ. المســيحية مــن خــالل األربــع كلمــات دول

أنــــا مقتنــــع انــــه أكتــــر الحقــــايق . ِفــــيُكْم َرَجــــاُء اْلَمْجــــد، ده هيغيــــر الطريقــــة اللــــي بنــــبص بيهــــا لحياتنــــا المســــيحية
 هـــاأبعادواللـــي مـــع ذلـــك أغلـــب المـــؤمنين لســـه مـــش فـــاهمين  المســـيحية األساســـية موجـــودة فـــي الكلمـــات دي

  ."اْلَمِسيُح ِفيُكْم َرَجاُء اْلَمْجد"نحلل كلمة كلمة في  ناو فخل. تهاوحقيق
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 ينهمافـالزم نكـون . سـيح، بتبتـدي بالمسـيحالحيـاة المسـيحية هـي حيـاة تتعـاش بقـوة الم ".المسيح"نبتدي بكلمة 
كانـت  التعـاليم ديو . ة فـي الكنيسـةكاذبـعشـان كـانوا بيواجهـوا تعـاليم  كولوسـيأن بـولس كتـب الرسـالة لكنيسـة 

وهـو ده اللـي بنشـوفه . هدد انها تضعف من شأن أساس إيمانهم، خاصـًة انهـا بتضـعف مـن شـخص المسـيحبت
بيحصل في اصحاح واحـد وفـي الرسـالة كلهـا، لكـن بالـذات فـي االصـحاح األول بيرسـم لنـا صـورة عـن سـيادة 

  . المسيح
  

وتشـوفوا  ١٥معايـا لعـدد  عـايزكم ترجعـوا. الكتاب المقـدس فيصور المسيح أجمل ا صورة من نبيرسم لبولس 
. هـو صـورة اهللا." الـِذي ُهـَو ُصـوَرُة اِهللا َغْيـِر اْلَمْنُظـوِر، ِبْكـُر ُكـل َخِليَقـةٍ ١٥"بيقول،  ١٥عدد . صورة المسيح هنا

هــو مــاتخلقش . مــش معناهــا انــه ُخِلــق وهــو ده اللــي هنوصــله فــي العــدد اللــي بعــده. كلمــة بكــر تــوحي بالســمو
المســيح هــو اهللا أظهــر فــي الجســد، بصــوا . هــو صــورة اهللاهــو بكــر كــل خليقــة، . يقــةلكنــه أســمى مــن كــل الخل

هـو اهللا ُأظهـر فـي الجسـد، هـو ."  َفِإنُه ِفيِه َيِحل ُكل ِمـْلِء الالُهـوِت َجَسـِديا٩"بيقول، . ٩وعدد ٢على اصحاح 
  .يءهو خالق كل ش، بنشوف انه ١٧و ١٦ي االصحاح األول، عدد وف. صورة اهللا

  
ــُه ِفيــِه ُخِلــَق اْلُكــل ١٦"بيقــول،  ١٧و  ١٦عــدد  ــَماَواِت َوَمــا َعَلــى اَألْرِض، َمــا ُيــَرى َوَمــا َال ُيــَرى، : َفِإن َمــا فــي الس

ل َشـْيٍء، َوِفيـِه الِذي ُهَو َقْبـَل ُكـ١٧. اْلُكل ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلقَ . َسَواٌء َكاَن ُعُروًشا َأْم ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت َأْم َسَالِطينَ 
 هــو . الخــالق اهــو ماكــانش بــس الخــالق، لكنــه دايًمــ. المســيح هــو خالقــك. يءهــو خــالق كــل شــ. "َيقُــوُم اْلُكــل

السـبب . لو هو شال إيده من الخليقة، كـل حاجـة توقـف. ة بسببهكائن شياءكل األ. بيحافظ على وجود الخليقة
السـبب . بالشـكل ده هـو ان المسـيح بـيحفظ وجـوده موجود في مكانهرع اللي في الجناين الز الوحيد اللي يخلي 

هــو بيحمــل كــل . هــو بــيحفظ وجــود الكــل. الوحيــد ان أى واحــد فينــا بيتــنفس هــو انــه بيمــدنا بــالنفس ده دلــوقتي
خـــالق كـــل  هـــو صـــورة اهللا،. المســـيح هـــو اللـــي خلقنـــا. وخـــالق كـــل األشـــياء مـــن البدايـــة للنهايـــة. ااألشـــياء مًعـــ

  . الخليقة
  
الِذي ُهَو اْلَبـَداَءُة، ِبْكـٌر ِمـَن اَألْمـَواِت، ِلَكـْي . اْلَكِنيَسةِ : َوُهَو َرْأُس اْلَجَسدِ ١٨"بيقول،  ١٨عدد  .هو رأس الكنيسةو 

ــدًما ِفــي ُكــل َشــْيءٍ  انــه  إحنــا اتكلمنــا عــن انــه إزاي إحنــا جســد المســيح وهــو الــرأس وده يعنــى." َيُكــوَن ُهــَو ُمَتَق
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 -٣خــالق كــل الخليقــة،-٢، صــورة اهللا -١هــو. يســود، مــش بــس علــى كــل الخليقــة، لكنــه يســود علــى الكنيســةب
  .رأس الكنيسة

  
َوَأْن ُيَصـاِلَح بِـِه اْلُكـل ٢٠َألنُه ِفيِه ُسر َأْن َيِحل ُكل اْلِمْلِء، ١٩"بيقول،  ٢٠و  ١٩في عدد  .ص العالملمخ -٤و

ــَدِم َصــِليِبِه، ِبَواِســَطِتِه، َســَواٌء َكــانَ ا الً ِلَنْفِســِه، َعــامِ  ــْلَح ِب ــَماَواِت : لص ح المســي"  .َمــا َعَلــى اَألْرِض، َأْم َمــا ِفــي الس
الطريقـة الوحيـدة اللـي بيهـا أي حاجـة اتخلقـت ممكـن تتصـالح مـع اهللا،  مش بـس خلـق كـل األشـياء،  لكـن هـو
صـورة المسـيح فـي رسـالة  هـي دي. لخليقة كلهـاا ..هو مخلص العالم. من خالل دمه المسفوك على الصليب

يغيـر كـل ا ، يبقـى أكيـد هـالً ولو المسيح اللي بنتكلم عليه هنا موجود في حياتك فع. كولوسي االصحاح األول
  . حاجة بالكامل

  

المســيح  كمــان هــي حقيقــة انــه المســيح ده مــش بــس موجــود فــي حياتنــا لكــن ١فــي كولوســي  ٢٧جمــال آيــة 
صـورة اهللا الـذي ال ُيـرى، خـالق كـل الخليقـة، رأس الكنيسـة، ومخلـص العـالم . في األمـر دهروا كف. بيسكن فينا

اهللا بيخلصــنا مــن . المســيح ده بيســكن بــداخلك. هــو عــايش جــواك، هــو بيســكن داخلــك. بيســكن فيــك كمــؤمن
ن ب مـــن بـــيمـــاتخليش الحيـــاة تتســـر . قـــوة المســـيحالمســـيحية بتتعـــاش بالحيـــاة . خـــالل مفهـــوم انـــه يعـــيش جوانـــا

، لــو انــت صــدقت فــي المســيح ده انــه يخلصــك مــن كــل خطايــاك، يبقــى هــو مكانــك مهمــا كــانمطــرح . إيــديك
قــوة  هـي حيــاة قائمـة علـىالمسـيحية الحيــاة و . حياتـك مسـكن ليــه، دي حقيقـة كبيـرة أوي ىهـو خلــ. بيسـكن فيـك

قــوة  ي حيــاة قائمــة علــىهــالمســيحية الحيــاة ... إزاي ده يــنعكس علينــا؟ معنــاه إيــه انــه يعــيش جوانــا؟  .المســيح
  وده النقطة كانت االولى .المسيح

  

 ٢٧و  ٢٦دلوقتي الصورة اللي بيكلمنا عنها بولس في عـدد  .هي المسيح داخلك. ، هي حياة متغيرةاوثانيً 
هي مش صورة حاجة اهللا كـان نـاوي يخبيهـا وفجـأة السـر  اومبدئيً . سر كان مخفي ومكتوم. عن السر المكتوم
  . لحظتنا دي لحدة هو كان مستني يعلنها على مر تاريخ الفداء اتعرف لكنها حاج
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وعـدد  ١لمـا توصـل لكولوسـي  افيه صورة عن اهللا كانـت موجـودة عنـد قديسـين العهـد القـديم وبتختلـف تماًمـ
. وبتـدينا صـورة مختلفـة عـن اللـي كانـت موجـودة قبلهـا كتـابدامنا فـي القـحقيقة مذهلة اللي موجـودة  دي. ٢٧

اعملـوا رحلـة فـي صـفحات العهـد القـديم . فكروا في األمر معايا. م بُيعلن والسر هو المسيح جواكالسر المكتو 
  . وبصوا على عالقة اهللا مع شعبه

علن مـرة الحقيقـة اللـي بـتُ  .علن مرة تاني هي ان اهللا هو بيظهر رحمته ومحبته ونعمته لشـعبهتُ الحقيقة اللي ب
، أنـا معـاك ٢٦فـي تكـوين . بيقول أنا معاك يا ابـراهيم ١٥و  ١٢في تكوين اصحاح . هي ان اهللا معاك تاني

  . كان الرب مع يوسف ٣٩في أربع مرات مختلفة في تكوين . ، يعقوب أنا معاك٢٨تكوين . يا اسحق

هـأكون معـاك يـا : يقول إزاي أقدر أطلع واتكلم مع فرعون؟ والـرب بيقولـهموسى لما توصل لسفر الخروج، 
مـرتين ". ال أهملك وال أتركـك. كما كنت مع موسى أكون معك"قيادة الشعب ليشوع،  مموسى َسل ولما . موسى

يقــول لجــدعون، هتــروح تحـــارب و  .ا معــك، ماتنســاش أنــا معــكنــأ: ، بيقولــه٩لعــدد  ١مــن عــدد  ١فــي يشــوع 
  . نت مع داود هأكون معاكيا سليمان، زي ما ك. ود أنا معاكيا دا .ماتنساش ده. ا معاكنيانيين وأيدالم

. ماتخــافوش. ليــه؟ ألن أنــا معــاكم. ختلفــين، إشــعيا وٕارميــا ماتخــافوشموبيكررهــا تــاني مــن خــالل األنبيــاء ال
اهللا مـع شـعبه، اهللا بيسـكن مـع شـعبه، اهللا . هي ديه الحقيقة الموجودة في كل العهد القديم .ليه؟ ألن أنا معاكم

  . كان معاهم صورة هللا. مجده مأل الهيكل. بيخيم مع شعبه في الهيكل

معنـاه إيـه؟ اهللا " نوئيـلويـدعون اسـمه عما"ل، يتقالما تيجي للعهد الجديد بتالقي يسوع بيظهر في الصورة و 
هنـا تظهـر ." َبْعـدُ  الً َأَنا َمَعُكْم َزَماًنا َقِلي"بيقول،  ٣٣ :١٣ لكن بتيجي ليوحنا. و المسيحصورة مين ه دي. معنا

   ؟يسيبناا اهللا اللي معانا ه .عالمات استفهام

 نشـوف ..الصورة اللـي بتتكـرر فـي العهـد القـديم ان اهللا معانـامن و  ١كولوسي اصحاح نشوف من وبعدين 
خـــد بالـــك، بـــُيعلن ليـــك، الســـر بـــُيعلن ليـــك . دهـــور وأجيـــال لكـــن بـــُيعلن لقديســـيه منـــذان ده هـــو الســـر المكتـــوم 

بب سـرور عظـيم هللا انـه يعلـن بـين األمـم ده كـان سـ". اهللا ُسـرَ "بيقـول ان  ااهللا اختار انه يعلنه، حرفًيـ. النهارده
أكتــر حقيقــة مذهلــة فــي  مقتنــع ان ديوأنــا . مــش بــس اهللا معــاك لكــن المســيح بــداخلك .عظمــة ومجــد الســر ده

  . المسيح بداخلك مش أي حد. الكتاب المقدس



٢ السكنى  

5 

مسـيح، نـت ليـك الوأ. بيتكلم عن األمم، األمم الـوثنيين اللـي ماكـانوش جـزء مـن شـعب اهللا المختـاركان هنا 
حيــاة فــي قلــوب و يســكن ا وهــو هــ. صــورة اهللا الغيــر مرئــي، خــالق الخليقــة كلهــا، رأس الكنيســة ومخلــص العــالم

هــي ديــه الصــورة هنــا، . هــو بيســكن جــواكم. هــم هيكونــوا المكــان اللــي بيســكن فيــه. األمــم الــوثنيين مــع اليهــود
  .المسيح فيكم رجاء المجد

ومـــش بنـــدرك أد إيـــه . تهم المســـيحية بعيـــد عـــن الحقيقـــة ديحيـــا أنـــا مقتنـــع ان كتيـــر مننـــا بيحـــاولوا يعيشـــوا
صــورة المســيح . أنــا مقتنــع بـــ ده عشــان الطريقــة اللــي كتيــر مننــا بيعيشــوا مســيحيتهم بيهــا .الحقيقــة دي عظيمــة

 هـو مـات مـن. أنا مقتنع ان أغلبنـا بيؤمنـوا ان يسـوع مـات مـن أجـل غفـران خطايانـا. بداخلك بتغير كل حاجة
لكـن عـايز أفكـركم انـه . وهـو مـات فعـال مـن أجـل غفراننـا. حاجـة كويسـة ودي ،وٕاحنـا بنصـدق ده أجل غفراننا

يسـوع مـات مـن . الحقيقـة هي دي. مات عشان يقدر يعيش جواك ماماتش بس عشان يغفر لك خطاياك، هو
وقــام مــن القبــر عشــان يقــدر  ،يســوع مــات علــى صــليب مــن أجــل خطايــاك. يقــدر يعــيش جــواكأجلــك عشــان 

علــى أد روعــة حقيقــة انــه بيخلصــنا مــن  –دلــوقتي هــو أصــبح مــش بــس مخلــص . حياتــه مــن خاللــكيعــيش 
  . هو بداخلنا وهو حياتنا. ، هو مش بس مخلصنا، لكنه حياتناأعزائي. مش كل حاجة خطايانا، لكن دي

كلمـوا كلهـم بيت ..درسـهمونقـرأ عـنهم، نمـن أبطـال اإليمـان اللـي ب كثيـرالقـي نر التـاريخ، دابص علـى مـنـلما 
حيــاة المســيح ب متعلــق، لكنــه متعلــق بــيهمان األمــر مــش فيهــا عــن نقطــة معينــة فــي حيــاتهم المســيحية بيــدركوا 

سـبع  عـدب. األحيـاء الفقيـرةوفـي فـي لنـدن  بيخدمهو كان قائد  –قال كده  Ian Thomas إيان توماس. فيهم
لدرجـة  اروحًيـالتـام حلـة مـن اإلرهـاق أنا وصـلت لمر "وقال، . وكان بيعمل حاجات كتير وقتها من إيمانهسنين 

أنــا مقتنــع ان كتيــر مننــا النهــارده بيعملــوا كــل حاجــة فــي حيــاتهم ". إنــي حســيت انــه مفــيش فايــدة مــن االســتمرار
  .في إرهاق تام

. دام ربنـا وبكيـت فـي يـأس شـديدقـعـت علـى ركبـي كوفي ليلة في شهر نوفمبر، فـي نـص الليـل، ر " :يكملو 
ان حيـــاتي  اأنـــا مقتنـــع تماًمـــ. أنـــا بحـــب يســـوع المســـيح. نلـــت الخـــالصا عـــارف إنـــي آه يـــا اهللا، أنـــ: وقلـــت لـــه

فـي الليلـة ديـه، "وقـال، ." أنـا حاولـت بكـل جهـدي وفشـلت فشـل ذريـع. وكنت عايز أخدمك بكـل قلبـي. إتغيرت
فــي  أنــا أقــدر أقــول بأمانــة ان الرســالة اللــي ســمعتها ســاعتها عمــري مــا ســمعتها مــن بشــر. حاجــات حصــلت

والــرب وضــح لـــي . المســيح هــو حياتنـــا نإببســاطة فــي الليلـــة دي واجهنــي برســالة الكتـــاب المقــدس   .حيــاتي
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نيابـة لوبا عـيش لـيحاولـت بالتأكيـد ت تدول أنـفي السبع سنين ‘: قال لي .من خالل دموع المرارةليلتها األمر 
أنــا صــحيت : "لويكمــ شــايفين الفــرق؟ ."’مســتني أعــيش مــن خاللــكســبع ســنين  فــي حــين إنــي بقــى لــي ،يعنــ

  ." ولقيت ان حياتي إتغيرت بالكاملالصبح تاني يوم 

 ا كـل اللـي عملــه؟إيـه السـر ور  وســألتوا. قبـل كـدهGeorge Moller لرلسـمعتوني بـأتكلم عـن جـورج مـو 
. ن جورج مـوللر، آرائـه، حاجاتـه المفضـلة، ذوقـه وٕارادتـهُمت ع. يوم أنا مت عن نفسي في" :هو وقال جاوب

ومـن سـاعتها . حابت عـن الموافقـة أو اللـوم حتـى مـن اإلخـوة واألصـُمـ. استحسانه واسـتنكارهت عن العالم، مُ 
  ". كنت بأدرس بس عشان اثبت إني مقبول عند اهللا

رته يعنــوان ســـ. كلهـــا بتــتكلم عـــن إرســاليته للصـــين Hudson Taylorالســيرة الذاتيــة لــــ هادســون تيلـــور
النقطــة اللــي أدرك فيهــا ان  ولســر اللــي ورا حياتــه وخدمتــه هــوا". الســر الروحــي لـــ هادســون تيلــور"الذاتيــة هــو 

غنــى المســيح الــذي ال  الفــائق لــألدراك،ه غنــى المسـيح اســماللــي يعتمــد علــى الغـرض مــن حياتــه كلهــا هــو انـه 
كتبهــا وقــال انهــا حررتــه وخلتــه يــدرك ان كــل حاجــة عملهــا  رســايلواتكلــم عــن . فيــه حده كــان المســي. ينضــب

هــي ديــه الصــورة . هــو كــان بيعــيش مــن خاللــه. وشخصــيته، لكــن ده كــان المســيح فيــه إرادتــهحســب ماكــانتش 
  . يسوع مات من أجلك عشان يعيش جواك. دامناقاللي 

ان التغييــر الروحــي أنــا مقتنــع  .يفــوت علينــااألمــر  اللــي خلــى فــي رأيــي الســببدلــوقتي أنــا عــايز أوريكــم 
صـــورة  تخيلــوا.   . بيحصــل مــن جــوه لـــ بــره. ،٢٧:١علــى كولوســي  ابنــاءً  الحقيقــي بيحصــل مــن جــوه لـــ بــره

والمســيح بيــأثر . أفكارنــايــأثر علــى إزاي المســيح ب ..أول دايــرة أفكارنــا. كــزدوايــر متحــدة المر  حواليهــالمســيح ل
وهي بالتأكيد بتتـأثر بالطريقـة . الطريقة اللي بنحس بيها. مشاعرناها، على الدايرة اللي بعدها، ممكن تكتبوا في

الـدايرة .  بيتـأثر بأفكارنـا ومشـاعرنا جسـدنااللـي بعـدها، . اللي بنفكر فيه بيأثر علـى مشـاعرنا. اللي بنفكر بيها
بنتصــرف  ادايًمــ إحنــا الحاجــات اللــي بنعملهــا، اللــي بنختــار اننــا نعملهــا،. بتتــأثر بكــل ده إرادتنــااللــي بعــدها، 

بتتوافـق مـع  احياتنـا دايًمـ. بيـه بنـؤمنبنعـيش اللـي  اإحنـا دايًمـ: حقيقـة جوهريـة دي. بيـه بنؤمنعلى اللي  ابناءً 
  . داتنامعتق

 أنــا افتكــر ان دي". تظهــر فــي حيــاتيفيــه حاجــات كتيــرة أوي بأصــدق فيهــا لكنهــا مــش ب" :قــوليممكــن  حــد
بنعــيش علــى حســب اللــي  األننــا دايًمــ ،ي الحاجــات ديــه بجــدنــت مــش بتصــدق فــعالمــة تــدل علــى حقيقــة انــه ا
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تقــدروا الــدايرة الخارجيــة،  ،وفــي االخــر. بتــأثر علــى طريقــة تواصــلنا مــع بعــض، عالقاتنــا إرادتنــا. بنصــدق فيــه
اللـي بيحصـل هنـا هـو انـه لمـا . هاعلشـاناإلرسالية اللـي بنعـيش ألن كل ده بيأثر على . اإلرسالية تقولوا عليها
أفكارنــا، مشــاعرنا، أجســادنا، إرادتنــا،  :نــاأثر علــى هويتبيــ المســيح فــي المركــزتالقــي  ،الصــورة ديتــبص علــى 

الصــــورة اللــــي بتشــــوفها لمــــا نفكــــر فــــي  دي ي، هــــعالقاتنـــا مــــع النــــاس وبــــاألخص إرســــاليتنا أو هــــدف حياتنــــا
  .  المسيحية

علـــى  بنركـــز ،حولينـــااس اللـــي للنـــ. بنركـــز طاقاتنـــا علـــى إيـــه؟ إحنـــا بنركـــز طاقاتنـــا علـــى الـــدواير الخارجيـــة
أو  العالقات، إزاي أكون زوج أو زوجة أحسن؟ محتاج أشتغل على جوازي أو محتـاج أشـتغل علـى كـوني أب

وبنالقــي . محتــاج أشــتغل علــى صــداقاتي. لالرتبــاط علشــان لجــنس األخــرل محتــاج أشــتغل علــى مقــابلتي. أم
  . على عالقاتنا وٕارادتنامناطق في صداقاتنا بتخلينا نحتاج نشتغل 

. إحنا عارفين انـه فيـه حاجـات كتيـر محتـاجين نعملهـا كمـؤمنين، المفـروض نكـون بناخـد خلوتنـا الشخصـية
فبالتـالي بنحـاول نفكـر إزاي .. المفـروض نعمـل كـذا وكـذا. المفروض نقضي وقـت فـي الصـالة ودراسـة الكلمـة

خللي اأعمــل إيــه؟ إزاي أكــون بــ .لــي انــا بأعملهــالحاجــات التانيــة الأكــون بأعمــل الحاجــات دي فــي وســط كــل ا
سلوك وعادات في حياتي؟ إحنا عارفين إننـا المفـروض نكـون أنقيـاء فـي أجسـادنا فنفكـر، طيـب  الحاجات دي

وبنقـــول، طيـــب، إزاي . المفـــروض أعمـــل إيـــه عشـــان أبقـــى نقـــي؟ كـــل واحـــد فينـــا بيصـــارع مـــع خطيـــة مختلفـــة
ومشــاعرنا وأفكارنــا فــي وســط ؟ العالنيــةأو إزاي أغلــب الخطيــة  نيــةالفالهــأكون بأحــاول أتغلــب علــى الخطيــة 

وبتيجيلنـا لحـد عنـدنا، إزاي نحـافظ انـه يكـون فينـا فكـر المسـيح؟ فــ العالم اللي حوالينا اللي فيـه متـوفرة ومتاحـة 
 نــا علــى إزاي نظــّبط كــل الحاجــات دي وبنحــاول نخلــي الحاجــات دياللــي إحنــا بنعملــه هــو اننــا بنضــيع طاقات

اللـي إحنـا بنعملـه  بالتـالي كـلو  .ونحـاول نعـيش الحيـاة المسـيحية. تماشى مع الحق اللـي فـي الكتـاب المقـدست
وبنتكلم عن إزاي محتاجين نعيش أحسن ونـّروح مـن هنـا  هو إننا نروح لحلقات درس الكتاب ونحضر التسبيح

. الحاجــات العمليــة ديهــد اننــا نعمــل وســاعات بنتع. بحاجــات عمليــة محتــاجين نعملهــا عشــان نعــيش أحســن
. بتختفــــي بســــبب تعهــــدات تانيــــة لقينــــا اننــــا الزم نعملهــــا انــــه بعــــدها بأســــبوعين، التعهــــدات ديالمشــــكلة هــــي 

لمســـيحية وباســـتمرار بنشـــتغل علـــى الـــدواير الخارجيـــة ديـــه وكنتيجـــة لكـــده، كتيـــر مننـــا محبطـــين فـــي حياتنـــا ا
  . هاويائسين ومهزومين في
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. تعيشـــها ة مســـتحيلة، ماتقـــدرشيالســـبب هـــو ان الحيـــاة المســـيح .الم دهأنـــا مـــؤمن انـــه فيـــه ســـبب ورا الكـــ
وتخلــي كــل حاجــة فــي مكانهــا المظبــوط،  ت ديماتقــدرش تصــلح الحاجــا. بقوتــك ماتقــدرش تعــيش الحيــاة دي

انـه يكـون بيعـيش هـي المسـيح،  تظهـرالحاجـات دي  الطريقة الوحيـدة اللـي إن. .مة انها تكون كدهوهي ُمَصم
عشـان يخلـي ده  فعـالً  وجمـال الموضـوع انـه جـواك. الوحيـد اللـي قـدر يعـيش الحيـاة المسـيحيةألنه هـو . جواك

  .الزم ناخد بالنا من األمر ده. ك ويكون أمر حقيقي بالنسبة ليكل يحصل

حتـي لـو انـت مـؤمن، خـد "بيقـول . أنا لما قريت الكالم ده، حسـيت باإلدانـة. اسمعوا إيان توماس بيقول إيه
ديت تعرفــــه وتقبلــــه بأمانــــة كفــــادي اهللا والــــرب يســــوع المســــيح وابتــــلقيــــت ممكــــن تكــــون . سبالــــك مــــن فــــخ إبلــــي

للسر المكتـوم فـي المسـيرة مـع اهللا وسـمحت ليـه انـه يكـون جـواك، هـو  دخلتش لكن مع ذلك، إذا ما. ومخلص
ف تســعى انــك تكــون تقــي بإنــك تخضــع نفســك لقواعــد ونظــم خارجيــة وهتكــون بتتكيــ اهــ ..أصــل صــورته جــواك

مجتمعات مسيحية معينة انـت اخترتهـا وبتتمنـي انـك تكـون مقبـول  مع أنماط سلوكية مفروضة عليك من جهة
ورا البـر، هتكـون  كوفـي سـعي. ارسـة الـدين بقـوة الجسـدالعـادات الوثنيـة لمم هتكـون بتخلـد وبالطريقـة دي. فيها

  !زنا! أويتشبيه قاسي ." من المسيحللمسيحية أكتر  بترتكب الزنا من خالل تكريمك

 عشــان كــده بأشــجعكم النهــارده. تكــريم المســيحية أكتــر مــن المســيح. الكنيســة ككــل بتقــع فــي الفــخ ده، الزنــا
المسـيح، صـورة : "وحيـاتكم تفهـم الحقيقـة الكبيـرة ديقلـوبكم  واخلـ ..بطلـوا. ا تعيشوا الحياة المسـيحيةانكم تبطلو 

خلـي المسـيح يعــيش  ". ينضـب وال فـائق اإلدراكغنـاه  اهللا وخـالق الخليقـة كلهـا ورأس الكنيسـة ومخلـص العـالم
 ،ي الحيـــاة المســـيحية حقيقـــةمحاولـــة انـــك تخلــ فــــ ماتفضـــلش ُمســتنفذ فـــيلـــي نـــوره يضـــئ مــن خاللـــك، فيــك، خ

  .سيح فيك بيأثر على كل الحاجات ديالم. فيكون هو اللي بيعيشها فيك

وديــه حاجــة تحررنــا، . فــرق كبيــر بيــنهمفيــه . يغيــركانــه  إرادتــهلكــن  ،المســيح مــش انــه يخليــك أحســن إرادة
حتـى كتـب المسـاعدة الذاتيـة الروحيـة، نقـدر نبطـل نقـراهم عشـان مـش . كتب المساعدة الذاتية نقرادر نبطل نق

مهـــم إحنـــا أد إيـــه بنطبـــق الحاجـــات اللـــي بنقراهـــا فـــيهم، هنكـــون لســـه بنعـــيش مســـيحيتنا مبنيـــة علـــى القواعـــد 
. كدبـة مـن العـدو دي. حقيقـي وده مـش. هم، يبقى كل حاجة هتبقـى كويسـةلو قدرنا نطبق ..والقوانين والمبادئ

المســيح وحــده يقــدر يغيــر أفكارنــا، مشــاعرنا، أجســادنا وٕارادتنــا عشــان يكونــوا . المســيح وحــده هــو اللــي بيشــبع
  . بيكرموا ويمجدوا اهللا
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لكنــه . دة للحيــاةطريقــة أخالقيــة جديــهــو مامــاتش عشــان يــدينا . يغيــرككــده ســيب اهللا يقــوم بعملــه و  عشــان
إال إننــا نكــون مكــان ســكنى هــي المســيحية مــا . االثنــين فــي فــرق جــذري مــا بــين. مــات عشــان يــدينا حيــاة فيــه

اللـــي . المســـيح بيغيـــر فـــي مشـــاعرك فتبتـــدي تحـــس بـــاللي هـــو بيحســـه. أفكـــارك بيغيـــرالمســـيح فيـــك . المســـيح
أجسـادنا فنكـون مـش يغيـر المسـيح نـه؟ هيحصل، يا كنيسة، لما المسيح يكون المنبـع اللـي مشـاعرنا بتفـيض م

ألن . القداســة، لكـن هيكـون بينمــي قداسـته فينــا اللــي بتقـول ده هـو النقــاء وهـي دي قواعــد القـانون بنعـيش ضـد
  . القدوس هيكون قدوس فينا

ألننــا دلــوقتي نعــرف إرادتــه . علــى حســب إرادتــهبنتغيــرإحنــا . ١٢:١٢وبإرادتنــا نبتــدي نفكــر وتتحقــق روميــة 
أنا عارف انـه فيـه جـوازات . على الطريقة اللي بنتواصل بيها مع بعضنا ها وبتأثرعليها وبنستمتع بيوموافقين 

. المســيح، المســيح هــو رجاءنــا، هــو رجاءنــا الوحيــد. بتصــارع عشــان تصــمد، أنــا عــارف انــه فيــه ُأســر بتصــارع
مـن جـوه لــ بـره وهـي ديـه هـو بيأثرعلينـا . عشان كده بصـوا للمسـيح واعتمـدوا علـى غنـى المسـيح .مالمسيح فيك

  .الحياة المتغيرة

ــاة المتب ده اســمه .المســيح جــواك مــش بــس معــاك لكنــه جــواك. ده بيقودنــا للصــورة اللــي بعــدها ــةاالحي  . دل

   .دلةاالحياة المتبو هنتكلم دلوقتي عن  الحياة المتغيرة-٢بقوته، -١الحياة اللي بتتعاشاحنا اتكلمنا عن 

كــل واحــد مننــا مولــود . كلنــا اتولــدنا والطبيعــة الخاطيــة فــي أعماقنــا وأساســنا ..احنــا اتولــدنا بطبيعــة خاطيــة
لكــن إننــا عنــدنا الطبيعــة الخاطيــة، . مــش بــس إن إحنــا بنخطــي، مــش هــي ديــه المشــكلة. هوالخطيــة فــي أعماقــ

 دي. طبيعــة بتتجــه بعيــد عــن اهللا. بتتجــه ناحيــة نفســها وناحيــة الحاجــات اللــي فــي العــالم ة ديوالطبيعــ. كلنــا
إحنــا طبيعتنــا . دنالكــن هــو ده اللــي عنــ. يــا آدم وحــوا اجــدً  اشــكرً . الطبيعــة الخاطيــة اللــي كلنــا ورثناهــا مــن آدم

  . من الواضح في حياتنا كلنا اننا طبيعتنا خاطية. خاطية، كلنا

إننــا نعمـل حاجــات كويســة ونعمــل حاجــات بعلــى الــدواير الخارجيــة بنشـتغل ونتيجـة لكــده، مــش مهــم أد إيــه 
 أنـا. حاجـة كبيـرة أوي ودي. ودنا اسمها الطبيعة الخاطيةيبقى لسه عندنا مشكلة في أعماق وجا هنه ألصح، 

نــاس كتيــرة فــي الكنيســة ظبطــت أمــور فــي شــوية مــن الــدواير الخارجيــة وبيعيشــوا حيــاة مســيحية  مقتنــع أن فــي
غيرة أو صـــمجموعـــة وبيعملـــوا كـــل حاجـــة مســـيحية وبيتجـــوزوا مـــؤمنين وبيعلمـــوا مســـيحيين تـــانيين يمكـــن فـــي 

وأنــا أصــدق .  لكــن ُعمــر مــا كــان فيــه تغييــر فــي أعمــاقهموجــايين نتعبــد وبنعمــل كــل الحاجــات ديــه،  ،خدمــة
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برضه انه من الممكـن ان الواحـد يعمـل كـل الحاجـات اللـي المـؤمن بيعملهـا لكـن يكـون برضـه مـايكونش فـاهم 
  . أعماقه يغيرن المسيح إمعنى 

ـــَيُقوُلوَن ِلـــي" ـــاَرب : ِفـــي ذِلـــَك اْلَيـــْومِ  َكِثيـــُروَن َس ، َي ـــا َشـــَياِطيَن، ! َيـــاَرب ـــْيَس ِباْســـِمَك َتَنبْأَنـــا، َوِباْســـِمَك َأْخَرْجَن َأَل
  "!اْذَهُبوا َعني َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإني َلْم َأْعِرْفُكْم َقط : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُح َلُهمْ ٢٣َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقواٍت َكِثيَرًة؟ 

الطبيعــة الخاطيــة هــي اللــي فــي المركــز ألنــه حتــي نشــاطاتنا الدينيــة ممكــن . الزم ناخــد بالنــا مــن األمــر ده
يسوع بـدل حياتـه معانـا . جمال الموضوع هو انه ده مش االختيار الوحيد. تبقى متأصلة في الطبيعة الخاطية

يســوع بــدل حياتــه . لــى اليمــينعشــان كــده عنــدك الطبيعــة الخاطيــة علــى الشــمال وعنــدك الطبيعــة الروحيــة ع
خــد بالــك، هــو اخــد طبيعتنــا الخاطيــة وصــلبها وفــي . ده هــو روعــة اللــي المســيح عملــه علــى الصــليب. معانــا

ده تبــادل . هــو حطهــا جــواك، المســيح فيــك. عــة الروحيــةيبالط يهــ يوضــع روح اهللا ود. مكانهــا وضــع نفســه
وفـي المقابـل بـيحط . المـوت بالتحديـد، وبيتحملـه هـويسوع بياخد كل عواقـب طبيعتنـا الخاطيـة، . حياة بالكامل

  . روحه جوانا، الطبيعة الروحية

بتـــتكلم عـــن التفاعـــل بـــين الطبيعـــة  ، الفقـــرة دي١٦ :٥نرجـــع لغالطيـــة . وهـــو ده اللـــي بـــولس بيـــتكلم عنـــه
صـحاح اسـمعوا بيقـول إيـه فـي غالطيـة ا. الخاطية وبين الروح، اللي هو الطبيعة الروحية، بـين الجسـد والـروح

لُـــوا َشـــْهَوَة اْلَجَســـدِ : َوإِنَمـــا َأُقـــولُ ١٦": بيقـــول ،١٦ :٥ وِح َفـــَال ُتَكم وِح ١٧. اْســـُلُكوا ِبـــالر الـــر اْلَجَســـَد َيْشـــَتِهي ِضـــد َألن
وُح ِضد اْلَجَسِد، َوهَذاِن ُيَقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتى َتْفَعُلوَن َما َال ُتِريُدونَ  وِح َفَلْسـُتْم وَ ١٨. َوالر لِكـْن ِإَذا اْنَقـْدُتْم ِبـالر

  ."َتْحَت الناُموسِ 

وبعــد كــده بيقــول لنــا علــى ثمــر  ٢١لـــ  ١٩عــدد  مــنبيقــول لنــا علــى أفعــال الطيبعــة الخاطيــة  فــي الجــزء ده
َجَســَد َمــَع اَألْهــَواِء َولِكــن الــِذيَن ُهــْم ِلْلَمِسـيِح َقــْد َصــَلُبوا الْ ٢٤: "بيقــول ٢٤، بعــد كــده فـي عــدد ٢٢الـروح فــي عــدد 

  ."َوالشَهَواِت 

ــاِن ِســْحٌر َعــَداَوٌة ٢٠ِزنــًى َعَهــاَرٌة َنَجاَســٌة َدَعــاَرٌة : َوَأْعَمــاُل اْلَجَســِد َظــاِهَرٌة، الِتــي ِهــيَ ١٩" :١٩عــدد  ــاَدُة اَألْوَث ِعَب
، َوَأْمثَـاُل هـِذِه الِتـي َأْسـِبُق َفـَأُقوُل َلُكـْم َعْنَهـا َكَمـا َحَسـٌد َقْتـٌل ُسـْكٌر َبَطـرٌ ٢١ِخَصاٌم َغْيَرٌة َسَخٌط َتَحزٌب ِشـَقاٌق ِبْدَعـٌة 

وِح َفهُـــوَ ٢٢. ِإن الـــِذيَن َيْفَعلُـــوَن ِمْثـــَل هـــِذِه َال َيِرثُـــوَن َمَلُكـــوَت اهللاِ : َســَبْقُت َفُقْلـــُت َأْيًضـــا ـــا َثَمـــُر الـــر ـــٌة َفـــَرٌح : َوَأمَمَحب
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ــاُموٌس . َوَداَعــٌة َتَعفــفٌ ٢٣، ِإيَمــاٌن َســَالٌم، ُطــوُل َأَنــاٍة ُلْطــٌف َصــَالحٌ  َولِكــن الــِذيَن ُهــْم ٢٤. ِضــد َأْمثَــاِل هــِذِه َلــْيَس َن
وحِ ٢٥. ِلْلَمِسيِح َقْد َصَلُبوا اْلَجَسَد َمَع اَألْهَواِء َوالشَهَواِت  وِح، َفْلَنْسُلْك َأْيًضا ِبَحَسِب الر ا َنِعيُش ِبالرِإْن ُكن".  

بـولس بـيكلم النـاس اللـي فـي كنيسـة غالطيـة وبيقـول لهـم انكـم ُأعطيـتم الـروح جـواكم ومـع . أخبار سـارة دي
. مــــن األمــــر ده انــــتم اتحررتــــوا"وبيقــــول . ذلــــك كتيــــر مــــنكم لســــه عــــايش وكأنــــه لســــه عبــــد للطبيعــــة الخاطيــــة

  ". دلوقتي الروح جواكم. كوا بالروحلعة الخاطية تاني، اسيبماتعيشوش بحسب الط

ها نلمـدة طويلـة، كنيسـة يسـوع المسـيح اللـي بيسـك. مة موجهة لينا النهارده، وهي كلمـة مفيـدة، فيه كلأعزائي
وكولوســي  ٥لكــن روعــة غالطيــة . شــكلها بــالظبط زي اللــي بيســلكوا بحســب الطبيعــة الخاطيــةكــان المســيح، 

قـاش عبـد وماتب. بتصـبح عـاجزة، عـاجزة بالكامـل. انه لما تثق فـي المسـيح، طبيعتـك الخاطيـة بتتصـلب ٢٧:١
عشـان المسـيح مـش عبـد عـارفين ليـه؟ . صـدق فـي المسـيح ولسـه عبـد للخطيـةفينـا   مفـيش. للخطية من تاني

عشـان المسـيح غلبهـا وانـت  انـت مـش محتـاج تعـيش عبـد للخطيـة ديعلى ده،  فـ بناءً . للخطية والمسيح فيك
  . كمش محتاج تنتصر عليها عشان هو بالفعل انتصر عليها من أجل

اننـــا نحـــاول نهـــزم الخطايـــا واالحاســـيس اللـــي بنصـــارع معاهـــا، ألن المســـيح  معناهـــاالحيـــاة المســـيحية مـــش 
. لناللـي المسـيح دفـع تمنهـا عشـان يـديهالكن الحياة المسيحية هي اننـا نعـيش الحيـاة ا. خالص اهتم باألمر ده

بيقــول إيــه فــي . ع بــدل حياتــه معانــايســو . هــو بــدلها، وحــط الــروح فينــا. إحنــا ُمَخَلصــين مــن الطبيعــة الخاطيــة
  ." َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا َال َأَنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفي ٢٠"؟ ٢٠:٢غالطية 

المســيح بيعــيش فيــا والحيــاة اللــي . الحيــاة الخاطيــة مــش موجــودة، طلعــت مــن الصــورة .لبت مــع المســيحُصــ
هـو أخـد طبيعتـك الخاطيـة . ن بـ اللي أحبني وأسلم نفسه مـن أجلـيبعيشها دلوقتي في الجسد، بأعيشها باإليما

ليـه هـو عمـل كـده؟ ليـه . أعماقك ّغيرانت مابقتش في عبودية ألن المسيح فيك وهو . وصلبها على الصليب
  . المسيح بدل حياته بحياتنا؟ هو عمل كده عشان يتمم إرساليته من خاللنا

مـش بـنفس المعنـى، مـش ان . أنه صورة، كأنه التجسد من تانيلما المسيح يكون فيك، فك: الصورة كاآلتي
اهللا . صــورة التجســد هــي دي". االكلمــة صــار جســدً "إحنــا بشــر بالكامــل واهللا بالكامــل، لكــن التجســد مبنــي علــى 

هيسـكن فـي كـل واحـد مننـا وان كلمتـه  لما يسوع مشـي والسـر المكتـوم اتعلـن انـه. الكلمة صار جسد في يسوع
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هــي دي . ولمــا هــو يعــيش فينــا، هــيعلن عــن نفســه وعــن مجــده مــن خاللنــا. ل واحــد مننــاهتصــير جســد فــي كــ
  . روعة المسيح فيك

هــو بــيعلن عــن نفســه للعــالم مــن خــالل ان . إزاي اهللا بــيعلن عــن نفســه للعــالم؟ مــش انــه يســكن فــي الهيكــل
بالشــكل ده، خلينــي  الصــورة. والمســيح فينــا. إحنــا إعــالن طبيعــة المســيح لينــا. يســكن فيــك وفيــا. يســكن شــعبه

بـولس بيــتكلم عـن إيــه؟ فـي الفقــرة ديـه كلهــا، بـولس بيــتكلم عـن خدمتــه . ٢٤نرجـع لعــدد . علـى كــده لأديكـم مثــ
ـــاِئَص َشـــَداِئِد ٢٤" – ٢٤:١كولوســـي  – ٢٤وبيقـــول فـــي عـــدد  ـــُل َنَق ـــَرُح ِفـــي آَالِمـــي َألْجِلُكـــْم، َوُأَكم الـــِذي اآلَن َأْف

  ."ِل َجَسِدِه، الِذي ُهَو اْلَكِنيَسةُ اْلَمِسيِح ِفي ِجْسِمي َألجْ 

معنــاه إيــه الكــالم ده؟ . بــولس بيقــول انــه بيكمــل نقــائص شــدائد المســيح. عــايزكم تفكــروا فــي األمــر ده معايــا
الصــورة اللــي . أكيــد كــان معاناتــه كفايــةكفايــة؟  عــانىشــدائد المســيح، مــش المســيح يعنــي إيــه أكمــل نقــائص 

معاناتـه كانـت كافيـة . دفع تمن خطايانا بدمه المسفوك على الصليب لمسيحا ان ٢٠خر عدد النا في  رسمها
لنــا هنــا ان يســوع المســيح مــر بشــدائد ومــات علــى الصــليب عشــان يقــدر لكــن الصــورة اللــي بــولس إداها. ادً جــ

  . عشان يقدر يموت عن خطاياهم ويعيش فيهم. يعيش من خالل الناس

عـارف ان هدفـه هـو  كـانمـن السـجن فـي رومـا،  لرسـالة ديأثنـاء مـا بـولس بيكتـب ا لكن المشـكلة هـي انـه
انــه يوصــل الســبانيا ألنــه فيــه نــاس هنــاك فــي اســبانيا لســه مــايعرفوش الســر المكتــوم، مــايعرفوش ان المســيح 

   ..ماسمعوش عن الموضوع ده. مات من أجلهم

ــَر هَكــَذا٢٠" َي ا: َولِكــْن ُكْنــُت ُمْحَتِرًصــا َأْن ُأَبشعــايز أوصــلهم هنــاك . ٢٠:١٥روميــة " ْلَمِســيحُ َلــْيَس َحْيــُث ُســم
   . عشان السر ده الزم يتكشف لهم

انــه هيتكشــف لمــا أكمــل نقــص شــدائد المســيح فــي "دلــوقتي إزاي بقــى هيتكشــف لهــم الســر ده؟ بــولس بيقــول 
عشــان كــده . همــا محتــاجين يعرفــوا ده ومحتــاجين يشــوفوا ده فــي حيــاتي. المســيح دفــع تمــن خطايانــا". يمجســ

. ألنـه عـايز يعـرف طعـم مشـاركة المسـيح فـي آالمـه. من خالل رسايله بيتكلم عن إزاي هو بيتقبل األلمبولس 
اللـــه المســـيح اللـــي علـــى يشـــوفوا بوضـــوح مـــن خا نتشـــر، ســـاعتها هـــ؟ عشـــان لمـــا يتـــألم عشـــان االنجيـــل يليـــه

ا ا العــالم هــلمــا هــو يضــحي بحياتــه عشــان المســيح يتعــرف فيــه، ســاعته. نــا نســتوعب األمــر دهو خل. الصــليب
المسـيح اتـألم : المبـدأ هـو التـالي. يشوف صورة المسيح في تضحيته، يشوفوا المسيح اللي كـان علـى الصـليب



٢ السكنى  

13 

مــن خــالل الحــب البــاذل لشــعبه اللــي إزاي؟ . المســيح بــيعلن للعــالم عــن حبــه وتضــحيته.عشــان يــتمم الخــالص
  . بيسكن فيهم

األمـر هـو َعَبـر عـن . أنـواع االضـطهادهو قسـيس رومـاني واجـه كـل   Joseph Soaneجوزيف سوين
ا نصـليب. دام اهللا، صـليب المسـيح كـان كفـاريقـصـليب المسـيح كـان كفـارة عشـان يبررنـا " :قال .ده بشكل رائع
يعرفــوا يعنــي، إحنــا بنحمــل صــليبنا عشــان عــايزين نظهــر للعــالم ُمخلــص مــات مــن أجــل انهــم . إحنــا لالنتشــار

الم  فيــه بليــون شــخص عمــرهم مــا ســمعوا اســم يســوع وأغلــبهم فــي ه ليــه عواقــب كتيــر فــي وســط عــد. عــن ُحبــه
ل اللـي المفـروض نكـون فالسـؤا. أماكن صعب الوصول ليها، ببساطة، كتير منهم في أمـاكن بتـرفض االنجيـل

يـا  "’هل هنحمل صليب المسيح عشان يقـدروا همـا يسـتمتعوا بالمسـيح اللـي كـان علـى الصـليب؟‘ :بنسأله هو
هــل هنحمــل صــليب المســيح عشــان يقــدروا همــا يســتمتعوا بالمســيح اللــي كــان علــى . كنيســة، ده ســؤال كبيــر

  الصليب؟ 

فـــي الشـــرق األوســـط، فـــي جـــزء مـــن العـــالم فيـــه أغلبيـــة النـــاس، أغلبيـــة مهولـــة مـــن النـــاس مـــالهمش عالقـــة 
ا وفيــه منــاطق تانيــة كتيــرة فــي الشــرق األوســط مــش عــايزين يعرفــو . بالمســيح ومــايعرفوش ســر المســيح المكتــوم

بيضــحوا بحيـــاتهم عشـــان ينشـــروا  احرفًيـــ كـــده، فيـــه مـــؤمنين فــي الشـــرق األوســـطوبــرغم . ســر المســـيح المكتـــوم
هـــل مســـتعدين : المســـيح فـــيهم والمســـيح فينـــا والســـؤال لـــيهم ولينـــا هـــو. حـــواليهم محبـــة ونعمـــة ورحمـــة المســـيح

 ،خــالل بــذل حياتنــا خــدوا بــالكم كــويس، عشــان مــن" نضــحي بحياتنــا عشــان اآلخــرين يعرفــوا محبــة المســيح؟
ولمـا نـوريهم النـوع ده مـن الحـب، هيقـدروا . هيقدروا يشوفوا أوضـح صـورة ممكنـة لحـب المسـيح علـى الصـليب

يســوع بــدل حياتــه معانــا عشــان يــتمم . هــي ديــه الصــورة... المســيح فــيهم، المســيح لــيهم. يعرفــوا رجــاء القيامــة
  . إرساليته من خاللنا

دلـة، اغيـرة والحيـاة المتبتهـي الحيـاة المو ة المسـيحية بتتعـاش بقـوة اهللا، الحيـا. وده يقودنـا لصـورة الرجـاء

ده مـش حلـم أو أمنيـة أو احتمـال . ، الرجـاءأنا بأحب الصورة دي. نةمالحياة اآل .نةمالحياة اآل-٤ كمانهي 
امــة فــي يقــين وثقــة ت. ناناالرجــاء، ده يقــين راســخ ان المجــد بيســت. فــي الكتــاب المقــدس، لكنــه يقــين ُمطلــق ىيبقـ

  . يبقى عندك لما تفهم الصورة اللي هنا ينفع. المجد
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وكــان فيــه َنــص معــين كــان الــواعظ  مــؤتمرمــن ســنين كتيــر فاتــت، كنــت بأســمع وعظــة علــى اســطوانة مــن 
لكــن . كنــت بأحــاول أتخيــل الرســمة وأنــا بأســمع ألنــي مــاكنتش شــايفها. بيــتكلم عنــه واســتعملوا رســمة توضــيحية

عـايزكم . عايزكم تتخيلوا وعـاء .فخليكم مركزين معايا دقيقة. تفهموا صورة وتشبيه المسيح فيكم هنا أنا عايزكم
اتولـدت بالطبيعـة الخاطيـة ومـافيكش روح " انـت"دلـوقتي  .ده أنـت. .دي حياتك .يلوا ان الوعاء ده هو انتمتتخ

المسـيح هيكـون . ورةخل المسـيح فـي الصـيـدطايـاك، لكن لما تصـدق فـي المسـيح انـه يخلصـك مـن خ. المسيح
 افــ نشـيل غطـا الوعـاء اللـي بيمثلـك ونحـط المسـيح فيـك، إذً .  في الوعاء ده والمسيح ييجي عشـان يسـكن فيـك

فــ لمـا يكـون . هـو ختمـك بروحـه القـدوس، هـو َضـَمن فـدائك. ١٤و  ١٣أفسـس . فالمسيح فيك ومـش هيسـيبك
   .ةومش هيروح في حتختم محكم ده . يخرج لألبد، هو فيكا همش  يبقىالمسيح فيك، 

الـِذي ُنَنـاِدي ِبـِه ُمْنـِذِريَن ُكـل ِإْنَسـاٍن، َوُمَعلِمـيَن " ،٢٨:١، كولوسـي ٢٨ا لمـا توصـل لعـدد لكن الروعة تالقيه
عة بـولس هـي دي أكتـر صـورة شـائ ."ِفي اْلَمِسـيِح َيُسـوعَ  الً ُكل ِإْنَساٍن، ِبُكل ِحْكَمٍة، ِلَكْي ُنْحِضَر ُكل ِإْنَساٍن َكامِ 

خلونــا نــتكلم عــن صــورة تانيــة عــن . مــش المســيح فينــا لكــن إحنــا فــي المســيح. رســمها عــن عالقتنــا بالمســيح
. بــولس بيــتكلم عــن الموضــوع ده طــول الوقــت .إحنــا فــي المســيحكمــان مــش بــس المســيح فينــا لكــن . المســيح

  ".لبت مع المسيح، أنا في المسيحصُ "

َألنُكـْم ٣: "٣وعـدد  ٣كولوسـي اصـحاح . ٣كولوسـي اصـحاح لوح ر تعـالوا نـ. المسيح فيك وانـت فـي المسـيح
  . اهللالمسيح في  ".َقْد ُمتْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِتَرٌة َمَع اْلَمِسيِح ِفي اهللاِ 

ألن المسـيح فيـك وانـت فـي . والمسيح فـي اهللا ،إذا إحنا عندنا صورتك انت، المسيح فيك وانت في المسيح
 هنـــإك حاجـــة، يبقـــى الزم يالقـــي طريقـــة لـــ عـــايز يعمـــل ده معنـــاه ان العـــدو لـــوفــــ  ،فـــي اهللا المســـيح والمســـيح

 ،ك مـن خـالل اهللا اآلبلـ الزم يوصـل .وٕابليس ما عندوش سجل نجـاح فـي األمـر ده ..يوصلك من خالل اهللا
بشــكل  خســر. وهــو خســر الً وبالمناســبة، ده حصــل فعــ. يتواجــه مــع المســيحا وصــل لــآلب بطريقــة مــا، هــ ولــو

  . هو افتكر انه انتصر، لكن بعدها بتالت أيام، المسيح رجع وانتصر عليه. مفزع

مـا يوصـلك  إنـهلكن المشـكلة هـي  ..وصل لكوبعد كده  ،واجه المسيحاآلب، و  اهللا تخطى إبليس، لو طب
الحيـاة المسـيحية ُمصـممة  علشـان كـده. الزم يواجه المسيح للمـرة التانيـة، المسـيح اللـي فيـك، روح اهللا القـدوس

انـت فـي المسـيح والمسـيح  .دس، اللـي هـو حضـور اهللا الحـي جـواكمـع الـروح القـ احياتك تكـون آمنـة تماًمـ ان
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ة وسـيادة اإللـه وقـو  تكون بعيدة عن نعمة ورحمـة ومحبـةو ك ل مفيش حاجة في العالم ممكن تحصل. في اآلب
. ة ممكـــن تخوفـــكمفـــيش حاجـــ. انـــت آمـــن بالكامـــل فيـــه ومفـــيش حاجـــة ممكـــن تخوفـــك. أخبـــار ســـارة ودي. ده

إنـه مسـتعد يضـحي بحياتـه علشـان  كالم صعب أول، كـان بيقـولعشان كده لما بولس بيتكلم عن األلم بيقول 
فيش أي حاجـــة ممكـــن امـــ نألزي كـــده؟ ليـــه تفـــرح بحاجـــة . وقـــال إن ده أمـــر يفرحـــه. النـــاس تعـــرف المســـيح

أخبـار  دي. مسـيح، والمسـيح فـي اهللالألبـد، المسـيح فيـك، انـت فـي ال .صل في العالم وتاخـد منـك األمـر دهتح
  . بأصلي ان الرب يكون بيدينا نعمة عشان ندرك الصورة ديه. الحياة المسيحية هي دي. سارة

  

الحيــاة . الحيــاة المكتملــة -٥وهــيعــايزكم تشــوفوا اخــر ســمة للحيــاة المســيحية  .المســيح فــيكم رجــاء المجــد
. ١فـي كولوسـي  ٢٨علـى عـدد  بصـوا .مكتملـةو  ،لـة، آمنـةدابتم غيرة،تحية بتتعاش بقوة اهللا، هي حياة مالمسي

ِفــي  الً َكـامِ ُنَنـاِدي بِـِه ُمْنـِذِريَن ُكـل ِإْنَســاٍن، َوُمَعلِمـيَن ُكـل ِإْنَسـاٍن، ِبُكـل ِحْكَمـٍة، ِلَكــْي ُنْحِضـَر ُكـل ِإْنَسـاٍن  "بيقـول، 
  . االكتمال في المسيح. الواضح هنا هو ان الهدف هو الكمال! الً كام." اْلَمِسيِح َيُسوعَ 

َمَتــى ُأْظِهــَر ٤"اســمعوا بيقــول إيــه، بيقــول، . رينــه مــن لحظــاتااللــي لســه ق ٤عــدد  ٣تعــالوا نــروح الصــحاح 
لمـا المسـيح يكـون حياتـك، يبقـي . هـو ده رجـاءكم" .اْلَمِسيُح َحَياتَُنا، َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن َأْنتُْم َأْيًضا َمَعـُه ِفـي اْلَمْجـدِ 

َسـُيَغيُر َشـْكَل َجَسـِد َتَواُضـِعَنا "بتقولها بالطريقة ديه،  ٢١و ٢٠:٣ فيلبي. يوم تظهر معاه في المجد هيكون فيه
  ". َنُكوُن ِمْثَلهُ " :بيقول ٢ :٣األولى  يوحنا". ِلَيُكوَن َعَلى ُصوَرِة َجَسِد َمْجِدهِ 

هيكتمـل فيـه فـي المسـيح كـل  اللـيالمكسـب النهـائي مـن الحيـاة المسـيحية هـو اليـوم أو .. الغـرض.. الهدف
راع تــاني مــع الخطيــة، صــ ح وِقبــل المســيح فيــه ومــش هيكــون فــيانســان علــى وجــه األرض صــدق فــي المســي

ِبكـر بـين  ١سـمى فـي كولوسـي يُ عشان كـده هـو ب. حزن تاني أو ألم، هنكون كاملين فيه وبيه مش هيكون في
  . إحنا جزء من العيلة. إخوة كثيرين

وهـو ده المـذكور . ، اننا نكون جزء مـن العيلـة"َوُهَو آٍت ِبَأْبَناٍء َكِثيِريَن ِإَلى اْلَمْجِد،"، بيقول ١٠: ٢عبرانيين 
َن َوَنْحـــُن َنْعلَــُم َأن ُكـــل اَألْشـــَياِء َتْعَمـــُل َمًعــا ِلْلَخْيـــِر ِللـــِذيَن ُيِحبــوَن اَهللا، الـــِذيَن ُهـــْم َمـــْدُعوو ٢٨" ٢٨ :٨فــي روميـــة 

َألن الـِذيَن َســَبَق َفَعـَرَفُهْم َسـَبَق َفَعيــَنُهْم ِلَيُكوُنـوا ُمَشـاِبِهيَن ُصــوَرَة اْبنِـِه، ِلَيُكـوَن ُهــَو ٢٩"؟ إيــه قصـده ."َحَسـَب َقْصـِدهِ 
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ــًرا َبــْيَن ِإْخــَوٍة َكِثيــِرينَ  َرُهْم َأْيًضــاَوالــِذيَن َدَعــاُهْم، فَ . َوالــِذيَن َســَبَق َفَعيــَنُهْم، َفهــؤَُالِء َدَعــاُهْم َأْيًضــا٣٠. ِبْك هــؤَُالِء َبــر .
َدُهْم َأْيًضا َرُهْم، َفهؤَُالِء َمج ِذيَن َبرَوال .".  

اللـي نعرفـه، وٕاحنـا  في ضـوءفي يوم ما، هنكون كاملين في المسيح وده يستحق التضحية بحياتنا  أعزائي،
ألبـد معناهـا نصـرة واكتمـال ل" المسـيح فـيكم"دلـوقتي .  دام اآلب كـاملين فـي يسـوع المسـيحقعارفين اننا هنقف 

نــا مــن اننــا نــبص احفظيــا رب . هــو إداكــم الحيــاة الُمعاشــة بقــوة. المســيح فــيكم رجــاء المجــد. الحيــاة المســيحية
  . وهو بيغيرنا حتى واحنا قاعدين هنا دلوقتي. برهـ هو غيرنا من جوه ل. للمسيح بصة قليلة

 َفَكْيــَف َال َتُكــوُن ِبــاَألْوَلى٨"لمجــد بيزيــد، بيقــول ، هــو بيغيرنــا مــن مجــد لمجــد وا٨ :٣فــي كورنثــوس التانيــة 
وِح ِفي َمْجٍد؟ مـش انـت اللـي . هوهـو بيعمـل كـد. أكتـرهو بيخليك لحظـة بلحظـة تكـون شـبه المسـيح  "ِخْدَمُة الر

هـو بـدل حياتـه مـع . هو بيغيرك ،هو مش بيخليك أفضل. مش انت اللي بتغير، هو اللي بيغيرك. بتعمل كده
انـت . هـو بـّدلها. وفدائه وقوته صلبها عشان تقدر تعيش في بره وقداستهو اخد طبيعتك الخاطية، هو . ياتكح

إال لـو كانـت عـّدت  ّمـن حياتـك ومفـيش حاجـة فـي العـالم ده تقـدر تلمسـكأهـو . فيك روحه في أعماق وجودك
المســيح فــيكم . ههللا مــن أجــل الحــق المــدهش د امجــدً . يكملــك امــا هــ اويوًمــ ..مــن اآلب لالبــن والــروح القــدس

  .رجاء المجد

ممكن تحنوا رؤوسكم في الصالة معايا؟ واحنـا بنحنـي رؤوسـنا ونغمـض عينينـا، عـايزكم تفكـروا فـي األمـر، 
  :احد فيكمعندي سؤالين لكل و . الصورة ديهاتأملوا في 

 وال بأســأل. عضـو فـي الكنيسـة هـل أنـتاتعمـدت أو  هــلالمسـيح فيـك؟ أنـا مـش بأسـأل  هـل: السـؤال األول
أنـــا . انـــت قائـــد فـــي الكنيســـة وال مـــن العـــاملين فـــي الكنيســـة هـــلوال بأســـأل . بتـــروح الكنيســـة طـــول حياتـــك هـــل

قلــت  هـلروحـه جــواك؟ ب لتغييــر جـذري فــي أعماقـك بســبب ان المسـيح حــ هــل فـي هـل المســيح فيـك؟: بأسـأل
المســيح بــس . آلبملهــا ممكــن تخلينــي أتصــالح مــع اأنــه مفــيش حاجــة أقــدر أع... أنــا معنــديش حاجــة أقــدمها"

  هل آمنت بيه انه يخلصك من خطاياك، يعيش ويسكن فيك؟  ؟"اللي يقدر يعمل كده

أنـا " :هلـ في اللحظات ديه انك تقول.. عمرك ما عملت كده، لو المسيح مش فيك، أنا بأشجعك دلوقتي لو
ك تعمـل كـده ألن أنـا أنـا بأصـدق فيـك انـ. عـايزك تبـدلها بحياتـك البـارةة و أنـا طبيعتـي خاطيـ. عايزك تعيش فيا
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أنــا مقــدرش أعمــل حاجــة عشــان أحصــل علــى . أنــا أصــدق انــك تعمــل كــده بســبب نعمتــك. مقــدرش أعمــل كــده
  ."األمر ده، لكن انت بتديهولي بالمجان

. يسـكن فيـكا انه وانت بتصدق فيه، الكتاب المقدس بيقول انه هـ ..ارف انه وانت بتقول له الكالم دهأنا ع
  ل المسيح فيك؟ه. ييجي ويسكن فيكا ه

". أيـوه، المسـيح فيـا، أنـا متأكـد ان المسـيح فيـا"للي فيكم يقدروا يجاوبوا بمنتهي الثقة ويقولوا : السؤال التاني
 هـل هــو حياتــك؟هـل المســيح حياتـك؟ أنــا عـارف انــه فاديــك وانـه خلصــك مـن كــل خطايـاك، لكــن : سـؤالي هــو

تغيـر نفسـك؟ هـل بطلــت تحـاول تعـيش الحيــاة  هـل بطلـت تحـاول انــكهـو بيغيـرك كــل يـوم مـن جـوه لبــره؟  هـل
  ."أنا باستسلم ومحتاجك انت تعملي كده. مستحيل، أنا مقدرش أعمل كده"المسيحية بقوتك؟ هل اعترفت انه 

لو انت مش عارف تتحرر من الطبيعة الخاطية وال االكتفاء الـذاتي وبتفكـر انـك تقـدر  هل المسيح حياتك؟
أنـا هـأموت عــن . أنـا عـايزك تكـون حيـاتي"النهـارده انـك تقــول للمسـيح،  تعمـل كـل حاجـة بقوتـك، أنـا بأشـجعك

  ."رجاء المجد المسيح في . انا عايز الحياة المسيحية دي. يانفسي عشان عايزك تعيش ف

هــل "أو  "ن المســيح يكــون فيــك؟أاج هــل محتــ": نــت محتــاج حاجــة مــن الســؤالين دولأولــو  ،أصــلي اأنــا هــ
عـــن نفســـي النهـــارده ، أنـــا عـــايز أمـــوت يمســـيح" :هلـــ تركـــع وتقـــول تقـــدر" ؟كنـــه يكـــون حياتـــإمحتـــاج المســـيح 

 وعايزك تعيش في".  

يم نـاس يكونـوا أنـا بأصـلي انـك تقـ يـا أبانـا. ، أنا بأصـلي انـك تخلصـنا مـن مسـيحيتنا المنهزمـةأبانا السماوي
اهللا ا يــ. وفيهــا قــوة ومكتملــة تكــون كمــان آمنــةواللــي دلــة، ابتغيــرة، والمتالحيــاة المســيحية المُ  بيعرفــوا وبيختبــروا

فــرح  بتحرمنــا مــن اننــا نعــيش عشــان بنتبعهــا،اللــي و  ،بنصــلي انــك تخلصــنا مــن القواعــد والقــوانين اللــي بنتبعهــا
بتغيــر وانــه ألول مــرة تكــون . يــا اهللا بأصــلي ان النهــارده النــاس تكــون بتصــدق فيــك. رجــاء المجــد المســيح فينــا

بتقيمنا كشـعب ليـك يكـون بيظهـر للعـالم معنـى ان المسـيح يعـش فينـا وبنصلي انك تكون . بروحك في أعماقنا
  .آمين. في اسم يسوع بنصلي. كرجاء المجد

  

  


