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  الحلقة الرابعة:السكنى

  التلميذ ذهن

  ديفيد بالت. د

  
  . ١٢إصحاح  روميةرسالة ، خليني أدعوك تفتح )وأتمنى إنه يكون معاك(مقدس  باكت لو معاك

إزاي نقــدر . فــي الحلقــة اللــي فاتــت اتكلمنــا علــى مضــاعفة مجــد اهللا فــي المجتمعــات اللــي مــا تعــرفش المســيح
السلســلة دي بالكامــل عــن . شــايفين العالقــة. ننضــج لصــورة المســيح هنــا نعمــل كــده هنــاك بصــورة مــؤثرة؟ بإننــا

ده . كلـه ألجـل إرسـاليته.. المسيح وعننا، عن تأثير المسيح على أذهاننا ومشـاعرنا وأجسـادنا وٕارادتنـا وعالقاتنـا
دي الصــورة اللــي . المســيح فــي كــل جوانــب حياتنــا، وبيغيــر كــل جوانــب حياتنــا علشــان يعلــن هــو مــين للعــالم

  .بنُبصص عليها
  

والعكــس . بالتــالي أكثــر طريقــة مــؤثرة نعلــن بيهــا مجــد المســيح فــي الخــارج هــي إننــا نتغيــر لصــورة المســيح هنــا
االتنـــين بيمشـــوا مـــع . إيـــه أحســـن طريقـــة ننضـــج بيهـــا لصـــورة المســـيح؟ بإننـــا نضـــاعف مجـــده هنـــاك. صـــحيح
  .خالقنا قصدها دي الطريقة اللي. احنا بننضج لصورة المسيح، وبنضاعف مجده.. بعض

  
فـي صـور كثيـر فـي العهـد الجديـد عـن الطريقـة اللـي المسـيح بيغيـر . ها نتكلم في الحلقـة دي عـن ذهـن التلميـذ

لكـن مـا أعتقـدش إن فـي آيـة واحـدة ممكـن تلخـص . ها نبص علـى بعـض الصـور دي مـع بعـض. بيها أذهاننا
  .١السياق من عدد وف نشخلونا نشوف اآلية دي مع بعض، و . ٢: ١٢األمر بوضوح زي رومية 

  
يًة ِعْنــَد اِهللا، َفَأْطُلــُب ِإَلــْيُكْم َأيَهــا اِإلْخــَوُة ِبَرْأَفــِة اِهللا َأْن تَُقــدُموا َأْجَســاَدُكْم َذِبيَحــًة َحيــًة ُمَقدَســًة َمْرِضــ١: "بــولس بيكتــب

: ُروا َعــْن َشــْكِلُكْم ِبَتْجِديــِد َأْذَهــاِنُكْم، ِلَتْخَتِبــُروا َمــا ِهــَي ِإَراَدُة اهللاِ َوَال ُتَشــاِكُلوا هــَذا الــدْهَر، َبــْل َتَغيــ٢. ِعَبــاَدَتُكُم اْلَعْقِليــةَ 
اِلَحُة اْلَمْرِضيُة اْلَكاِمَلةُ  الص. "  

  



٣ السكنى  

2 

خلونـا نشـوف التطـور اللـي بنشـوفه . األمـور بتبتـدي تتغيـر.. حابب نشوف اللي بيحصل لما المسـيح يبقـى فينـا
  . ٢تمحور كله حوالين الذهن في عدد ، وٕازاي بي١٢هنا في رومية 

  
هنا محتـاجين نشـوف العالقـة بـين . قلوبنا بتتحول لعبادته. لما المسيح يكون فينا، قلوبنا بتتحول لعبادته -١

هللا كذبيحـة حيـة، وده فعـل العبـادة الروحـي، لمـا تقـدم نفسـك  ناتقـدم نفسـلمـا إنـه اللي بيحصل . ٢وعدد  ١عدد 
فـي . ده اللي اتكلمنا عنه في أول حلقتـين مـن السلسـلة دي. المسيح بيحيا فينا. فيكذبيحة حية، المسيح بيحل 

اللـي كـان محكـوم بالطبيعـة الخاطيـة بقـى محكـوم . تحول جذري بيتم في جـوهر كياننـا لمـا نقـدم نفوسـنا للمسـيح
مــش . العبــادةاخــتالف فــي .. فـــ بيبقــى فــي تغييــر جــذري فــي الــوالء.. المســيح بيحيــا فينــا. بوجــود المســيح فينــا

  .إنما بنعبد المسيح. بنعود نعبد ذواتنا
  

اللـي بيحصـل ". َوَال ُتَشـاِكُلوا هـَذا الـدْهرَ ٢: "يكمـل ٢بعد كـده عـدد . بتوضحها ١: ١٢ودي المقدمة اليي رومية 
مــا نخلــيش العــالم يضــغطنا : حرفًيــا. هنــا إن نتيجــة عبادتنــا، لينــا وصــية إننــا نتجنــب التشــبه بعالمنــا الحاضــر

  .دي مش وصية بسيطة. وقفوا، بطلوا تعيشوا حسب العالم.. دي وصية. شكلنا حسب قالبهوي
  

الكنيســة وصــلت مرحلــة إن كــل حاجــة الكنيســة بتعملهــا دلــوقتي هــي : "قــال A.W. Tozerإيــه دبليــو تــوزر 
ســب نيســة بتعملهــا فــي حــين إن لينــا وصــية إننــا مــا نعــيش حودي حاجــة غريبــة الك".هــا مــن العــالمُمقترحــة علي

  . العالم
  

لكن اللي حابب أوضحه هنا إن وصية عـدم مشـاكلة العـالم الحاضـر مـش بتـدور بشـكل أساسـي حـوالين تغييـر 
لكـن لـو . ح لينا كلنا إن في حاجات بتحصل في العالم ومش المفـروض نكـون بنعملهـاضوا. بعض السلوكيات

ى بيفوتنــا واقــع إن احنــا ممكــن نتجنــب عرفنــا المســيحية بكونهــا عــدم عمــل الحاجــات اللــي العــالم بيعملهــا، يبقــ
 وقتهــا بيبقــى كــل اللــي عملنــاه هــو إننــا. تغييــر حقيقــي مــن المســيحســلوكيات العــالم ونفضــل عمرنــا مــا اختبرنــا 

وبكـده  .لسـته أفعـال بلسـته تانيـةبـدلنا .. ة بلسته تانية لسلوكيات أخالقيـةسلوكيات غير أخالقي List لسته بدلنا
  .لكامليفوتنا معنى المسيحية با
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دي مــن أكثـــر الفقـــرات . ٢١: ١افتحـــوا معايــا روميـــة . أد إيــه الـــذهن مــؤثر قـــوي علـــى ســلوكياتنا معــايز أوريكـــ

مـش فقـرة مشـجعة بـالمرة، . كلهـا عـن طبيعـة اإلنسـان الخاطيـة وفسـادنا.. المحبطة في الكتاب المقدس بالكامـل
  . أثر على أذهاننا وكل حاجة ثانيةلكنها بتقدم لنا صورة واضحة عن إزاي عبادتنا وجوهر كياننا بي

  
شـوفوا التقـدم . ١٢دي بداية الرسالة اللي بنكمل منها في إصحاح . بولس بيقول إيه ٢٥لـ  ٢١عدد شوفوا من 

ــوا ِفــي أَ ٢١: "يقــول ٢١عــدد . اللــي بيحصــل ــْل َحِمُق ــٍه، َب ــُدوُه َأْو َيْشــُكُروُه َكِإل ــْم ُيَمج ــوا اَهللا َل ــا َعَرُف ُهــْم َلمــاِرِهْم، َألن ْفَك
 هُــْم ُحَكَمــاُء َصــاُروا ُجَهــَالَء، ٢٢. َوَأْظَلــَم َقْلــُبُهُم اْلَغِبــيــِذي َال َيْفَنــى ِبِشــْبِه ٢٣َوَبْيَنَمــا ُهــْم َيْزُعُمــوَن َأنَوَأْبــَدُلوا َمْجــَد اِهللا ال

اَفــاِت  حَوالز ، َوابُيــوِر، َوالـدــِذي َيْفَنـى، َوالطِلـذِلَك َأْسـَلَمُهُم اُهللا َأْيًضــا ِفـي َشــَهَواِت ُقلُـوِبِهْم ِإَلــى ٢٤. ُصـوَرِة اِإلْنَسـاِن ال
الِذيَن اْسَتْبَدُلوا َحق اِهللا ِباْلَكـِذِب، َواتَقـْوا َوَعَبـُدوا اْلَمْخلُـوَق ُدوَن اْلَخـاِلِق، ٢٥. النَجاَسِة، ِإلَهاَنِة َأْجَساِدِهْم َبْيَن َذَواِتِهمِ 

  ".آِمينَ . ِإَلى اَألَبدِ  الِذي ُهَو ُمَباَركٌ 
  

ودي حاجة بتتخلـل الفقـرة بالكامـل، وواضـحة . ةمشوشاألمر بيبدأ بعبادة . عايز أوضح لكم هنا تطور بيحصل
ُدوُه َأْو َيْشُكُروهُ َلْم ". ٢٥و ٢١في أعداد  َقْوا َوَعَبُدوا اْلَمْخُلوَق ُدوَن اْلَخاِلقِ ".. "ُيَمجَوات ."  

  
قبــل مــا نيجــي لإليمــان بالمســيح، بيكــون فــي . كلنــا ، ودي المشــكلة فــي جوهرنــاةمشوشــة ادبعبــ-١األمــر بيبــدأ 

. كيـان بيسـتبدل عبـادة الخـالق بعبـادة المخلـوق. جوهر طبيعة كل واحد منا، كيان بيعبد الذات بدل ما يعبـد اهللا
  .المشكلة هنا مشكلة عبادة

  
ـا َعَرفُـوا اَهللا  : "قـال ٢١فـي عـدد . رة بالـذهنلكن عايز أوضح إزاي مشكلة العبادة دي مرتبطـة بطريقـة مباشـ َلم

ـــُدوُه َأْو َيْشـــُكُروهُ  ـــْم ُيَمج ـــي ) بـــل إيـــه؟. (َل ـــُبُهُم اْلَغِب ـــَم َقْل ـــاِرِهْم، َوَأْظَل ـــي َأْفَك ـــوا ِف ـــْل َحِمُق يبقـــى األمـــر بيبـــدأ بعبـــادة ". َب
يــة، عنــدنا أذهــان بتعبــد محتــاجين نــدرك إننــا فــي طبيعتنــا الخاط. مشــوشفكــر  -٢وبعــد كــده ييجــي.. ةمشوشــ
. عارفينهـــا بـــالخبرة.. ودي حاجـــة احنـــا عارفينهـــا. أذهـــان مـــش بتميـــل لعبـــادة اهللا. أذهـــان بتعبـــد الـــذات. الـــذات
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من األسهل إننا نركز على أمور العـالم، مـش . عارفين أد إيه بيبقى صعب أحياًنا نخلي أذهاننا تركز على اهللا
  .بسبب الخطية فينابتحب الباطل  ناول، لكن لينا أذهاكده؟ مهما نحاول ونح

  
نشــوف العالقــة بــين قلوبنــا والعبــادة،  ١٧: ٤فــي رســالة أفســس . خلونــا نشــوف إزاي االتنــين مــرتبطين بــبعض

هنا بولس بيكلم مجموعة مـن المـؤمنين والكنـايس فـي أفسـس عايشـين زي بـاقي العـالم، لدرجـة إنـه مـا . وأذهاننا
َأْن َال : َفَأُقوُل هَذا َوَأْشـَهُد ِفـي الـرب ١٧: "يقول ١٧فييجي في عدد . ين المؤمنين والعالمبقاش في فرق ملحوظ ب

ِإْذ ُهـْم ُمْظِلُمـو اْلِفْكـِر، َوُمَتَجنُبـوَن َعـْن َحَيـاِة اِهللا ١٨َتْسُلُكوا ِفي َما َبْعُد َكَما َيْسُلُك َساِئُر اُألَمِم َأْيًضا ِبُبْطـِل ِذْهـِنِهْم، 
  .شوفتوا؟ غالظة القلب بتنتج عن الجهل والتفكير المظلم". ِب اْلَجْهِل الِذي ِفيِهْم ِبَسَبِب ِغَالَظِة ُقُلوِبِهمْ ِلَسبَ 
  

َأْن َتْخَلُعـوا ِمـْن ِجَهـِة التَصــرِف ٢٢"يقــول لهـم إنكـم تعلمـتم . بـولس يوضـح للمـؤمنين إنهـم مختلفـين ٢٢وفـي عـدد 
  ". َوَتَتَجدُدوا ِبُروِح ِذْهِنُكمْ ٢٣َق اْلَفاِسَد ِبَحَسِب َشَهَواِت اْلُغُروِر، الساِبِق اِإلْنَساَن اْلَعِتي

  
نشوف من ده إن في عالقة بين كوننا فـي جـوهر كياننـا بالطبيعـة عابـدين لـذواتنا بـدل اهللا، وبـين الطريقـة اللـي 

يبقى في تغيير جـذري فـي عبادتنـا، وده بيعني إنه لما . احنا عرضة إننا نفكر بأذهان عابدة للذات. بنفكر بيها
. أذهاننـا مــش بينفـع تفضــل زي مـا هــي. الزم بيكــون فـي تــأثير علـى أذهاننــا.. ويبقـى المســيح فـي مركــز حياتنـا

  .شكل العالم.. ده نمط العالم. مشوشة بتقود لفكر مشوشالعبادة ال. ... الزم تتغير
  

َوَبْيَنَمـــا ُهـــْم ٢٢: "بـــولس يقـــول. ةمشوشـــبـــة رغ -٣و, مشـــوشفكـــر  -٢ة،مشوشـــعبـــادة . ١خلونـــا نرجـــع لروميـــة 
ِلـذِلَك ٢٤: "يقـول ٢٤شوفوا بتقـود إليـه؟ عـدد .. مشوشدي صورة للفكر ال". َيْزُعُموَن َأنُهْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجَهَالءَ 

  ". َأْسَلَمُهُم اُهللا َأْيًضا ِفي َشَهَواِت ُقُلوِبِهْم ِإَلى النَجاَسةِ 
  

ِلـذِلَك َأْسـَلَمُهُم اُهللا َأْيًضـا ِفـي ٢٤: "يقـول. مشـوشسـلوك  -٤ة بييجـيمشوشـومـن الرغبـة ال. .تفكيرنا بيغير رغباتنا
شـــايفين الصـــورة دي لـــدواير مختلفـــة ليهـــا نفـــس ". َشـــَهَواِت ُقُلـــوِبِهْم ِإَلـــى النَجاَســـِة، ِإلَهاَنـــِة َأْجَســـاِدِهْم َبـــْيَن َذَواِتِهـــمِ 

ـــا المظلمـــة بتقودنـــا ألذهـــان حم المركـــز؟ قـــاء، ودي بتـــؤدي لرغبـــات خاطيـــة، ودي بينـــتج عنهـــا ســـلوكيات قلوبن
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مــش هــا . كــل األمــور اللــي بتحصــل فــي مجتمعاتنــا دلــوقتي.. هنــا يــتكلم بــولس عــن النجاســة الجنســية. خاطيــة
إنمــا أساًســا متعلــق بالــذهن .. نــتكلم عــن األمــر ده، لكــن اللــي حابــب أوضــحه إن األمــر مــش متعلــق بالســلوك

  .والقلب
  

علشــان كــده . وشــة بتقــود لفكــر مشــوش، وده بيقــود لرغبــات مشوشــة، وده بيقــود لســلوكيات مشوشــةالعبــادة المش
  .اللي بيأثر على أذهاننا وطريقة تفكيرنا ده تغيير القلبمحتاجين نركز على 

  
احنــا اتوصــينا إننــا نتجنــب نمــط العــالم، لكــن فــي نفــس الوقــت احنــا مــدعوين إننــا نعــيش .. التــوتر بيظهــر هنــا

ن على الرغم من إن المسـيح فينـا، إال إننـا بنتضـرب مـن كـل الجوانـب بـنمط هنا ألالتوتر . العالم دهغرباء في 
وســـواء حبينـــا نعتـــرف بـــده أو أل، فأحياًنـــا بنفكـــر إن يمكـــن الحاجـــات اللـــي .. أمـــور العـــالم بتحاوطنـــا. العـــالم ده

محتـاجين . بنشـوفها تسـاعدنا فعـالً بنشوفها فـي التلفزيـون ممكـن تسـاعدنا فعـًال، ممكـن إعالنـات الحاجـات اللـي 
  إزاي المسيح بيأثر فعًال على طريقة تفكيرنا؟. نبتدي نفكر إزاي ده نمط العالم

  
إزاي . لكن اهللا سابنا فـي العـالم ده، نعـيش فيـه كغربـاء. احنا عايشين للعالم اآلتي. احنا مش عايشين للعالم ده

لما تبص علـى الخطـوات مـن عبـادة مشوشـة لفكـر مشـوش الخبر السار هو إنك المسيح بيغير طريقة تفكيرنا؟ 
، ها تالقي إنـك لمـا بتوحـد حياتـك بالمسـيح، بيغيـر الصـورة دي بالكامـل، ٦لرغبة مشوشة، وتبص على رومية 

   .ألنه بيرتب عبادتك حواليه
  

ِطيـــِة، َولِكـــْن َأْحَيـــاًءِ ِهللا اْحِســـُبوا َأْنُفَســـُكْم َأْمَواًتـــا َعـــِن اْلخَ " ١١ :٦يقـــول فـــي روميـــة . بعـــدها يبتـــدي يغيـــر تفكيـــرك
ِإًذا َال َتْمِلَكــن اْلَخِطيــُة ِفــي َجَســِدُكُم اْلَماِئــِت ِلَكــْي ُتِطيُعوَهــا ِفــي َشــَهَواِتِه، ١٢" :بعــدها يقــول ."ِباْلَمِســيِح َيُســوَع َربَنــا

  .بالمسيحكل شيء بيتأثر ". َوَال تَُقدُموا َأْعَضاَءُكْم آَالِت ِإْثٍم ِلْلَخِطيةِ ١٣
  

المسـيح . من هنـا اللـي محتـاجين نشـوفه إن المسـيح لمـا يبقـى فينـا، بيبقـى فـي تغييـر جـذري بيحصـل فـي قلوبنـا
احنــا لينــا وصــية إننــا نتجنــب نمــط العــالم ده، لكــن فــي نفــس الوقــت . بيبقــى فينــا، فــده يــأثر علــى طريقــة تفكيرنــا
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نقــدر نعــيش حياتنــا المســيحية واحنــا محــاطين إزاي طــب إزاي نعمــل كــده؟ . احنــا مــدعويين نعــيش فيــه كغربــاء
  بنمط العالم ده؟

  
أذهاننــا  -٢. قلوبنــا بتتحــول لعبادتــه -١. ٢: ١٢للتحــول اللــي بنشــوفه فــي روميــة  ده يقودنــا للصــورة الثانيــة

دي الطريقـة اللـي تمكننـا إننــا ". مْ َال ُتَشـاِكُلوا هـَذا الـدْهَر، َبـْل َتَغيــُروا َعـْن َشـْكِلُكْم ِبَتْجِديـِد َأْذَهـاِنكُ ". بتتغيـر بكلمتـه
  .إننا نختبر تغيير في أذهاننا. نتجنب نمط العالم

  
الكلمـة دي فـي أصـلها اليونـاني تـم اسـتخدامها مـرة واحـدة بـس فـي األناجيـل، . كلمة رائعة وراها صورة": تغيير"

رج، لكــن كــان التغييــر ده ظهــر علــى الخــا. لمــا يســوع صــعد علــى جبــل التجلــي، وبقــى وجهــه مضــيء كالشــمس
  .من الداخل للخارجنابع تغيير . ليه جذوره بالداخل

  
بنتغيـر مـن الخـارج  .بتعلمـه لنـا هـو إن الـذهن هـو مركـز الـتحكم المسـئول عـن التغييـر ده ٢: ١٢واللي روميـة 

ها نركز على الخارج وأجسـادنا فـي حلقـة ثانيـة مـن السلسـلة دي، . بناء على اللي بيحصل في أذهاننا بالداخل
  .إنما تغيير تفكير.. األمر مش تغيير سلوك أساًسا. ن دلوقتي احنا ها نركز على الذهنلك
  

مــش بــس . محتــاجين نــدرك إننــا لمــا بنقبــل المســيح، مــش بــس بيــدينا قلــب جديــد، لكــن كمــان بيــدينا ذهــن جديــد
. ر طريقـة تفكيرنـابيغيـ.. المسيح بيفدي أذهاننا. ده أمر محوري. بيدينا قلب جديد، لكن كمان بيدينا ذهن جديد

ومـش . ألننا بنميل أكثر إننا نفكر في المسيح علـى إنـه بيغيـر قلوبنـا بـسأنا باعتقد إننا مش مدركين األمر ده 
فـــ بنوكــل للمســيح الجانــب الروحــي والخــاص بالمشــاعر، الجانــب . بنفكــر أوي إزاي المســيح يقــدر يغيــر أذهاننــا

  .ده مش شيء سليم كتابًيا في حين إن.. اللي مش بيأثر على الجانب العقلي
  

مـش محتـاج تعـرف كثيـر . علشـان تتقـدم للمسـيح، محتـاج ترمـي التفكيـر علـى جنـب: "أحياًنا تسـمع نـاس يقولـوا
لكــن مــن . تقــدر تكــون طفــل وتثــق فــي المســيح. إيمــان األطفــال.. ده ســليم إلــى حــد مــا". علشــان تتقــدم للمســيح
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البـاب لمـا نتقـدم لعالقـة مـع إننـا محتـاجين نتـرك عقولنـا علـى ناحية تانيـة، مـافيش حاجـة فـي الكتـاب بتقـول لنـا 
  .المسيح

  
معظـــم : "قـــال Bertrand Russellملحـــد معـــروف اســـمه برترانـــد راســـل . أكيـــد لســـبب.. اهللا منحنـــا عقـــول

اتهـام الذع جـًدا للنـاس ". فعـالً  في الواقع، ده اللي معظمهم بيعمله. كرواالمسيحيين يفضلوا يموتوا على إنهم يف
علشان كده أنا مقتنع إن من أعظـم احتياجـات المسـيحية فـي زمننـا ده . لي المفروض ليهم فكر يسوع المسيحال

إننــــا نســــمح لشــــخص المســــيح، روح المســــيح، حــــق المســــيح، إرســــالية . هــــو إننــــا نــــتعلم نفكــــر بطريقــــة مســــيحية
شـامل فيمـا يتعلـق بأحـداث محتـاجين نـتعلم إزاي يكـون لنـا فكـر مسـيحي  .يشكلوا ويوجهوا كل أفكارنا.. المسيح
  . طريقة مشبعة بالمسيح في النظر للعالم.. العالم

  
أشــجعك تحــط خــط تحــت اآليــات . ٥ -٣: ١٠إزاي المســيح يــأثر علــى تفكيرنــا؟ خلونــا نفــتح كورنثــوس التانيــة 

مسـيح تفتكروا بولس شاف إنه مهم إننا نفكر بطريقة مسـيحية؟ إننـا نسـمح لل. تغيير أذهاننا: دي، وتكتب جنبها
ِإْذ ٤. َألنَنــا َوإِْن كنــا َنْســُلُك ِفــي اْلَجَســِد، َلْســَنا َحَســَب اْلَجَســِد ُنَحــاِربُ : "٣اســمعوا قــال إيــه فــي عــدد يغيــر أذهاننــا؟ 

ُعْلـٍو َيْرَتِفـُع ِضـد َمْعِرفَـِة َهـاِدِميَن ُظُنوًنـا َوُكـل ٥. َأْسِلَحُة ُمَحاَرَبِتَنا َلْيَسْت َجَسِديًة، َبْل َقاِدَرٌة ِباِهللا َعَلـى َهـْدِم ُحُصـونٍ 
  .تعبير رائع جًدا". اِهللا، َوُمْسَتْأِسِريَن ُكل ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمِسيحِ 

  
.. احنــا بنأســر مــش بعــض مــن أفكارنــا، مــش أفكارنــا فــي الكنيســة، مــش أفكارنــا واحنــا بنفكــر فــي أمــور مســيحية

المقصـود لتفكيرنـا . كـان مقصـود لينـا إننـا نأسـره للمسـيح دهكـل فكـر خطـر ببالنـا األسـبوع . إنما بنأسر كل فكر
. كـــل جوانـــب الحيـــاة.. ســـواء تفكيـــر فـــي شـــغل أو عيلـــة أو عالقـــات.. كـــل فكرنـــا.. إنـــه يكـــون متشـــبع بالمســـيح

  .ا بالكامليأسره. .المفروض إن المسيح يأسر كل األمور دي
  

مـن خـالل اللـي بـولس قالـه فـي الرسـالة  ده بطريقـة مسـيحية؟ أنـا حاولـت أوضـح طب ده معناه إيه؟ إزاي نفكـر
. ، ونشوف المرة التانية الوحيدة اللي بولس بيستخدم فيهـا كلمـة تغييـر١٨: ٣خلونا نفتح كورنثوس التانية . دي

: يقــول ١٨عــدد . وذكرهــا بــولس فــي رســايله مــرة واحــدة. احنــا قلنــا انهــا اتــذكرت مــرة واحــدة بــس فــي األناجيــل
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وَرِة َعْيِنَها، ِمـْن َمْجـٍد ِإَلـَوَنْحُن َجِميًعا نَ ١٨" ُر ِإَلى ِتْلَك الصِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما في ِمْرآٍة، َنَتَغي بى اِظِريَن َمْجَد الر
وحِ  الر بَمْجٍد، َكَما ِمَن الر."  

  
جوانـب  ٤م عـايز أوريكـ. يقـول بـولس إننـا بنتغيـر بإننـا نعكـس مجـد الـرب إزاي نتغير بتجديد أذهاننا يـا بـولس؟

  ...للتغيير ده
  
ــــر بيهــــا أذهاننــــادي أو . باســــتمرار بشــــخص المســــيح نتشــــبع -١ بشــــخص المســــيح  عبنتشــــ. ل طريقــــة تتغي

ــد علــى كلمــة  .باســتمرار ــُروا َعــْن َشــْكِلُكْم ِبَتْجِديــِد : "نقــراو ، ٢: ١٢ألن لمــا نرجــع لروميــة " باســتمرار"أنــا بأكَتَغي
مــش . اسـتمروا فـي التغيـر: حرفًيـا بيقـول. من المضـارع، بمعنـى إنــه أمـر مسـتمرالفعـل هنـا جـاي بـز .. "َأْذَهـاِنُكمْ 

وفـي لمحـة ! مش محتاج تتعب، كل حاجة بقـت تمـام.. بيحصل في لحظة إنك تقبل المسيح، فتنال ذهن جديد
   !تبتدي تفكر بشكل مختلف

  
إزاي؟ . بصــورة مســتمرة إن المســيح بيغيــر أذهاننــاإنمــا اللــي بيحصــل هــو . مــش بتــتم إعــادة برمجتــك فــي لحظــة

وكــل مــا نركــز انتبــاه . نبقــى شــبهه لمــا نشــوفه ونتأمــل مجــده وعظمتــه .بإننــا نتشــبع بشــخص المســيح باســتمرار
ده النقطـة اللـي التغييـر بيبـدأ . فنشـوف مجـده. أذهاننا علـى مجـد وحـالوة وجمـال يسـوع المسـيح، كـل مـا بيغيرنـا

  . منها
  

إزاي نشـوف مجــده قـدامنا باسـتمرار؟ إزاي أشـوف مجـد المسـيح فــي  برضـه، إزاي المسـيح يبقـى محـور تفكيرنـا؟
بـاتفرج علـى األخبـار، وأنـا بـاقرا تقـارير الشـغل، وأنـا باعمـل كـذا أسبوعي ده؟ إزاي أتأمل في مجـد المسـيح وأنـا 

  ..إزاي مجد المسيح يأسر فكري وسط األمور دي؟ إجابة السؤال ده بتقودنا لألمر الثانيأو كذا في حياتي؟ 
  
بالتــالي األمــر مــش . كعمــل ده لوحــدتقــدرش تمــا  الخبــر الســار هــو إنــك. نخضــع بتواضــع لــروح المســيح -٢

َنَتَغيـُر ِإَلـى "، ١٨: ٣ده اللي بولس بيقوله في كورنثـوس التانيـة . إنما ده عمل الروح فيك. قررتعلشان  كبإيدي
ــوَرِة َعْيِنَهــا، ِمــْن َمْجــٍد ِإَلــى َمْجــٍد، َكَمــا  وحِ ِتْلــَك الص الــر ب١٢نفــس الصــورة اللــي بنشــوفها فــي روميــة  ."ِمــَن الــر :
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مــش أنــت .. دي مــش حاجــة أنــت بتعملهــا. هنــا مــا قــالش غيــروا أذهــانكم". َتَغيــُروا َعــْن َشــْكِلُكْم ِبَتْجِديــِد َأْذَهــاِنُكمْ "
المــرة الوحيــدة هــي  ٥: ٣تــيطس . إنمــا دي حاجــة بتحصــل لــك، والــروح هــو اللــي بيعملهــا.. ذهنــك ي بتجــدداللــ

روح اهللا هـو  .وهو بيتكلم عن إزاي بنختبر التجديد بواسطة الـروح" تجديد"التانية اللي استخدم فيها بولس كلمة 
والــروح يبتــدي يغيــر . احنــا بنثبــت عيوننــا علــى مجــد المســيح، نشــوف جمالــه. اللــي بيعمــل عمــل التغييــر فينــا

  .تفكيرنا
  
َولِكـْن ٣: "يقـول ٣: ٤في كورنثوس التانية . ندرس حق المسيح. ثالث حاجة، ندرس باجتهاد حق المسيح -٣

ــاَن ِإْنِجيُلَنــا َمْكُتوًمــا، َفِإنَمــا ُهــَو َمْكتُــوٌم ِفــي اْلَهــاِلِكيَن،  الــِذيَن ِفــيِهْم ِإلــُه هــَذا الــدْهِر َقــْد َأْعَمــى َأْذَهــاَن َغْيــِر ٤ِإْن َك
ــارَ  ــْم ِإَن ــَئال ُتِضــيَء َلُه يعنــي النــاس اللــي مــا يعرفــوش ". ُة ِإْنِجيــِل َمْجــِد اْلَمِســيِح، الــِذي ُهــَو ُصــوَرُة اهللاِ اْلُمــْؤِمِنيَن، ِل

. أعمـاهم نمـط العـالم والعـدو. المسيح، والـروح مـش سـاكن فـيهم، مـا يقـدروش يشـوفوا إنـارة إنجيـل مجـد المسـيح
، ُهــَو الــِذي َأْشــَرَق ِفــي ُقُلوِبَنــا، ِإلَنــاَرِة »َمــةٍ َأْن ُيْشــِرَق ُنــوٌر ِمــْن ُظلْ «:اَهللا الــِذي َقــالَ : "ويقــول ٦لكــن ييجــي لعــدد 

بيغيرنـا بإنـه يمنحنـا معرفـة مجـد . روح اهللا بيغيرنـا.. هنـا جمـال األمـر". َمْعِرَفِة َمْجِد اِهللا ِفـي َوْجـِه َيُسـوَع اْلَمِسـيحِ 
  .أذهاننا تغيير في من خاللهااللي بنختبر  الوسيلة ..بيمنحنا أداته. بيمنحنا كلمته.. المسيح

  
يبقــى إزاي نبتــدي نفكــر بطريقــة مســيحية، ويبقــى لينــا نظــرة مشــبعة بالمســيح للعــالم؟ بإننــا نشــبع أذهاننــا بكلمتــه، 

يكــون صــورة لمجــد المســيح، مــن تكــوين الكتــاب المقــدس مقصــود ليــه إنــه . بمعرفــة مجــد المســيح الُمعلــن فيهــا
ده بـالظبط اللـي بـولس بييقولــه . نـا لصـورة المســيحهـو صـورة لمجــد المسـيح اللـي منحـه لينــا علشـان يغير . لرؤيـا

  .٤و ٣، عدد ٢في كورنثوس التانية 
  

خـــدوا كلمتـــي وحطوهـــا علـــى : "اهللا وصـــى شـــعبه علشـــان كـــده. نتعمـــق فـــي حـــق المســـيح.. نــدرس حـــق المســـيح
  ".ةاملوا أذهانكم وقلوبكم بالكلم .ادرسوها. احفظوا كلمتي زي ظهر إيديكم. اربطوها على إيديكم. جباهكم

  
مـش .. الرياضـة مـثالً . الزم نالحظ األمـور اللـي بـنمال أذهاننـا بيهـا، حتـى األمـور الكويسـة.. علشان كده، الزم

ش هــا نالقــي مكــان مــنمــال أذهاننــا بيهــا،  بــاقول إن الرياضــة حاجــة وحشــة، لكــن لــو قضــينا ســاعات وســاعات
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ومــش هــا نقــدر فزيــون، هــا نيجــي قــدام الكلمــة لــو قضــينا ســاعات قــدام التلي. بــاقي فــي أذهاننــا لكلمــة اهللا الغاليــة
نحفـــظ حاجـــة، مـــش هـــا نقـــدر نفتكـــر ألن أذهاننـــا مليانـــة بـــأمور العـــالم لدرجـــة إنـــه مـــا بقـــاش جوانـــا جـــوع لحـــق 

  .المسيح
  

فنبتـدي . ندرك إنه ألذ بكثير مـن أي حاجـة العـالم يقـدر يقـدمها لنـالكن لما نغذي أذهاننا بحق المسيح، بنبتدي 
أنـا مـا : علشـان كـده مـا تقـولش. ليه نحفظه؟ ألن اهللا منحنا عقل إننا نحفظه.. ه، ونحفظهندرس الحق ونهضم

  .يبقى ندرس حقه باجتهاد... . علشان نقدر نعرف كلمته. ألن اهللا إدانا عقل لسبب.. باعرفش أحفظ
  

المســيحية بعيــد لــو حاولنــا نعــيش حياتنــا . ده أمــر مفتــاحي. ده الــزمن اللــي اهللا بيســتخدمه علشــان يغيــر أذهاننــا
علشـان كـده يسـوع قـال . عن الدراسة المجتهدة في كلمـة المسـيح، يبقـى مقـدر لنـا نعـيش حيـاة مسـيحية مهزومـة

السر في إن كلمتـي تفضـل ". ِإْن ثََبتْم ِفي َوثََبَت َكَالِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكمْ ٧" ٧ :١٥في يوحنا 
  .فيكم

  
ع بشــــخص المســــيح باســــتمرار، نخضــــع بتواضــــع لــــروح المســــيح، ونــــدرس حــــق المســــيح باجتهــــاد، نتشــــبيبقــــى 
  ...وأخيًرا

  
نفكــر بطريقــة . دي الطريقــة اللــي مــن خاللهــا نفكــر بطريقــة مســيحية. نخضــع بالكامــل إلرســالية المســيح -٤

ِســيِح َيُسـوَع َربـا، َولِكـْن ِبَأْنُفِســَنا َعِبيـًدا َلُكـْم ِمـْن َأْجــِل َفِإنَنـا َلْســَنا َنْكـِرُز ِبَأْنُفِسـَنا، َبـْل ِباْلمَ ٥"، ٥: ٤كورنثـوس التانيـة 
  .دي صورة رائعة جًدا". َيُسوعَ 

  
نشـــوف اإللـــه الحـــق  ٦وفـــي عـــدد . نشـــوف صـــورة إللـــه هـــذا الـــدهر بيعمـــي أذهـــان غيـــر المـــؤمنين ٤فـــي عـــدد 

ومـن . بيعمـي أذهـان غيـر المـؤمنينيعنـي مـن ناحيـة، إلـه هـذا العـالم، العـدو، إبلـيس . بيضـيء بنـوره فـي قلوبنـا
احنـا فـي معركـة . ، احنـا بنكـرز بالمسـيح٥وفي الُنص، عـدد . ناحية تانية، اإلله الحق بيضيء بنوره في قلوبنا

  . احنا في الُنص بنكرز بالمسيح، وبنستخدم أذهاننا علشان ننجز إرسالية المسيح. على أذهان الناس
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للطلبــة فــي مختلــف الســنوات الدراســية، . فــي كــل العــالملمســيح ُيعلــن عقــول ذكيــة ألننــا عــايزين مجــد اعــايزين 

اإلجابــة مــش علشــان ده اللــي المفــروض تعملــوه فــي  يــا تــرى بتدرســوا ليــه؟.. ي، إعــدادي، ثــانوي، جامعــةابتــدائ
مـش . مش علشان تدخل كليـة كويسـة، وتالقـي شـغالنة كويسـة، فتجيـب بيـت كـويس وعربيـة كويسـة.. مجتمعنا

  .ي المسيح منحنا عقولنا علشانهده السبب الل
  

لكــن احنــا اتمنحنــا امتيــاز الدراســة وشــحذ . مــا أقصــدش بكــده إن دي أمــور ســيئة. األمــر أعمــق مــن كــده بكثيــر
ليـه بتـدرس هندسـة؟ علشـان العـالم، مجتمعـك . عقولنا علشان نقدر نخرج للعالم ونعلن للناس مجد المسـيح فينـا

ليــه بتــدرس حقــوق أو  .تســاعدهم، وبكــده تظهــر مجــد المســيح للعــالم وكــل األمــم يشــوفوا مهارتــك ويطلبــوا إنــك
، ووقتهــا هــا تقــدر تحكــي لهــم عــن مجــد المســيح محاســبة أو إدارة أعمــال؟ علشــان العــالم هــا يحتــاج يســمع منــك

  .ده السبب في إن لينا عقول ذكية.. هو ده السبب في إننا بندرس. فيك
  

مـــن الطلبـــة مـــا كـــانوش % ٩٠. وفيـــه مدرســـة معمدانيـــةمجتمـــع غيـــر مســـيحي . أنـــا شـــفت ده حاصـــل فـــي بلـــد
أهالي الطلبة كانوا بيمضوا على وثيقة بتوضح إنهـم مـدركين إن والدهـم هـا يتعرضـوا لوجهـات نظـر . مسيحيين

كلمــة المســيح، هــا يروحــوا الكنيســة كــل أســبوع، هــا .. مســيحية فيمــا يتعلــق بالعــالم، هــا يتعرضــوا لحــق المســيح
العـــائالت دي بتوافـــق يبعتـــوا والدهـــم مدرســـة مســـيحية؟ ألن المســـتوى األكـــاديمي ليـــه . يحضـــروا دروس كتـــاب

  .والمدرسين بيستخدموا عقولهم كويس .للمدرسة دي أعلى من أي مدرسة في المنطقة
  

لمجتمـع المـدرس ده كـل ا. كثير منهم بيقبلـوا المسـيح فـي السـر. حد من المدرسين هناك بيكرز بالمسيح للطلبة
فـــي  عـــارفين إن معـــاه دكتـــوراةوالنـــاس . ليـــه؟ ألنـــه درس، ألنـــه عـــارف إنـــه يملـــك ذهـــن حـــادعـــارفين . بيحترمـــه

ليـه نملـك عقـول لـو . صورة مذهلـة إلزاي نسـتخدم عقولنـا لمجـد المسـيح. لتعليم الطلبة دولمجاله، وقدم حياته 
  ا كانش للسبب ده؟م
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الل دراســة كلمــة المســيح ألجــل بيعملــه مــن خــ.. ده عملــه فينــا. نتشــبع بشــخص المســيح ونخضــع لــروح المســيح
المسـيح . ... ده الفكر المشبع بالمسـيح تجـاه العـالم، وده بيـأثر علـى طريقـة رؤيتنـا لكـل شـيء. إرسالية المسيح

  .بيغير أذهاننا
وده يقـود . يبقى قلبونـا بتتحـول لعبادتـه، وده بيعنـي إن حياتنـا بتبتـدي تتغيـر، أذهاننـا تبتـدي تتغيـر بكلمتـه

ذهنك هو المفتاح للتغيـر الروحـي اللـي روميـة . بتتغير بتجديد أذهاننا .رادتهإل ياتنا بتتنقل ح-٣.. آلخر حاجة
 ذهنــك يتغيــر، هــا تقــدر تختبــر وتوافــق علــى إرادة اهللا الصــالحة المرضــية والنتيجــة إن لمــا. بتقـول عليــه ٢: ١٢

  .الكاملة
عــايزكوا . حياتنــا بتتنقــل إلرادتــه. ٢: ١٢ا وســلوكنا، بــين فكرنــا وتصــرفاتنا فــي روميــة نشــوف الصــلة بــين ذهننــ

أنـا . اختبار إرادة اهللا الصالحة المرضية الكاملـة، ونشـوف األمـور مرتبطـة ببعضـها إزاي.. تفكروا في األمر ده
مقتنــع إن فــي نقطــة ضــعف كبيــرة فــي الطريقــة اللــي بنتعامــل مــن خاللهــا مــع األمــور فــي الكنيســة، ومــش بــس 

  . جوانب حياتناالكنيسة، لكن كمان عائالتنا وكل 
  

. بنـآمن بإيـهاللـي بنعملـه بـيعكس احنـا . بيعكسـوا معتقـداتناحياتنـا، وسـلوكنا . احنا دايًما بنعيش حسب معتقـداتنا
حتـى لـو مـا كنـتش عـايز تـروح، لكـن كــان . أنـت رحـت الشـغل األسـبوع ده علشـان أنـت مقتنـع إنـه حاجــة مهمـة

لـو . تعمـل كـذا أو كـذا، علشـان كـده رحـت الشـغل إنك محتـاج تصـرف علـى عيلتـك؟ محتـاج قناعة أقوىجواك 
يمكـن مـا كنـتش حابـب . رحت المدرسة علشـان جـواك قناعـة معينـة . مكنتش مقتنع بحاجة، ما كنتش ها تروح

بناكـل علشـان  .فـ رحت. .تروح المدرسة، لكن كان جواك اقتناع إن العواقب ها تكون أسوأ بكثير لو ما رحتش
أحياًنــا . حــد يقــول إن األكــل ده رغبــة، لكنــي أعتقــد إن األمــر أعمــق مــن كــده. مقتنعــين إن دي حاجــة كويســة
   . أفكارنا البسيطة بتغلب رغباتنا

  
تفتكـر كانـت رغبتـي قويـة فـي إنـي أروح . والدة مـع مراتـيللـ سـاعات دروس للتحضـير ١٠األسبوع ده حضرت 

لكنــي رحــت ألن جوايــا . فهااتوجــع بمشــاهد مــا كنــتش أحــب أشــو  عقلــيأشــوف الفيــديو اللــي عرضــوه ده كلــه؟ 
 قناعة أقوى إن وجودي مهم لمراتي، وبالتالي مهم لي .  
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مـش اللـي بتقـول مـؤمن فعـًال بيـه؟ .. إيه اللي أنت مؤمن بيه.. فـ فكر في األمر. بنعيش دايًما حسب معتقداتنا
االتنــين؟ عــايز  شــايف العالقــة بــين. ُبــص علــى ســلوكك: اإلجابــة. إنــك مــؤمن بيــه، لكــن اللــي مــؤمن بيــه فعــالً 

  . تعرف إنت مؤمن بإيه فعًال، ُبص على سلوكك
  

معظمنـا بنـؤمن، أو بنقـول إننـا . فكروا في األمر معايا. ومن الحاجات اللي بتفوتنا كثير.. ده أمر جوهري جًدا
يبقى لما تموت ها تقضـي األبديـة بعيـد عـن ولو ما تعرفش يسوع .. لسمابنؤمن، إن يسوع هو الطريق الوحيد ل

ومعظمنـــا بيقـــول إننـــا مـــش مقتنعـــين إن إيمانـــك . دي حاجـــة الكتـــاب المقـــدس بيعلمهـــا لنـــا. ســـوع فـــي الجحـــيمي
  .معظمنا مش ها يقول إننا مؤمنين بكده. بالمسيح أو عدمه مش مهم وأل إن الكل ها يبقى بخير في النهاية

  
يش كما لو كنا مـش مصـدقين لكن لما تبص على سلوكنا، أعتقد إننا محتاجين نكون صرحاء ونعترف إننا بنع

احنــا مــؤمنين . ... معظمنــا عايشــين كمــا لــو كــان النــاس اللــي مـا يعرفــوش المســيح كويســين مــن غيــره. ده فعـالً 
يمكــن بيتحــدد بــاللي بنعملــه فــي . يمكــن ده مــش بيتحــدد بــاللي بنقولــه فــي الكنيســة مــرة فــي األســبوعبإيــه فعــًال؟ 

  . اللي بنؤمن بيه بصورة أفضليمكن ده اللي بيعكس . حياتنا طول األسبوع
  

.. اإليمــانبــالتركيز علــى إيــه؟ إزاي نعــدل ســلوكنا بأفضــل طريقــة؟ نتيجــة للعالقــة دي بــين اإليمــان والســلوك، 
كثيـــر مـــن طلبـــة المـــدارس األمريكيـــة لمـــا بيـــدخلوا . خلـــوني أديكـــم مثـــال تـــاني. بـــالتركيز علـــى اللـــي بنـــؤمن بيـــه

ليـه؟ ألن فـي نظــام . يبعـدوا عـن اإليمــان فـي أول سـنة فـي الجامعــةاإلحصـائيات بتقـول إن معظمهــم ب.. كليـات
ليـه أنـت .. لكـن مـا بيقـولش الجـوهر األساسـي. اعمـل كـذا وكـذا وكـذا. بيقول للطلبة إزاي يعيشوا حيـاة مسـيحية

  .بتؤمن باللي بتؤمن بيه؟ وبالتالي، محاضرة واحدة مع أستاذ ملحد، وكل حاجة تروح
  

أنـــا بـــاذكر الطلبـــة كثيـــر ألن . حتـــى قبـــل الجامعـــة. لـــى معتقـــداتنا، علـــى إيماننـــاعلشــان كـــده محتـــاجين نركـــز ع
إزاي يعيشـوا فـي طهـارة؟ . الطلبـة بيصـارعوا مـع الطهـارة فـي حيـاتهم. المعركة على الذهن واضـحة جـًدا معـاهم

يــة األمــور العمل !اعملــوا كــذا وكــذا وكــذا! بإننــا نــديهم وعظــات ومحاضــرات عــن إزاي يحــافظوا علــى طهــارتهم
هــي إننــا األول نعلــم يمكــن أفضــل حاجــة نعملهــا . خطــوةممكــن تكــون مفيــدة، لكــن غالًبــا كــده هــا نكــون فوتنــا 
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محتــاجين . هــي هيكــل الــروح القــدسالطلبــة كلمــة المســيح لحــد مــا تمالهــم، ويبتــدوا يصــدقوا فعــًال إن أجســادهم 
. حتاجــة الشــاب ده علشــان يشــبعنيأنــا مــش م".. البنــات محتــاجين يــأمنوا إن يســوع كفايــة. يــأمنوا بكــده بعمــق

الشـباب يصـدقوا إنهـم مخلـوقين علـى صـورة اهللا، والبنـات يصـدقوا . بيصدقوا فعًال في األمـر ده. "يكفينيبيسوع 
وبالتــالي يقــدروا بعــض بطريقــة تغيــر طريقــة تعــاملهم مــع بعــض لمــا يخرجــوا .. إنهــم مخلــوقين علــى صــورة اهللا

  . ة لما يصدقوا األمر دي فعالً الطلبة ها يتصرفوا بطريقة مختلف. سوا
  

كلنـا عـارفين إن كـل الجـوازات بتواجـه . ومـش بـس الطلبـة، كمـان السـتا والرجالـة. فـ نركز علـى اللـي بنـآمن بيـه
مـش بـاقول إن الحاجـات ! بإنـك تقـول لـألزواج اعملـوا كـذا وكـذا وكـذاإزاي نخاطب حاجة زي كـده؟ . صراعات

هــل األزواج مقتنعــين فعــًال إنهــم : كــن فــي الجــوهر، محتــاجين نركــزل.. العمليــة اللــي ممكــن تطبــق مــش كويســة
مدعوين يضعوا حياتهم  ألجل زوجاتهم؟ هل السـتات والرجالـة مقتنعـين فعـًال إن عهـد يسـوع المسـيح مهـم إنهـم 

  . يتخلوا عن رغباتهم ألجل اآلخر
  

  . معتقداتنا بنعيش دائًما حسب. ... اللي بتأثر على طريقة تصرفنادي القناعات الجوهرية 
  طب إيه اللي بيحصل لما اهللا يغير قناعاتنا؟ إيه اللي بيحصل لما يغير أذهاننا؟

ده جمـال الصـورة دي، إن ده بيرجعنـا لدراسـة كلمـة . بنقـدر نختبـر إرادتـه ونوافـق عليهـا. بنقدر نميز إرادته -١
عـارفين ليـه؟ ألن كلمـة . مـع إرادة اهللا كلمـة المسـيح بتحلينـا متـوافقين. كلمة المسيح اللي بتمال أذهاننا. المسيح

لمــا تــدرس اللــي الكلمــة بتقولــه ، يبقــى أنــت بتــدرس إرادة . ســفر مضــمون إنهــم إرادة اهللا ٦٦. اهللا هــي إرادة اهللا
  . فـ إرادة اهللا تمالنا. اهللا
  

. حـي لزمننـاإزاي أعـرف إرادة اهللا؟ أعتقـد إن السـؤال ده بـيعكس اإلفـالس الرو : سؤال كثير بيتطرح فـي الكنيسـة
احنــا تــايهين فــي الضــباب بنتســائل يــا تــرى إرادة اهللا إيــه، فــي حــين إن إرادة اهللا معلنــة لينــا، لكــن أذهاننــا خاليــة 

  .منها
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لكــن لمــا نــتالمس مــع .. مــش بــاقول إن كــل قراراتنــا هــا تبقــى ســهلة. فلمــا اهللا يغيــر أذهاننــا، نبتــدي نميــز إرادتــه
  .بنقدر نميز إرادته... . ه في كل الحاجات اللي بنعملهاصوت اهللا، ها نبقى أكثر حساسية لصوت

  
مـا . نظهرهـا.. الصورة هنا هي إننا محتاجين نقدر إرادة اهللا بطريقـة تخلينـا نعلـن إرادتـه. بنقدر نعلن إرادته -٢

حلقـة ها نتكلم عن الجسـد والسـلوكيات فـي . تنسوش، إنه لما بيغير أذهاننا وقناعاتنا، سلوكياتنا بتتغير بالكامل
وده بيقودنـا . علشـان نعلـن إرادة اهللا، محتاجينـه يغيـر أذهاننـا. تانية، لكن المهم هنا هو جوهر إيماننـا وقناعاتنـا

  ...آلِخر صورة
  
 ٢: ١٢باحــب جــًدا فــي روميــة . بعــدها نكتشــف إن إرادتــه مشــبعة أكثــر مــن أي حاجــة العــالم يقــدر يقــدمها -٣

.. كلمــة صــالحة مــثالً . ومرضــية وكاملــة ةإرادتــه صــالح. كاملــةوصــف إرادة اهللا علــى إنهــا صــالحة ومرضــية و 
.. هــي جــوهر الصــالح.. إرادة اهللا صــالحة. صــالحة هنــا مــش صــفة، إنمــا اســم. مــش بيقــول إرادة اهللا الصــالحة

  . إرادته صالحة. هي جوهر الشبع
  

قيـه فـي التغييـر بتجديـد ولما يبتدي يغير أذهاننا، نبتدي ندرك إن الشـبع مـش بنالقيـه فـي نمـط العـالم، لكـن بنال
  هن مهم إزاي؟ذشايفين ال. وقتها بنقدر نميز ونعلن ونكتشف أد إيه كلمة اهللا غنية ورائعة. أذهاننا

  
محتــاجين نكــرس قلوبنــا قدامــه، مــن غيــر مــا نفكــر حتــى فــي .. علشــان كــده محتــاجين نقــدم أذهاننــا قــدام الــرب

محتــــاجين نتشــــرب بمجــــدك . ا، تغيــــر طريقــــة تفكيرنــــايــــا رب، محتاجينــــك تغيــــر أذهاننــــ. أفعالنــــا فــــي الوقــــت ده
  .ونخضع لعمل روحك في أذهاننا واحنا بندرس حقك ونخضع إلرساليتك

  
هل في نـاس مـا اختبـرتش تغييـر القلـب اللـي : أحد االتجاهين هو. خلونا نقضي وقت في الصالة في اتجاهين

يـا تـرى أنـا غيـرت بعـض : كـن بيتسـائلالصورة دي كلها ابتدت بيه؟ هل المسيح في الوسط جـواك؟ الـبعض مم
  سلوكياتي وبعض األمور في حياتي، لكن تغيير العبادة الجذري جوا كياني ما تمش؟ هل المسيح فيك؟
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مـش أد إيـه . هل المسيح فيك؟ مش إنت عملت إيـه. ده السؤال الجوهري اللي كل الجياة واألبدية معتمدة عليه
إنمــا هــل . بتعملهــامــش عــدد األفعــال األخالقيــة اللــي . الكنيســةمــش أد إيــه رحــت . حضــرت التســبيح والعبــادة

  هل المسيح فيك؟.. لصوا من الكماليات وخشوا للجوهرالمسيح فيك؟ اتخ
  

مجـد اللـي مـات علـى الصـليب علشـان مـا تعـيش أنـت لنفسـك، لكـن .. تشـوف مجـده، يبقى أدعوك "أل"لو قلت 
 أنـا هـا أثـق فيـك. مـن الـداخل للخـارجمحتاجـك تغيرنـي  .بادعوك تحل فـي : "أدعوك تقول له. تعيش للي خلقك

إننـا  .ده أول اتجـاه فـي الصـالة. ... وده بالظبط اللي اهللا عايز يعمله". عايز محبتك تهز كياني. وفي محبتك
  .نعلن إننا محتاجين المسيح

  
احنـــا . امحتـــاجين نصـــلي ألذهاننـــ. للـــي يعرفـــوا المســـيح، محتـــاجين نصـــلي لـــبعض.. الةثـــاني اتجـــاه فـــي الصـــ

محتـاجين نحفـظ أذهاننـا . متشربين بالعالم جًدا، محتاجين نحفظ أذهاننا وقلوبنا في المسيح زي ما بـولس بيقـول
الطلبــة يصــلوا لــبعض إن اهللا يحفــظ اآلبــاء واألمهــات يصــلوا ألوالدهــم، األبنــاء يصــلوا ألهــاليهم، . فــي المســيح

  .أذهانهم
  

 .إلـه الكـون اللـي هـو نـور مضـيء.. بيعمـي األذهـان واإللـه الحـقاحنا وسط حرب ما بين إلـه هـذا العـالم اللـي 
  .خلونا نصلي ألذهاننا". يا رب، احنا محتاجينك تغير أذهاننا: "خلونا نتقدم منه ونقول

 


