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  الحلقة السادسة: السكنى
  التلميذ جسد

  ديفيد بالت. د
  

. ٦صــحاح أكورنثــوس األولــى رســالة ، خلينــي أدعــوك تفـتح )منــى إنـه يكــون معــاكتوأ(مقــدس  باكتــ لـو معــاك
أكبـر مشـكلة ممكـن نواجههـا مــع الـنص ده هـو إننـا نقـراه ونتخيــل . هـا نتعمـق النهـاردة فـي صـورة جســد التلميـذ

خلــوا ده فــي اعتبــاركم واحنــا بنبتــدي نفكــر فــي جســد . ، فــي حــين إنــه بيــتكلم علينــاإنــه بيــتكلم علــى حــد ثــاني
  .التلميذ
كالــب، فــين ودانــك؟ فــين عينيــك؟ فــين منــاخيرك، . أجــزاء الجســم المختلفــة Calebلــوقتي بــنعلم كالــب احنــا د

دي كلهـا؟ الفلسـفة ليـه احنـا بنملـك األعضـاء المختلفـة .. فكروا معايا في األمر ده ثوانيبقك، إيديك، رجليك؟ 
كـل واحـد فينـا اتمـنح جسـم، . دي الطريقـة اللـي طلعنـا عليهـا.. DNAالسايدة في زمننا هي إننـا مجـرد نتيجـة 

لـو بصـينا علـى األمـور . نعمل اللـي يبسـطنا أكثـر حاجـة. دي فلسفة زمننا ده.. وبنعمل بيه اللي احنا عايزينه
هـــا نالقـــي إن معظمهـــا ريـــة الـــرأي، المـــواد اإلباحيـــة، الجـــواز، الشـــذوذ، ح.. المطروحـــة علـــى الســـاحة دلـــوقتي

فلســفة اللــي بتقــول إن كــل واحــد ليــه جســده وحــر يعمــل فيــه زي مــا لــق بالجســد، ومعظمهــا بتســيطر عليــه المتع
تخيلـوا .. الفكـرة اللـي عـايز أطرحهـا النهـاردة هـي. ولألسف الفلسـفة دي موجـودة حتـى وسـط المـؤمنين.. يحب

  !لو ده مش صحيح
  

وحاجـــة أعمـــق . وال دي الطريقـــة اللـــي طلعنـــا عليهـــا وخـــالص DNAإن أجســـامنا مـــش مجـــرد نتيجـــة تخيلـــوا 
احنـا . تخيلـوا إن أجسـامنا مـا تخصـناش أصـالً . تخيلوا إن أجسامنا مش لينا، نعمـل فيهـا زي مـا نحـب.. كمان

نــا لحــق قودفكــرة إن جســمي مــا يخصــنيش بت. كــده بنتحــرك فــي اتجــاه معــاكس للمجتمــع والعــالم بصــورة عامــة
  .نقرا النص، خلونا نشوف األمر من بدايتهلكن قبل ما .. ٦كورنثوس األولى  عميق ومحوري موجود في

  
جسـدي مـش ملـك . غريب ومش معتاد لينـا فـي مجتمعنـايبان أمر . أنت كتابع للمسيح، جسدك مش ملك ليك

فكــرة إنــك كتــابع  لكــن خلونــا نركــز علــى. كابع للمســيح، فبرضــه جســدك مــش ملكــحتــى لــو مــا كنــتش تــ !لــي
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خلونـــا نبتـــدي نفكـــر إزاي المســـيح بيعمـــل حاجـــة بتغيـــر أجســـادنا علـــى عكـــس . للمســـيح، جســـدك مـــش ملكـــك
  . قناعات مجتمعنا

  
احنـا كأتبـاع للمسـيح، . فـي المركـز، المسـيح فـي حياتنـا. تخيلوا األمر كمجموعة من الدواير ليها نفـس المركـز

نا ده، وشــــفنا إزاي وجــــود المســــيح فينــــا بيــــأثر علــــى أذهاننــــا شــــف. المســــيح فينــــا.. ســــاكن جوانــــا الــــروح القــــدس
بنشـوف فـي . مقصـود لـه إنـه يغيـر أجسـادناالمسـيح . ها نشوف النهـاردة إزاي بيـأثر علـى أجسـادنا. ومشاعرنا

غالًبــا ده شــكله . العهــد الجديــد إن أجســادنا جــزء مهــم جــًدا مــن حياتنــا الروحيــة، بــل فــي جــوهر حياتنــا الروحيــة
دي مـــن المواضـــيع اللـــي . احنـــا مـــش متعـــودين نفكـــر فـــي أجســـادنا بطريقـــة روحيـــة. كثيـــر مننـــاكـــالم غريـــب ل

لكـــن لمـــا بـــاقرا العهـــد الجديـــد، باصـــدق أكثـــر وأكثـــر إن . بنفصـــل فيهـــا الجانـــب الروحـــي عـــن الجانـــب المـــادي
أعتقـــد إن مـــن . المســـيح مـــش مقصـــود لـــه يكـــون فـــي النطـــاق الروحـــي ومـــالوش تـــأثير علـــى النطـــاق المـــادي

ســباب اللــي بتخلينــا نفصــل مــا بــين االتنــين، وتخلينــا مــا نــتكلمش عــن معنــى وجــود المســيح فــي جســدي أو األ
أحــد األســباب ورا كــده هــو إننــا كتيــر بنشــوف الجســد علــى إنــه عــائق .. كــون المســيح بــيمال جســدي ويســتخدمه

  . عائق أساسي قدام النمو الروحييمكن بل و . .قدام النمو الروحي
  

فـي أجسـادنا . بنعمـل حاجـات مـش بتمجـد اهللا. وانا دوافع طبيعيـة بتخلينـا نعمـل أمـور معينـةكلنا عارفين إن ج
بنسـمع .. بنتفـرج علـى حاجـات. رغبات، لو احنا أمناء مع نفسـنا، هـا نعتـرف إن الرغبـات دي مـش بتمجـد اهللا

بتمجـد  بنلمس حاجات، بنحس حاجات، بنشترك فـي حاجـات احنـا عـارفين إنهـا مـش. حاجات مش بتمجد اهللا
ونشــوف بــولس  ٧ح لروميــة ومــش بيســاعدنا إننــا نــرو . ر فــي الجســد علــى إنــه صــورة للشــركــبالتــالي بنف. اهللا

َلْســُت َأْعــِرُف َمــا َأَنــا َأْفَعلُــُه، ِإْذ َلْســُت َأْفَعــُل َمــا ُأِريــُدُه، َبــْل َمــا ُأْبِغُضــُه َفِإيــاُه " :بيقــولو  شخصــيةبانفصــام مصــاب 
، ١٨: "ويكمـل. "ْعـُد َأْفَعـُل ذِلـَك َأَنـا، َبـِل اْلَخِطيـُة السـاِكَنُة ِفـي َلْسُت بَ  )إًذا. (َأْفَعلُ  ـُه َلـْيَس َسـاِكٌن ِفـيي َأْعَلـُم َأنَفـِإن

ــا َأْن َأْفَعــَل اْلُحْســَنى َفَلْســُت َأِجــدُ . َأْي ِفــي َجَســِدي، َشــْيٌء َصــاِلحٌ  اِإلَراَدَة َحاِضــَرٌة ِعْنــِدي، َوَأم ــي . َألنَلْســُت َألن
اِلَح الِذي ُأِريُدُه، َبِل الشر الِذي َلْسُت ُأِريُدُه َفِإياُه َأْفَعلُ  ـاُه َأْفَعـُل، َفَلْسـُت ٢٠. َأْفَعُل الصَفِإْن ُكْنُت َما َلْسـُت ُأِريـُدُه ِإي

 ــاِكَنُة ِفــي ــُة الس ــِل اْلَخِطي ــُه َأَنــا، َب ــاُموِس اِهللا ِبَحَســِب اِإلْنَســاِن ": وييجــي فــي النهايــة يقــول ."َبْعــُد َأْفَعُل ــي ُأَســر ِبَن ِإن
 َولِكني َأَرى َناُموًسا آَخَر ِفي َأْعَضاِئي ُيَحاِرُب َناُموَس ِذْهِنـي، َوَيْسـِبيِني ِإلَـى َنـاُموِس اْلَخِطيـِة اْلَكـاِئنِ ٢٣. اْلَباِطنِ 
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.. وفكرنــا فيــه، أكيــد احنــا كمــان بنشــاركه كــل دهمــا قرينــا د بعــ" !َوْيِحــي َأَنــا اِإلْنَســاُن الشــِقي ٢٤. ِفــي َأْعَضــاِئي
"٤ ِقيَنا٢٥: "ويكمل "َمْن ُيْنِقُذِني ِمْن َجَسِد هَذا اْلَمْوِت؟ !َوْيِحي َأَنا اِإلْنَساُن الشَأْشُكُر اَهللا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َرب! "  
  

.. كنه جه كمان علشان يخلـص أجسـادناالمسيح جه، مش بس علشان يخلص أذهاننا ومشاعرنا، لواضح إن 
  . حرفًيا، علشان يغير أجسادنا

  
طــب إزاي نمجــد المســيح بــاللي بنعملــه بأجســادنا؟ إزاي تمجــد المســيح بالطريقــة اللــي بتلــبس بيهــا، أو تتحــرك 

  .ده اللي عايز أتعمق فيه معاكمبيها، بالطريقة اللي بترعى بيها جسدك أو تستخدمه بيها؟ 
  

هــم شــافوا باإليمــان فــي النطــاق . قــرا كورنثــوس األولــى إننــا نــدرك إنهــم نــاس فصــلوا بــين االتنــينمهــم واحنــا بن
وكـانوا عايشـين فــي مدينـة كورنثـوس المعروفــة . الروحـي، لكـنهم تخيلـوا إنــه مـش مهـم الواحــد يعمـل إيـه بجســده
وس، كــان فــي معبــد وفــي وســط مدينــة كورنثــ. بــاالنحالل األخالقــي، وتحديــًدا كانــت معروفــة بالفســاد الجنســي

حتـى . فـي المعبـد، والنـاس بيروحـوا لهـم بانتظـام )كاهنـة( زانيةوكان في أكثر من ألف . ألفروديت إلهة الحب
حاجــة نســبوها للنطــاق الروحــي، وحاجــة نســبوها للنطــاق . النــاس اللــي فــي الكنيســة كــانوا بيروحــوا لهــم بانتظــام

بـولس بيخــاطبهم فـي االصـحاح ده ويــتكلم بالتحديـد علــى إن  والنتيجـة. ومـا ربطــوش مـا بـين االتنــين.. المـادي
دي من أهم الفقرات فـي العهـد الجديـد . الفساد الجنسي زي ما ها نشوف، لكنه بيتكلم عن الجسد بصفة عامة

  .خلونا نشوف بولس قال لهم إيه، وده بيعني لنا إيه. اللي بتتكلم عن إزاي المسيح بيغير أجسادنا
  

، »ُكـل اَألْشـَياِء َتِحـل ِلـي«. ، لِكـْن َلـْيَس ُكـل اَألْشـَياِء ُتواِفـقُ »ُكل اَألْشَياِء َتِحل ِلـي«"، ١٢: ٦كورنثوس األولى 
 َولِكــن اْلَجَســَد َلــْيَس . اَألْطِعَمــُة ِلْلَجــْوِف َواْلَجــْوُف ِلَألْطِعَمــِة، َواُهللا َســُيِبيُد هــَذا َوِتْلــكَ ١٣. لِكــْن َال َيَتَســلُط َعَلــي َشــْيءٌ 

، َوالرب ِلْلَجَسدِ  بَنا َبْل ِللر ِتـهِ ١٤. ِللز َوَسُيِقيُمَنا َنْحُن َأْيًضـا ِبُقو ، بَأْجَسـاَدُكْم ١٥. َواُهللا َقْد َأَقاَم الر َأَلْسـُتْم َتْعَلُمـوَن َأن
َأْم َلْسُتْم َتْعَلُمـوَن َأن َمـِن اْلَتَصـَق ١٦! اِنَيٍة؟ َحاَشاِهَي َأْعَضاُء اْلَمِسيِح؟ َأَفآُخُذ َأْعَضاَء اْلَمِسيِح َوَأْجَعُلَها َأْعَضاَء زَ 

ــا َمــِن اْلَتَصــَق ِبــالرب َفُهــَو ُروٌح َواِحــدٌ ١٧. »َيُكــوُن االْثَنــاِن َجَســًدا َواِحــًدا«:ِبَزاِنَيــٍة ُهــَو َجَســٌد َواِحــٌد؟ َألنــُه َيُقــولُ  َوَأم .
َنــا١٨ ــةٍ . ُاْهُرُبــوا ِمــَن الزَخِطي ــِذي َيْزِنــي ُيْخِطــُئ ِإَلــى َجَســِدهِ  ُكــلال َيْفَعُلَهــا اِإلْنَســاُن ِهــَي َخاِرَجــٌة َعــِن اْلَجَســِد، لِكــن .
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وِح اْلُقــُدِس الــِذي ِفــيُكُم، الــِذي َلُكــْم ِمــَن اِهللا، َوأَ ١٩ َجَســَدُكْم ُهــَو َهْيَكــٌل ِللــر ُكــْم َلْســتُْم َألْنفُ َأْم َلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأنِســُكْم؟ ن
ُدوا اَهللا ِفي َأْجَساِدُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم الِتي ِهيَ . َألنُكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمنٍ ٢٠ هللاِ  َفَمج".  
  

لكننــا محتــاجين نمــال أذهاننــا بــالحق فيمــا يتعلــق . أجســادنا يرضــيبفكــر إننــا نعمــل اللــي  أذهاننــاالعــالم بــيمال 
علشــان كــده خلونــا نشــوف الحــق اللــي . لكــن إننــا نرضــي اهللا بأجســادنا مــش إننــا نرضــي أجســادنا،. بأجســادنا

  . الزم يبقى أساس إيماننا اللي بيأثر على طريقة حياتنا بأجسادنا
  يعني إيه إن جسدك بينتمي للمسيح؟

  
دي النقطـة األساسـية فـي الصـورة الكتابيـة، . مخلـوق بواسـطة اهللا. جسـدك مخلـوق بواسـطة اهللايعني إن  -١

 ١٣عــدد . نثــوس، حتــى المســيحيين مــنهمر ، ودي كانــت فكــرة شــايعة وســط أهــل كو ١٣شــوفها فــي عــدد اللــي بن
، بمعنى تاني، أنـا معـدتي اتعملـت لألكـل، واألكـل اتعمـل لمعـدتي، "اَألْطِعَمُة ِلْلَجْوِف َواْلَجْوُف ِلَألْطِعَمةِ : "يقول

إن دي الطريقـة اللـي ني هنـا هـو مالضـوالمعنـى . لو حطينا االتنين مع بعض، أكيد مـش هـا يبقـى فـي مشـكلة
علـى العكــس، الجسـد مــش مخلـوق للفســاد الجنســي  :لكــن بـولس هنــا يقــول. الجنســية كمـانبصـوا بيهــا لألمـور 

" بِلْلَجَسـدِ "الجسد اتقصد إنه يكون . ، ودي عبارة محورية هنا"َبْل ِللر بَوالـر ، بالجسـد اتقصـد إنـه يكـون . "ِللـر
، َوا" بِلْلَجَسدِ ِللر بوهنا نشوف صورتين". لر..  
  

الصــورة األولــى إن الجســد اتقصــد إنــه يكــون للــرب، لكــن المثيــر فــي األمــر هــو الصــورة .. ده حــق ثقيــل شــوية
يــتكلم  ٢تكــوين . ٢و ١هنــا محتــاجين نرجــع بأذهاننــا لتكــوين  يعنــي إيــه الكــالم ده؟. التانيــة، إن الــرب للجســد

الكتـاب يقـول إن اهللا نظـر للـي عملـه . مسئوليات نستخدم أجسادنا علشـان نحققهـاعن إزاي اهللا منحنا أجساد و 
 ؟لكـن أجسـادنا. كـل شـيء تـاني فـي العـالم كـان حسـن. قال إنه حسن جًدا.. وقال إنه إيه؟ ما قالش إنه حسن

. خلـق الجسـد علشــان يكـون حســن.. اهللا قصـد للجســد إنـه يكـون حســن. لمـا خلـق اإلنســان قـال إنـه حســن جـًدا
اهللا . زي مــا اتكلمنــا عــن المشــاعر والرغبــات فــي الحلقــة اللــي فاتــت. ن الواضــح إن اهللا صــمم الجســد لســببمــ

علشــان ننظــر هللا ألجــل تســديد احتياجــات .. هللا فــي كــل حاجــة محتاجينهــا للجســدصــمم الجســد علشــان نتطلــع 
  . اهللا خلقنا بالطريقة دي. أجسادنا
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لمـا جيـت . مـالكش عالقـة كبيـرة بنمـو جسـمك. اللي اتخلقت عليهـامالكش عالقة بالطريقة  خليني أفكرك، إنك

ويمكــن . العــالم ده، مــا كــانش عنــك فكــرة تعمــل إيــه بجســمك ده، مــا كــانش عنــدك فكــرة تعتنــي بجســمك إزاي
خلونـــا . ده الواقـــع قـــدامنا. ييجـــي يـــوم فـــي المســـتقبل مـــا تعـــرفش تعمـــل فيـــه إيـــه بجســـدك، وال إزاي تعتنـــي بيـــه

ده . بتصـميمه. .احنـا مخلـوقين بواسـطة اهللا. تعلقة بأجسادنا حصـلت بسـببنامحاجة مهمة مافيش . نعترف بده
  .أمر محوري جًدا ألن ليه عالقة بنقطة تانية مهمة محتاجين نفهمها

  
احنــا امتزنــا عجًبــا، .. هــو خلقنــا. أجســادنا قيمــة جــًدا بالنســبة ليــه، وده معنــاه إن احنــا مخلــوقين بواســطة اهللا* 

األمـر ده . جًدا بالنسـبة ليـه ةا قيمجسادنخلقنا زي ما احنا كده، وأ.. اخليةخلق أعضائنا الد هو. ١٣٩مزمور 
أنـا إيمـاني فـي النطـاق الروحـي،  ..وقـت رسـالة كورنثـوس األولـى، ألن النـاس دول تخيلـوا يتفهم كان مهم جًدا

اللــي يهمــه هــو . إيــه بجســمي اهللا ال يبــالي أنــا باعمــل. لكــن اهللا مــش مهــتم أنــا باعمــل إيــه فــي النطــاق المــادي
. كـانوا محتـاجين يـدركوا إن اهللا مهـتم بأجسـادهم. لكن الفكر ده كان محتاج تصحيح. نفسي، عالقتي بالمسيح

  .أجسادنا قيمة هللا. دي الصورة هنا. وٕان اهللا بيهتم جًدا باللي بنعمله في النطاق المادي
  

خطــر إنــي أفكــر إنــي . ٦فــي كورنثــوس األولــى حتــى فــي زمننــا ده فــي ميــل خطيــر للتشــبه بالحــال الموصــوف 
فـي اللحظـة . أقدر أنمو في النطاق الروحي، لكـن فـي نفـس الوقـت أقـدر أعمـل أي حاجـة فـي النطـاق المـادي

هنـا عالقتنـا بربنـا، وهنـا .. اللي بنخطي فيها في السكة دي، بنبقى في طريـق خبيـث بيـأدي لحالـة مـن التقسـيم
احنـا فـي طبيعتنـا الخاطيـة . ه طريق خطر جًدا، ولألسف بعضـنا فيـه بالفعـلد. انخراطنا في الملذات الجسدية

نقدر نقنع نفسنا إن كل حاجة تمام في عالقتنا بربنا هنا، وفي حياتنا أو خـدماتنا هنـا، وفـي نفـس الوقـت نقـدم 
تم جــًدا اهللا مهــ. ومــا نقــدرش نميــز إن فــي عالقــة بــين االتنــين. نفســنا لألمــر ده أو ده اللــي مــش بيمجــدوا اهللا

جســدك كنــز ثمــين . إن جســدك قــيم هللا، بالتــالي إكــرم اهللا بجســدك.. ٦وده جمــال كورنثــوس األولــى . بجســدك
  .بالنسبة هللا
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َواُهللا قَـْد َأَقـاَم ١٤: "يقـول ١٤عـدد . قـام باسـتثمار أبـدي فـي أجسـادناومش بس أجسـادنا قيمـة هللا، لكنـه كمـان * 
، َوَســُيِقيُمَنا َنْحــُن َأْيًضــا بِتــهِ  الــر تخيــل حــد مــن أهــل . اهللا أقــام المســيح مــن المــوت، وهــا يقيمنــا احنــا كمــان". ِبُقو

اللــي حصــل لجســد : "واهللا يقــول لــه". مــش مهــم هــا يحصــل إيــه لجســدي. أنــا روحــي بخيــر: "كورنثــوس بيقــول
  . دي الفكرة. إنما ُأقيم بالجسد كمان.. بالروح وبسمن الموت يسوع ما ُأقيمش ". يسوع كان مهم

  
لكـن مـش مهتمـين أجسـادهم فـين، .. الناس دول كانوا مهتمين لحالة أرواحهم، مهتمـين أرواحهـم هـا تـروح فـين

تفتكـروا احنـا بنقـع فـي نفـس الفـخ ده فـي زمننـا . كـانوا فاصـلين بـين األمـرين. وال إيه ممكن يحصـل ألجسـادهم
األبديـة فـي السـما، لكـن نعـيش ده؟ تفتكروا احنا ممكن نخلـق مسـيحية نـآمن فيهـا إن أرواحنـا مضـمون تقضـي 

هنــا تفتكــروا ممكــن نعــيش فــي أجســادنا بأجســادنا كمــا لــو كنــا هــا نســتمتع بكــل الملــذات اللــي العــالم بيقــدمها؟ 
شايفين إن كل حاجة تمام ألن أرواحنا نالت الغفران، فنقدر نعيش حياتنا علـى األرض زي مـا نحـب؟ ده بقـى 

لكنـه شـعار بشـع وغيـر كتـابي للمسـيحية، إن حـد يقـول أنـا أقـدر  ..شعار مسـيحية متفشـية فـي كنايسـنا دلـوقتي
الهـدف هـو ده  كمـا لـو كـان !أعمل اللي أنا عايزه بجسمي هنـا، ألنـي عـارف إن روحـي مضـمون تـروح السـما

  !بالكامل المسيحية من
  
بعـدها  .يـتكلم عـن إزاي يسـوع ُأقـيم مـن األمـوات. ويـتكلم عـن قيامـة الجسـد ١٥كورنثوس األولى ييجي ل سبول

بـاموت أنـا : ويقـول فـي ُنـص اإلصـحاح حرفًيـا. يقول لو يسوع ما كانش قام من األموات، فحياتنا تدعو للرثاء
لو باعمل كل ده ومش هـا أنـال جسـد ُمقـام . باتضرب، باتعذب، بيتعمل في كذا وكذا.. كل يوم، باقدم حياتي

اهللا مـا . لكن مش ده الحـال. صد من الموضوع كلهحالي يدعو للرثاء، وفاتني الق، يبقى أنا في يوم من األيام
  .جاش بس علشان يقيم ويخلص روحي، لكن جه كمان علشان يقيم جسدي

  
ِفــي ٥٢َال َنْرقُــُد ُكلَنـا، َولِكنَنــا ُكلَنـا َنَتَغيــُر، : ُهـَوَذا ِســر َأُقولُـُه َلُكــمْ ٥١: "بــولس يقــول ٥١: ١٥فـي كورنثــوس األولـى 

ُق، َفُيَقــاُم اَألْمــَواُت َعــِديِمي َفَســاٍد، َوَنْحــُن َنَتَغيــرُ . َفــِة َعــْيٍن، ِعْنــَد اْلُبــوِق اَألِخيــرِ َلْحَظــٍة ِفــي َطرْ  ــُه َســُيَبو٥٣. َفِإن َألن
َفاِســُد َعــَدَم َفَســاٍد، َوَمَتــى َلــِبَس هــَذا الْ ٥٤. هــَذا اْلَفاِســَد َالُبــد َأْن َيْلــَبَس َعــَدَم َفَســاٍد، َوهــَذا اْلَماِئــَت َيْلــَبُس َعــَدَم َمــْوٍت 

َأْيـَن َشــْوَكُتَك َيــا «٥٥. »اْبُتِلــَع اْلَمـْوُت ِإَلــى َغَلَبــةٍ «:َوَلـِبَس هــَذا اْلَماِئـُت َعــَدَم َمــْوٍت، َفِحيَنئِـٍذ َتِصــيُر اْلَكِلَمــُة اْلَمْكُتوَبـةُ 
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ا َشْوَكُة اْلَمْوِت َفِهَي اْلخَ ٥٦» َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيُة؟ ـاُموُس َأمِة ِهَي النُة اْلَخِطيُة، َوُقوَولِكـْن ُشـْكًراِ ِهللا ٥٧. ِطي
فـي أجسـادنا الخطيـة . نصـرةالمـوت مـا لـوش فقـرة رائعـة، مـش كـده؟  ."الِذي ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبـَة ِبَربَنـا َيُسـوَع اْلَمِسـيحِ 

  .سلطان ألن المائت ها يقوم في عدم موتمالهاش 
  

ودي هـي إن اهللا بقوتـه أقـام يسـوع المسـيح مـن األمـوات،  ١٥و ٦فها فـي كورنثـوس األولـى الصورة اللـي بنشـو 
نتعمـق فـي  لألسف مـا فـيش وقـت. ها نملك معاه بأجسادنا.. وها نملك معاه. نفس القوة اللي ها تُقيم أجسادنا

لكـن خلونـا هنـا  ها تبقـى مختلفـة؟ هـا تبقـى زي مـا هـي؟، أجسادنا الُمقامة ها تكون عاملة إزاي؟ ١٥اصحاح 
اتخلــق علـى إيــدين : أصـل جسـدك. فكــروا فـي األمـر معايــا. اسـتثمار أبـدي فــي جسـدكب قــامبـس نـدرك إن اهللا 
يبقى ليه ما نقدمش أجسـادنا للـرب، هنـا ودلـوقتي؟ الجسـد . إنه يحكم مع المسيح: ومصيره. اإلله خالق الكون

  .ادنا اتخلقت بواسطة اهللاأجس: دي الصورة اللي شوفناها دلوقتي. للرب، والرب للجسد
  

. ونشـوف خطـورة الخطيـة الجنسـية والخطيـة الجسـدية ٦حابب أوضح حاجـة قبـل مـا نرجـع لكورنثـوس األولـى 
ـر مـن الفقـرة دي كنـت مـدرك أن فـي ضـمن السـامعين .. وباصـلي للـي هـا يسـمعوها أنا كنت مدرك وأنا باحض
هنــا قــد تعنــي مــن ســنين، أو مــن أيــام، أو حتــى  "الماضــي"وكلمــة . نــاس أهــانوا اهللا بأجســادهم فــي الماضــي

ومــدرك إن فــي . وده المفــروض، زي مــا هــا نشــوف.. أكيــد فــي ُتقــل فــي إن الواحــد يهــين اهللا بجســده. ســاعات
مهما كـان اللـي عملتـه بجسـدك وأهـان .. حابب أفكركم قبل ما نكمل. أجسادهم اتسببوا في إهانةغيرهم  ،ناس

عمله وأهان جسدك، فأنت ليك إله بيقول إن جسدك قيم جـًدا بالنسـبة لـه، وهـو اهللا، ومهما كان اللي حد تاني 
مهمـا حـاول . مهمـا حسسـك العـدو بالقـذارة، اعـرف إن جسـدك بينتمـي للمسـيح. قام باستثمار أبدي في جسـدك

مـدرك ومـن ناحيـة تانيـة، أنـا . العدو يحسسك بالقذارة، تأكد إنه ها ييجي يوم ها ُيقيم اهللا فيه جسدك بال عيـب
بســبب المــرض الفالنــي أو اإلصــابة الفالنيــة أو بســبب " مــا فــيش أمــل لجســدك: "إن العــدو بيقــول لنــاس تــانيين

كامــل . .جســدك قــيم جــًدا ليــه، وهــا ُيقيمــك كامــل فــي يــوم مــن األيــام.. أفكــرك إن اهللا وعــد. ســرطان أو غيــره
فـــ اكــرم . .اســتثمار أبــدي علــى جســدكفــي .. جســدك قــيم بالنســبة هللا.. جســدك مخلــوق بواســطة اهللا... . تماًمــا

  . دك للرب، والرب لجسدكسج .اهللا بجسدك
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ألن جســـدك مـــش بـــس مخلـــوق . اللـــي علشـــانه قلـــت اللـــي قلتـــه حـــاًال بثقـــة تامـــةده يقودنـــا للحـــق الثـــاني،  -٢
  . جسدك ُمشترى بواسطة المسيحبواسطة اهللا، لكن كمان 

  
ـُدوا . َألنُكـْم َقـِد اْشـُتِريُتْم ِبـَثَمنٍ ٢٠.. َأنُكْم َلْسـُتْم َألْنُفِسـُكمْ ": ، بولس يقول حرفًيا٢٠: ٦في كورنثوس األولى *  َفَمج

المســيح . نفســه هــي أعضــاء المســيحأجســادنا . صــورة مذهلــة". هللاِ  اَهللا ِفــي َأْجَســاِدُكْم َوِفــي َأْرَواِحُكــُم الِتــي ِهــيَ 
لمـا قبلنــا . ، إن المسـيح وحــد أجسـادنا بيــه١٥ :٦، دي الصــورة اللـي بنشــوفها فـي كورنثــوس األولـى وحـدنا بيـه

اهللا .. المسـيحية بالكامـل بتـدور حـوالين التجسـد. ده يرجعنـا لجـوهر فكـرة مـين هـو المسـيح. المسيح، وحدنا بيه
  .وهنا نشوف المسيح بيوحدنا بيه إزاي. اهللا أعلن عن ذاته في جسد. الحال في الجسد

  
اهللا أعلـن عـن ذاتـه . لبس جسد زينا زي ما يكون رداء .ليناجسده منح . .أول حاجة، المسيح منحنا جسده -أ

. تقــدم لنــا صــورة رائعــة عــن إزاي الجســد مقصــود للخيــر، إزاي قــيم بالنســبة هللابصــورة التجســد دي . فــي الجســد
  .المسيح أخد جسد زينا. الجسد.. دي الوسيلة اللي اهللا جالنا من خاللها

  
وال . المسيح ما كانش فـي جسـده خطيـة". َألنُكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمنٍ ". ناألجلالمسيح قدم جسده ثاني حاجة،  -ب

مـافيش خطيـة فـي جسـده، وعلـى . وال مـرة. .عضو في جسده اتقـدم ولـو مـرة واحـدة ألي حاجـة تهـين اهللا، أبـوه
: ١ى علشـان كـده بطـرس فـي رسـالته األولـ. حمل على جسده تقـل خطايانـا كلنـا علـى الصـليبالرغم من كده 

إنمــــا نلــــتم . بأشــــياء فانيــــة زي الــــذهب والفضــــةمــــش مــــا تنســــوش إنــــتم ُاشــــتريتم، : يفكــــر شــــعب اهللا ١٩و ١٨
. دي صـــورة جســـدية لكونـــه حمـــل ثقـــل خطايانـــا علـــى جســـده. الخـــالص وُاشـــتريتم بـــدم يســـوع المســـيح الغـــالي

  .المسيح قدم جسده ألجلنا
  
إنـه قـام مـن  ١٥بعـد كـده نشـوف فـي كورنثـوس األولـى . المسيح أخد جسد زينـا، وقـدم جسـده ألجلنـايبقى  -ج

وف المســيح شــأنــت دلــوقتي مــش بت. عــن جســده مــن خاللنــا بــيعلن دلــوقتياألمــوات وصــعد إلــى الســموات، و 
ســـيح صـــورة للم دي. لكـــن بتشـــوف إيديـــه ورجليـــه، عينيـــه، ودانـــه، ابتســـامته، مـــن خـــالل قلـــوب شـــعبه. جســـدًيا
، ولتـأثيره علــى أجســادنا.. فيـك حرفًيــا، . بـيعلن عــن جســده مـن خاللنــاده المقصـود بكــون المســيح . للمســيح فــي
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َأَفآُخـُذ َأْعَضـاَء اْلَمِسـيِح : "وبناًء على كده يقـول. المسيح في جسدك. متحد بالمسيح، كعضو في جسده جسدك
غيــر وارد إنــك تقــدم ! المســيح وأوحــده بحاجــة زي الزنــا؟ حاشــا جســد يســوعينفــع أخــد " َوَأْجَعُلَهــا َأْعَضــاَء َزاِنَيــٍة؟

.. أنـت متوحـد بطبيعـة وشـخص يسـوع المسـيح ذاتـه. ياتك، إنـك تقـدم جسـدك لشـخص بـره خطـة اهللا لجسـدكح
يخلينـا . الحـق ده ضـخم جـًدا. بولس يقـول حاشـا إن حـد يعمـل كـده. بكده ها تكون بتدخل المسيح في خطيتك

  . المسيح في أجسادنا من الجذور، وندرك العواقب الوخيمة لخطية زي ديمحتاجين نعيد فحص معنى 
  

غواءات جنسـية مــن كـل جانـب، علشـان كـده محتــاجين نفتكـر إننـا بنحمـل جسـد يســوع احنـا بقينـا محاصـرين بـإ
هــل هــا نوحــد المســيح بالشــيء اللــي مــات علشــان يخلصــنا منــه؟ . وعلينــا إننــا نحرســه بكــل مــا نملــك .المســيح

ُكــل : "رهمبــولس يقتــبس تعبيــ ١٢: ٦فــي . نــا منهــات علشــان يخلصــنا مــن الخطيــة، علشــان يحرر المســيح مــا
. ، لِكـْن لَـْيَس ُكـل اَألْشـَياِء ُتواِفـقُ »ُكـل اَألْشـَياِء َتِحـل ِلـي«.. "ويـذكره مـرتين فـي الرسـالة دي". اَألْشَياِء َتِحـل ِلـي

ده كـان مقولـة منتشـرة بـين  "ُكـل اَألْشـَياِء َتِحـل ِلـي"تعبير ". َتَسلُط َعَلي َشْيءٌ ، لِكْن َال يَ »ُكل اَألْشَياِء َتِحل ِلي«
كـل حاجـة مناسـبة بالنسـبة لـي، أنـا .. الناس في كورنثوس كانوا طول الوقت بيقولـوا كـده. الناس في الوقت ده

المشــكلة إنهــم . فــي المســيحبــيعلم إننــا أحــرار فعــًال وفــي مواضــع تانيــة مــن العهــد الجديــد، نشــوف بــولس . حــر
كـل شـيء مسـموح . أنـا حـر، يبقـى أنـا حـر أعمـل أي حاجـة عـايز أعملهـا: أخدوا الحق ده وحرفوه بحيـث بقـى

، لِكــْن َلــْيَس ُكــل »ُكــل اَألْشــَياِء َتِحــل ِلــي«". خلونــا نعيــد التفكيــر فــي العبــارة ده: لكــن بــولس ييجــي ويقــول! بيــه
! هــي توافــقاســأل .. مــا تســألش هــل ليــك الحــق تعمــل حاجــة معينــة. األشــياء نافعــة، مــش كــل "اَألْشــَياِء ُتواِفــقُ 

فـــي كورنثـــوس األولـــى " توافـــق"مـــا فـــيش وقـــت نتعمـــق فـــي األمـــر ده، لكـــن بـــولس بيســـتخدم كلمـــة ! هـــي نافعـــة
 هـل اللـي هـا. نافعـة لآلخـرينال التأكيـد بـاألكتر علـى األمـورمـش بـس لإلشـارة ألمـور نافعـة لينـا، لكـن  والتانية

  . نافع لغيري؟ ده اللي بولس بيقوله هناهو أعمله بجسدي نافع لي؟ واألهم هل 
  
  :لشان يحررنا من األمور ديع.. المسيح مات علشان يحررنا* 
يــتكلم تحديــًدا عــن  ٦فــي كورنثــوس األولــى . بتــأذي بشــكل عميــق جــًدايحررنــا مــن الخطيــة الجســدية اللــي  -أ

األمر أكبر مـن مجـرد الخطايـا الجنسـية لمـا األمـر . الجسدية بشكل أعملكنها إشارة للخطية . الخطية الجنسية
. المســـيح مـــات علشـــان يحررنـــا مـــن الخطيـــة الجســـدية اللـــي بتـــأذي بشـــكل عميـــق جـــًدا. يتعلـــق بجســـد التلميـــذ
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هـل ده نـافع؟ هـل ده نـافع : "، فـراح بـولس يقـول لهـمالمؤمنين دول من أهل كورنثوس وحدوا نفسهم مع زانيات
هـل . والمعنـى الضـمني هنـا واضـح". ه نافع للكنيسة؟ هل ده نافع في جلب نـاس للكنيسـة؟ أكيـد ألليك؟ هل د

. بتـــأذي بشـــكل عميـــق.. الخطيـــة دايًمـــا بتـــأذي. وال بتفيـــدالخطيـــة عمرهـــا مـــا بتســـاعد .. األمـــر ده بيســـاعد؟ أل
، الخطيــة الجنســية والنهــاردة برضــه الخطيــة، الخطيــة الجســدية.. بعمــق الخطيــة كانــت بتــأذي كنيســة كورنثــوس

  . بعمق ..بتأذي الكنيسة
  

بليـون دوالر تـم تـداولها  ٦٠السـنة اللـي فاتـت أكثـر مـن .. دلـوقتيتصوروا عالمنـا . فكروا في الخطية الجنسية
مجلـــة مســـيحية .. ومـــش بـــس العـــالم. بليـــون دوالر ٦٠. .فـــي صـــناعة الميـــديا اإلباحيـــة فـــي كـــل أنحـــاء العـــالم

مـن  ٧. ، لكـن القـادة ، مش الناس اللـى شـغالة فـي الكنـايسللقادة في الكنايس ةإحصائيعملت " القادة"اسمها 
مـــن  ١٠مـــن كــل  ٤مـــن القــادة اعترفـــوا إنهــم بيـــدخلوا مواقــع إباحيـــة علــى األقـــل مــرة فـــي األســبوع، و ١٠كــل 

مــن الســتات % ٢٠مــن الرجالــة المــؤمنين و% ٥٠إحصــائية تانيــة قالــت إن  . القســس اعترفــوا بــنفس الشــيء
من الستات دول اعترفـوا إنهـم وقعـوا فـي خطايـا جنسـية السـنة اللـي  %٤٠و. ين مدمنين للمواد اإلباحيةالمؤمن
منهم إنهم حاسـين بانفصـال عـن اهللا بسـبب شـهوة، % ٩٠راجل مؤمن، اعترف  ٥٠٠وفي مؤتمر ضم . فاتت

ين إن مـا فـيش ال عجـب مـن ده إن كـان ُنـص النـاس شـايف. سيطرت على حياتهم خياالتأو مواد إباحية، أو 
. والفكـر ده تغلغـل للكنيسـة كمـان. نـاس غيـر أزواجهـم وزوجـاتهم عمشـاكل فـي إنهـم يـدخلوا عالقـات جنسـية مـ

د، بتوعـد إنهـا تقـدم إحسـاس إن الخطية بتوعد إنها ها تسـاع.. ودي أكبر خدعة للخطية. الخطية بتأذي بعمق
يمكــن بيكــون لهــا تــأثير وقتــي، . بتــوفي بوعــدها لكنهــا عمرهــا مــا.. بالرضــا، بتوعــد إنهــا هــا تقــدم نتيجــة رائعــة
  . الخطية دايًما بتأذي بعمق. لكنها عمرها فعًال ما بتقدم اللي وعدت بيه

  
فكـر بيقـول إن حتـى لـو إنـت مـؤمن . أمر يبـان بسـيط، لكـن لألسـف دخـل فكـر للكنيسـة.. الخطية دايًما بتأذي

فـــده هـــا يخلـــي حياتـــك أفضـــل، نتيجـــة . .هواهللا خلصـــك منـــ وارتكبـــت خطيـــة جنســـية وصـــارعت مـــع األمـــر ده
أنا شاكر لكوني صـارعت مـع الخطيـة دي، : "كتير الفكر ده بيتصاغ بالطريقة دي. لصراعك مع الخطية دي

جوازي بقى أحسن بكثير نتيجة العالقـة الغيـر شـرعية : "وخاصة". حسن كتير دلوقتي بسببهاألن حياتي بقت أ
  .دي كدبة من العدو". بسبب صراعي مع المواد اإلباحيةحياتي بقت أحسن "، أو "اللي دخلت فيها
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. اهللا بيعمـل كــل ده. مـش بـاقول إن اهللا مـش رؤوف وغيــر صـالح، وال إن اهللا مـش بيجلـب شــفاء واسـترداد لينـا

لــو . الخطيــة عمرهــا مــا بتســيبنا أحســن مــن األول. عمرهــا مــا بتســبنا أحســن مــن األول.. لكــن الخطيــة عمرهــا
كانـت حياتـه هـا تبقـى أحسـن كتيـر لـو . ول، يبقى المسيح فاته كثير ألنه عمـره مـا أخطـأبتسيبنا أحسن من األ
. على العكس، اإلله المتجسد في حكمته المتناهيـة كـان عـارف إن الخطيـة دايًمـا بتـأذي. مر بشوية صراعات
شـــعب اهللا، يـــا . نهـــرب منهـــا، مـــش نقـــدم نفســـنا ليهـــا.. بالتـــالي المفـــروض نهـــرب منهـــا.. مرالخطيـــة دايًمـــا بتـــد

يسـوع . دايًمـا.. وبتـأذي بعمـق. .هـي دايًمـا بتـأذي.. اهربـوا منهـا. اجروا، اهربوا من النجاسـة الجنسـية.. أحثكم
  .علشان يحررنا من الخطية الجسدية اللي دايًما بتأذي بعمق.. مات على الصليب علشان يحررنا من ده

  
بعـد مـا بـولس يقـول . ةيطر بسـرعة شـديدبتسـة الجسـدية اللـي الخطيـ يسوع مات علشان يحررنا مـن و  -ب

مــش هــا أبقــى عبــد ". ، لِكــْن َال َيَتَســلُط َعَلــي َشــْيءٌ »ُكــل اَألْشــَياِء َتِحــل ِلــي: "إن مــش كــل األمــور نافعــة، يقــول
.. وأجســادنا بتــدخل لعقولنــا ومشــاعرنا.. دي طريقــة عمــل الخطيــة. مــا فــيش حاجــة هــا تســيطر علــي . لحاجــة

ودي حاجــــة احنــــا . بتــــدخل حياتنــــا، تمــــال وتــــنجس كــــل جوانــــب حياتنــــا. خطيــــة الجنســــيةخاصــــة ال. وتســــيطر
وشـفنا . نعملهـانقـدر عارفين إننا لقينـا نفسـنا فـي أوقـات بنعمـل حاجـات عمرنـا مـا تخيلنـا إننـا . عارفينها كويس

اللـي الخطيـة دي الطريقـة . ناس منخرطين في حاجات واستغربنا ألننا عمرنا ما تخيلنا الناس دول يعملوا كده
مـــا تـــتلكعش .. يقــول اهربـــوا ١٨ي عـــدد علشـــان كــده بـــولس فـــ. شـــوية شــوية، وتســـيطر بســـرعة. بتســيطر بيهـــا

. اهـرب أحسـن.. ده قـرار مرعـب. اهـرب.. كفايـة وهـا تعـرف تغلبهـا وال أل انيروح معاها وتحاول تشوف أنت
اهـــرب مـــن النجاســـة . اهـــرب للمســـيح.. المســـيح فيـــك هـــو بـــس اللـــي كـــويس كفايـــة. أنـــت مـــش كـــويس كفايـــة

  .الجنسية
  

بتغيــر طريقــة تفكيرنــا وتصــرفنا، . جســدية مــش بترضــي اهللا، رغبــات أمــور بعضــنا مســيطرة عليــهدلــوقتي فــي 
بــولس . لــو أنــت مــش فــي الموضــع ده دلــوقتي، فخلــي بالــك، ممكــن تكــون فيــه بكــره. وبتســيطر بســرعة شــديدة

األمـــر ده كبيـــر جـــًدا، ". نـــُه َقـــاِئٌم َفْلَيْنُظـــْر َأْن َال َيْســـُقطَ َمـــْن َيُظـــن أَ : "١٠يقـــول بعـــد كـــده فـــي كورنثـــوس األولـــى 
وده يخلينـــي اتشـــجع وأطلـــب مـــنكم . خالنـــي باصـــلي علـــى ركبـــي وأنـــا باحضـــر العظـــة دي.. ويـــدعو للتواضـــع
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، ألنــي عــارف إنــه ممكــن جــًدا ج. تصــلوا لــي ســدي يســقط فــي أمــور اهللا أعلــم إيــهدي مــش عظــة ســهلة علــي .
إنكــم تصــلوا للقــادة، وتصــلوا لــبعض إن اهللا يحفظنــا كلنــا مــن الوقــوع فــي  لــب إنكــم تصــلوا لــي،علشــان كــده باط

  .الخطية اللي بتسيطر بسرعة شديدة
  
َأْم َلْسـُتْم ١٦: "١٦ه اللـي بـولس بيقولـه فـي عـدد د. بطريقـة مؤلمـة جـًدابتـدمر ويحفظنا من الخطيـة اللـي  -ج

ــ ــولُ َتْعَلُمــوَن َأن َمــِن اْلَتَصــَق ِبَزاِنَي ــُه َيُق ــاِن َجَســًدا َواِحــًدا«:ٍة ُهــَو َجَســٌد َواِحــٌد؟ َألن وهنــا اقتــبس مــن  ."»َيُكــوُن االْثَن
بــولس بيقـول انــتم . عـن آدم وحــواء لمـا اجتمعــوا مـع بعــض، فـي وصــف جميـل لخطــة اهللا ألجسـادهم ٢تكـوين 

 كده اتحــاد كيانــ.. لمــا حــد فــيكم يوحــد نفســه مــع حــد تــاني، فــده أكتــر مــن مجــرد فعــل جســديمــش عــارفين إن 
واللي بيوحد نفسه بزانيـة، هـو واحـد . اللي بيوحد نفسه بالرب هو واحد معاه في الروح. كيان تانيبالكامل مع 

بتــدمر الجســدية الخطيــة .. دي الصــورة قــدامنا هنــا. واللــي بتوحــد نفســها بواحــد زانــي، هــي واحــد معــاه. معاهــا
  . بطريقة مؤلمة جًدا

  
ُكل َخِطيٍة َيْفَعُلَها اِإلْنَساُن ِهَي َخاِرَجٌة َعـِن اْلَجَسـِد، ". الخطية الجسدية مختلفة جًدا علشان كده بولس يقول إن

بتـدمر جـوازات، وبتهـدم الثقـة . ومـدمرة جـًدا. .الخطية الجنسية مؤلمة جـًدا". لِكن الِذي َيْزِني ُيْخِطُئ ِإَلى َجَسِدهِ 
فـي . بتـدمر بطريقـة مؤلمـة جـًدا. مش بتتحرك لوحـدها ..انة والنميمةبتأدي للكدب والسرقة والخي. وحياة الناس

حاجــة . ألــف اتضــربوا فــي يــوم واحــد بســبب الزنــا ٣٢بــولس يرجــع للعهــد القــديم لمــا  ٨: ١٠كورنثــوس األولــى 
  . وبتقول إن اهللا جاد جًدا فيما يتعلق بالخطية الجنسية.. قوية جًدا

  
بمجــرد مـا داود زنــا مــع بثشـبع، ده قــاده فــي طريــق .. ؟ مــا تنســوشطـب لــو كــده، ليـه كــان داود قلبــه كقلـب اهللا

بيتـه وٕان  فـارقبعدها اهللا قال له من خالل ناثـان النبـي إن السـيف مـش هـا ي. قاده في األول للقتل. في النازل
. ومــن ســاعتها، مــا فــيش حاجــة رجعــت زي األول، ال فــي حيــاة داود وال فــي قيادتــه. الطفــل المولــود هــا يمــوت

  .ة الجنسية مدمرةالخطي
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 :إن العايشــين فــي الزنــا مــش هــا يرثــوا ملكــوت اهللا ١٠و ٩: ٦يقــول فــي كورنثــوس األولــى علشــان كــده بــولس 
َوَال  َال ُزَنــــاٌة َوَال َعَبــــَدُة َأْوثَــــاٍن َوَال َفاِســــُقونَ : َأْم َلْســــُتْم َتْعَلُمــــوَن َأن الظــــاِلِميَن َال َيِرثُــــوَن َمَلُكــــوَت اِهللا؟ َال َتِضــــلوا٩"

َوَال َساِرُقوَن َوَال َطماُعوَن َوَال ِسكيُروَن َوَال َشتاُموَن َوَال َخاِطُفوَن َيِرثُـوَن َمَلُكـوَت ١٠َمْأُبوُنوَن َوَال ُمَضاِجُعو ُذُكوٍر، 
.. هـا يغفـر لـي؟ ألبس هل ده معنـاه إن اهللا مـش . الخطية الجسدية واضحة في كل جوانب الصورة دي". اهللاِ 

ْرُتْم ِباْسـِم الـرب َيُسـوَع . َوهَكَذا َكاَن ُأَناٌس ِمـْنُكمْ : "١١التكملة في عدد شوف  ْسـُتْم، َبـْل َتَبـرلِكـِن اْغَتَسـْلُتْم، َبـْل َتَقد
هـدفي . أنـت اغتسـلت مـن خطايـاك، اتحـررت منهـا. علشان كده أدعوك توقف وتقـدم نفسـك ليـه". َوِبُروِح ِإلِهَنا

. مــش هــدفي بــالمرة مــن العظــة دي إن حــد يخــرج مثقــل بإحســاس بالــذنب. ك بالــذنبالنهــاردة مــش إنــي أحسســ
إنمـــا هـــدفي إنـــي أوضـــح وأقـــول بصـــوت عـــالي إن الخطيـــة الجســـدية بتـــأذي بعمـــق، بتســـيطر بســـرعة، وبتـــدمر 

  .المسيح مات علشان يحررك من األمر ده. فاهرب منها.. بطريقة مؤلمة
  
ده جمـال . اتحـررت لحاجـة تانيـةلما اتحررت مـن العبوديـة،  لكن كمان .أنت مش بس حر من األمور دي* 

اهللا حررنــا . الخطيــة اللــي بتــأذي وتســيطر وتــدمر: احنــا اتحررنــا مــن كــل الحاجــات اللــي اتكلمنــا عنهــا. األمــر
ده اللـي بـولس . اتحررنـا علشـان نتمتـع بقصـده العظـيم ألجسـادنا. نتمتـع بقصـده العظـيم ألجسـادنا )أ(  علشان

بالمناســبة، رســالة روميــة أنــا بــاقتبس منهــا كثيــر هنــا، ألن رســالة روميــة اتكتبــت مــن . ٤: ٧ميــة بيقولــه فــي رو 
ِإًذا َيـا ِإْخـَوِتي َأْنـُتْم ٤: "بـولس يقـول ٤: ٧فـي روميـة . دي العالقـة المباشـرة مـا بـين الرسـالتين. مدينة كورنثـوس

للـي غلـب أنـتم بتنتمـوا ". ي َقْد ُأِقـيَم ِمـَن اَألْمـَواِت َتِصيُروا آلَخَر، ِللذِ َأْيًضا َقْد ُمتْم ِللناُموِس ِبَجَسِد اْلَمِسيِح، ِلَكْي 
  . علشان كده، أنتم أحرار تتمتعوا بقصده العظيم ألجسادكم. الموت

  
لكـــــل العــــزاب والمـــــراهقين والســـــيدات اللـــــي هـــــل نثــــق فـــــي قصـــــد اهللا العظــــيم ألجســـــادنا وال أل؟ : هنــــا الســـــؤال

وال إلـه الكـون يقـول لـك إيـه األحسـن لجسـدك؟ الرجالـة،  بعالقِتـك بشـخص؟ ها تثقي بيسمعوني، ها تثقوا بمين
األزواج والزوجـات، هـا تثقـوا بالشـخص وال إله الكون يقـول لـك إيـه األحسـن لجسـدك؟ بعالقتك بواحدة ها تثق 

ادكم، وال ها تثقوا في الشخص اللـي لسـه مقابلينـه إنـه يعـرف األحسـن ألجسـاللي معاكم في الشغل وبيغازلكم؟ 
اتبعـوا : للرجالـة أقـول. إله الكون إنه يعمل األحسن ألجسادكم؟ احنا أحرار إننا نتمتع بقصده العظيم ألجسادنا
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احنــا أحــرار  ."َوِبَمَحبِتَهــا اْســَكْر َداِئًمــا... ِلــَيُكْن َيْنُبوُعــَك ُمَباَرًكــا، َواْفــَرْح ِبــاْمَرَأِة َشــَباِبكَ ١٨" :٥اللــي قــال فــي أمثــال 
  .نتمتع بقصد اهللا العظيم ألجسادنا علشان

  
نعلـــي مجـــده ومـــش بـــس أحـــرار علشـــان نتمتـــع بقصـــد اهللا العظـــيم ألجســـادنا، لكـــن كمـــان أحـــرار علشـــان ) ب(

طبيعــة جــزء مــن وٕاال ده هــا يبقــى .. األمــر مــش مقتصــر بــس علــى الجانــب النــافع لــي . العظــيم فــي أجســادنا
مـا نبتـديش حتـى نفكـر و  "صل على إيه؟ أنا محتاج أعمل إيـه؟أنا ممكن أح". الخطية المتمركزة حوالين الذات

  . في عواقب الخطية على كل المحيطين بينا
  

لمـا بنتحـرر مـن كـل أمـور الخطيـة دي، . احنا اتمنحنا جسد المسيح علشان نعلي مجد اهللا من خالل أجسـادنا
ل الطريقــة اللــي بنعــيش بيهــا بنبقــى أحــرار إننــا نظهــر مجــد اهللا، إننــا نشــجع النــاس ونقــودهم للمســيح مــن خــال

لكــن لمــا بنقــدم أجســادنا للــي بيــأذي ويــدمر ويســيطر، يبقــى أحنــا بنمنــع ده يحصــل، ومــا بتعــودش . بأجســادنا
. أجسادنا آالت في يـد اهللا لقيـادة أوالدنـا وعائالتنـا والنـاس اللـي حوالينـا اللـي فـي طـريقهم ألبديـة بـدون المسـيح

  . إنما بنستخدم أجسادنا علشان نبعدهم عن المسيح. ودهم للمسيحما بنعودش بنستخدم أجسادنا علشان نق
  ..وده يقودنا للحق األخير .احنا أحرار علشان نتمتع بقصده العظيم، ونعلي مجده العظيم
  ...قلنا إن جسدك مخلوق بواسطة اهللا وُمشترى بواسطة المسيح

  
َأْم َلْســـُتْم َتْعَلُمـــوَن َأن ١٩". ي النهايـــةي الصـــورة الرائعـــة اللـــي نشـــوفها فـــد. جســـدك مملـــوء بـــالروح القـــدس -٣

وِح اْلُقُدِس الِذي ِفيُكُم، الِذي َلُكْم ِمَن اهللاِ  ؟ "َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللر  
  
حـاجتين بخصـوص هيكـل العهـد  .هيكـلالبعهد القديم، لكن خلوني أفكـركم ما فيش وقت إننا نرجع لتاريخ ال* 

  :القديم
حضــور اهللا بيســكن فيــه كــان المكــان اللــي . حضــور اهللا بيســكن وســط شــعبه اللــي فيــه مكــانالهيكــل كــان ال -أ

. .المكــانلمــا كــان حــد يــروح الهيكــل، مــا كــانش بيــروح مكــان مقــدس عــادي، إنمــا كــان بيــروح . وســط شــعبه
  .شعبه طصورة لمجد اهللا الساكن وس.. الهيكل، قدس األقداس. أورشليم
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ده اللــي اهللا بيقولـه مــرات ومــرات  .قداســة اهللا فيــه بتجـذب األمــم ليـهن اللـي الهيكــل كـان المكــاومـش بــس كـده، 
دي الصـورة اللـي بنشـوفها . بيقـول أنـا هـا أجـذب األمـم يشـوفوا عظمتـي وقداسـتي فـي الهيكـل. في العهد القديم
  . في العهد القديم

  
. اللــي فيــه هــا تقــابلوا مجــد اهللان اكــأنــا الم. أنــا الهيكــل"المســيح يقــول الجديــد، ويســوع  دبعــد كــده نيجــي للعهــ* 

، ويمــوت، ويقــوم مــن المــوت، ويــروح للصــليب". أنــا هــا أجــذب األمــم لــي . عــايزين تشــوفوا حضــور اهللا؟ أهــه
ودلـوقتي أنـتم وأنـا بقينـا زي الهيكـل اللـي سـكن فيـه حضـور اهللا الحـي، .. ويصعد للسـما، ويرسـل الـروح القـدس
  !أجسادناحق مذهل، مش كده؟ . أجسادنافي  أنتم وأنا بقينا مسكن حضور روح اهللا

  
والجميــل فــي األمــر إن فيــك الــروح القــدس محتــاج تحرســه، لكــن مــا تنســاش إن الــروح القــدس هــو الوحيــد اللــي 

الـروح القـدس فيـك . هـو سـاكن فيـك، أنـت مـش هـا تحـارب الجسـد وحـدك. يقدر يساعدك تتغلب علـى الخطيـة
الوضــع . ده اللــي الكلمــة بتقولــه، لكــن أنــا مــا أقــدرش أعمــل كــده: "هنــا ييجــي لنــا العــدو ويقــول لنــا. للســبب ده

ليـــك مـــرات عويفضـــل العـــدو يـــردد ده ". مــا أقـــدرش أعمـــل ده.. أنـــا مـــا أقـــدرش أغلـــب ده. مختلــف فـــي حيـــاتي
  ". ما تقدرش تغير حاجة دلوقتي. أنت غرقت في األمر ده بزيادة. "ومرات

  
: بيقــول ١: ٨، نشــوفه فــي روميــة ٧خصــية فــي روميــة أفكــركم إن بعــد مــا شــفنا بــولس المصــاب بانفصــام الش

ــِة اآلَن َعَلــى الــِذيَن ُهــْم ِفــي اْلَمِســيِح َيُســوعَ ١" ــاِة ِفــي اْلَمِســيِح ٢ ...ِإًذا َال َشــْيَء ِمــَن الدْيُنوَن ــاُموَس ُروِح اْلَحَي َألن َن
مــا . ا غــرقتش لعمــق روح اهللا مــا يقــدرش يجــذبك منــهأنــت مــ ."َيُســوَع َقــْد َأْعَتَقِنــي ِمــْن َنــاُموِس اْلَخِطيــِة َواْلَمــْوِت 

  . غرقتش لعمق نعمة اهللا وروحه ما يقدروش يغيروك بشكل جذري منه
  
  . احنا ككنيسة بنملك حضور اهللا فينا  -أ
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يــتكلم عــن إزاي الــروح هــا يحــل فينــا  ١٦يوحنــا . ومــش بــس كــده، لكننــا كمــان بنظهــر قداســة اهللا لألمــم -ب
. وٕان أجســادنا، ُســكنى الــروح فينــا، هــا يبقــى اللــي بيجــذب األمــم ليــه. دم المجــد للمســيحويكــون فينــا علشــان نقــ

ده .. دي الحقيقــة. بأجســادنااحنــا بنجــذب نــاس مــا تعــرفش المســيح ليــه مــن خــالل الطريقــة اللــي بنعــيش بيهــا 
دول . داة للشـرأكـأداة للخيـر أو كـ سـتخدمكل واحد فينـا، جسـده ينفـع يُ .. بتقوله ٦الحق اللي كورنثوس األولى 

  . الخيارين المتاحين
  

خلـوني أقـول لكـم ليـه ده . نظهـر قداسـته مـن خـالل حياتنـاواهللا علـى قلبـه جـًدا إننـا . الروح القدس فينـا لتغييرنـا
اهللا األمـر ده رائـع ألنـه بيعنـي إن . إننـا نظهـر قداسـته مـن خـالل حياتنـاجًدا إن اهللا على قلبه . .أمر رائع جًدا

اهللا علــى قلبــه جــًدا خالصــك . بيغفــر لنــا خطيتنــا ويردنــا علشــان نظهــر قداســته. تنــا بنعمتــهبيالحقنــا فــي خطي
وقـام مـن األمـوات علشــان  تهــو مـا. اهللا مشـتاق إنـه يطهـرك النهـاردة. دي الصـورة اللـي بنشـوفها هنــا. لمجـده

ملـه، الطريقـة اللـي اللي بتشوفه، اللـي بتسـمعه، اللـي بـتحس بيـه، اللـي بتلمسـه، اللـي بتع. جسدك يبقى أداة بر
إن المســيح مــات علشــان : كــل ده جــزء مــن الصــورة دي.. بتســتخدم بيهــا جســدك، العالقــات اللــي بتــدخل فيهــا

  .يغير أجسادنا لمجده
  

 اتكلمنــا عــن الخطيــة الجنســية بالتحديــد، لكــن خلونــا نفكــر فــي الخطيــة الجســدية. أطــرح ســؤال يدلــوقتي خلــون
زء فــي جســدك مــش بيجلــب مجــد هللا؟ األمــر ممكــن يكــون ليــه طــابع أي جــ.. الســؤال دلــوقتي ليــك. بشــكل عــام

حتـى لـو اإلحصـائيات مـش صـح تماًمـا، يبقـى فـي نسـبة كبيـرة مـن اللـي بيسـمعوني واقعـين فـي األمـر . جنسي
إيــه فـــي أجســـادنا محتـــاج . يـــتكلم عــن اللســـان، عـــن الغضـــب ٣يعقـــوب . لكــن خلونـــا نـــروح أبعـــد مــن كـــده. ده

علشـان كـده، اسـأل نفسـك . د إيـه اهللا بيحبـك بعمـق، وأد إيـه عـايز يطهـرك بعمـقأتمنى تكـون مـدرك أيتطهر؟ 
  إيه اللي في جسدي محتاج يتطهر لمجد المسيح؟: السؤال ده


