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  الحلقة الثالثة :اليقظة

  الصدق  :اليقظةسلسلة 

  ديفيد بالت. د

  
بنصــلي إننــا نكــون خاضــعين ليــك وأنــت أســاس عبادتنــا . يــا رب، احنــا بنعتــرف إنــك قــدوس، وٕانــك مســتحق

متــك، وٕانــك ظمتـك، إنــك تختــرق قلوبنـا بروحــك بكلتح كلمتــك، إنــك تورينــا عفـبنصــلي إن واحنــا بن. الجماعيـة
فـي اســم يسـوع بنصــلي، . به بصـورة المســيح أكثـر وأكثــر، وتغيـر حيـاة المتعبــدين ليـكتغيـر قلوبنـا فتبقــى أشـ

  .آمين
  

فــي . ٤أدعــوك تفــتح معايــا إنجيــل يوحنــا إصــحاح ، )وأتمنــى إنــه يكــون معــاك(لــو كــان معــاك كتــاب مقــدس 
فــي ميــل خطيــر فــي . للجــدل فــي العبــادة الجماعيــة الصــدق الغيــر قابــلقــة النهــاردة عــايز أكلمكــم عــن حل
 الصـدق الحقيقـيقافتنا إننا نحضـر الكنيسـة أسـبوع ورا أسـبوع ورا أسـبوع، مـن غيـر مـا نوصـل لمرحلـة مـن ث

  .مع اهللا
  

يــتالمس مــع فــي الواقــع، أنــا مقتنــع إن اإلنســان يقــدر يــروح الكنيســة كــل يــوم حــد طــول حياتــه، مــن غيــر مــا 
علشـان كـده الزم نحـرص  .وخطـر.. فعـًال ده شـيء ممكـن. شخص يسوع المسيح في العبادة بشكل حقيقـي

  .بقى جزء من عبادتنا الجماعيةي الصدقإن 
  

خلونـا نشـوف مـع بعـض شـوية صـفات مميـزة . عايز نشوف مـع بعـض قصـة لحـد هـا أدعـوه مـدعي روحـي
.. أشــجعك، لــو كنــت قائــد أو خــادم فــي كنيســتك أو إن كنــت ألول مــرة بتــروح كنيســة. للمــدعين الــروحيين

  .تشوف إن كانت بتوصف عبادتك أو عالقتك باهللاأشجعك تبص على الصفات دي، و 
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السـت . ها نشوف دلوقتي حوار دار على مشارف مدينة صغيرة اسمها سوخار، ما بين يسوع وواحدة سـت
قصـــتها إنهـــا . حـــط نفســـك مكانهـــا لـــو تقـــدر. دي راحـــت لوحـــدها تجيـــب ميـــاه مـــن بيـــر معـــين، بيـــر يعقـــوب

.. النتيجــة إنهــا بقــت ُمهمشــة فــي مجتمعهــا. جوزهــا اتجــوزت خمــس مــرات، وعايشــة دلــوقتي مــع واحــد مــش
هـي إنسـانة عنـدها إيمـان، لكـن . بقت منبوذة، علشان كده رايحة تجيب مياه لوحدها، مـش مـع سـتات تانيـة

  .حتى إيمانها ما مالهاش
  

 ١٣: ٤يوحنـا . ي يسـوع اتكلـم معاهـا عـن الصـدق فـي العبـادةلـك تحـط نفسـك مكانهـا، ألن هـي دي الو أدع
  :وسط حوار المسيح والسامرية يقول، في

َولِكـْن َمـْن َيْشـَرُب ِمـَن اْلَمـاِء الـِذي ١٤. ُكل َمْن َيْشَرُب ِمْن هَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيًضا«:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهاَ ١٣"
ــِل اْلَمــاُء الــِذي ُأْعِطيــِه َيِصــيُر ِفيــ ــِد، َب ــْن َيْعَطــَش ِإَلــى اَألَب ــا َفَل ــةٍ ُأْعِطيــِه َأَن ــاٍة َأَبِدي ــُع ِإَلــى َحَي . »ِه َيْنُبــوَع َمــاٍء َيْنَب

َقـــاَل َلَهـــا ١٦. »َيـــا َســـيُد َأْعِطِنـــي هـــَذا اْلَمـــاَء، ِلَكـــْي َال َأْعَطـــَش َوَال آِتـــَي ِإَلـــى ُهَنـــا َألْســـَتِقيَ «:َقاَلـــْت َلـــُه اْلَمـــْرَأةُ ١٥
َقــــاَل َلَهــــا . »َلــــْيَس ِلــــي َزْوجٌ «:َأَجاَبــــِت اْلَمــــْرَأُة َوَقالــــتْ ١٧» اْذَهِبــــي َواْدِعــــي َزْوَجــــِك َوَتَعــــاَلْي ِإَلــــى هُهَنــــا«:َيُســــوعُ 
هــَذا . َألنــُه َكــاَن َلــِك َخْمَســُة َأْزَواٍج، َوالــِذي َلــِك اآلَن َلــْيَس ُهــَو َزْوَجــكِ ١٨َلــْيَس ِلــي َزْوٌج، : َحَســًنا ُقْلــتِ «:َيُســوعُ 

ْدقِ  َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ ١٩. »ُقْلِت ِبالص:» َيا َسي َك َنِبي٢٠! ُد، َأَرى َأن آَباُؤَنا َسَجُدوا ِفي هَذا اْلَجَبِل، َوَأْنـُتْم َتُقولُـوَن ِإن
َيا اْمَرَأُة، َصـدِقيِني َأنـُه تَـْأِتي َسـاَعٌة، َال «:َقاَل َلَها َيُسوعُ ٢١. »ِفي ُأوُرَشِليَم اْلَمْوِضَع الِذي َيْنَبِغي َأْن ُيْسَجَد ِفيهِ 

ــا َنْحــُن َفَنْســُجُد ِلَمــا ٢٢. َجَبــِل، َوَال ِفــي ُأوُرَشــِليَم َتْســُجُدوَن ِلــآلبِ ِفــي هــَذا الْ  َأْنــُتْم َتْســُجُدوَن ِلَمــا َلْســُتْم َتْعَلُمــوَن، َأم
يـوَن َيْسـُجُدوَن َولِكْن َتْأِتي َساَعٌة، َوِهـَي اآلَن، ِحـيَن السـاِجُدوَن اْلَحِقيقِ ٢٣. َألن اْلَخَالَص ُهَو ِمَن اْلَيُهودِ . َنْعَلُم 

ــاِجِديَن َلــهُ  اآلَب َطاِلــٌب ِمْثــَل هــؤَُالِء الس َألن ،وِح َواْلَحــق وِح . َاُهللا ُروحٌ ٢٤. ِلــآلِب ِبــالر ــِذيَن َيْســُجُدوَن َلــُه َفِبــالرَوال
َفَمتَـى َجـاَء . يا، الـِذي ُيَقـاُل لَـُه اْلَمِسـيُح، َيـْأِتيَأَنا َأْعَلُم َأن َمسِ «:َقاَلْت َلُه اْلَمْرَأةُ ٢٥. »َواْلَحق َيْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا
  ".»َأَنا الِذي ُأَكلُمِك ُهوَ «:َقاَل َلَها َيُسوعُ ٢٦. »َذاَك ُيْخِبُرَنا ِبُكل َشْيءٍ 

  
  :صفات مميزة للمدعيين الروحيين ٤
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نشــوف هنــا فــي بدايــة . المــدعين الــروحيين بيحــاولوا يعبــدوا اهللا مــن غيــر مــا يكونــوا صــادقين معــاه -١
هـي رايحـة تجيـب ميـاه، ويسـوع بيسـتخدم الصـورة دي . اإلصحاح حـوار بـين يسـوع وواحـدة سـت عـن الميـاه

ده . إزاي هو بيروي عطش نفوسنا بطريقة مـا حـدش غيـره يقـدر يعملهـا. علشان يوريها هو إزاي بيقدم مياه
  .، بعدها نشوف نقلة مفاجئة١٦الحوار اللي بيدور لحد عدد 

  
، بالتـالي شـايفيين إن كـان عامـل إزاي احنـا ذكرنـا ماضـيها". ي َواْدِعي َزْوَجِك َوَتَعاَليْ اْذَهبِ : "سوع يقول لهاي

َلـــــْيَس ِلـــــي : "فتـــــرد". ي َواْدِعـــــي َزْوَجـــــِك َوَتَعـــــاَليْ اْذَهِبـــــ. "يســـــوع هنـــــا جـــــه علـــــى حتـــــة حساســـــة بالنســـــبة لهـــــا
  .بتهرب من السؤال فبتحاول.."َزْوجٌ 
  

َألنـــُه َكــاَن َلـــِك َخْمَســُة َأْزَواٍج، َوالـــِذي لَــِك اآلَن َلـــْيَس ُهـــَو ١٨َلـــْيَس ِلــي َزْوٌج، : َحَســـًنا ُقْلــتِ : "ســوعفيقــول لهـــا ي
ـــْدقِ . َزْوَجـــكِ  هـــو بيـــدخل لجـــوهر المشـــكلة فـــي . يســـوع هنـــا مـــش بيلعـــب بـــالكالم وال بيتريـــأ". هـــَذا ُقْلـــِت ِبالص

  .حياتها على طول
  

آه، طالمـا ". بتغيـر الموضـوع.. مـل بـالظبط اللـي معظمنـا هـا يعملـه لـو فـي مكانهـارد فعلها بيكـون إيـه؟ بتع
فــي رأيــك، المفــروض نتعبــد فــين؟ فــي .. م فــي حاجــة الهوتيــةلم عــن كــل إجــوازي، يبقــى خلينــا نــتكلهــا نــتك

فجـــأة نشـــوف الســـت دي بتتجنـــب الســـؤال، وبعـــدها تحـــاول تقفـــل الموضـــوع " الجبـــل بتـــاعكم، وال الجبـــل ده؟
  .بتحاول تتجنب تكون صادقة مع الشخص اللي بتكلمه، مهما كان الثمن .خالص

  
علــم علــى . ماضــينا وخطايانـافــي الكتـاب المقــدس لمــا نتقـدم هللا بمــش أول مــرة نشـوفه .. ده مـش أمــر جديـد

، قصــة معظمنــا عارفينهــا، ســقوط اإلنســان ودخــول الخطيــة ٣تكــوين . الجــزء ده، وخلينــا نرجــع للعهــد القــديم
  . خلونا نشوف رد فعلهم لما اتواجهوا بخطيتهم. فاكرين آدم وحواء لما اتجربوا .للعالم
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. لنَظـرِ فَـَرَأِت اْلَمـْرَأُة َأن الشـَجَرَة َجيـَدٌة ِلَألْكـِل، َوَأنَهـا َبِهَجـٌة ِلْلُعُيـوِن، َوَأن الشـَجَرَة َشـِهيٌة لِ ٦: "يقول ٦: ٣تكوين 
. َفاْنَفَتَحــْت َأْعُيُنُهَمــا َوَعِلَمــا َأنُهَمــا ُعْرَياَنـــانِ ٧. َأَكلَــْت، َوَأْعَطــْت َرُجَلَهــا َأْيًضــا َمَعَهــا َفَأَكــلَ َفَأَخــَذْت ِمــْن َثَمِرَهــا وَ 

يــِح َوَســِمَعا َصــْوَت الــرب اِإللــِه َماِشــًيا ِفــي اْلَجنــِة ِعْنــَد ُهُبــوِب رِ ٨ .َفَخاَطــا َأْوَراَق ِتــيٍن َوَصــَنَعا َألْنُفِســِهَما َمــآِزرَ 
: َفَنــاَدى الــرب اِإللــُه آَدَم َوَقــاَل َلــهُ ٩. النَهــاِر، َفاْخَتَبــَأ آَدُم َواْمَرَأتُــُه ِمــْن َوْجــِه الــرب اِإللــِه ِفــي َوَســِط َشــَجِر اْلَجنــةِ 

َمـْن َأْعَلَمـَك «: َفَقـالَ ١١. »ْأتُ َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي اْلَجنِة َفَخِشيُت، َألني ُعْرَيـاٌن َفاْخَتَبـ«: َفَقالَ ١٠. »َأْيَن َأْنَت؟«
ــا؟ ــَجَرِة الِتــي َأْوَصــْيُتَك َأْن َال َتْأُكــَل ِمْنَه ــَت ِمــَن الش ــاٌن؟ َهــْل َأَكْل ــَك ُعْرَي الراجــل يعمــل إيــه؟ يلــوم الســت" »َأن: 

َمـا «: َفَقـاَل الـرب اِإللـُه ِلْلَمـْرَأةِ ١٣. »َأَكْلـتُ اْلَمْرَأُة الِتي َجَعْلَتَها َمِعي ِهَي َأْعَطْتِنـي ِمـَن الشـَجَرِة فَ «: َفَقاَل آَدمُ ١٢"
ـــِت؟ ـــِت اْلَمـــْرَأةُ " :مـــش الراجـــل بـــس، الســـت كمـــان هنـــا المـــت غيرهـــا" »هـــَذا الـــِذي َفَعْل ـــي «: َفَقاَل ْتِن ـــُة َغر اْلَحي

يفين االختبــاء مــن الــرب؟ ولمــا شــايفين التهــرب؟ شــا. وتكمــل الفقــرة..." َفَقــاَل الــرب اِإللــُه ِلْلَحيــةِ ١٤. »َفَأَكْلــتُ 
آلخر، مـا حـدش عـايز يتواجـه بخطيتـه، لوم ا". أل، دي غلطة الحية.. أل، دي غلطتها"يتواجهوا مع الرب، 

  .إنما بيحاولوا ما يكونوش صادقين مع اهللا بخصوص اللي حصل
  

فـي اإلصـحاح  .نشوف آِخر سفر في العهـد القـديم، سـفر مالخـي ده كان أول سفر في العهد القديم، خلونا
روح الهيكــل كــان أســاس نظــام العبــادة هــو إن النــاس تــ فــي الوقــت ده. األول اهللا بــيكلم شــعبه عــن العبــادة

كــان المفـروض اللــي يتقـدم يكــون أحســن .. وصـايا بــتحكم أنـواع الــذبايح اللــي تتقـدم وكـان فــي. وتقـدم ذبــائح
  .نوا بيعملوه وقتهالكن نشوف من الفقرة دي إن مش ده اللي الكهنة والقادة كا .حاجة

  
َفِإْن ُكْنُت َأَنـا َأًبـا، َفـَأْيَن َكَراَمِتـي؟ . االْبُن ُيْكِرُم َأَباُه، َواْلَعْبُد ُيْكِرُم َسيَدهُ «٦: "اهللا يقول لشعبه ٦: ١في مالخي 

: وشـوفوا هـم يـردوا إزاي" .اْلُمْحَتِقـُروَن اْسـِميَأيَها اْلَكَهَنُة . َوإِْن ُكْنُت َسيًدا، َفَأْيَن َهْيَبِتي؟ َقاَل َلُكْم َرب اْلُجُنودِ 
ُبـوَن ُخْبـًزا َنِجًسـا َعَلـى َمـْذَبِحي٧ِبَم اْحَتَقْرَنـا اْسـَمَك؟ : َوَتُقوُلونَ  " ْسـَناَك؟ ِبقَـْوِلُكمْ : َوَتُقولُـونَ . تَُقر َمائِـَدَة : بِـَم َنج ِإن

ْبُتُم اَألْعَمــى ذَ ٨. الــرب ُمْحَتَقــَرةٌ  ا؟ َوإِْن َقــرــِقيَم، َأَفَلــْيَس ذِلــَك َشــر ْبُتُم اَألْعــَرَج َوالس ا؟ َوإِْن َقــرِبيَحــًة، َأَفَلــْيَس ذِلــَك َشــر
ْبُه ِلَواِليَك، َأَفَيْرَضى َعَلْيَك َأْو َيْرَفُع َوْجَهَك؟ َقاَل َرب اْلُجُنودِ  ْوا َوْجـَه اِهللا َفَيتَـَراَءَف َعَلْيَنـا٩. َقر هـِذهِ . َواآلَن َتَرض 
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َمْن ِفيُكْم ُيْغِلُق اْلَبـاَب، َبـْل َال ُتوِقـُدوَن َعَلـى َمـْذَبِحي «١٠ .َهْل َيْرَفُع َوْجَهُكْم؟ َقاَل َرب اْلُجُنودِ . َكاَنْت ِمْن َيِدُكمْ 
اًنا؟ َلْيَسْت ِلي َمسَرٌة ِبُكْم، َقاَل َرب اْلُجُنوِد، َوَال َأْقَبُل َتْقِدَمًة ِمْن َيِدُكمْ  َمج."  

  
الكهنــة، بــدل مــا يقــدموا أحســن ذبــايح قــدام الــرب، كــانوا بياخــدوا حيوانــات عميــاء أو ايفين الصــورة هنــا؟ شــ

لمــا اهللا بعــدها . مريضــة أو عرجــاء، ويقــدموها علــى المــذبح قــدام الــرب، ويخلــوا الحيوانــات الســليمة لنفســهم
كــان أحســن لــو كنــتم قفلــتم : "ل لهــمفــاهللا يقــو " احنــا عملنــا إيــه غلــط؟: "يــواجههم بكــده، تالقــيهم يقولــوا بوقاحــة

  واخدين بالكم؟ ". زودتم تعديكم دي، باب الهيكل وما حاولتوش تتعبدوا، ألن بـ مجيكم هنا بعدم أمانتكم
  

لكن في نفس الوقـت، نشـوف مـدى . واضح إننا بنعبد تحت نظام مختلف جًدا عن نظام العبادة في الهيكل
حســـب كتـــاب ( ٣عـــدد  ٢فـــي إصـــحاح  .ادة الجماعيـــةجديـــة اهللا بخصـــوص الصـــدق وســـط شـــعبه فـــي العبـــ

ــــى ُوُجــــوِهُكْم، ثُــــم : "يقــــول) الحيــــاة ــــدُموَنَها ِلــــي َعَل ــــُب َأْوَالَدُكــــْم، َوَأْنثُــــُر َرْوَث اْلَحَيَواَنــــاِت الِتــــي تَُق َهــــا َأَنــــا ُأَعاِق
ــْوَق اْلُقَماَمــِة الدِنَســةِ  امــل مــع الصــدق فــي العبــادة الجماعيــة بجديــة اهللا بيتع... " .َيْطَرُحــوَنُكْم َمَعَهــا َخاِرجــًا َف

  .شديدة
  

: جـزء جوانـا بيتسـائل.. ونشوف يسوع بيواجه السامرية بالخطيـة فـي حياتهـا ٤علشان كده لما نيجي ليوحنا 
يمكــن إلــه . مــش قســوة مــن يســوع إنــه يعمــل كــده؟ دي يليــق بيــه؟ ده كــده بيكشــف الجــروح اللــي فــي حياتهــا"

  "يسوع؟ العهد القديم يعمل كده، لكن
  

ليه يسوع بيطلع كل ده؟ إيـه اللـي يخليـه يعمـل كـده وهـو عـارف إنـه بكـده بيخـاطر بإنـه يخليهـا تعـيش األلـم 
  ..أعتقد إن في سببين رئيسيينمرات ومرات؟ ليه يسوع يعمل كده؟ 
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ده . يسـوع عـايز يغطـي خطايانـا. ألن يسوع مش بس عايز يواجه خطايانا، لكنـه عـايز يغطـي خطايانـا *
  .، وده اللي بنشوفه في كل أنحاء الكتاب المقدس٤ل اللي بيحصل في يوحنا جما
  

ده االختيـار اللـي . نغطيهـا، أو اهللا يغطيهـا لنـانحـاول إمـا . عنـدنا خطايـا، كـل واحـد فينـابدون اسـتثناء  كلنا
أنـــا عـــايز أكشـــف خطيتـــك، علشـــان : "شـــكًرا هللا إنـــه أخـــد المبـــادرة وجـــه فـــي شـــخص المســـيح وقـــال. قـــدامنا

  ".أغطيها بنعمتي
  

علشـان كـده كـان مهـم . مـا تتكشـف ما ينفعش الخطيـة تتغطـى بالنعمـة إال بعـد.. خلي بالك من النقطة دي
اهللا بيسـر بإنـه ياخـد أقـذر الخطـاة . إن السامرية تكون صادقة مع المسيح، ألنـه كـان عـايز يغطـي خطيتهـا

  .اهللا بيسر بكده. الصليبفينا، ويغسلنا من خطيتنا ببر المسيح، بالدم اللي سفكه على 
  

مش ها يستقبل ترانيمنا وأنشـطتنا الدينيـة لـو هـا نهمـل . ما بيتخدعش.. في نفس الوقت، اهللا ال ُيشمخ عليه
لو رحنا الكنيسة وقعدنا في خطيتنا، واتظاهرنا إنهـا مـش موجـودة أو إنهـا مـش سـيئة أوي أو . الصدق معاه

  .عبادتنا الجماعية بالكامل يبقى كده فاتنا الهدف من.. إنها مش حقيقية
  

اتكلـــم عـــن خطـــورة الخطيـــة وٕازاي بيتقلـــل مـــن  Cornelius Plantingaحـــد اســـمه كورنيليـــوس بالنتينجـــا 
الكنيســة المســيحية، حتــى وســط موجــات العبــادة  كــون: "مــن مقوالتــه المفضــلة لــي. خطورتهــا فــي أيامنــا دي

 الحقيقـة هـي إنـه . اإلنجيـلية، ده يبقى قطع لعصـب ت الواقع القاتل للخطالحديثة، تتجاهل أو تقلل أو تسك
من غير كشف كامل للخطية، إنجيل النعمة ها يبقى وقح وغير ضروري وفي النهايـة غيـر مثيـر لالهتمـام 

  ".بالمرة
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أنتم مدركين إن لو رحنـا الكنيسـة ومـا اتكلمنـاش عـن الخطيـة وال الدينونـة، لـو اتظاهرنـا إن كـل حاجـة تمـام 
هــا يبقــى حياتنــا، يبقــى ممكــن نخــرج مــن الكنيســة واحنــا حاســين إننــا كويســين، لكــن ده  ومــا فــيش خطيــة فــي

  . قطع لعصب اإلنجيل اللي بيجمعنا
  

.. يـا رب، فـي حاجـات أنـا باصـارع معاهـا ومـش قـادر عليهـا: "لكن لما ننتقدم هللا كاشفين خطيتنا ونقول لـه
يظهـر لنـا نعمتـه ويغطينـا فـي الخطيـة دي  ، وقتهـا بـس اهللا بيسـر بإنـه"في حاجات مـش قـادر أتغلـب عليهـا

  .ويدينا القوة نتغلب عليها
  

بالتالي العبـادة الجماعيـة بتتضـمن إننـا نخـرج . لكننا مش ها نقدر نوصل المرحلة دي لو ها نغطي خطيتنا
خطيتنا ونسمح هللا يقودنا للمرحلة دي، بدل مـا نـروح الكنيسـة أسـبوع ورا أسـبوع وسـنة ورا سـنة ماسـكين فـي 

  . يا رب، خلصنا من األمر ده. يانا ومتظاهرين إنها مش مشكلة كبيرة للدرجةخطا
  
 ٤هنـا نشـوف جـزء مـن يوحنـا . عايز يعزينـا فـي حزننـااهللا كمان  مش بس عايز يغطي خطايانا، لكنو  *

يســوع كشــف للســامرية الخطيــة اللــي فــي حياتهــا مــش . النــاس مــش بتــتكلم عنــه كثيــر، لكــن خلونــا نفكــر فيــه
. تشـــوف احتياجهـــا للمغفـــرة، لكـــن كمـــان ألن بســـبب خطيتهـــا بقـــى فـــي ألـــم عميـــق فـــي حياتهـــا بـــس علشـــان

دورت علــى الشــبع مــع ده وده وده، ودلــوقتي بتـدور علــى الشــبع مــع حــد تــاني، وكــل . الجـروح أغلبهــا اتفــتح
. يسوع كان عايزهـا تشـوف إنهـا مـش هـا تالقـي شـبع مـع الراجـل اللـي هـي معـاه. مرة تطلع من غير حاجة

  .كان عايزها تشوف ده، علشان كده فتح الموضوع.. نما ها تالقي الشبع في المسيحإ
  

: حضــرت قبــل كــده فتــرات عبــادة كثيــر طلــع فيهــا قائــد العبــادة أو القســيس يقــول. ودي حاجــة بتفوتنــا كثيــر
خلونــا نحـط علـى جنـب أي حاجــة بتحصـل فـي حياتنــا، . احنـا مجتمعـين دلـوقتي علشــان عبادتنـا الجماعيـة"
  .أنا باعتبر ده تعبير سخيف إنه يتقال في عبادة جماعية". ركز في العبادةون
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زي مـــا  "المـــالذ"الهـــدف مـــن عبادتنـــا الجماعيـــة مـــش إننـــا نســـيب واقـــع وآالم حياتنـــا بـــره الكنيســـة، ونـــدخل 

الهــدف مــن العبــادة الجماعيــة هــو إننــا ناخــد كــل الحــزن والجــراح واأللــم اللــي فــي حياتنــا، ونقــدمهم . بنســميه
  .كعيلة قدام اهللا ألن اهللا قادر جًدا على التعامل مع أي حاجة بنواجهها

  
كلنــــا عــــارفين إن فــــي أوســــاط . بخصــــوص الصــــراعات اللــــي بنمــــر بيهــــا اهللا عايزنــــا نكــــون صــــادقين معــــاه

المــؤمنين، مــن المغــري إننــا نشــارك فــي العبــادة الجماعيــة أســبوع ورا التــاني ونتظــاهر إن كــل حاجــة تمــام 
  .على وشوشنا بيقول إن كل حاجة تمامونلبس ماسك 

  
باصــلي إن اهللا يســاعدنا نكــون صــادقين بخصــوص صــراعاتنا ونحطهــا عنــد رجليــه، واثقــين إننــا لمــا نلقــي 

هو قادر جـًدا علـى . اهللا قادر جًدا إنه يتعامل مع كل صراعاتنا، وحتى أسئلتنا. عليه همومنا هو ها يعيننا
  .ا نقدم كل حاجة قدامه في عبادتنا الجماعيةالتعامل مع كل حاجة، علشان كده خلون

  
. عـايز يشـبع كـل نفـس، مهمـا كانـت الصـعوبات اللـي بنالقـي نفسـنا بنواجههـا.. المسيح عـايز يشـبع نفوسـنا

  .لكن المدعيين الروحيين بيحاولوا يعبدوا من غير ما يكونوا صادقين مع اهللا
  
لمــا الســامرية اتجنبــت الســؤال اللــي . ان معــينالمــدعيين الــروحيين بيحــدوا العبــادة بمكــتــاني حاجــة،  -٢

آَباُؤَنـــا َســـَجُدوا ِفـــي هـــَذا اْلَجَبـــِل، َوَأْنـــُتْم َتُقولُـــوَن ِإن ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم ٢٠: "٢٠ســـأله لهـــا المســـيح، قالـــت فـــي عـــدد 
  ".اْلَمْوِضَع الِذي َيْنَبِغي َأْن ُيْسَجَد ِفيهِ 
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فكـرة إن . كـان فـي خـالف كبيـر بـين اليهـود والسـامريين. نخلونا نشوف بسرعة خلفية عن اليهود والسامريي
الرجالــة مــش بيكلمــوا الســتات . فــي حــوار بــين يســوع وواحــدة ســامرية ده فــي حــد ذاتــه تخطــي لكــل الحــدود

  .عالنية من األساس، ما بالك نقاش زي ده، وما بين يهودي وسامرية
  

ــاُرُه : "قــول لشــعبهالــرب هنــا بي. ٥عــدد  ١٢لكــن خلــوني أوريكــم الخلفيــة مــن تثنيــة  اْطُلُبــوا اْلَمَكــاَن الــِذي َيْخَت
الـرب بيقـول لشـعبه هنـا ". ِإَلْيـِه تَـْذَهُبونَ . الرب ِإَلُهُكْم َوَسـَط َأْسـَباِطُكْم ِلَيَضـَع َعَلْيـِه اْسـَمُه، َوَيُكـوَن َمقَـر ُسـْكَناهُ 
أسـفار مـن العهـد  ٥يين أخـدوا أول السـامر . إنه ها يسكن وسط شعبه في مكان ها يختاره، وده كان الهيكل

الخمـــس أســـفار .. ده كـــان كـــل اهتمـــامهم. ووقفـــوا عنــد تثنيـــة) تكـــوين، خـــروج، الويـــين، عـــدد، تثنيـــة(القــديم 
، إن اهللا هـا يختـار مكـان مـا٥: ١٢تثنيـة مـن في حـين كـان اليهـود عـارفين . دول، وسابوا بقية العهد القديم

مكان ده ها يكون أورشليم وٕان سليمان اللي مـن نسـل داود هـو اللـي الواهللا أعلن لهم من خالل األنبياء إن 
علشــان كــده الهيكــل كــان فــي المدينــة دي، وعلشــان كــده كــان الكــل بيــروح هنــاك . هــا يبنــي الهيكــل هنــاك

  .علشان يعبد اهللا
  

نيـة ألنهـم وقفـوا عنـد التثنيـة، فبصـوا علـى األسـفار مـن تكـوين لتث. لكن السـامريين كـان عنـدهم رأي مختلـف
رجعـــوا لتكـــوين وشـــافوا إبـــراهيم بيقـــدم أول ذبيحـــة فـــي أرض " يـــا تـــرى اهللا عـــايز اســـمه يســـكن فـــين؟: "وقـــالوا

  ".يبقى هو ده المكان اللي ها نعبد فيه: "فقالوا. الميعاد في مكان اسمه شكيم بيطل على جبل جزريم
  

عبــــادة المفــــروض تكــــون فــــي ال: "اليهــــود قــــالوا. ومــــن هنــــا حصــــل انقســــام تــــاريخي بــــين اليهــــود والســــامريين
  ".العبادة المفروض تكون في جبل جزريم: "والسامريين قالوا". أورشليم

  
يـا تـرى شـايفين احنـا إزاي " تفتكـر المفـروض نتعبـد هللا فـين؟.. "يوحنا السـامرية ذكـرت األمـر دهإنجيل وفي 

  .خارجية أمور بنسيء تعريف العبادة حسب.. بنعمل زيها؟ احنا بنميل إننا نسيء تعريف العبادة
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أورشليم وال جبل جزريم؟ أكيد احنا مـش بنتنـاقش فـي أيامنـا دي العبـادة فـي أورشـليم وال جبـل .. فين العبادة

لكن لما بنفكر في العبادة الجماعية، بنفكـر فـي إيـه؟ علـى . أكيد حاجات كثير اتغيرت من ساعتها. جزريم
موســة، زي كتـب التــرنيم، أو شاشـة العــرض، أو األغلـب هـا نفكــر فـي قاعــة أو مبنـى فيــه حاجـات ماديـة مل

ونتيجة كده إنـك لمـا تـبص علـى .. بنفكر في العبادة حسب األمور الخارجية. اآلالت الموسيقية أو المسرح
  .سنة اللي فاتوا عن العبادة، ها تالقيه جدل حوالين أمور خارجية ٢٠أو  ١٠كل الجدل اللي في الـ 

  
األمــر مــش . بنصــرف مبــالغ خياليــة لتنظــيم العبــادة واآلالت واألســلوب وبقينــاأنهــي مكــان أفضــل للعبــادة؟ 

لكن الغريب إن العهد الجديـد مـش بيهـتم بكـل األمـور . مختلف كثير عن الجدل حوالين مكان العبادة زمان
  .اللي بنتجادل حواليها

  
نشـوف يسـوع بيعملـه حسب العهد الجديد، الحاجة الوحيدة المهمة مش األمور الخارجية، إنما المهم واللـي ب

َيــا اْمــَرَأُة، : "وده اللــي يســوع ابتــدا يعملــه لمــا أعلــن. هــو إعــادة تعريــف العبــادة فتبقــى حســب الحالــة الداخليــة
ــــآلبِ  ــــي ُأوُرَشــــِليَم َتْســــُجُدوَن ِل ــــِل، َوَال ِف ــــي هــــَذا اْلَجَب ــــْأِتي َســــاَعٌة، َال ِف ــــُه َت ِقيِني َأنمــــش مهــــم الوضــــع " .َصــــد

  .اخليالمهم الد.. الخارجي
  

: ٢خلونـا نرجـع ليوحنـا . ليه قال إنه مش مهم الجبـل ده وال التـاني؟ أقـول لكـم ليـهطب ليه يسوع قال كده؟ 
َوَكــاَن ِفْصــُح اْلَيُهــوِد َقِريًبــا، َفَصــِعَد ١٣: "يقــول ١٣: ٢فــي يوحنــا . يوحنــا بيــروي موقــف قبــل القصــة دي ١٣

ـــِليَم،  ـــى ُأوُرَش ـــي اْلَهيْ ١٤َيُســـوُع ِإَل ـــَد ِف ـــَياِرَف ُجُلوًســـاَوَوَج ـــا، َوالص ـــا َوَحَماًم ـــًرا َوَغَنًم ـــوَن َبَق ـــاُنوا َيِبيُع ـــِل الـــِذيَن َك . َك
ـَياِرِف َوقَ ١٥ َدَراِهـَم الص ـَب َمَوائِـَدُهمْ َفَصَنَع َسْوًطا ِمْن ِحَبـال َوَطـَرَد اْلَجِميـَع ِمـَن اْلَهْيَكـِل، َاْلَغـَنَم َواْلَبقَـَر، َوَكـبل .
َفتَـــَذكَر َتَالِميـــُذُه َأنـــُه ١٧. »!َال َتْجَعُلـــوا َبْيـــَت َأِبـــي َبْيـــَت ِتَجـــاَرةٍ ! اْرَفُعـــوا هـــِذِه ِمـــْن هُهَنـــا«:اْلَحَمـــامِ  َوَقـــاَل ِلَباَعـــةِ ١٦

َأيـَة آَيـٍة ُتِريَنـا َحتـى «" :الناس وقتها ما اتبسطوش باللي يسوع عمله فقالوا له" .»َغْيَرُة َبْيِتَك َأَكَلْتِني«:َمْكُتوبٌ 
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ِفــي «:َفَقــاَل اْلَيهُــودُ ٢٠. »اْنُقُضــوا هــَذا اْلَهْيَكــَل، َوِفــي َثَالثَــِة َأيــاٍم ُأِقيُمــهُ «:َأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهُــمْ ١٩» َتْفَعـَل هــَذا؟
اليهود ما فهموش يسوع يقصد إيـه، لكـن " »تُِقيُمُه؟ ِست َوَأْرَبِعيَن َسَنًة ُبِنَي هَذا اْلَهْيَكُل، َأَفَأْنَت ِفي َثَالَثِة َأيامٍ 

ــا ُهــَو َفَكــاَن َيُقــوُل َعــْن َهْيَكــِل َجَســِدهِ ٢١" :يوحنــا وضــح ــُه َقــاَل ٢٢. َوَأمَر َتَالِميــُذُه َأنــا َقــاَم ِمــَن اَألْمــَواِت، تَــَذك َفَلم
دي جـزء كبيـر مـن المقدمـة عـن المسـيح فـي إنجيـل يوحنـا، " .هَذا، َفـآَمُنوا ِباْلِكتَـاِب َواْلَكـَالِم الـِذي َقالَـُه َيُسـوعُ 

  .كان بيقلب األمور الخارجية تماًما. ألن هنا يسوع كان بيعيد تعريف العبادة بالكامل
  

علشـان كـده يسـوع مـا كـانش هـا ". أنا هو المكان اللـي تعبـدوا فيـه، مـش الجبـل ده: "يسوع جه للمشهد وقال
فــي خــالل كــام يــوم هــا . "هــا تبقــى مناقشــة عقيمــة. جــزريم وأورشــليميــدخل فــي حــوار الهــوتي حــوالين جبــل 

  ".وقتها مركز العبادة ها يكون في . ها أموت عن خطايا كل البشر، وها أقوم من األموات. أروح للصليب
  

أهــم حاجــة هــي حضــور الــرب . بالتــالي لمــا نفكــر فــي العبــادة، مــش المهــم األمــور الخارجيــة، لكــن الداخليــة
ده معنـاه إن كـل الحاجـات الخارجيـة اللـي بنحـيط نفسـنا . المسيح هو المكان اللي بنعبد فيـهحضور . يسوع

  .مش شرط تكون سيئة، لكنها مش مهمة للعبادة الجماعية. بيها مش مهمة
  

يــا رب، ســاعدنا . هــو المكــان اللــي العبــادة بتــتم فيــه. هــو المكــان الوحيــد الــالزم للعبــادة.. حضــور يســوع
رجعنـــا للصـــورة اليهوديـــة للعبـــادة فـــي العهـــد القـــديم اللـــي بتتمحـــور احنـــا . ه فاتنـــا كثيـــرنشـــوف األمـــر ده ألنـــ

  .المكان الخارجي، ونسينا المكان الداخلي اللي في شخص المسيح نحوالي
  

أنـــا هـــا أحـــاول أحتـــرس فـــي كالمـــي اللـــي جـــاي  ألن ده جـــزء مـــن الســـبب ورا قتـــل القـــادة الـــدينيين ليســـوع، 
  .لكن خلونا نشوف األمر ده مع بعض. إنهم اتكلموا عن الهيكل.. والسبب ورا رجم استفانوس
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لــو جينــا لمبنــى واعتمــدنا علــى أمــور خارجيــة لخلــق إحســاس بالعبــادة واجتمعــت كــل حاجــة بطريقــة سلســة 
، أو مــا اتجتمعــتش األمــور مــع بعضــها زي مــا تخيلنــا "احنــا اتعبــدنا النهــاردةواو، : "وقويــة وخرجنــا بانبهــار

أنـا مـا حسـيتش : "فنخـرج حاسـين" الموسيقى النهاردة ما كانتش أد كده، العظـة مـا جـذبتناش": فخرجنا نقول
  ".إني في عبادة النهاردة

  
المشـكلة إن لمـا ده بيحصـل أسـبوع ورا أسـبوع شايفين وقتها إزاي عبادتنا تبقى معتمدة على أمور خارجية؟ 

محتـاج . ادة فـي المكـان ده أكثـر مـن كـدهأنـا مـش قـادر أحضـر عبـ: "ورا أسبوع، تالقي النـاس ابتـدت تقـول
  ". أنا مش قادر أعبد هنا أكثر من كده: "وهناك يخبو الوضع تاني، فيقولوا." أروح مكان تاني

  
". مـــش قــادر أعبـــد فــي الجـــو ده: "حاجـــة غيــر كتابيـــة بــالمرة إن حـــد يقــول. يــا رب، ســاعدنا فـــي األمــر ده

لـو كـانوا قـادرين يعبـدوا اهللا . عـالم وبيعبـدوا اهللا مـع بعـضإخوتنا وأخواتنا مضـطهدين ومتقيـدين فـي أنحـاء ال
  .في قيودهم، آمين يساعدنا نعبده مع بعض في كنايسنا مهما كانت ظروفنا الخارجية

  
إنـه لمـا نبتـدي نركـز علـى أمـور خارجيـة ونالقيهـا بتـأثر علـى رؤيتنـا هللا وعالقتنـا معـاه المشكلة اللي أحياًنـا 

اللــي بنــدور عليــه فــي العبــادة الجماعيــة، وقتهــا بنبتــدي نخــرج مــن الكنيســة مــش بتجتمــع وتــدينا اإلحســاس 
ونبتــدي نتســائل إذا كــان اهللا لســه موجــود، إذا كــان لســه بيــدور ". أنــا مــش قــادر أحــس بــاهللا: "واحنــا ببنفكــر

  .علينا
  

بـادة هـو المكـان اللـي الع. ة كـل اللـي محتاجينـه فـي العبـادة هـو واقـع حضـور يسـوع المسـيحلكـن فـي الحقيقـ
مـش . مش مهـم لـو كنـت فـي كنيسـة. لو معاك يسوع، يبقى مش مهم لو كنت في زنزانة في آسيا. بتتم فيه

  .كل اللي محتاجينه هو حضور يسوع علشان العبادة تتم. مهم لو كنت في كنيسة في بيت
  



٣اليقظة   

13 

صـل بيهـا الطريقـة اللـي نو . محتاجين نشوف األمر ده، خاصة واحنا عايزين نبقى جزء من إرسالية عالمية
دي سياسـة بشـعة للتـأثير علـى . لألمم بمجد وعبادة اسم يسـوع مـش بإننـا نبنـي مبـاني فـي كـل أنحـاء العـالم

  .العالم بمجد اهللا
  

ونقـدم للنـاس . الطريقة الفعالة هي إننا نتحرك في مجموعات صغيرة ونخترق العالم بحضور يسـوع المسـيح
الين حضــوره، ســـواء ده كــان بالليــل فــي الســر أو فـــي فــي كــل أنحــاء العــالم حضـــوره، فيبــدءوا يتجمعــوا حــو 

مش مهم فـين المكـان طالمـا إنهـم هـا يجتمعـوا حـوالين شـخص يسـوع . مجموعات في البيوت أو في كنايس
  .محتاجين نشوف األمر ده كويس. المسيح

  
نعبـده يسـوع بيبتـدي يـتكلم عـن إزاي اهللا روح وٕاننـا ب. اسـتجابة قلوبنـاومش بس واقـع حضـوره، لكـن كمـان  

اهللا . أًيــا كــان، فالقصــد واضــح. هنــا فــي جــدل إذا كــان ده إشــارة للــروح القــدس، وال دي طبيعــة اهللا. بــالروح
ونشـــوف نفـــس الشـــيء فـــي كـــل أنحـــاء العهـــد . ده اللـــي يســـوع بيقولـــه هنـــا. مـــش محـــدود بـــاألمور الخارجيـــة

  .الجديد
  

لعــدد ده محتــاجين نغرســه فــي قلوبنــا ا. ٦ونعلــم علــى عــدد  ١٥خلونــا نفــتح متــى . خلــوني أوريكــم مــوقفين
كــل الفقــرات اللــي . يســوع هنــا بــيكلم القــادة الــدينيين بصــورة جــادة جــًدا. واحنــا بنفكــر فــي العبــادة الجماعيــة

.. أل". يــاه، ده كــان مــؤثر جــًدا: "مــش بنقراهــا ونفــرح. بنقراهــا النهــاردة عــن لســان يســوع مــش مبهجــة بــالمرة
  .كلها فقرات جدية جًدا

  
َحَسـًنا َتَنبـَأ َعـْنُكْم ِإَشـْعَياُء ! َيا ُمـَراُؤونَ ٧! َفَقْد َأْبَطْلُتْم َوِصيَة اِهللا ِبَسَبب َتْقِليِدُكمْ ٦: "يسوع يقول ٦: ١٥في متى 

 شـايفين الخطـر هنـا؟ ".يـًداَيْقَتِرُب ِإَلي هَذا الشْعُب ِبَفِمِه، َوُيْكِرُمني ِبَشَفَتْيِه، َوَأما َقْلُبـُه َفُمْبَتِعـٌد َعنـي َبعِ ٨ :َقاِئالً 
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قلوبنــا بعيــدة عنــه؟ يســوع  ه تكــونلكــن هــل مــن الممكــن إنــ.. احنــا فــي اجتماعاتنــا بنــرنم، بنكــرم اهللا بشــفاهنا
  .فقال المهم حضوري واستجابة قلوبكم. بيحذر من ده

  
يوصــف بــولس العبــادة فــي  ١٨عــدد  ٥فــي اصــحاح . بــولس كمــان اتكلــم عــن األمــر ده فــي رســالة أفســس

خلونـا دلــوقتي . دي نفــس الفقـرة اللـي درسـناها مــن حلقتـين واحنـا بنـتكلم عــن الجماعـة. العهـد الجديـد كنيسـة
  .نشوف عالقتها بالصدق

  
وِح، ١٨: "يقــول بــولس ١٨: ٥فــي أفســس  ــِذي ِفيــِه اْلَخَالَعــُة، َبــِل اْمَتِلُئــوا ِبــالرِمــيَن ١٩َوَال َتْســَكُروا ِبــاْلَخْمِر الُمَكل
مـش بيقـول متـرنمين  ."ًضا ِبَمَزاِميَر َوَتَسـاِبيَح َوَأَغـاِني ُروِحيـٍة، ُمتَـَرنِميَن َوُمـَرتِليَن ِفـي ُقلُـوِبُكْم ِللـرب َبْعُضُكْم َبعْ 

مفهــوم ضــمنًيا إننــا بنــرنم بأفواهنــا، لكــن التركيــز هنــا علــى التــرنيم فــي قلوبنــا أكيــد . ومــرتلين بــأفواهكم للــرب
  . ستجابتنا للمسيح في قلوبنا هي اللي بتخلي العبادة الجماعية عبادة فعالً إن ا.. قلوبنا دورده . للرب
  

مــش الكراســي اللــي . مــش الــروتين اللــي بنعملــه. مــش اللــي خــارج مــن أفواهنــا. مــش التــرانيم اللــي بنرنمهــا
اللــي بــس هــو اللــي بيحصــل فــي قلوبنــا، مــش اللــي بيخلــي العبــادة الجماعيــة عبــادة فعــًال . قاعــدين عليهــا

شايفين أد إيه خطر إننا نجتمع مع بعض ونزيف العبادة؟ علشان كـده محتـاجين نحتـرس . صل من برهبيح
  .من األمر ده

  
نشـوف إن المهـم هـو اللـي بيحصـل . يا رب، ساعدنا نشـوف إن عبادتنـا الجماعيـة بتفـوق األمـور الخارجيـة

ـــة والســـتات ـــوب الرجال ـــة فـــي الكنيســـة فـــي قل ـــي بيحصـــل فـــي قلبـــك. والطلب ـــادة إيـــه الل ؟ هـــو ده محـــور العب
   .الجماعية
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 .ده دليـل علـى تزييـف عميـق جـًدا. نبقى بنزيف العبادة روحًيا لو كل اللي بنتكلم عنه هو األمور الخارجيـة
ده جـــوهر . لكـــن لمـــا نبتـــدي نـــتكلم عـــن اللـــي اهللا بيعملـــه فـــي قلوبنـــا، يبقـــى هـــا نـــتكلم عـــن تحـــول قلوبنـــا ليـــه

  .ابة قلوبنا ليهواقع حضور المسيح، واستج.. العبادة
  

، ده مش شـرط يكـون معنـاه إن كـل مـرة نجتمـع مـع بعـض "استجابة قلوبنا ليه"لما باقول .. أشجعكم يخلون
لكــن كلنــا مرينــا . كويســةدي حاجــة أكيــد . فــي العبــادة الجماعيــة يكــون جوانــا مشــاعر وحماســة مولعــة نــار

لكــن حتــى فــي . رع فــي عالقتنــا بــاهللايمكــن بنصــا. بأوقــات مــا كــانتش الحماســة مولعــة زي مــا احنــا عــايزين
  ".زود مشاعري. يا رب أنت عارف مشاعري مش قوية دلوقتي: "األوقات دي، قلوبنا تتجه ليه وتقول له

  
مــش قــادر أفهــم . أنــا مرتبــك مــن أمــور بتعملهــا فــي حيــاتي. يــا رب أنــا تايــه: "العبــادة بتتضــمن إننــا نقــول هللا

أنـــا باصـــدق أن فـــي األوقـــات دي، العبـــادة بتاخـــد . لوبنـــا هللاوبـــالرغم مـــن كـــده نحـــول ق". كـــل اللـــي بيحصـــل
وحتــى لمـــا مشــاعرنا تكــون فياضــة، المفـــروض إن العبــادة الجماعيــة مــا تحـــدش . ةق جديــداعمــخطــوات أل

المــدعين الــروحيين . ... المهــم اللــي بيحصــل جــوه، اســتجابتنا لحضــور المســيح. العبــادة بــاألمور الخارجيــة
  .ينبيحدوا العبادة في مكان مع

  
فـي يوحنـا . بيحـاولوا يعبـدوا إلـه مـا يعرفوهـوش. المدعين الروحيين بيحاولوا يعبدوا إله ما يعرفوهـوش -٣
َألن اْلَخـَالَص ُهـَو ِمـَن . َأْنُتْم َتْسُجُدوَن ِلَما َلْسُتْم َتْعَلُموَن، َأما َنْحُن َفَنْسُجُد ِلَما َنْعَلُم ٢٢: "يسوع يكمل ٢٢: ٤

   ."اْلَيُهودِ 
  
فــي أول  وامســكت واأنتــ: "فيقــول. ا يســوع يقــول بصــراحة رأيــه فــي حقيقــة تجاهــل الســامريين للعهــد القــديمهنــ

اتجــاهلتم كـــل األســفار التاريخيـــة . خمــس أســفار مـــن تكــوين لتثنيـــة، واتجــاهلتم إن اآلب عمـــل كثيــر بعـــدها
  ".سبتوا كل حاجة.. والمزامير واألنبياء
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وواضـح إن . أسفار، بيشير للمسـيح ٥القديم كله، مش بس أول  العهد. الخالص جاي من اليهود: "ويكمل

دي الصـــورة اللــــي العهــــد القــــديم .. ، صــــهيونوالمســـيح هــــا يكــــون إســـرائيل الجديــــد.. أورشـــليم هــــي المركــــز
  ". بيقدمها

  
هنـــا أكـــرر تـــاني، احنـــا يمكـــن مـــش يهـــود . كـــان ممكـــن يعرفـــوا كـــل ده، لكنـــه فـــاتهم ألنهـــم اتجـــاهلوا الكلمـــة

عبادتنــا لكننــا محتــاجين نشــوف إن . اجتماعنــا ده، ويمكــن مــش بيــدور مــا بيننــا نفــس الجــدل وســامريين فــي

  .فاضية لو انفصلت عن كلمة اهللا
  

لو لما بنجتمع مش بنحط الكلمة في مركز حياتنا، لو الكلمة مش مركـز حياتنـا طـول األسـبوع، يبقـى مهمـا 
  .د إله ما لناش معرفة حميمة بيهاجتمعنا ورنمنا ها تفضل عبادتنا فاضية ألننا بنحاول نعب

  
كتيـر ألن الموضـوع فعـًال خطـر، ألن كـل إنسـان فـي " خطـر"أنـا باسـتخدم كلمـة . أوعى تفوتك الصـورة هنـا

الســـؤال أنـــت بتعبـــد مـــين؟ . الســـؤال مـــش أنـــت بتعبـــد وال أل. كـــل إنســـان بيعبـــد حاجـــة. العـــالم ده هـــو عابـــد
الل كلمتـه، يبقـى إيـه اللـي يفرقنـا عـن اللـي بيعبـدوا أوثـان بالتالي، لو ما عندناش معرفة حميمة بـاهللا مـن خـ

  في أنحاء العالم؟
  

الـوثن .. ف إيـه هـو الـوثنخلونـا نعـر ". قصدك إيه يا قسيس؟ أنا مش جـاي الكنيسـة أعبـد أوثـان: "حد يقول
 كــام مــرة ســمعنا أو قلنــا فــي الكنيســة العبــارة اللــي هــي. هــو شــيء احنــا بنصــنعه وبنــبص لــه علــى إنــه اهللا

  ".دي الطريقة اللي باشوف بيها اهللا"، "لما بافكر في اهللا، بافكر في كذا.. "تجديف واضح
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مسـئوليتنا هـي إننـا نتعمـق فـي الكلمـة، . اهللا أعلن عن ذاته لينـا. احنا ما لناش الحق إننا نحدد مين هو اهللا
هــا، هــا نجتمــع للعبــادة ولمــا نتعمــق في.. ندرســها، نحفظهــا، نهضــمها، نخليهــا حقيقــة فــي كــل جوانــب حياتنــا

ألن عنــدنا معرفــة حميمــة باإللــه . مــش هــا نــرنم تــرانيم فاضــية. الجماعيــة مــن غيــر مــا نكــون بنعبــد عميــاني
  .اللي شايفينه، وده بيغير عبادتنا الجماعية

  
بياخـدنا لعلـو جديـد، عمـق جديـد، طـول جديـد، وعـرض . الحق بيحررنا في العبادة. بنعبد اهللا بالروح والحق

مـا كنـتش بتقضـي وقـت قـدام الكلمـة مـا تسـتغربش لـو . ي معرفة اهللا، وفي عبادتنـا لإللـه اللـي نعرفـهجديد ف
  .منطقي، ما أنت بتحاول تقدم افتتان بشيء ما تعرفهوش. الجماعية حسيت إنك تايهفي العبادة وجيت 

  
. بـد بـالروح والحـقأل، بنع.. احنـا مـش بنعبـد بـالروح أو الحـق شايفين إزاي الروح والحق بيمشوا مع بعـض؟

  ليه؟
الكلمـة مـن غيـر .. لو عندك الكلمة، لكن ما عندكش الروح، القلب اللـي اتكلمنـا عنـه، اللـي بيتجـه للمسـيح

لو كل اللي ها نعملـه . خلوني أوريكم صورة العبادة في العشرين سنة اللي فاتوا. صارعينتالروح بتخلينا م
، هـا ينتهـي بينـا األمـر بنتجـادل فـي ده وده، ونتصـارع علـى هو إننا نبص للكلمـة ويفوتنـا القلـب فـي العبـادة

  .ده وده
  

ونمــال المكــان كنــايس مــن غيــر مــا نــبص . هــا نعمــل كنيســة، وبعــدها كنيســة تانيــة وتالتــةوالنتيجــة هــي إننــا 
  .الكلمة من غير القلب بتخلينا متصارعين. على قلوبنا

  
ــر الكلمــةوعلــى العكــس،  ــب مــن غي ــين القل ــا متقلب منــى ده مــا يكــونش مهــين ألي اتجــاه عبــادة أت. بيخلين

.. حديث، لكن لو اعتنقنا الحرية وعبدنا بعيد عن عمق الكلمة، مـش هـا يكـون لينـا وقتهـا حريـة فـي العبـادة
  .إنما ها نكون أسرى لمشاعرنا
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لما تتعمق في الكلمة، ويكون ده مصحوب باتجاه قلـب نقـي، وقتهـا نتجنـب . تعرفون الحق، والحق يحرركم

إنمــا نبنــي عبادتنــا علــى . نتحاصــر فــي موجــة روحيــة وٕاننــا نبنــي عبادتنــا علــى مشــاعرنا فــي اليــوم ده إننــا
وبكـده مـا نكـونش متقلبـين لمـا . صخر الحق الثابت لكلمة اهللا، وتبقى هي النبـع اللـي عمـره مـا ينهـار تحتنـا

  .عالً لما االتنين يكونوا مع بعض، ها نعبد إله نعرفه ف. يكون القلب مصحوب بالكلمة
  

في مجتمعنا، ومـش بـس مجتمعنـا لكـن  الجهل الكتابي المنتشرمحتاجين نكون صادقين مع اهللا بخصوص 
المـــدعين الـــروحيين . ... أوعـــدكم إنهـــا رحلـــة تســـتاهل. محتـــاجين نـــتعلم إزاي نعبـــد اهللا. فـــي الكنيســـة كمـــان

  .بيحاولوا يعبدوا إله ما يعرفوهوش
  
َأَنــا َأْعَلــُم َأن َمِســيا، : "الســامرية قالــت ليســوع .العبــادة لوقــت تــاني بيــأجلواالمــدعين الــروحيين أخيــًرا،  -٤

عارفـة . قلـت لكـم إنهـا سـت عنـدها إيمـان. "َفَمَتى َجـاَء َذاَك ُيْخِبُرَنـا ِبُكـل َشـْيءٍ . الِذي ُيَقاُل َلُه اْلَمِسيُح، َيْأِتي
آِخر محاولة ليها علشان تهـرب مـن الحـوار وغالًبا دي كانت .. إنه المسيح جاي في يوم ما الدين، وعارفة

  .ده
  

أنـا اتسـجلت فـي التـاريخ . مـش قـادرة أصـدق إنـي قلـت الكـالم ده ليسـوع: "عندي إحساس إنها بعدين فكرت
لكن يسـوع بـص لهـا "! ’لما ييجي، ها أتكلم معاه. يا يسوع أنا عارفة إن المسيا جاي‘: على إني اللي قلت

  ".»ُمِك ُهوَ َأَنا الِذي ُأَكل «": وأعلن
  

يسـوع .. األمر الجميل في العدد ده، واللي لألسف مش باين في ترجماتنـا، لكنـه واضـح فـي اللغـة األصـلية
نفس التعبير اللي بيأكـد عليـه يوحنـا فـي . في العهد القديم" أهيه"، "أنا هو"، "أنا كائن"". أنا هو: "هنا بيعلن

َأَنا ُهـَو ". "َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلمِ ". "َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياةِ ". "ْبَراِهيُم َأَنا َكاِئنٌ َقْبَل َأْن َيُكوَن إِ "، ٥٨: ٨يوحنا . إنجيله
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اِلحُ  اِعي الصمـش . هو المكان اللي بتـتم فيـه العبـادة". أنا هو.. "كل الحق ده. "َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياةُ ". "الر
  .العبادة ينفع تتم دلوقتي. همحتاجين نأجل العبادة أكثر من كد

  
. هـا أكـون صـادق مـع اهللا بعـدين.. بعـدين: "ويقولـوا المدعين الروحيين قانعين بإنهم يعدوا أسبوع ورا أسبوع

المـدعين الـروحيين بيـأجلوا ". محتاج أوصل لمرحلة أقدر فيها على العبادة. ما أقدرش دلوقتي. مش مستعد
  . العبادة لوقت تاني

  
  :الفقرة دي إن لما السامرية بتدرك مين اللي واقف قدامها، بتدرك حاجتينلكن الجميل في 

صـورة المـاء الحـي فـي . لألبديسوع جه يشبعنا . لألبدأول  حاجة، بتدرك إن يسوع جه علشان يشبعها * 
تقصــد إنــه مــش بيــتكلم علــى الميــاه الملموســة؟ تقصــد إنــه بيــتكلم . "بدايــة اإلصــحاح دلــوقتي بقــى ليهــا معنــى

َتَهـــا ٢٨: "٢٨طـــب بتعمـــل إيـــه لمـــا تـــدرك ده؟ يقـــول فـــي عـــدد . أيـــوه" شـــباع نفســـي؟عـــن إ َفَتَرَكـــِت اْلَمـــْرَأُة َجر
 »َأَلَعل هـَذا ُهـَو اْلَمِسـيُح؟. َهُلموا اْنُظُروا ِإْنَساًنا َقاَل ِلي ُكل َما َفَعْلتُ «٢٩: َوَمَضْت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَقاَلْت ِللناسِ 

  ."ِمَن اْلَمِديَنِة َوَأَتْوا ِإَلْيهِ َفَخَرُجوا ٣٠
  

َفآَمَن ِبِه ِمْن ِتْلـَك اْلَمِديَنـِة َكِثيـُروَن ِمـَن السـاِمِرييَن ٣٩: "يقول ٣٩في عدد . راحت وقالت للكل مين هو يسوع
ــاِمِريوَن َســَأُلوُه َأْن فَ ٤٠. »َقــاَل ِلــي ُكــل َمــا َفَعْلــتُ «:ِبَســَبِب َكــَالِم اْلَمــْرَأِة الِتــي َكاَنــْت َتْشــَهُد َأنــهُ  ــا َجــاَء ِإَلْيــِه الس َلم

ــاَك َيــْوَمْينِ  ــَدُهْم، َفَمَكــَث ُهَن ــُر ِجــدا ِبَســَبِب َكَالِمــهِ ٤١. َيْمُكــَث ِعْن ــآَمَن ِبــِه َأْكَث ِإنَنــا َلْســَنا َبْعــُد «:َوَقــاُلوا ِلْلَمــْرَأةِ ٤٢. َف
ــا َنْحــُن َقــدْ  شــايفين  .»َســِمْعَنا َوَنْعَلــُم َأن هــَذا ُهــَو ِباْلَحِقيَقــِة اْلَمِســيُح ُمَخلــُص اْلَعــاَلمِ  ِبَســَبِب َكَالِمــِك ُنــْؤِمُن، َألنَن

  الصورة دي؟
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امـرأة ســامرية رايحــة تجيــب ميـاه لوحــدها ألنهــا منبــوذة، متهمشـة مــن المجتمــع اللــي .. آِخـر مرشــحة محتملــة
أنـا عنـدي مـاء : "يسوع يروح لها ويقـول لكن. عايشة فيه، ليها ماضي من الزنا وبتزني في الوقت الحاضر

  ".أنا عايز أشبع نفسك.. حي ليكي
  

شــكًرا هللا إنــه بياخــدنا مطــرح مــا احنــا . مــش بــس نفســها شــبعت بالمســيح، لكنهــا بقــت نبــع حيــاة للبلــد كلهــا
بيقابلنــا فــي نقطــة احتياجنــا، يغطــي خطايانــا، يقوينــا فــي حزننــا، ويمنحنــا شــبع . قاعــدين فــي خطيتنــا وحزننــا

  .بعدها يستخدمنا كنبع حياة آلخرين. شبع عمره ما يخبو وال ينتهي.. تجدد فيهم
  

ليــه تأجــل ده؟ ليــه تســتنى وقــت تــاني يكــون فيــه . يســوع عــايز يشــبعنا لألبــد. دي صــورة العبــادة الجماعيــة
مــش حاجــة احنــا . هــي مــش حاجــة بُنجبــر عليهــا. العبــادة هــي أكتــر اســتجابة منطقيــة لشــخص اهللاقــدامك؟ 
  . وده شيء منطقي جًدا. إنما هي حاجة احنا عايزيين نعملها. الزم نعملهاأو ين نعملها، مدفوع

  
السـاِجُدوَن اْلَحِقيِقيـوَن . اآلب اختار يطلبنا شخصًياومش بس يسوع جه علشان يشبعنا لألبد، لكن كمان * 

 وِح َواْلَحــق اآلَب َطاِلــٌب "ليــه؟ ، "َيْســُجُدوَن ِلــآلِب ِبــالر ــاِجِديَن َلــهُ َألن خلــوا الفكــرة دي تتعمــق ". ِمْثــَل هــؤَُالِء الس
  .ها تقدروا تعملوا ده، ألني عايزكم تحصلوا على ده. جواكم

  
لو في دليل على أي من اإلدعاء الروحي ده في حياتك، لـو فـي خطيـة أو حـزن مـا كنـتش صـادق مـع اهللا 

كـزت بزيـادة علـى األمـور الخارجيـة، بخصوصه وحاولت تخبيه، يمكـن لوقـت قصـير أو لوقـت طويـل، لـو ر 
المعرفة الحميمة بـاهللا لحـد مـا بقـت عبادتـك فاضـية، لـو وقفـت قـدام األسـئلة دي لوقـت و لو بعيد عن الكلمة 

  .فأنا عايزك تعرف إن اآلب ما بطلش يطلبك.. طويل ويمكن دلوقتي ألول مرة تدرك ده
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دود أكثــر بكثيــر مــن راجــل يهــودي بــيكلم عــدا حــ. هــو جــه علشــانك. عمــره مــا ســابك تواجــه األمــور لوحــدك
طلبــك، مــش بــس الشــخص اللــي قاعــد جنبــك أو . عــدا كــل الحــدود الموجــودة، وجــه علشــانك. امــرأة ســامرية

يــا تــرى . هــو عــايز يشــبعك لألبــد، عــايز يوريــك صــورة للعبــادة الحــق. لكنــه طلبــك أنــت.. قــدامك أو وراك
لعبـادة الحـق تبقـى حقيقـة فـي حياتـك، مـش مجـرد مستعد تبطل تظاهر؟ مسـتعد تبقـى صـادق معـاه وتخلـي ا

  لعبة؟
  

كــل اللــي اتكلمنــا عنــه النهــاردة هــو إن األمــر مــش معتمــد . أدعــوك فــي الــدقايق اللــي جايــة إنــك تعمــل كــده
بنعمـل حاجـات خارجيـة تسـاعدنا علـى التعبيـر لكـن أحياًنـا  .إنمـا معتمـد علـى القلـب. على مظـاهر خارجيـة

  . عن اللي بيحصل جوا حياتنا
  

لـــو متمســـك بخطيـــة، أو بتصـــارع معاهـــا بقالـــك وقـــت أو حتـــى مـــن قريـــب، حاجـــة ممكـــن تعمـــل أي شـــيء 
أجمل ما في األمـر . هو شايفها، وعارفها. عايزك تعرف إنها مش مخفية عن اهللا. علشان ما تبانش للعلن
  . إنه عايز يغطيها بنعمته

  
بقـى لـك مـدة مـا اتقـدمتش بالطلبـة دي،  سواء كنت ألول مرة بتتقدم ليسـوع وتطلـب منـه يغطـي خطيتـك، أو

محتـاج مغفرتـك، محتـاج قـوة أتغلـب بيهـا علـى الخطيـة . يا رب، ده قلبي أنـا باحطـه قـدامك: "أشجعك تقول
  ".في حياتي

  
أنا مدرك إن في صـراعات كثيـرة، حـزن، وديـان بتجتازهـا، يمكـن فـي جـوازك، فـي عيلتـك، فـي صـحتك، أو 

يــا رب، أنــا مــش عــارف : "اســكب قلبــك قــدام اهللا وقــول لــه. قــدم ده هللاأدعــوك إنــك ت. يمكــن بتصــارع روحًيــا
  .اعرف إنه بيطلبك، عايز يشيل الحمل ده عنك". محتاجك تعمل ده عني. أتعامل مع األمور لوحدي
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يـا رب باصـلي إنـك تخلـق منـا مجتمـع . الوقت الجاي يكون خالي من النفاق الروحييا رب أنا باصلي إن 
ــا، تخلــق  تغطيهــا بــدون .. ويــا رب باصــلي إنــك تغطــي كــل خطايانــا. فينــا جــو صــدق روحــيصــادق روحًي

أنـت تجـذب .. باصـلي إنـك تجـذب ليـك نـاس، ألول مـرة يثقـوا فيـك ويعبـدوك بحـق. المسيحيسوع قيود، بدم 
  .أوالدك اللي بعدوا عنك، وترجعهم ليك

  
عبة، اللــي بيمــروا بوديــان ، لألشــخاص اللــي بيتعــاملوا مــع أمــور صــويــا رب باصــلي للقلــوب اللــي بتصــارع

يـا رب، احنـا . يا رب باصلي إنك تقابلهم في الوادي، إنك تقويهم وتشجعهم فـي الوقـت اللـي جـاي.. مخيفة
  .آمين. بنصلي إننا نكون بنعبدك بحق، في اسم يسوع. بنتقدم قدامك بصدق، بنرفع قلوبنا ليك


