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  الحلقة االولى: السكنى

  ١هوية التلميذ 

  ديفيد بالت. د
  

هــا نتعمــق فــي سلســلة اســمها . ١١، أدعــوك تفــتح معايــا متــى )وأتمنــى يكــون معــاك(لــو معــاك كتــاب مقــدس 
يعني إيه تسكن في المسيح؟ ها نشوف مع بعـض يعنـي إيـه تكـون فـي المسـيح، تلميـذ للمسـيح، تـابع ". اسكن"

  .للمسيح
  

.. نعرف يعني إيه إنك تكون في المسيح، أو نعرف يعني إيه تكون تلميـذ أو تـابع للمسـيح مش هدفنا بس إننا
نقــود نــاس تــانيين إنهــم يتبعــوا المســيح، وٕانهــم بــدورهم يقــودوا آخــرين يتبعــوا  عشــان نكــون مــؤهلينإنمــا هــدفنا 

حقـايق فـي  شـوية مـش الهـدف إننـا نـبص علـى". االستهالك الشخصي"احنا مش عايشين مسيحية لـ . المسيح
الهـدف هـو إننـا نخـرج مـن هنـا قـادرين نعلـم الحـق  . علشان نخرج مبسوطين إننا اتعلمنا األمـور دي ١١متى 

، وفــي نهايــة السلســلة دي تكــون عيلــة اإليمــان بتاعتنــا بالكامــل مؤهلــة، مــش بــس لمعرفــة ١١اللــي فــي متــى 
  .معنى السكنى في المسيح، لكن كمان لقيادة آخرين للسكنى في المسيح

  
الهـدف مـن . إنما ها تنتشـر مـن خاللنـا. الكلمة مش ها تقف عندنا. احنا ما عودناش مستقبلين، احنا منتجين

الهدف إنك في نهاية السلسلة تكون قـادر علـى . وقتنا مع بعض هو إننا نكون مؤهلين، مش إننا نتعلم حقايق
  .تعليم الحقايق دي بكرة، فالكلمة تنتشر من خاللنا

  
عــدد  ١١متــى . علشــان نشــوف الســياق ٢٥، لكــن خلونــا نقــرا مــن عــدد ٣٠ -٢٨: ١١متــى هــا نركــز علــى 

َأْحَمـُدَك َأيَهـا اآلُب َرب السـَماِء َواَألْرِض، ألَنـَك َأْخَفْيـَت هـِذِه َعـِن «: ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأَجاَب َيُسـوُع َوَقـالَ ٢٥: "٢٥
ُكـل َشـْيٍء قَـْد ُدِفـَع ٢٧. َنَعْم َأيَها اآلُب، َألْن هَكَذا َصـاَرِت اْلَمَسـرُة َأَماَمـكَ ٢٦. َألْطَفالِ اْلُحَكَماِء َواْلُفَهَماِء َوَأْعَلْنَتَها لِ 

. لَـهُ االْبـُن َأْن ُيْعِلـَن ِإَلي ِمْن َأِبي، َوَلـْيَس َأَحـٌد َيْعـِرُف االْبـَن ِإال اآلُب، َوَال َأَحـٌد َيْعـِرُف اآلَب ِإال االْبـُن َوَمـْن َأَراَد 
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ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلُموا ِمني، َألني َوِديـٌع ٢٩. َتَعاَلْوا ِإَلي َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثِقيِلي اَألْحَماِل، َوَأَنا ُأِريُحُكمْ ٢٨
  . "»ِحْمِلي َخِفيفٌ َألن ِنيِري َهيٌن وَ ٣٠. َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ 

  
أبونـا السـماوي، بنصـلي إنـك تفـتح عيونــا وقولبنـا لفهـم الحقـايق المهولـة، الحقــايق المعزيـة اللـي منحتهـا لنـا فــي 

تلمس قلوب كل السماعين، وتغير بصورة جذرية رؤيتنـا لمعنـى إننـا نكـون  بنصلي إن الكلمات دي. النص ده
  .ينفي اسم يسوع بنصلي، آم. أتباع ليسوع المسيح

  
بتقدم لنا واحدة من أوضـح وأقـوى وأجمـل الصـور للمسـيحية زي مـا يسـوع  ٣٠لـ  ٢٨أنا مقتنع إن األعداد من 

وفـي نفـس الوقــت، نفـس األعــداد دي بتقـدم أوضـح وأقــوى تـوبيخ للمسـيحية اللــي خلقناهـا فــي . قصـد لهـا تكــون
. ده، وأعتقـــد إنهـــم بيلخصـــوا المســـيحية مغيـــرين للحيـــاة فـــي الـــنصبســـاط   حقـــينعـــايزكوا تشـــوفوا . أيامنـــا دي

دول عنــدنا ميــل البســاط   الحقــين. بيوضــحوا الطبيعــة الثوريــة للمســيحية اللــي بتميزهــا عــن بــاقي أديــان العــالم
  .دلوقتي خطير إننا نفقد معناهم في الكنيسة بالكامل

  
. كـل مـا عنـدنا ليسـوع بـ نـدياحنا .. ده شرح مبسط للمسيحية .كل ما عندنا ليسوع بـ ندياحنا : الحق األول

ط علـى الثـور علشـان حالنير هو لوح خشبي ثقيل ومتين بيت. الصورة المسيطرة على النص ده هي صورة نير
أحياًنا كان ُيستخدم مع ثور لوحده، وأحياًنا ثانية كان بيـتحط علـى ثـورين، . الثور يقدر يجر عربية أو محراث

فيبقــى الثــور األقــوى . كــان بيبقــى واحــد مــن الثــورين أقــوى مــن الثــانيي، فــي الحالــة د. بيتشــاركوا فــي الِحمــل
والثــور األقــوى هــو الثــور المتــدرب أكثــر علــى أوامــر ســيده، وعنــده خبــرة . بيشــيل الِحمــل عــن الثــور األضــعف

دي الخلفيـة اللـي  .ونتيجة الشركة دي، الثور األضعف بيتمكن من إنجاز أكثـر، وهـو مـع الثـور األقـوى. أكثر
  .صورة النير.. منا هناقدا
  

نشــوف يسـوع بيـتكلم فــي ُنـص القــرن األول لمجموعـة مـن اليهــود العايشـين تحـت نظــام دينـي متشــدد ، بعـد كـده
كـانوا بيحطــوا النـاموس علــى .. كـانوا محــاطين بمعلمـين النـاموس، فريســيين بيفسـروا وصـايا العهــد القـديم. جـًدا

ومـش بـس وصـايا العهـد القـديم، دول كمـان زودوا أكثـر مـن . هـااألمـور دي كل يـاال نفـذوا: الناس، ويقولوا لهـم
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وهـو . يعني ناس الدين مسيطر على كـل حاجـة المفـروض يعملوهـا. وصية وقاعدة اليهود الزم يتبعوهم ٦٠٠
نوا عايشين تحت قوانين وقواعـد، وعمـرهم مـا حسـوا الناس كا .ده اللي يسوع قصده بالحمل الثقيل اللي أرهقهم

  .وكانوا باستمرار بيتلقوا وصايا وقواعد وقوانين أكثر بتتحط عليهم. فايةإنهم كويسين ك
  

شــوفوا يســوع كــان بيخاطــب ". ِحمــل"يســوع اســتخدم نفــس الكلمــة اللــي اســتخدمها هنــا فــي كلمــة  ٢٣فــي متــى 
: يقــول ١: ٢٣متــى . معلمـين النــاموس إزاي والمشــاكل الحاصــلة بسـبب تحمــيلهم الزايــد علــى النـاس بالنــاموس

يِســيوَن، «:َقــاِئالً ٢يَنئِـٍذ َخاَطـَب َيُســوُع اْلُجُمـوَع َوَتَالِميـَذُه حِ ١" ُموَســى َجَلـَس اْلَكَتَبـُة َواْلَفر َمـا َقــاُلوا ٣َعَلـى ُكْرِسـي َفُكـل
َفـِإنُهْم َيْحِزُمـوَن ٤. ولُـوَن َوَال َيْفَعلُـونَ َلُكْم َأْن َتْحَفُظـوُه فَـاْحَفُظوُه َواْفَعلُـوُه، َولِكـْن َحَسـَب َأْعَمـاِلِهْم َال َتْعَملُـوا، َألنهُـْم َيقُ 

  . "ْصِبِعِهمْ َأْحَماًال ثَِقيَلًة َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَلى َأْكَتاِف الناِس، َوُهْم َال ُيِريُدوَن َأْن ُيَحرُكوَها ِبإِ 
  

باســتمرار تحــت ظــل النظــام  نــاس حاســة طــول الوقــت إن فــي أحمــال بتــتحط علــى أكتــافهم.. دي الصــورة هنــا
ـــا ُأِريُحُكـــمْ  : "وييجـــي يســـوع يقـــول. الـــديني ده ـــي اَألْحَمـــاِل، َوَأَن ـــا َجِميـــَع اْلُمْتَعِبـــيَن َوالثِقيِل ـــي َي : ويقـــول". َتَعـــاَلْوا ِإَل

إيـه نـروح بـس يعنـي .. كـل مـا عنـدنا ليسـوع يقصـد إيـه بـالكالم ده؟ احنـا بــ نـدي يسوع". ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكمْ ٢٩"
  له ونحمل نيره؟

  
الصـورة اللـي بنشـوفها لليهوديـة فـي القـرن األول هـي نتيجـة . معناه إننا نديه ثقـل خطايانـا بالكامـل أول حاجة،

كــانوا دايًمــا بيالقــوا اللــي يفكــرهم إنهــم مــش .. لكــل الوصــايا والقواعــد اللــي كانــت بتــتحط باســتمرار علــى النــاس
وبالتـالي كـانوا بيحسـوا . بحقيقـة إنهـم مـا يقـدروش ينفـذوا كـل الوصـايا ديجهـوا دايًما كانوا بيتوا. كويسين كفاية

مـا يقـدروش يرتفعـوا لمسـتوى الوصـايا . ألنه مش بإمكـانهم الحفـاظ علـى الوصـايا دي كلهـا و الكسوف بالذنب
 مــا بقــىكــل مــا حســوا بــذنب أكبــر، وكــل وكــل مــا زادت الوصــايا والقواعــد المحطوطــة علــيهم، . والقواعــد دي
وكــل اللــي المعلمــين كــانوا بيعملــوه هــو إنهــم يــزودوا اإلحســاس بالــذنب علــى النــاس، ألنهــم كــانوا . الحمــل أثقــل

وأنــا بــاقرا الجــزء ده، باخــاف جــًدا ال تكــون الكنيســة دلــوقتي بتعمــل . بيــزودوا علــيهم وصــايا وقواعــد أكثــر وأكثــر
  .ولبالظبط اللي معلمين الناموس كانوا بيعملوه في القرن األ
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ســألنا مجموعــة مختلفــة . عملنـا دراســة مــن كــام شــهر عـن نتــائج الخطيــة، واإلحســاس بالــذنب والخـزي والخــوف
: كــان مــذهل عــدد النــاس اللــي اتســألوا. مــن النــاس إيــه اللــي بيخطــر ببــالهم لمــا بيفكــروا فــي الــذنب أو الخــزي

دايًمــــا بـــاحس بالــــذنب لمــــا باســــيب ": قــــالوا". الكنيســــة: "، فجـــاوبوا"بيخطـــر ببالــــك إيــــه لمـــا تســــمع كلمــــة ذنــــب"
  ".بعدمش عايز أروح الكنيسة، ألني باحس بالذنب لما أ"أو ".. الكنيسة

  
 ذنبين بعمل نفـس الشـيء اللـي معلمـي، يا ترى احنا في الكنيسة ماألمر ده ليه أبعاد كثير، بس خالني أفكر 
م حاجـــات النـــاموس كـــانوا بيعملـــوه فـــي القـــرن األول،  ـــاة علشـــان  أكثـــر وأكثـــر علـــى النـــاسوبنكـــو يعيشـــوا الحي

ع المسـيح وحطيـت ثقتـك لـو آمنـت بيسـو .. أعزائي، أحب أفكـركم !، ونخليهم يحسوا بذنب أكثر وأكثرالمسيحية
أخـد ثقـل خطيتـك بالكامـل وســمره . هـو شـال الحمـل عنـك بالكامـل. بتحمـل ثقـل خطيتـك فيـه، فأنـت مـا عـدتش

، ٢٥: ٤٣إشـعياء . "َكُبْعـِد اْلَمْشـِرِق ِمـَن اْلَمْغـِرِب َأْبَعـَد َعنـا َمَعاِصـَيَنا" ،١٢: ١٠٣مزمور . على الصليب لألبد
وهـو ده معنـى . هـو شـال ثقـل خطايانـا بالكامـل. "َأَنا َأَنا ُهـَو اْلَمـاِحي ُذُنوَبـَك َألْجـِل َنْفِسـي َوَخَطاَيـاَك َال َأْذُكُرَهـا"

  .خطايانا دي حاجة كلنا نحب نديهالهوثقل  .بندي كل ما لينا ليسوع. .إننا نحمل نيره
  

وده اللــي يســوع كــان بيــدعوا النــاس هنــا إنهــم  .إننــا مــش مضــطرين نحمــل ثقــل خطايانــا.. ده جمــال المســيحية
معظمنـــا . أنـــا مقتنـــع إن بالنســـبة لكثيـــر مننـــا، المســـيحية بتنتهـــي هنـــا. لكـــن مـــش دي نهايـــة المســـيحية. يعملـــوه

هـا تعمـل إيـه؟ بعـد .. لكن المشكلة هنا، بعـدين. وع، وخالص على كدهشايف المسيحية إننا ندي خطايانا ليس
مسـيحية إزاي بعـد مـا تـدي خطايـاك ليسـوع؟  ةهـا تعـيش حيـاما اديت يسوع خطاياك، هـا تعـيش حياتـك إزاي؟ 

علشـان . وهـا يفوتنـا كثيـر مـن اللـي يسـوع دعانـا نعملـه. هنا، ها يبقى فـي أسـئلة كثيـر مالهـاش إجابـة نالو وقف
تـــاجين نشـــوف إن لمـــا نـــدي كـــل مـــا نملـــك ليســـوع ونتبعـــه، ونديـــه ثقـــل خطايانـــا، فــــ دي مـــش نهايـــة كـــده مح

  .إنما دي بداية المسيحية.. المسيحية
  

أنــا عــارف التــام والكامــل بيعنــوا نفــس . بنديــه عجزنــا التــام والكامــل علــى طاعــة اهللا: ثــاني حاجــة بنــديها ليســوع
. محتـاجين نفهـم النقطـة دي كـويس. كـد علـى المعنـىأان أعلشـ ثـاني كلمات ٤أو  ٣أحط  فكرتالشيء، بس 

النير اللـي يسـوع اتكلـم عنـه فـي الفقـرة دي، وقارنـه بـالنير بتاعـه، . عجزنا التام الكامل المطلق على طاعة اهللا
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خلـوا بـالكوا، يسـوع هنـا مـا كـانش . كـان بيقـول للنـاس إنهـم مثقلـين بالنـاموس. بيدور حوالين النـاموس اليهـودي
ده اللــي قالــه فــي الموعظــة علــى . كــويسيســوع كــان مــؤمن إن النــاموس . هــم إن النــاموس شــيء ســيءبيقــول ل

  . ما جاش علشان ينقض الناموس، إنما جه علشان يكمله.. الجبل
  

يســوع مــش بيقــول لنــا نــروح لــه ألن النــاموس مــش مهــم، فنــروح ليســوع ونعــيش زي مــا . النــاموس شــيء كــويس
نتممـــه إنمـــا بيـــدعونا نـــروح لـــه ألننـــا مثقلـــين بالنـــاموس، ومـــش هـــا نقـــدر . لـــهمـــش ده اللـــي بيقو . احنـــا عايشـــين

لكـن الخطـر فـي مسـيحيتنا . إنما بيقـول لنـا تعـالوا لـي ألنكـم مـش هـا تقـدروا تطيعـوا اهللا وال ترضـوه أبـًدا. وحدنا
أنــا . بنتخيــل إننــا نقــدر نطيــع النــاموس، ونقــدر نرضــي اهللا. المعاصــرة هــي إننــا بنتخيــل إننــا نقــدر نعمــل كــده

مقتنع إن معظمنا هنا أخدنا على عاتقنا إننا نحاول نعيش الحياة المسـيحية لوحـدنا، لدرجـة إننـا فـي خطـر إنـه 
  .يفوتنا الهدف من المسيحية بالكامل

  
للحيـاة المسـيحية، هنالقـي إن فـي أغلـب الوقـت بتعرفهـا علـى لو بصـينا علـى طريقـة تعريفنـا . ركزوا معايا هنا

لـــو أنـــت مســـيحي وبتصـــلي، بتـــدرس الكتـــاب، بتشـــارك بالبشـــارة، بتتفـــرج علـــى أفـــالم . يـــهأســـاس احنـــا بنعمـــل إ
! ده اللـــي يخليـــك مســـيحي.. محترمـــة، مـــش بتـــدخن، مـــش بتشـــتم، مـــش بتعمـــل الحاجـــات اللـــي العـــالم بيعملهـــا

لــو عملنــا كفايــة، . ومعظمنــا بيتخيــل إن رضــا اهللا عــن حياتنــا مبنــي علــى اللــي بنعملــه أو مــش بنعملــه علشــانه
. فينــا نــا خيبنــا أمــل اهللاعنــدنا إحســاس إنيبقــى بيبقــى اهللا هــا يرضــى عنــا، ولــو مــا عملنــاش كفايــة أو خــذلناه، 

هـي إنــك عمــرك مــا .. الحقيقــة اللــي هـي أســاس المســيحية بالكامــل.. أعزائـي، الحقيقــة اللــي محتـاجين نواجههــا
  .بتعمله عمرك ما ها تقدر ترضي اهللا باللي.. ها تقدر ترضي اهللا باللي بتعمله

  
. الحيــــاة كمــــا لــــو كــــان بإمكانــــك تكســــب النعمــــة والمغفــــرة ورضــــا اهللا، بأدائــــك الشخصــــيمعناهــــا   الناموســــية

كلنـا بنميـل إننـا نقـع فـي الفـخ . أعتقد إن كلنا بنقع فيه طول الوقت. والناموسية مش فخ ناس قليلين بيقعوا فيه
علــى . ون وبيحــاول يــدور أطبــاق كثيــر فــي وقــت واحــدكــان بييجــي فــي التلفزيــ األمــر أشــبه بالراجــل اللــي. ده

أطبــاق بتــدور فــي  ١٠أو  ٥فتالقــي . يــدور واحــد، ويجــري يــدور واحــد تــاني.. المســرح عصــيان عليهــا أطبــاق
ولمــا طبــق يبقــى هــا يقــع، يجــري عليــه فــي الوقــت المناســب ويــدوره مــن . وقــت واحــد وهــو بيجــري رايــح جــاي
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محتـــاج . محتـــاج أدرس الكتـــاب. محتـــاج أصـــليك المســـيحية؟ عمـــرك حســـيت اإلحســـاس ده فـــي حياتـــ. جديـــد
أخلـي كـل محتـاج . أعمل كـذا فـي حيـاتي المسـيحيةمحتاج . محتاج أعمل كذا في شغلي. أعمل كذا في بيتي

ونـروح مـن طبـق للتـاني، فـي محاولـة إننـا نعمـل كـل الحاجـات الصـح اللـي المفـروض نعملهـا . األطباق بتدور
تـاني، مـش بـأقول إن كـل األمــور دي ؟ بالتعـب مـن كتـر عمـل دهيتش عمـرك مـا تعبـتش؟ مـا حسـ. كمسـيحيين
نعيش الحياة المسيحية كما لو كنا مضطريين نعمـل كـل الحاجـات دي ب الهدف بالكامل لما بيفوتنا سيئة، لكن

ال اللـي وجمـ. مـش سـهل إننـا نحـاول نكسـب رضـا اهللا بأدائنـا. جري من طبـق لطبـق. علشان نكسب رضا اهللا
دي كانـت لعنـة يهوديـة فـي . هـو إن ده مـش هـدف المسـيحية بـالمرة ٣٠ -٢٨: ١١يسوع بيقوله لنا فـي متـى 

  .القرن األول، وأنا مقتنع إنها بقت لعنة مسيحية القرن الواحد وعشرين
  

عــن اهللا أعزائــي، الراجــل أو الســت المــؤمنين اللــي بيحــاولوا يوازنــوا األطبــاق دي علشــان يرضــوا اهللا، هــم بعــاد 
اإلنســان اللــي بيحــاول يــوازن األطبــاق علشــان يرضــي اهللا هــو بعيــد عــن اهللا زي الملحــد . زي الملحــدين تمــام

  . تمام
  

المنبــــه يضــــرب : الســــيناريو األول. ســــيناريو ٢اديكــــوا  .خلــــوني أوريكــــم إزاي طريقــــة التفكيــــر دي بتتســــلل لنــــا
فتقــوم مــن ســريرك وتقضــي شــوية وقــت . تــكالصــبح، وتقــوم فــي ســاعتها علشــان عــارف إنــك محتــاج تاخــد خلو 

تــروح شــغلك، وكــل حاجــة . وكــل حاجــة ماشــية كــويس مــن أول اليــوم.. فــي الصــالة، وشــوية وقــت قــدام الكلمــة
أنــت . كــل حاجــة ماشــية كــويس. وتحــس حضــور اهللا حقيقــي جــًدا فــي حياتــك. تمشــي تمــام زي مــا اتخطــط لهــا

في طريقك للبيت، تيجي لك فرصـة إنـك تشـارك البشـارة وفي آِخر اليوم، . ماشي معاه، عايش في شركة معاه
  .ده السيناريو األول. مع حد

  
وصـبحك مـا لـوش . مرات، لحد مـا فرصـة أخـد الخلـوة تـروح ٧أو  ٦، فتسكته المنبه يضرب: السيناريو الثاني

مـــا فـــيش . وهنـــاك تالقــي كـــل حاجـــة ملخبطــة.. بتقــوم مســـتعجل، تجهـــز وتــروح الشـــغل. أدنــى عالقـــة بالهـــدوء
وتحــس إن حضــور اهللا بعيــد . تكمــل اليــوم مــن غيــر خطــط ألي حاجــة. حاجــة ماشــية زي مــا مفــروض تمشــي
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وأخيـًرا، فـي نهايـة اليـوم المرهـق ده، فـي . حاجـات عمـال بتجـري بتحـاول تنجـز. جًدا عن حياتك في الوقت ده
  .طريقك للبيت، تيجي لم فرصة مشاركة البشارة مع حد

  
االحتمال أكبـر إن اهللا هـا يباركـك فـي  ٢في أي سيناريو من الـ.. ، عندي سؤالبعد ما شفنا السيناريوهين دول

أقــول  لكــن ليــه بنفكــر بالطريقــة دي؟.. معظمنــا هــا يميــل الختيــار الســيناريو األولقيــادة الشــخص ده للمســيح؟ 
 :ريو األول بنفكــرفــي الســينا. حياتنــا مرتبطــة بأدائنــا خــالل اليــوما فعــًال مقتنعــين إن مباركــة اهللا لألننــ.. لكــم ليــه

أنــا . ه طــول اليــوماتجاهلتــ. .فــي الســيناريو الثــاني بــنحس بعــدم اســتحقاقنا. معــاه تمشــي يألنــ اهللا هــا يبــاركني
وده بيكشـف الحـق . اهللا مـش هـا يسـتخدمني وبالتـالي. مـش فـي مكانـة روحيـة تخلينـي مسـتعد لمشـاركة البشـارة

بركـة اهللا فـي . ده مـش حقيقـي. ة اهللا مبنيـة علـى أدائنـاتاجين نشيل فكرة إن بركحم. المخبأ في قلب المسيحية
المسـيحية بـتعلن . مش مبنية على اللي أنت وأنـا بنقدمـه. كل سيناريو من اللي شفناهم مبنية على نعمته وبس

  .لنا إن أفضل ما نقدر نقدمه مش كويس كفاية
  

". حتـى دمـوع توبتنـا محتاجـة تتغسـل فـي دم المسـيح: "قـال) Puritanالبيوريتان (حد من المعلمين المتشددين 
اللي يسوع بيعلمه لنا هو إنـك تقـدر تقضـي حياتـك كلهـا بتحـاول تتبـع النـاموس وتحـاول تتعمـل الصـح علشـان 

ليـه مقولـه، بتـألمني  Ian Thomasإيـان تومـاس. طـول الوقـت تتبع اهللا وترضـيه، ومـع ذلـك هـا تكـون مقصـر
نــا بــاتكلم علــى بعــض خــدام مــدارس األحــد، بــاتكلم علــى بعــض القســس، بــاتكلم علــى أ: "قــال. .كــل مــرة أقراهــا

بيتكلمـوا . تحـب تقـابلهم.. هـم نـاس رائعـة. بعض المرسلين، باتكلم على مثير من المسيحيين العاديين الجادين
 ةرجــمعظمهــم تعبــانين لد. هــم مــش منــافقين، لكــنهم متعبــين. غــات الخــالص، وبيعنــوا كــل كلمــة بيقولوهــالبكــل 
عة قصص ينفع تتقـال عـن رجالـة وسـتات ثـابروا بشـجا. منهكين داخلًيا بإحساس من الهزيمة واإلحباط. بائسة

مرات ومـرات يركعـوا عنـد سـرايرهم  .مرهقين في أعماق قلوبهملكنهم .. ٕاخالصوباحساس بالمسئولية ومحبة و 
أنـت عـارف .. أد إيـه أنـا فـارغ وراكـد يا رب، أنت عـارف أد إيـه أنـا عقـيم،‘: ويصرخوا هللا والدموع في عيونهم

ي بيشـل نشـاط كنيسـة لـده ال. هـي دي لعنـة العـالم المسـيحي: "ويكمل". ومع ذلك ماعندهومش إجابة. ’ل دهك
في تحدي لكلمـة اهللا وفكـر اهللا وٕارادة اهللا وقضـاء اهللا، النـاس فـي كـل مكـان . يسوع المسيح على األرض اليوم
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ما فـيش حاجـة تثيـر الغثيـان أو الرثـاء أكثـر . طاقة الجسد.. هللا بيرفضه ويدينهمستعدين إنهم يكرسوا هللا اللي ا
  ".من محاولة الجسد إنه يكون مقدس

  
فــ . احنـا مـا نقـدرش. اعـة اهللاي يسـوع عجزنـا التـام والكامـل علـى طالهدف من المسـيحية هـو إننـا بنـدأعزائي، 

بطل تحارب المعركة اللـي عمـرك مـا . اهللا بطل تحاول تكون على المستوى، وتعمل ما يكفي إلرضاء وطاعة
بطـل تحـارب فـي حـرب كسـبها اهللا . حتى لو حاربت فيها طول حياتك، عمرك ما ها تكسـب. ها تقدر تكسبها

. ترتفــع لمســتوى النــاموس، ألن المســيح ارتفــع لمســتوى النــاموسأنــت مــش محتــاج . مجــًدا ليــه.. بالفعــل عنــك
هــو عمــل كــل ده . كــل حاجــة صــح، ألن المســيح عمــل كــده بالفعــلمــش محتــاج تــتعلم إزاي تطيــع اهللا وتعمــل 

". مــا أقــدرش أعمــل حاجــة: "وهــدف المســيحية إننــا نتقــدم هللا، نــدي لــه كــل مــا عنــدنا، ونقــول لــه. بالفعــل عنــك
خطايــاك وعــدم ، مــش مضــطر تــتحط فــي موقــف وتحــس إنــك خيبــت أمــل اهللا، ألن اهللا أخــد كــل ونتيجــة لكــده

نـــه بيشـــوفك كدلـــوقتي لمـــا بيـــبص لـــك، مـــش بيخيـــب أملـــه، ل. م علـــى الصـــليبوســـمره.. قـــدرتك علـــى إرضـــائه
ذرة واحــدة مــن أدائــك األســبوع ده، لكــن الســبب بالكامــل هــو الــدم المســفوك ليســوع علشــان  مــش. وبُيســر بيــك
ش األمــر مــ. تعــالوا إلــي يــا جميــع المتعبــين وثقيلــي األحمــال وأنــا أريحكــم. ده اللــي يســوع بيقولــه. المســيح ابنــه

  .بـ ندي كل ما عندنا ليسوع. إنما متعلق باللي هو بيقدمه. متعلق باللي احنا نقدر نقدمه
  احنا بندي يسوع كل ما عندنا:الحق االول كان 

ِاْحِملُـوا ِنيـِري َعلَـْيُكْم : "بيقـول. بيدينا كل مـا يملـك. يسوع بيدينا كل ما يملك: الحق الثانيوالجميل في األمـر 
ــ ُمــوا ِمنــِب، َفَتِجــُدوا َراَحــًة ِلُنُفوِســُكمْ َوَتَعل ــي َوِديــٌع َوُمَتَواِضــُع اْلَقْل ده الجــزء اللــي كــان دايًمــا بيحيرنــي فــي ". ي، َألن

الهـدف إنـه مـا يبقـاش علـي حمـل ثـاني، لو يسوع بيحاول يحررني، يبقى ليه يحط نيـر ثـاني علـي؟ . النص ده
هنــا نشــوف اللــي قوتــه غيــر القــوي والثــور الضــعيف؟  فــاكرين الصــورة اللــي ذكرناهــا فــي األول، الثــورصــح؟ 

هو ده اللي بيـدعوك تحمـل  .محدودة وكاملة، اللي يعرف عن قرب وصايا السيد، والخبير في طاعتها للنهاية
تعال معايا في النيـر ده، وشـوف الثـور األقـوى بيخلـي مـن الممكـن للثـور األضـعف إنـه يعمـل كـل . نيره عليك

  .يسوع بيدينا كل ما يملك. ده بيعتمد على كونه في النير كل. اللي األقوى بيعمله
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عنـد  عتـادالم. بيـدينا عفـو كامـل عـن خطايانـا -١. لثقـل خطايانـاترجعنـا  ١نمـرة طب هـو عنـده إيـه يـديهولنا؟ 
مقـــاييس يســـوع مـــا كـــانتش أقـــل مـــن مقـــاييس معلمـــي . مـــا تنســـوش األمـــر ده. قيـــاسده الم.. اهللا هـــو الكمـــال

ُكوُنـوا َأْنـُتْم َكـاِمِليَن َكَمـا َأن "، ٤٨: ٥متـى . اييسـه كانـت أعلـى مـن مقـاييس معلمـي النـاموسإنمـا مق. الناموس
حـد هـا يـدخل مـن بوابـات السـماء، لـو مـا مـا فـيش . مقياسـي هـو الكمـال. "َأَباُكُم الِذي ِفي السَماَواِت ُهَو َكاِمـلٌ 

، مـــش مهـــم أد إيـــه فلـــوس و زوجـــة كويســـينمـــش مهـــم أد إيـــه كنـــت أب أو أم أو زوج أ. ده وصـــلش للمقيـــاس
ولــو وقفنــا قــدام اهللا بــدون يســوع . مــا حــدش يقــدر يوصــل للمقيــاس ده.. معــاكم، وال أد إيــه كانــت حيــاتكم رائعــة

  . المسيح، كل اللي عملناه في العالم ها يكون بعيد جًدا عن المقياس اللي اهللا حدده للقبول في محضره
  

اهللا بيقــول لنــا فيهــا إننــا مــا نقــدرش نوصــل، مــا نقــدرش نعمــل حاجــة، قــال لنــا جمــال األمــر إن فــي الفقــرة اللــي 
اتجـرب بكـل الطـرق، لكنـه مـا . برضه إن اهللا المتجسد جه وعاش بيننا وأخد ناموس العهد القديم وحمله بنفسه

تمـم . شعف بكل الطرق اللي العالم ممكن يضعفه بيها، لكنه عمـره مـا أسـقط النـاموس. أسقطش الناموس أبًدا
فتـدخل بنـاء علـى ". ده معايـا: "ودلـوقتي لمـا نشـيل النيـر معـاه، يسـوع يقـول لـآلبناموس العهـد القـديم بكمـال، 

مجـًدا للـرب إنـه مـن خـالل عمـل يسـوع . هو بيمنحنـا عفـو كامـل عـن خطايانـا. المقياس الكامل ليسوع المسيح
أنـت : "إنـه يقـدر يقـول لكـل واحـد فينـا. .المسيح، وحياته الكاملـة، وموتـه عـن خطايانـا علـى الصـليب، وقيامتـه

المثيـر . سـالم مـع اهللال بيقـودوده . اهللا بيـدينا عفـو كامـل عـن خطايانـا". أنت نلت عفو لألبد. ما عدتش مذنب
َنـــا َتَعـــاَلْوا ِإَلـــي َيـــا َجِميـــَع اْلُمْتَعِبـــيَن َوالثِقيِلـــي اَألْحَمـــاِل، َوأَ ٢٨. "فـــي األمـــر إن يســـوع بيســـتخدم كلمـــة راحـــة مـــرتين

. كمــا لــو كــان تنهيــدة ارتيــاح، إعــادة تجديــد.. أول مــرة بيســتخدم الكلمــة دي، بتحمــل معنــى االرتيــاح". ُأِريُحُكــمْ 
ــا "، ١: ٥دي نفــس الصــورة اللــي بنشــوفها فــي روميــة . بتالقــي راحــة. تقــدر ترتــاح فــي محبــة اهللا ْرَن ــْد َتَبر ــِإْذ َق َف

 ْعَمــِة ،َنــا َيُســوَع اْلَمِســيحِ ِباِإليَمــاِن َلَنــا َســَالٌم َمــَع اِهللا ِبَربُخوُل ِباِإليَمــاِن ِإَلــى َهــِذِه النِذي ِبــِه َأْيضــًا َقــْد َصــاَر َلَنــا الــدال
. مـا بقـاش فـي حاجـة بتفرقنـا عـن اهللا. لينا سـالم مـع اهللا. "الِتي َنْحُن ِفيَها ُمِقيُموَن َوَنْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء َمْجِد اهللاِ 

  .مل عن خطايانايسوع إدانا عفو كا
  

اهللا منحنـا عفـو كامـل . الحق ده يتحول واقع في حياة الناس المثقلين باإلحساس بالـذنببـ أرجو وبـ أصلي إن 
فــ يسـوع .. لكننا لسه عندنا عجـز تـام وكامـل علـى طاعـة النـاموس. واحنا بنثق فيه، وبنتقدم ليه. عن خطايانا
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القــدرة التامــة والكاملــة علــى طاعــة النــاموس . اعــة النــاموسإدانــا قدرتــه الكاملــة فــي ط ؟يــه بــاألمر دهإعمــل 
شـوفوا جمـال . ده اللـي يسـوع بيديـه لنـا فـي المقابـل. بتنتمي ليسوع، وهو إداهالنا علشـان يمكننـا مـن طاعـة اهللا

كلمـــة ". ، َفَتِجـــُدوا َراَحـــًة ِلُنُفوِســـُكمْ ِاْحِمُلـــوا ِنيـــِري َعَلـــْيُكْم َوَتَعلُمـــوا ِمنـــي، َألنـــي َوِديـــٌع َوُمَتَواِضـــُع اْلَقْلـــِب ٢٩.. "األمـــر
احملـوا نيـري، : هنـا بيقـول. اللـي اتكلمنـا عنهـا" تلمذوا جميع األمـم. ".٢٨في متى " تلمذوا"هنا بتترجم " تعلموا"

ده حـق مـذهل اللـي ". َألني َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ : "ويقول. واتعلموا إزاي تبقوا تالميذي
مـا فـيش معلـم دينـي فـي التـاريخ سـاوى ". اتعلموا تكونوا تالميذي، وهـا تجـدوا راحـة لنفوسـكم.. يسوع بيقوله هنا

ا، أخيـرً  رجعت للمدرسة، فأنا فعًال مرتـاح دلوقتي: "كام طالب بيرجع للمدرسة ويقول. بين التعلم والراحة التامة
  "!! راحة تامة. راحة لروحي وذهني

  
مكـان  نفـس  كنت باوعظ في سيمنار من فتـرة، وفـي. واحنا بندرس ونتعلم ونتبعاألمر مش متعلق بأحاسيسنا 

مــا كــانش فــي راحــة فــي . شــفت طلبــة ســيمنار ثــاني معــاهم كــروت باللغــة العبريــة بيحــاولوا يحفظوهــا ســيمنار
ِاْحِملُـوا ٢٩: "يسـوع بيقـول. ا هنـاومـش هـي دي الصـورة اللـي بنشـوفه. قـربهم ما كانش في راحـة بـالمرة. عيونهم

الصـــورة إنـــه بيـــدينا قدرتـــه علـــى .. ده جمـــال المســـيحية. "َفَتِجـــُدوا َراَحـــًة ِلُنُفوِســـُكمْ ... ِنيـــِري َعَلـــْيُكْم َوَتَعلُمـــوا ِمنـــي
 .بنـتعلم نثـق فيـه، مـش فـي نفسـنالـه فـي نيـره، ونـتعلم منـه، إيـه اللـي بنتعلمـه؟ لما بننضـم . طاعة اهللا وٕارضائه

، بهدوء وبيقين بنسترخي في النير ونتعلم نخلي المسيح يعمل فينا اللي حاولنا نعمله بنفسـنا طـول ونتيجة لكده
ليـه؟ ألننـا بنـتعلم نتخلـى عـن التـوتر اللـي . وقتها الراحة في المسيح بتبقى واقع أعمق وأعمـق كـل يـوم. الوقت

  .عنا عمل كدهفي محاولة عيشا لحياة المسيحية وحدنا، وبنتعلم نسيبه هو ي
  

الصــورة هنــا . أكيــد أل" ديــف، أنــت تقصــد إننــا نقعــد ومــا نعملــش حاجــة؟: "هنــا حــد يســأل. األمــر ده كبيــر جــًدا
مـــش معنـــى كالمنـــا إن النـــاموس مـــش مهـــم، أو إننـــا مـــش . ، تبعيـــة، عمـــل بالنـــاموسمـــش ســـلبية، إنمـــا تعلـــم
. نــاموس، إنمــا أحــرار علشــان نطيعــهمــش علشــان نتجاهــل ال احنــا أحــرار.. بــالعكس. محتــاجين نتبــع النــاموس

السـبب إن يســوع ينفــع يــدينا .. وده جمــال األمــر. ودلـوقتي احنــا فينــا المسـيح ذاتــه، اللــي بيمكننــا نتبـع النــاموس
إنمـا جمـال المسـيحية واللـي بيخليهـا مـش مجـرد ديانـة ثانيـة، . راحة، مش علشـان بيـدينا قواعـد ووصـايا نتبعهـا

دلوقتي لمـا نعـيش حياتنـا . نطيعهبيمكننا نرضي اهللا و ، بيمكننا نتبع الناموسننا ك فينا بيم هي إن المسيح نفسه
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كـــل حاجـــة فـــي . بونـــا الســـماوي، ألنــه هـــو اللـــي بيعمـــل كـــده فينـــاوالمســيح عـــايش فينـــا، بنجلـــب مجـــد عظـــيم أل
صـد لنـا نعملهـا اتق ما فيش حاجة فـي حياتنـا المسـيحية. المسيح، هو اللي بيدينا نعمة لحظة بلحظة ويوم بيوم

وكوننـا . إنما اتقصد إن كل صالة نصليها، كل خطوة ناخدها، كـل فكـرة تكـون مشـبعة بيسـوع المسـيح. لوحدنا
عـايزين . في نيـر معـاه بيعنـي إنـه بياخـد القيـادة أكثـر وأكثـر كـل يـوم، واحنـا بنالقـي راحـة أكثـر وأكثـر كـل يـوم

  .ده؟ هي دي صورة النير مع المسيح
  

الكـل بيفقـد كـل فضـل وكـل قـوة هنـا : "عبر عـن األمـر ده بأفضـل طريقـة، قـال  Martin Lutherمارتن لوثر
المســيح الزم . وكــل ده بيبقــى ال شــيء قــدام اهللا. وكــل قــدرات الفكــر أو حريــة اإلرادة اللــي النــاس بيحلمــوا بــيهم

متــى  مــن ٢٥ودي نفــس الصــورة اللــي بنشــوفها فــي عــدد . بيعمــل كــل شــيءالمســيح  ".يعمــل ويقــدم كــل حاجــة
". َأْحَمــُدَك َأيَهــا اآلُب َألنــَك َأْخَفْيــَت هــِذِه َعــِن اْلُحَكَمــاِء َواْلُفَهَمــاِء َوَأْعَلْنَتَهــا ِلَألْطَفــالِ : "يســوع قــال. ١١اصــحاح 

مـش الحكمـاء اللـي عنـدهم كــل اللـي العـالم يقـدر يقدمـه، إنمــا . وبنشـوف الصـورة دي علـى مـدار العهـد الجديــد
ده معنـاه إنـك لـو ذكـي، مـا . األطفـال.. هـم اللـي بيعـاينوا اهللالمسـاكين بـالروح . بـروا اهللالجهالء هم اللي بيخت

لكنــه بيعنــي إنــك الزم تــدرك إن األمــر مــش متعلــق بــاللي ممكــن تقدمــه، إنمــا بــاللي . تتــبعش المســيح؟ أكيــد أل
قـدر يرقعنـا وياخـدنا أي بالتأكيـد ييسـوع المسـيح . أعزائي، كل اللي نقدر نقدمه هـو حمـل ثقيـل. المسيح بيقدمه

  .مكان عايز ياخدنا ليه
  

أنـت اتحـررت إيه اللي يحصل لما المسيحية تبقى رحلة يشيلنا فيها المسيح، بدل ما نحاول احنا نشيل نفسـنا؟ 
لمـــا الـــنفس تخضـــع بالكامـــل وتـــدور : "فـــي كاتـــب عبـــر عـــن األمـــر ده بقولـــه. المســـيح حـــررك. مـــن االلتـــزام ده

، ألننــا ونعمــل بأقصــى كفــاءة نشــطةاألبيعملــه، وقتهــا طاقــات الــنفس بتُثــار ألعلــى وترتــاح علــى اللــي المســيح 
عيلــة إيمــان تبطــل تحــاول تعمــل كــل حاجــة بنفســها، وتســيب إيــه اللــي يحصــل لمــا  ."عــارفين إنــه بيعمــل فينــا

وده . هـاأنا مـؤمن إنـه بيحملنـا ألمـاكن عمرنـا مـا كنـا نتخيلالمسيح ونيره يعملوا كل حاجة من خاللنا وعلشانا؟ 
عـايش دلـوقتي اللي بيدعوك تكون بار، هو . اهللا سالمنتيجة والنتيجة إنه بيمنحنا قدرة كاملة على طاعة اهللا، 

اللـي بيـدعوك . اللي بيدعوك تكرز باإلنجيـل لكـل األمـم، هـو دلـوقتي بيكـرز باإلنجيـل لكـل األمـم. بالبر جواك
  .وبيديلك سالم اهللا. أمين، وها يعمل كده
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سالم الوجود، السـالم ".. شالوم"دي صورة . "َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ : "، قال"راحة"سوع استخدم كلمة اني مرة يث

دي بييحـي لمـا نتـرك . اللي بيتخلل كـل شـيء، السـالم األبـدي اللـي بييجـي مـن الثقـة فـي المسـيح والسـير معـاه
َتَعاَلْوا ِإَلـي َيـا َجِميـَع اْلُمْتَعِبـيَن َوالثِقيِلـي ٢٨". هاللي هو وحده يقدر يعمل من خاللناأنفسنا، ونسيب المسيح يعمل 

ِاْحِملُـــوا ِنيــــِري َعَلــــْيُكْم َوَتَعلُمــــوا ِمنـــي، َألنــــي َوِديــــٌع َوُمَتَواِضـــُع اْلَقْلــــِب، َفَتِجــــُدوا َراَحــــًة ٢٩. اَألْحَمـــاِل، َوَأَنــــا ُأِريُحُكــــمْ 
يــاك بالكامــل، إديلــه عجــزك التــام والكامــل علــى طاعــة اهللا، وخليــه عــايز ده؟ يبقــى إديلــه ثقــل خطا ".ِلُنُفوِســُكمْ 

وقتهـا هـا نبقـى فـي . عفو كامل عن كل خطاياك، وقدرته التامة على طاعـة اهللا وٕارضـائه: يديلك كل ما عنده
  . طريقنا الختبار معنى إننا نكون في المسيح

  
. .حاســين إنهــم مــرهقين ومثقلــينثيــر ك. معايــا مســكوا رؤو وتحنــ منكو عيــ وانفســي فــي الوقــت اللــي جــاي تغمضــ

أنـا : "لـو أنـت كـده، أدعـوك دلـوقتي إنـك تطلـب منـه. مثقلين بمحاولـة جعـل كـل األطبـاق تـدور فـي وقـت واحـد
لمأنا مستعد ". عايز راحتك أصـلي إنكـم تالحظـوا الخطـر اللـي . ده ألول مـرةيمكن بعضكم يكـون بيقـول كـ. أس

، وبكـده يفوتنـا الهـدف تـديننا مـن غيـر مـا نـدخل أبـًدا تحـت نيـر المسـيحألننا ممكـن نكمـل فـي .. في الفقرة دي
دلــوقتي وأنــت مغمــض . مــن المســيحية بالكامــل، علــى الــرغم مــن وجودنــا فــي الكنيســة كــل يــوم حــد فــي عمرنــا

مــش بأســألك علــى  هــل أنــت متأكــد بــدون أدنــى شــك إنــك فــي النيــر مــع يســوع؟: عينيــك وحــاني راســك، أســألك
إنمـا . ده مـش الهـدف مـن المسـيحية. مش بأسألك على كـل حاجـة عملتهـا فـي حياتـك. وحيةسيرتك الذاتية الر 

عـايز أديـه ثقـل خطايـاي، . أنـا فـي النيـر معـاه: "هل أنت في النير مع المسـيح؟ لـو أل، أشـجعك تعلـن: سؤالي
  .نير معاهبأدعوك تدخل ال". وعجزي التام والكامل على طاعته، وباترك له إنه يغيرني من الداخل والخارج

  
لكــن . إنــك فــي النيــر مــع يســوع، فالكتــاب بــيعلم إن اللــي فــي النيــر مــش بيخــرج منــهوعــارف  ولــو أنــت مــؤمن

يمكــن ". أنــا عــايز اســترخي فــي النيــر: "لســبب مــا، فــي تــوتر وبتحــاول تعمــل كــل حاجــة بنفســك، أدعــوك تقــول
  .ألول مرة من وقت طويل ها أتكل عليك
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وباصـلي إن نتيجـة ده تكـون . باصلي إنك تجذب نـاس ليـك. ب راحة للنفوسباصلي إنك تجلأبونا السماوي، "
إننا ما نعودش حاسين بثقل محاولتنـا إننـا نعـيش حيـاة مسـيحية لوحـدنا، لكـن نتكـل عليـك إنـك .. أحمال بتترفع

فــي . باصـلي إنــك تمــدنا بالنعمـة اللــي محتاجينهــا علشـان نســيب نفوســنا ونتكـل عليــك بالكامــل. تعمـل كــده عنــا
  .خلونا نالقي راحة نفوسنا فيه". م يسوع باصلي، آميناس


