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  الحلقة الثالثة: السكنى
  التلميذ  إرسالية

  ديفيد بالت. د
  

وأتمنـى (مقـدس  باكتـ لـو معـاك. العمل اللي اهللا صمم لنـا إننـا نعملـه.. ها نتكلم النهاردة عن إرسالية التلميذ
كــان قــدامي فقــرتين مــا عــرفتش أختــار . ١رســالة غالطيــة إصــحاح ، خلينــي أدعــوك تفــتح )إنــه يكــون معــاك
ما تقلقوش، مش ها نطـول فـي غالطيـة . هم للنهاردة، علشان كده ها نبص عليهم هما االثنينأنهي واحدة في

فــي الحلقتــين اللــي فــاتوا شــفنا الحــق بخصــوص إننــا . ٩هــا نلقــي عليهــا نظــرة ســريعة، هــا توصــلنا لمتــى . ١
الســؤال . ن دولأصــلي إن اهللا بنعمتــه يمكننــا إننــا نختبــر الحقيقتــي. نكــون فــي المســيح، وٕان المســيح يكــون فينــا

وسـط نشـوف الوفـي ليه اهللا حط المسيح فيك؟ ليـه اهللا حـط المسـيح فينـا؟ " ليه؟"اللي عايز أسأله النهاردة هو 
بيـأثر علـى أذهاننـا ومشـاعرنا وأجسـادنا وٕارادتنـا . ، وٕازاي المسـيح بيتخلـل كياننـا بالكامـل"المسـيح فـيكم"صورة 

  .وعالقاتنا
  

يرنـــا، وطريقــــة إزاي المســـيح بيـــأثر علـــى طريقـــة تفك. ا نشـــوف كـــل دهفـــي الحلقـــات الخمســـة اللـــي جايـــة، هـــ
: ونســأل. وعــايز كمــان نشــوف صــورة اإلرســالية. رفاتنا، وأجســادنا وٕارادتنــا وعالقاتنــاأحاسيســنا، وطريقــة تصــ

ألنــه عــايز . هــو بيعمــل كــده لســبب" ليــه المســيح بيــأثر علــى أذهاننــا ومشــاعرنا وأجســادنا وٕارادتنــا وعالقاتنــا؟"
ذهنــك، مشــاعرك، جسـدك، إرادتــك، عالقاتـك، صــداقاتك، جــوازك، .. كلـك علــى بعضـك.. مك بالكامــليسـتخد

خلونـا . اهللا ليه هـدف مـن كونـه فيـك. عايز يستخدم كل جوانب حياتك علشان يعلن مجده. أبوتك أو أمومتك
جـــزء ده فـــي ال. آيتـــين بســـاط ومحـــوريين جـــًدا فـــي فهـــم مســـيحيتنا. ١نشـــوف ده بيتكشـــف قـــدامنا فـــي غالطيـــة 

ــا َســر اَهللا ١٥: "بيقــول. ١٥اســمع بيقــول إيــه فــي عــدد . لإليمــان بالمســيح مبــولس بيوصــف إزاي انضــ َولِكــْن َلم
  ". ألَُبشَر ِبِه َبْيَن اُألَممِ  )ليه؟.. المسيح فيه( َأْن ُيْعِلَن اْبَنُه ِفي ١٦الِذي َأْفَرَزِني ِمْن َبْطِن ُأمي، َوَدَعاِني ِبِنْعَمِتِه 
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إنــي أبشــر بيــه وســط .. بــولس بيقــول إن اهللا فــي نعمتــه ُســر بإنــه يعلــن ابنــه لــي، إنــه يحــط المســيح فــي لســبب
ليه يا بولس؟ ليـه اهللا خلصـك؟ ليـه جابـك للمسـيح؟ بـولس يقـول علشـان أبشـر بالمسـيح، علشـان أعلـن . األمم

 دي الفكــرة اللــي . فينــا لإلرســالية.. فالمســيح فينــا لهــد. ده الســبب فــي إن المســيح فينــا. المســيح للعــالم حــوالي
المســيح فيــك علشــانهم، علشــان اللــي مــا يعرفــوش . المســيح فيــك ألجلهــم ..هــا نتعمــق فيهــا فــي حلقــة النهــاردة

  . المسيح فيك علشانهم.. الناس اللي في بالد بعيدة.. الناس اللي بتشوفهم كل يوم.. األمم. المسيح

  

قلــب وبتـدينا لمحــة عــن . دي فقــرة مذهلـة مــن فقــرات الكتــاب. ٩متــى والصـورة دي فــي أذهاننــا، خلونـا نرجــع ل
، لكـن خلـوني أحكـي لكـم السـياق األول، ألن السـياق أمـر مهـم ٣٥ها نقرا من عدد . تغير حياتنا ينفعيسوع، 
بيبــدأ خدمتــه اللــي هــي تعلــيم ووعــظ  ٤اتجــرب، فــي نهايــة متــى  ٤يســوع اتعمــد، فــي متــى  ٣فــي متــى . جــًدا

ودي . ويعلم ويشـفي النـاس كرزبييسوع راح كل األماكن دي . بيقوله لنا ٣٥: ٩ه اللي متى د. وشفاء الناس
يســوع  ١٠وفــي متــى . النقطــة المحوريــة فــي إنجيــل متــى، ألنهــا بتــدينا ملخــص عــن اللــي يســوع كــان بيعملــه

فــي الجــزء و . وا ويشــفواكــرز قــال لهــم يروحــوا يعلمــوا وي. يرســل تالميــذه علشــان يعملــوا بــالظبط اللــي هــو عملــه
   .المحوري ده من إنجيل متى نشوف توازي مذهل بين يسوع وتالميذه

  

والصــورة هنــا هــي ليســوع بيقــوم . ، بعــدها يرســل تالميــذه يعلمــوا ويكــرزوا ويشــفوايســوع بــيعلم ويكــرز ويشــفي 
واقـع ودي صـورة ل. إنهـم يعلمـوا ويكـرزوا ويشـفوا. .هو بيمكنهم إنهم يعملوا الحاجـات دي. بالعمل من خاللهم
 علشــان كــده يســوع كــان محتــاج . نعمــل اللــي هــو عملــه إننــاننــا احنــا شــعبه اللــي بيتبعــه، إن المســيح جــه يمك

يصــعد للســما علشــان يرســل روحــه يعــيش فينــا، علشــان المســيح يكــون فينــا، علشــان نعمــل بــالظبط اللــي هــو 
للمسـيح هـي لـنفس المسـيح ، محتاجين تدركوا إن الصـورة اللـي بتشـوفوها دي ٣٥: ٩لما نوصل لمتى . عمله

: ٩خلــوا ده فــي بــالكم واحنــا بنقــرا متــى . ده المســيح اللــي قلبــه فــيكم. اللــي ســاكن فــيكم لــو إنــتم قبلتــوه وبتتبعــوه
ي ُكـل َمـَرٍض فِ َوَكاَن َيُسوُع َيُطوُف اْلُمُدَن ُكلَها َواْلُقَرى ُيَعلُم ِفـي َمَجاِمِعَهـا، َوَيْكـِرُز ِبِبَشـاَرِة اْلَمَلُكـوِت، َوَيْشـ"، ٣٥

ــْيِهْم، ِإْذ َكــاُنوا ُمْنــَزِعِجيَن َوُمْنَطــِرِحيَن َكَغــَنٍم َال َراِعــَي ٣٦. َوُكــل ُضــْعٍف ِفــي الشــْعِب  ــا َرَأى اْلُجُمــوَع َتَحــنَن َعَل َوَلم
اْطُلُبوا ِمــْن َرب اْلَحَصــاِد َأْن ُيْرِســَل َفَعَلــًة َفــ٣٨. اْلَحَصــاُد َكِثيــٌر َولِكــن اْلَفَعَلــَة َقِليُلــونَ «:ِحيَنِئــٍذ َقــاَل ِلَتَالِميــِذهِ ٣٧. َلَهــا
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ثُم َدَعـا َتَالِميـَذُه االْثَنـْي َعَشـَر َوَأْعَطـاُهْم ُسـْلَطاًنا َعَلـى َأْرَواٍح َنِجَسـٍة َحتـى ُيْخِرُجوَهـا، ١، ١: ١٠ .»ِإَلى َحَصاِدهِ 
ــا َأْســَماُء اال٢. َوَيْشــُفوا ُكــل َمــَرٍض َوُكــل ُضــْعفٍ  ــُه : ْثَنــْي َعَشــَر َرُســوًال َفِهــَي هــِذهِ َوَأم ُل ِســْمَعاُن الــِذي ُيَقــاُل َل َاَألو

ـــَدَراُوُس َأُخـــوهُ  ـــا َأُخـــوهُ . ُبْطـــُرُس، َوَأْن ـــِدي، َوُيوَحن ـــُن َزْب ـــوُب ْب ـــبُس، َوَبْرُثوَلَمـــاُوُس ٣. َيْعُق ـــارُ . ِفيُل ـــى اْلَعشـــا، َوَمت . ُتوَم
، َوَيُهوَذا اِإلْسَخْرُيوِطي الِذي َأْسَلَمهُ ٤. ُس اْلُمَلقُب َتداُوَس َيْعُقوُب ْبُن َحْلَفى، َوَلباوُ  ِسْمَعاُن اْلَقاَنِوي."  

  

نفـس قلـب المسـيح اللـي حطـه فـي . فقرة مذهلة بتورينـا لمحـة مـن قلـب المسـيح للنـاس اللـي مـا يعرفـوش اآلب
  الطريقة اللي بنشوف بيها العالم حوالينا؟طب لما المسيح يكون فينا، إزاي ده بيأثر على . كل واحد مننا

  

حياتك بُتستهلك بمحبـة المسـيح للنـاس . بُتستهلك بمحبة المسيح للناسون فيك، حياتك كلما المسيح ي -١
ــس . اللــي مــا يعرفــوش اآلب كمــا لــو كــان الــروح القــدس بيفــتح قلــب المســيح علشــان يورينــا صــورة للــي هنــا نح

المدهش فـي أصـل التعبيـر ده . شوف الجموع يتحنن عليهم، يتراءف عليهممكتوب إن يسوع كان لما ي. جواه
مـا فـيش مـرة اتـذكرت فيهـا الكلمـة دي علشـان . مرات، وكان دايًما بيوصف تحنن ورأفـة المسـيح ٩إنه اتذكر 

رأفــة . دي كلمــة فريــدة خاصــة بالمســيح بــس فــي العهــد الجديــد. توصــف تحــنن ورأفــة حــد ثــاني غيــر المســيح
رأفـة . جـة بنحصـل عليهـا بطريقـة أتوماتيـكمـش حا. اجـة بتيجـي بطريقـة طبيعيـة ألي حـد فينـاالمسيح مـش ح

خلونــا نشــوف الرأفــة . مــا يــنفعش تيجــي غيــر لــو هــو المصــدر. المســيح هــي حاجــة بيحطهــا فينــا فتفــيض مننــا
  دي بتأثر علينا إزاي؟ إزاي بتستهلكنا؟

  

فـي مدينـة مبنيـة علـى مجموعـة مـن الـتالل، وفـي الـنص  مـن فتـرةكنـت . أول حاجة بنشوف حجم الجمـوع -أ
منهـا عمـرهم مـا اتلقـوا بصـورة % ٩٠ -٨٠المدينـة دي حـوالي . زي جبل تقدر تشوف من عليـه المدينـة كلهـا

 كانـت مـن أكثـر صـور الظلمـة الروحيـة. شخصية رسالة إن يسوع مات على الصليب علشان يغفر خطاياهم
لشــيء الوحيــد القريــب منهــا هــو بعــض المــدن فــي الهنــد، لكــن علــى األقــل فــي الهنــد ا. اللــي شــفتها فــي حيــاتي

المــؤلم إنــه مــا كــانش بإمكاننــا المشــاركة بالبشــارة فــي المدينــة دي وٕاال لكــن . ممكــن تشــارك البشــارة مــع النــاس
  . اترحلنا من البلد
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يـا . مـا حـد شـاركهم بالبشـارة أربع أضعاف تعداد سكان أمريكا عمر. يا رب ساعدنا إننا نشوف حجم الجموع
ي إزاي كــل المــؤمنين فــ: "ي الصــين قــالهادســون تــايلور المبشــر البريطــاني فــ. رب ســاعدنا نشــوف حجمهــم

المعرفـــة اللـــي إنجلتـــرا بتملكهـــا .. بتهلـــك مـــن عـــدم المعرفـــة.. إنجلتـــرا يقعـــدوا مـــربعين إيـــديهم والجمـــوع بتهلـــك
  .في المسيح بنشوف حجم الجموع. م ما سمعوا بيكيا رب ساعدنا نشوف حجم الجموع اللي عمره "بغنى؟

  

ليـــه؟ ألنهـــم كـــانوا . يح شـــاف الجمـــوع، اتحـــنن علـــيهملمـــا المســـ. وفـــي المســـيح بـــنحس بمعانـــاة الجمـــوع -ب
. ليـه يسـوع اتحـنن؟ ألنهـم منـزعجين ومنطـرحين.. صـورة غنيـة جـًدا. منزعجين ومنطرحين زي غنم بـال راعـي
معرفــة إن فــي .. األمــر مــش مجــرد رأفــة ذهنيــة أو فكريــة. أفــة حركتــهكلمــة اتحــنن فــي أصــلها بتعنــي إن الر 

لمــا  ١١إنمــا هــي نفــس اللــي حصــل فــي يوحنــا . إحســاس جســدي بالرأفــة.. مــش رأفــة مشــاعر. حاجــة غلــط
ودي . وقتهــا انــزعج بــالروح واضــطرب وبكــى معــاهم.. لعــازر مــات، والمســيح راح وشــاف مرثــا ومــريم بيبكــوا

لمــا يســوع يطلــع قمــة جبــل ويشـــوف أورشــليم كلهــا آلخــر مــرة قبـــل  ١٩ي لوقـــا نفــس الصــورة اللــي نشــوفها فــ
ليـه اتـأثر كـده؟ ألنهـم كـانوا منـزعجين ليـه بكـى؟ ". َنَظَر ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَبَكى َعَلْيَها"يقول إنه  ٤١عدد . الصلب

الترجمـة اليسـوعية  ".معـذبين ومشـردين: "ترجمة الحياة بتقول. في ترجمات مختلفة للكلمتين دول. ومنطرحين
كلمــة منــزعج فــي أصــلها بتوصــل ". بائســين مشــتتين: "ترجمــة األخبــار الســارة بتقــول". تعبــين رازحــين: "بتقــول

وكلمــة منطــرح فــي أصــلها بتعنــي حرفًيــا حــد مرمــي . معنــى االضــطراب والضــيق، حرفًيــا إن حــد يكــون ممــزق
ورد فعلــه علــى . شــاف بيهــا الجمــوع دي الطريقــة اللــي يســوع. فــي ضــعف شــديد بــدون أي شــيء يقــدر يعملــه

يسوع لما شـاف الجمـوع كـان عـارف إن كلهـم فـي خطيـة فـي حيـاتهم، خطيـة فصـلتهم عـن . ألمهم كان مهول
دي حاجـة . عـن خطايـاهم ةالناتجـآالمهـم  .. مهماله تحنن على آرد فعله كان في. لكن شوفوا رد فعله. اآلب

س اللي ما تعرفش المسيح، إيه اللي بييجـي فـي دماغنـا؟ صـور خلوني أسألكم، لما بنفكر في النا. كبيرة جًدا
لكـن لـو هـو ده رد فعلنـا، يبقـى فاتنـا ! لناس شريرة، ناس عايشة في نزاع دايم، ناس ما نحبش نتعامل معـاهم

إنمــا . ألنـه لمــا شـاف الجمــوع، مــا بصـلهومش بســخط بسـبب خطايــاهم. بالكامـل معنــى إن المسـيح يكــون فينــا
   .فة بسبب معاناتهم وآالمهمبص لهم بتحنن ورأ



٣ السكنى  

5 

  

احنا كمان محتاجين نبص للناس اللي ما يعرفوش المسيح على إنهم نـاس غـاليين مخلـوقين علـى صـورة اهللا 
شـكلهم بإيديـه، وبيهـتم .. اهللا خلقهـم لمجـده .آه في حياتهم خطية، لكـن كمـان احنـا فـي حياتنـا خطيـة.. ومثاله

  . بيهم بعمق، وبيحس بآالمهم

  

ار األخبـنشـرات ا رب سـاعدنا نشـوف ونحـس، مـش زي مـا يـ. عدنا نشوف األلم، مـش بـس الخطيـةيا رب سا
. خلينـا كنيسـة بيحركهـا التحـنن علـى ألـم النـاس اللـي فـي العـالم. ويحس بتشوف، لكن زي ما المسيح بيشوف

  .الناس المنزعجين والمنطرحين كغنم ال راعي لها

  

 انفصــــالبنــــدرك فــــي المســــيح وكمــــان .. عانــــاة الجمــــوعفــــي المســــيح بنشــــوف حجــــم الجمــــوع، وبــــنحس بم -ج
  . الجموع

مـن أكثـر الحاجـات المـؤثرة اللـي سـمعتها . غنم بتجول بـال راعـي.. الجموع اتوصفوا على إنهم غنم بال راعي
هــم عمــرهم مــا . النــاس اللــي أنــت شــايفهم دول مــا رفضــوش المســيح: "كانــت مــن واحــدة فــي بلــد معينــة، قالــت

  . بال راعي غنم". قابلوه أصالً 

  

علـى إن  ٩الرب فتح عيني وأنا بـادرس الـنص ده فـي متـى . الحصاد كثير. هنا يسوع ينتقل لصورة الحصاد
بيـتكلم عـن وقـت  ١١و ١٠: ١٧إشـعياء . صورة الحصاد هنا مستخدمة كمان في كل أنحاء الكتـاب المقـدس

مـش صـورة . لم عـن نفـس الشـيءبيـتك ١١ -١١: ٣ويوئيـل . الحصاد لما اهللا ها يجلب دينونـة علـى الخطيـة
، نشـوف يسـوع بيــتكلم ٤٢لــ ٤٠، ومـن عـدد ٣٠عـدد : ١٣بعـدها نشـوف فـي متـى . حلـوة فـي إشـعياء ويوئيـل

وفــي رؤيــا . وقتهــا هــا يبــان كــل اللــي رايحــين للهــالك األبــدي. عــن الحصــاد ووقــت فصــل الحنطــة عــن الــزوان
قضـــائه األبـــدي، دينونتـــه األبديـــة علـــى نشـــوف صـــورة الحصـــاد بُتســـتخدم لوصـــف تنفيـــذ اهللا ل ٢٠ -١٤: ١٤

  . دي الصورة اللي بنشوفها في الكتاب عن الحصاد. الناس البعاد عن المسيح بسبب خطاياهم
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بالتــالي لمــا يســوع يســتخدم الوصــف ده للمســيحين مــن خلفيــة يهوديــة اللــي هــا يقــروه، بيقــدم لهــم مــن خاللــه 
م يــدخلوا حقــل الحصــاد؟ بيحــثهم ألن دينونــة اهللا ليــه يســوع كــان بيحــثه. صــورة لســبب تحننــه علــى الضــالين

فلـــو مـــا انضـــمتش للحصـــاد .. دينونـــة اهللا للخطيـــة هـــا تكـــون لألبــد. دينونـــة اهللا للخطيـــة أبديــة. أكيـــدةللخطيــة 
لو ما أخدتش البشارة للناس دلوقتي، يبقى كثير مـنهم هـا يختبـروا دينونـة اهللا . دلوقتي، ها تفقد الحصاد لألبد

ا رب، ســـاعدنا نشـــوف يــ. تهم وحــس بـــآالمهم وأدرك انفصـــالهمشــاف تنهـــدا. ده يســـوع تحـــننعلشـــان كــ. لألبــد
نـدرك إننـا مـا  علشـان كـده محتـاجين .م الجمـوع، سـاعدنا نـدرك االنفصـالتنهدات الجموع، ساعدنا نحس بـآال

ش مــا يــنفعش وجوانــا صــورة االحتيــاج ده، مــا يــنفع ..مــا عــدش ينفــع نعــيش لنفســنا. عــدش ينفــع نعــيش لنفســنا
. ، المســيح فيــك لــيهمالمســيحية لــيهم.. مــا يــنفعش نعــيش مســيحية لالســتهالك الشخصــي. وقلــب المســيح فينــا

  .ة المسيح ليهمبُنستهلك بمحب

. أفتكر أكثر من مرة اتعزمنا عنـد كـذا عيلـة مـش مسـيحيين، وكنـت باحـاول أقـرر إيـه اللـي ينفـع أشـاركهم بيـه
الحقتهـا .. إني أول ما قابلت هيذر ابتديت أالحقهـا بحبـيقلت لهم . فحكيت لهم عن قصتي مع هيذر مراتي

حتـى أهـم إنسـان فـي العـالم مـا . لكن مـا كـانش ينفـع أبعـت أي حـد مـن أصـحابي علشـان يقـول لهـا. والحقتها
وقلـت لهـم إن اهللا غيـر . ألن فـي أمـور الحـب اإلنسـان الزم يـروح بنفسـه.. كانش ينفع أبعته علشان يقول لها

  .إنما جه بنفسه.. لما ييجي األمر لكونه يظهر محبته، فهو مش بيبعت حد ثانيمحدود في محبته، و 

، وبـدأوا يتكلمـوا عـن إزاي هـم مـش واثقـين إنهـم هـا يقضـوا األبديـة مـع اهللا بدأوا يسمعوا واألمر يثير اهتمـامهم
لمراتـي إنـي أقـول  -١. تخيلـوا سـناريوهين. خلونـا نرجـع لمالحقتـي فـي محبتـي لمراتـي: "فقلـت لهـم. في السما

باحبها طول ما هي بتطبخ كويس وتعمل كـل حاجـة زي مـا باحبهـا، وطـول مـا هـي بتعمـل الحاجـات دي أنـا 
أقــول  -٢و. لكــن لــو مــا عملــتش الحاجــات دي، مــش هــا أحبهــا ومــا يــنفعش تفضــل معايــا. هــا أفضــل أحبهــا

. وهـا تفضـل دايًمـا معايـالمراتي إني باحبها مهما حصل وعلى الرغم من أي حاجة تعملها، ها أفضل أحبهـا 
: قلـت لهـم". المحبـة الغيـر مشـروطة.. أكيد التاني: "قالوا ".أنهي سيناريو هها يبقى تعبير أعظم عن المحبة؟

وقتهــا ". هـا أفضـل أسـكب محبتـي علـيكم. واآلب بيقـول أنـا بـاحبكم علـى الـرغم مـن أي حاجــة تعملوهـا. أكيـد"
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؟ الشـخص ده مـن غيـر "ب اهللا ألنـه هـو بيحبنـاحـني احنـا بنيع: "حد من الحاضرين كان بيتشرب األمر، قال
  . حاجة جميلة جًدا.١٩: ٤ما يعرف، اقتبس يوحنا األولى 

. بنشــاركهم بــإزاي اهللا وضــح محبتــه بإنــه قــدم حياتــه عننــا فــي نفــس البلــد وفــي يــوم تــاني كنــا مــع عيلــة تــاني
َلــْيَس َألَحــٍد ُحــب : "فاقتبســت اآليــة اللــي باحبهــا جــًدا. ديبالطريقــة يقلــل مــن نفســه   كانــت فكــرة غريبــة إن اهللا

ده حـب . أيـوه، ده حـب عظـيم: مـش ده حـب عظـيم؟ قـالوا". َأْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه َألْجـِل َأِحباِئـهِ 
: د مـنهم قـالحـ. كانت حاجة مثيرة إنك تكون مع ناس زي دول وتشـوف الظلمـة أد إيـه واضـحة." اهللا العظيم

المفارقــة فــي الجملــة دي كانــت ". لــو قــدرنا نســمع أصــوات النــاس اللــي فــي الجحــيم، مــش هــا نقــدر نســتحملها"
إننـا . باصـلي إننـا مـا نقـدرش نسـتحمل. يا رب، باصلي إن كنيستنا تسمع المسـيح: "فصليت وقتها. ثقيلة جًدا

هـــا . مـــش هـــا نعـــيش ألنفســـنا بعـــد كـــدهنشـــوف حجـــم الجمـــوع ونحـــس بـــآالمهم ونـــدرك انفصـــالهم، ونقـــرر إننـــا 
  .لما شاف الجموع اتحنن ألنهم كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم بال راعي. ُنستهلم بمحبة المسيح ألجلهم

  

  ...و. مياتك يُتستهلك بمحبة المسيح ألجلهح شفنا إن لما المسيح يكون فيك،

شـفنا . فـي حاجـة مهمـة هنـا. مسـيحعلشان اللي مـش فـي ال. .ألجلهمحياتك ملتزمة تجاه جسد المسيح  -٢
لكـن لمـا بيوجـه الكـالم لتالميـذه، مـش . في الفقرة الكتابية تركيز على محبة اهللا للضـالين، للبعـاد عـن المسـيح

اْلَحَصـاُد َكِثيـٌر َولِكـن اْلَفَعلَـَة : "فيقـول لتالميـذه. إنمـا بيـتكلم عـن الكنيسـة. بيتكلم عن اللي مـا يعرفـوش المسـيح
  ".َفاْطُلُبوا ِمْن َرب اْلَحَصاِد َأْن ُيْرِسَل َفَعَلًة ِإَلى َحَصاِدهِ ٣٨. َقِليُلونَ 

. فصــلوا علشــانهم.. هــم منــزعجين ومنطــرحين بــدون اآلب: "مــش حاجــة مثيــرة لالهتمــام؟ هنــا نتوقــع إنــه يقــول
. وع مش بيقـول صـلوا للضـالينيس. لكن مش ده اللي يسيوع بيقوله ".صلوا علشانهم. صلوا إنهم يعرفوا اآلب

فــي أجــزاء ثانيــة فــي العهــد الجديــد . مــش بــاقول هنــا إنهــا حاجــة وحشــة إننــا نصــلي للــي مــا يعرفــوش المســيح
مــش بيقــول صــلوا .. يســوع مــش بيقــول صــلوا للــي مــا يعرفــوش المســيح. ورة دي، بــس مــش هنــاصــبتــدينا ال
  .إنما بيقول صلوا للكنيسة. للضالين
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مـا يجـوش لـآلب، إنمـا قلقـه إن  ناليالضمن الواضح إن قلق يسوع مش إن ، مش كده؟ حاجة مثيرة االهتمام
مـا يجـوش لـآلب،  ناليضـقلـق يسـوع مـش إن الاخـدتوا بـالكوا مـن النقطـة دي؟ . الكنيسة ما تروحش للضـالين

وعلشان أكـون صـريح معـاكم، دي كانـت أكثـر حاجـة . أمر مذهل .إنما قلقه إن الكنيسة ما تروحش للضالين
وجعت قلبي أكثر حتـى مـن الضـالل الروحـي الموجـود فـي أمـاكن مختلفـة . جعت قلبي في الوقت اللي فاتو 

  .حاجة فعًال توجع القلب يا إخواتي األعزاء. من العالم

هــو أمــر يتعلــق بحالــة اجتماعيــة أو سياســية أكثــر منــه بيتعلــق " مســيحي"فــي الشــرق األوســط، كــون شــخص 
قـد يعنـي إنـك بتحضـر . ص مسيحي ال يعنـي بالضـرورة إنـه بيتبـع المسـيحكون الشخ. بحالة الشخص الدينية

: اتكلمنـــا مـــرة مـــع قســـيس قـــال لنـــا. فـــي كنيســـة، لكـــن الكنيســـة ممكـــن مـــا تكـــونش مؤمنـــة بالكامـــل باإلنجيـــل
دي الصـورة ". أكتشفت إن باقي القسس في كنيستي ما نالوش الميالد الجديد، فبعدت وابتديت كنيسة جديـدة"

  .حالة اجتماعية وسياسيةل قربحية هي أالمسي. هناك

مــا كــانش فــي . جــت لنــا فرصــة إننــا نقعــد مــع بعــض قــادة الكنــايس فــي بــالد مختلفــة، ونشــوف حــال الكنيســة
لكــن اللــي كــانوا كــده مــنهم، كــانوا غرقــانين فــي صــراعات، معظمهــا إمــا . كنــايس كثيــر مؤمنــة بالتبشــير فعــالً 

فـي بلـد مـن الـبالد مـا كـانش . ها وبتعضـدها كنـايس مـن الغـربمعظم الكنايس دي اسسـت. الفلوس أو السلطة
فـي الكنـايس دي القسـس بيجمعـوا تبرعـات مـن الغـرب علشـان يبنـوا . فيها وال كنيسة أسسها حد من أهل البلد

نــايس دي، كنيســة أسســها حــد كمــن ضــمن ال. ويتنافســوا مــع بعــض علــى مــوارد الغــرب. مبــاني ويخلقــوا بــرامج
وبتعبيـر كنيسـة عظمـى هـم يقصـدوا إنهـا هـا تضـم . يكونـوا كنيسـة عظمـى فـي المنطقـةغربي، وبيجهزوا إنهم 

المشـكلة إن مـا حـدش مـن أهـل البلـد مـن اللـي مـا . فــ عـايزين يبنـوا مبنـى كبيـر! شخص مش أكثر ١٠٠كام 
منـين قــادة الكنـايس جــابوا : ده يطـرح ســؤال. يعرفـوش المسـيح، يقــدر يـدخل مبنــى الكنيسـة وٕاال يخــاطر بالقتـل

كـل الكنـايس اللـي شـفناها . فكرة إن بناء مبنى هو أحسن طريقة لنشر البشـارة؟ هـم شـافوا نمـوذج مـن الخدمـة
اصـرف مـواردك علـى مبـاني كويسـة وبـرامج : نمـوذج بيقـول. كانت بتعكس نموذج غربي واضح جـًدا للخدمـة

بالطريقـة اللـي بنخـدم . فـي حـين إن ده مـش بيوصـل البشـارة لحـد هنـاك !ائعة وها يبقى عندك كنيسة ناجحـةر 
. اتكلمنـا مــع حـد مــن الخـدام وسـألناه نقــدر نعمـل إيــه علشـان نســاعدهم .بيهـا هنـا، احنــا بنـأخر الكنيســة هنـاك

أكيـد مـش حاجـة نحـب نسـمعها وسـط حالـة . قال لنا إن احنا بنأخرهم باللي احنا بنعمله، وباللي بنفشل نعمله
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ورينــا إخواتنــا فــي كــل أنحــاء العــالم إن ده . الغربيــة بتعملــهلكــن ده فعــًال اللــي الكنــايس . مــن الضــالل الروحــي
محتــاجين نفكــر إزاي نوصــل للعــالم  .محتــاجين نتــوب عــن األمــر ده. هــو أحســن اســتغالل لمواردنــا لمجــد اهللا

إننــا نتلمــذ نــاس، نقــدم حياتنــا علشــان آخــرين، .. مــن خــالل إن الكنيســة تكــون كنيســة. بالبشــارة بأحســن طريقــة
آن األوان للكنيسـة إنهـا تـنهض وتعمـل اللـي الكنيسـة . ده اللي الزم نقـدم نفسـنا ليـه.. بشارةننشر ونضاعف ال

يســوع كــان عــارف إن . الزم نلتــزم تجــاه جســد المســيح ألجلهــم. اتخلقــت علشــان تعملــه علشــان إخواتنــا هنــاك
. ي احنـا فيـه دلـوقتيوده المكـان اللـ. الكنيسة ها تميل إنها تعمل كل حاجة إال الحاجة اللي قال لهـم يعملوهـا

كـده خلونـا نحـط وقتنـا ومواردنـا  علشـان. علشان كده يسوع كان قلقان أكثـر إن الكنيسـة مـا تـروحش للضـالين
وكل مـا نملـك فـي حياتنـا فـي اإلرسـالية دي، ونتـوب عـن النمـوذج المـريح والغيـر كتـابي للخدمـة اللـي اتبنينـاه 

نصـلي ألجـل ..طب نعمل إيـه؟ يسـوع قـال نصـلي. مسيح ألجلهمحياتك ملتزمة تجاه جسد ال. وصدرناه للعالم
يسوع ما قالش صـلوا للضـالين، إنمـا بيقـول .. تاني. فعلة إنهم يروحوا للحصاد، نطلب من رب الحصاد فعلة

فــي كــل مبــاني الكنــايس فــي كــل أنحــاء العــالم، . حصــادينيصــحي   صــلوا لــرب الحصــاد إنــه. صــلوا للكنيســة
يــا رب ســاعدنا، . مــن مبــاني ومالعــب كــورةحصــادين يشــوفوا إن فــي حاجــات أهــم  يصــحي  صــلوا للــرب إنــه

خلونــا نبتــدي نــتكلم  .احنــا اتعمينــا عــن المعركــة الحقيقيــة فــي العــالم، بالمعــارك الصــناعية اللــي فــي مجتمعاتنــا
. ده يقــود أيامنــا وليالينــاخلــي . خلــي ده يســود علــى أحاديثنــا. عـن مخلــص العــالم اللــي بيختــرق األمــم بعظمتــه

خلونــا . خلونــا نقضــي ســاعات علــى اإلنترنــت بنــدور علــى طــرق نصــلي بيهــا إلخواتنــا فــي كــل أنحــاء العــالم
الزم نقـود . صـلوا للفعلـة. نعمل كده، وأنا مصدق إننا لما نصلي كده، ها نشوف حصاد عظيم في كل مكـان

وها نبقـى مسـؤولين قـدام إلـه الكـون علـى .. وتأثير كبير اهللا إدانا موارد كثير، وفرص كثير،. بإننا نكون قدوة
   .  نكون قدوةو   محتاجين نقود. طريقة استخدامنا للموارد دي لنشر ملكوته في أنحاء العالم

  

  . ألجلهموحياتك ملتزمة لجسد المسيح . همحياتك بُتستهلك بمحبة المسيح ألجل. يقودنا آلخر صورة هد

َفــاْطُلُبوا ِمــْن َرب اْلَحَصــاِد َأْن ُيْرِســَل َفَعَلــًة . "باحــب الجــزء ده جــًدا. ل المســيح ألجلهــمفــة لعمــكل حياتــك مُ  -٣
الشـياطين  خـرجالمستخدمة هنـا هـي نفـس الكلمـة اللـي بتوصـف يسـوع لمـا كـان بي" يرسل"كلمة . "ِإَلى َحَصاِدهِ 

فهنـا يسـوع كـان بيقـول ". يدفع للخـارج"ا تعبير اخراج الشياطين بيعني حرفيً . في أجزاء ثانية من العهد الجديد
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يــدفع كنيســته .. ده اللــي بنصــلي إن اهللا يعملــه. وا مــن الــرب إنــه يبــدأ يــدفع كنيســته فــي كــل أنحــاء العــالماطلبــ
هنـا كلمـة ". ثُـم َدَعـا َتَالِميـَذُه االْثَنـْي َعَشـرَ ١: "يقـول الكتـاب.. ١: ١٠وده اللـي يسـوع عملـه فـي متـى . للخـارج

اســتدعاهم بمعنــى إنـــه بتعنــي حرفًيــا إنــه " دعــا"هنــا . "دعـــا"مــن كلمــة  ، معناهــا مــش واضــح أويتانيــة رائعــة
وجًها لوجـه، كمـا لـو كـان بـيحط األمـر فـي  يسوع دعاهم للقاء. باحب الجزء ده جًدا. دعاهم للقاء وجًها لوجه

هــا . ا هـا أدفعكــم للخـارجأنــ. ده الوقـت إنكــوا تتحركـوا. يـا جماعــة، ده وقـت إنكــوا تـذهبوا: "وقـال لهــم... وشـهم
عـدد واحـد يقـول .. هنـا كمـان نشـوف التغييـر". عمـل المسـيحلعمل اللي أنتوا مكلفين بيـه ده لتخرجوا وتعملوا ا
تلميـذ تعنـي حرفًيـا مـتعلم .. حاجـة رائعـة. يقـول عـنهم إنهـم رسـل ٢وعـدد . إيـه؟ تالميـذه ١٢إنه أطلق على الــ

. دي الصورة اللي يسوع بيستدعي فيهـا التالميـذ علشـان يرسـلهم. هورسول بتعني حد المعلم أرسل. بيتبع معلم
كــونهم رســل، وكــون بــولس . .وأكيــد فــي حاجــة مميــزة بخصــوص الرجالــة دول فــي كــل أنحــاء العهــد الجديــد

الملــوك بيرســلوا ســفراء . الُمرســل هنــا هــو بمثابـة ســفير. لكــن مــش بــس هـم، احنــا كمــان كلنــا ُمرسـلين.. رسـول
حرفًيــا، الملــك بيــروح . و ســفير الملــك راح مكــان، يبقــى كــأن الملــك بنفســه راح المكــان دهولــ. علشــان يمثلــوهم
مـش صـورة .. الملـك عنـده رسـالة ليـك. فلما السفير يجي لك، ده كأن الملك بنفسه جالـك.. من خالل السفير

  .ملكبيدعونا لنفسه، ويرسلنا، وكل مكان بنروحه بنبقى فيه سفراء للهو رائعة للي يسوع بيعمله؟ 

  

يســوع مــا أرســلهمش وحــدهم، إنمــا مــنحهم ســلطان إنهــم يخرجــوا األرواح النجســة ويشــفوا ".. َوَأْعَطــاُهْم ُســْلَطاًنا"
، قبـل التكليـف يقـول ١٨: ٢٨متـى . واألمر الرائع إنه مـش بـس لـيهم.. أعطاهم سلطان. كل مرض وضعف
نفـس ". َفـاْذَهُبوا َوَتْلِمـُذوا َجِميـَع اُألَمـمِ ١٩ِء َوَعلَـى اَألْرِض، ُدِفَع ِإَلي ُكـل ُسـْلَطاٍن ِفـي السـَما: "األعظم على طول

احنا بنخرج كسـفراء للملـك، ومعانـا سـلطانه . احنا لينا سلطان الملك.. الصورة اللي لسه شايفينها مع التالميذ
مسـيح عملـه كان من أجمـل األوقـات لـي إنـي أشـارك عـن اللـي ال. إننا نطرد الظلمة.. إننا نطرد أرواح نجسة

تكـر كنـت باشـارك الحـق ده مـع أطفـال أول فا. وأنا عارف إن الحق عـن سـلطان المسـيح اللـي بيطـرد الظلمـة
عــارف إن . كنــت باصـلي لهــم وأنــا عـارف إن دي أول مــرة وجـوههم تترفــع فيهـا للعــرش.. رة يســمعوا البشـارةمـ

  .احنا لينا سلطان الملك. قلوب ويغيرهاقي، والكالم ده ليه قوة إنه يخترق كالم البشارة حق وهو خارج من بُ 
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بأســماء   listلســتههنــا بيــدينا . ٢دي الصــورة الرائعــة فــي عــدد . وبنعــيش ونمــوت علشــان نضــاعف ملكوتــه
اتجمعــوا  ١٢وزي مــا شـفنا، الـــ. اتنــين اتنـين.. تاونشــوف فـي الكتــاب إن يسـوع أرســلهم فــي مجموعـ. التالميـذ

لــو عــايزين ينشــروا رســالة الملكــوت، يبقــى مــا يقــدروش ين إنهــم كــانوا عــارف. ١٢فــي مجموعــات أقــل مــن الـــ
علشــان كــده اتضــاعفوا مــن خــالل مجموعــات . كــان الزم يتضــاعفوا. .يقعــدوا مــع بعــض فــي مجموعــة واحــدة

مــا كــانوش عــايزين يــدمجوا كــل .. عملــوا كــده ألنهــم كــانوا عــارفين إن الجمــوع محتاجــة تعــرف الحــق. أصــغر
  . يبعتروها.. حاجة مع بعض، إنما ينشروها

  

إنتوا مدركين اهللا حطنا في أي وقت من تاريخ العالم؟ النهاردة في ناس على األرض أكثر مـن أي وقـت فـي 
المختصــــين . الســــنة ديــــه؟ إلنــــه حطــــك وحطنــــي لحــــد دلــــوقتي ليــــه اهللا مــــا احــــتفظش ببــــولس . تــــاريخ العــــالم

أقــل مــن تعــداد .. مليــون شــخص ٢٥٠عــداد العــالم كلــه حــوالي باإلحصــاء قــدروا إن فــي أيــام المســيح كــان ت
نة لحـــد مـــا تعـــداد ســـكان العـــالم بقـــى بليـــون واحـــد فـــي ســـنة ســـ ١٨٠٠األمـــر اتطلـــب . ســـكان أمريكـــا دلـــوقتي

 ١٠. بليـــون ٤بقـــوا و ســـنة  ١٥. بليـــون ٣ســـنة بقـــوا  ٣٠وبعـــد . بليـــون ٢ســـنة بقـــوا  ٨٠وفـــي خـــالل . ١٨٥٠
وده وضـع يتطلـب إننـا نعيـد . بليـون شـخص علـى وجـه األرض ٧فـي حـوالي والنهـاردة . بليون ٥سنين وبقوا 

مـش مهـم أد . أي استراتيجية بالشـكل ده هـي غيـر كافيـة. للكنيسةفيها زيادة وبس التفكير في أي استراتيجية 
 إنمـا الزم نقــدم. إيـه البرنـامج رائـع، لـو بيزيـد بمعــدل بسـيط يبقـى مـش هـا يقـدر يواكــب التعـداد المتفجـر للعـالم

علشـــان كـــده بنقـــدم نفســـنا لعمليـــة تلمـــذة . نفســـنا للـــي يعمـــل علـــى مضـــاعفة البشـــارة عبـــر الثقافـــات المختلفـــة
  . بنعيش ونموت علشان مضاعفة الملكوت. ... اآلخرين

  

لكـــن أدركـــت إنـــي . قطـــة دي إننـــا الزم نعـــيش لمضـــاعفة الملكـــوتالن فكـــرت فـــيالوعظـــة  لمـــا كنـــت باحضـــر
تشــوف يســوع  ٢٨ -٢١عــدد  مــن متــى ١٠ ألن لمــا تيجــي لنهايــة األصــحاح". ونمــوت"محتــاج أزود كلمــة 

قـال . وبيوصيهم مـا يخـافوش مـن اللـي يقـدروا يموتـوا الجسـد. بيكلمهم عن إزاي كل الناس ها يكرهوهم بسببه
فــي بــالد فيهــا اضــطهاد العايشــين صــورة ثقيلــة، لكــن إخواتنــا . لهــم إنهــم هــا ُيضــَطهدوا زي مــا هــو ُاضــَطهد

بعــد مــا قعــدت فــي بيــت قســيس فــي لبنــان بيتــه اتفجــر الســنة اللــي قبلهــا فــي الصــراع مــع . األمــر ده عــارفين
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وبعـد مـا شـفت نـاس مـا .. وبعد ما اتكلمـت مـع نـاس مـن بيـروت عايشـين الصـورة دي يـوم ورا يـوم.. إسرائيل
اإلرســـالية بســـبب مبتنســـاش   باصـــلي إن اهللا مـــا يســـمحش أبـــًدا إن الكنيســـة.. تقـــدرش تعلـــن إيمانهـــا ال تتقتـــل

إيـه .. عـن إرسـاليتنا، يبقـى محتـاجين نسـأل نفسـنا سـؤاليمنعنـا   ألننا لو سمحنا للخطـر. الخطر اللي بتحمله
  .محتاجين نقدم كل شيء لمضاعفة الملكوت... نوع المسيح اللي بنتبعه؟ 

  

حابب أوضـح إنـي هـا . Rick Warrenريك وارين لقسيس ه الكنيسة المنطلقة نحو الهدف لـفي كتاب اسم
، وهــم هنــاك القســيس ده أنــا زرت الكنيســة. مــش بانتقــد القســيس وال الكنيســة بــأي طريقــة.. اســتخدمه كمثــال

وده أمـر . وبيعملوا أكثر من كـده فـي بـاقي أنحـاء العـالم. بيعملوا حاجات مذهلة علشان يقودوا الناس للمسيح
. يــاة بعـض النــاس العايشـين فــي مجــتمعهمحعـن هــم، ده كتـاب عــن نمـو كنيســة كبيـرة، وفيــه اتكلمــوا الم. رائـع

هــا نعمــل كــل حاجــة بحيــث .. و طــرق حيــاتهم عــائالتهمو وقــالوا هــا نعمــل كــذا فــي الكنيســة علشــان الشــباب 
لـو عـايزين  وشجعوا الكنـايس. الكنيسة  بتاع profileده الـ بروفايل. تتناسب مع النوعية دي من األشخاص

مجـتمعكم  اللـي فـيللنـاس  profileبروفايلتوصلوا لينموا ويوصلوا لناس ما تعرفش المسيح، يبقى محتاجين 
لـــ  شمــش هــا نعــي. عــايز نعمــل إيــه؟ عــايز نعمــل األمــر ده بطريقــة مختلفــة شــوية هــاردةالن أنــا. وتســعوا وراهــم
  .قبايل و بنسميهم بدواللناس اللي عايشة في اإنما ها نعمل علشان . اللي في برمنجهام بس  بروك هيلز

مليون من البدو متشتتين فـي  ٥في حوالي . حياتهم لمحة عن.. عن البدو profileخلوني أقدم لكم بروفايل
عايشــين فــي خيــام مصــنوعة . إلــى حــد كبيــر صــعبةدول مختلفــة مــن الشــرق األوســط، وعايشــين فــي ظــروف 
. صـحية سـيئة بحالـة متـاح لـيهم قليـل، وعـادة بيعيشـوامن شعر الماعز، في وسط أمـاكن صـحراوية، األكـل ال

شـخص بـس  ٤٠. شـخص يعرفـوا المسـيح ٤٠ووسـط البـدو فـي حـوالي . مليون من رجالـة وسـتات وأطفـال ٥
لــو حــد مــن البــدو آمــن بالمســيح، يبقــى . فــي الميــة آالف ١٠مــن  ٨ده .. مليــون ٥رفــوا المســيح مــن بــين يع

   .بيخاطر بإنه يفقد حياته

. نـاكهـا نعمـل كـل حاجـة فـي وسـعنا ككنيسـة هنـا علشـانهم ه. اللي ها نعيش علشـانه  Profileده البروفايل
احنـا كبرنـا فـي كنيسـة، والكنيسـة بتعمـل كـذا وكـذا . ده ما يعنيش إننا هـا نعمـل األمـور المتوقعـة مننـا ككنيسـة

نحــاول نوصــل لكــن اللــي ب. ميــل ١٠لنــاس فــي مجــال  ومعظــم الحاجــات دي فعالــة لــو بنحــاول نوصــل. وكــذا
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 هنـا، وعمـرهم مـا سـمعوا اسـم ف ميل مـنآال ١٠اللي بنحاول نوصل لهم على بعد . لهم أبعد من المجال ده
، اللي ها نعمله هو إننا نقدم نفسنا لمجموعات صغيرة لتلمذة نـاس فـي كـل األمـم، ألننـا لـو عملنـا كـده. يسوع

علشـان كـده . هـا نقـدر ناخـد لهـم البشـارة. بالبشـارة البـدولو قدمنا نفوسنا لألمـر ده، هـا نقـدر نـأثر علـى حيـاة 
ان نبدأ ندرك اللي الكنيسة تقدر تعمله للناس اللي عمرهم مـا سـمعوا اسـم ها نقوم برحلة في الكنيسة هنا علش
وواثق إن في الرحلة اللي ها نبـدأها، هـا نبتـدي نـدرك قلـب المسـيح، وهـا . يسوع في الجانب الثاني من العالم

  . ُنستهلك بمحبته ألجلهم، ونلتزم تجاه جسده ألجلهم، ونتكلف بعمله ألجلهم

  

لكــن علـى غيــر العــادة، . عــايز نصـلي. ب إننــا نعمـل بــالظبط اللــي يسـوع قــال لنـا نعملــهواسـتجابًة للكلمــة، أحـ
عـايز نصـلي .. إنما عايز نعمل اللـي يسـوع قالـه. مش عايز نصلي للبدو أو الناس اللي ما يعرفوش المسيح

ننـا نحـط يسـاعدنا إ.. بعد الكلمة نصلي لـبعض إن اهللا يسـاعدنا كلنـا، وأنـا معـاكمعايز نقضي وقت . للكنيسة
نحـط كـل ده علـى المـذبح، ونرجـع . على المذبح كل أهـدافنا واألمـور اللـي بنتوقعهـا واحنـا بنفكـر فـي الكنيسـة

عـايز نصـلي لـبعض، نصـلي للكنيسـة، وعـايز نصـلي . للكتاب المقدس ونشوف إزاي نخدم كتابًيا للناس دول
دينا شــراكة عظيمــة معــاهم فــي البشــارة، عــايز نصــلي إن اهللا يــ. إلخواتنــا اللــي أثرنــا علــيهم فــي أنحــاء العــالم

عــايز أدعــوكم تصــلوا إلخواتنــا فــي كــل أنحــاء العــالم، وتعرفــوا إن قــدامنا . علشــان نتلمــذ معــاهم نــاس تــانيين
أدعـــوكم تكونـــوا نــاس بينطرحـــوا قـــدام اهللا . الفرصــة دلـــوقتي إننـــا نبقــى جـــزء مـــن الحصــاد مـــن خـــالل صــلواتنا

خلونــا . هنــا وفــي كــل أنحــاء العــالم علشــان نــأثر علــى الحصــاد بالبشــارةويعلنــوا إننــا عــايزين الكنيســة تصــحا، 
  .نصلي ونختم وقتنا مع بعض


