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1افسس   

 ل جوك سميث 

 دعونا نفتح الكتاب المقدس على افسس . 

) " �) 1:1" بولس رسول يسوع المسيح  بمشيئة   

ا.ن , اذا كنت انت من يكتب ھذه الرسالة الرسولية , احذف اسم بولس , وادخل اسمك 
 فيعامل الوعندھا , ايا كنت : جيم , الذي يعمل في خدمة المحطة بمشيئة �. جون, 

المعادن بمشيئة � . ت4حظ , انه ليس الكل مدعوا ليصبحوا رس4 . ليس الكل  ةكاسب
مدعوا ليصبحوا قساوسة , وليس الكل مدعوا ان يصبحوا واعظين . كذلك , من الخطأ 

 ان تحاول ان تصبح شيئا لم يدعوك � ان تصبحه . شيئا لم يجھزك � لتكونه .  

عبارة التي تقول "انه يلبي اسمى دعوة = , انه ذاھب الى انا حقا . احب ان اسمع ال
خدمة الكھنوت "  خدمة الكھنوت ليست اسمى دعاوي � . " اوه, انه يتبع اسمى دعوة 

= , انه مبشر" تلك ليست اسمى دعوة = . الى اي شيء دعاك � لتكونه و جھزك 
ك ان تحس بأنك مواطن من الدرجة لتكونه تلك ھي اسمى دعوة = في حياتك . وليس علي

الثانية في الملكوت فقط .نك تعمل في خدمة المحطة , او انك تعمل كسكرتير (مساعد) , 
او انِك مباركة من � بتمييزِك ان تكوني ربة منزل .ايا كان ما دعاك � لتكونه فھو 

, انا لست ضمن اسمى دعوة لحياتك , وعلينا ان نفرح بد. من ان نشعر بالذنب " اوه 
الخدمة الكھنوتية (لست كاھنا) . علي ان اكون في تلك الخدمة . علي ان اعمل في عمل 

كھذا وكل ما الى ذلك "ھيي انت ! كن شاكرا .ن � قد اعفاك من الكثيرمن ا.لم و 
.      سى الذي يمر به القساوسة عادةالحرمان وا.  

ليه , انا على ما انا عليه بمشيئة � , وذلك ھو لذا فبولس فقط يعلن عن دعوته . ما انا ع
ما يھم . لسنوات طويلة كان لدي مشكلة صعبة , .نني التمست ان اكون " جوك , 
ا.نجيلي بمشيئة � " لكنني لم اكن . فا= لم يدعوني ابدا ان اكون مبشرا انجيليا , 

ازماً . وسعيي ان اصبح مبشرا انجيليا كان خطأ تماما , محبطا , ھ                               

التي كانت تدعي ان التبشير  ارتدت عن قالب الطائفة التي كنت فيه . عندما لم اصبح ا.
ا.نجيلي ھوأسمى دعوة من � , وان يكون الشخص كما جھزه � ليكون: جوك , 

. الى ذلك الوقت , _المعلم بمشيئة �. بذلك اختبرت المليء في خدمتي الكھنوتية القس
الخدمة كانت صعبة بالنسبة لي , طاحنة , وكانت بالضغط على النفس . حاولت ان اكون 
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شيئا لم يردني � ان اكونه , وتدري , ذلك اصعب شيء في العالم ان تحاول ان تكوت 
 شيئا لم يصنعك � لتكونه . 

م صحيحا" معرفة ما انت يقول الكتاب المقدس " تاكدوا من ان تكون دعوتكم واختيارك
حسب مشيئة � . .نه اذا انت حسب مشيئة � , سيكون لك فرح فيما انت عليه وما 

 تفعله , وعندما يصبح عملك سبب فرحك , فحينھا انت شخص سعيد . 

دائما اشجع الشباب ان يجدوا شيئا يستمتعون حقا في فعله ويتعلمون طريقة تجعل ذلك 
ندما يكون عملك سبب فرحك فانت شخص سعيد . اذا كان عملك كعمل يقيتھم . .نه ع

طاحنا لك , فحينھا انت شخص تعيس , .نك تكتشف ان ث4ثة ارباع حياتك تقضى في 
ساعات العمل , لذا ان كانت طاحنة و مجرد دفع الى ا.مام , وتحس " اوه , علي الذھاب 

خامسة " يا رجل ! انت ُتطحن في الى العمل اليوم . سأكون سعيدا عندما تأتي الساعة ال
 العمل بشكل ثابت . 

)1:1" بولس , الرسول بمشيئة � , الى القديسين في افسس " (  

قد تقول " ذلك يضعني خارجا " الجزء الوحيد الذي يجعلك خارجا عن ذلك ا.طار 
(القديسين) ھو كلمة " في افسس"  انه امر محزن , حقا , ان الكنيسة قامت بتخصيص 

قب " القديس " ببعض الناس لتشريف خاص , الكنيسة لم تجعل يوما احدا قديسا . � ل
ھو الذي يخلق القديسين , وليس الكنيسة . وبالنسبة الى � انتم كلكم قديسين اذا احببتموه 

وتبعتموه . وليس فقط لفئة معينة من المسيحين الخارقين , انه لقب شائع لھؤ.ء الذين 
ان ذلك يزعجك , فھا يؤمنون به . "القديس جارلس" انا اقبل اللقب , واذا كيحبون الرب و

الباقين ھناك .  ك معھو بولس يتقدم ويضم  

) 1:1" و المؤمنين في المسيح يسوع " (  

 ولھذا ھذه الرسالة لك ايضا . 

في  في ھذه ا.ية ا.ولى ُيَعِرف , حقا , نوعا ما النغمة ا.ساسية من الرسالة كلھا . وذلك
الكلمات " في يسوع المسيح " وھكذا حين تقرأ ھذه الرسالة , سيكون من المفيد جدا ان 

تحمل قلمك و تؤشر على كل ما فعله � .جلك في المسيح يسوع . ومن خ4ل المسيح . 
وستجد عبارات مثل " فيه " "به" "الذي به " " بواسطة الذي " " بواسطته" وكل ما انت 

في المسيح يسوع . وستجد تكرار ھذه العبارت في الرسالة . عليه و ما تملكه   

لذا ھذه ا.ية تصبح الكلمة ا.ساسية والمفتاحية التي تبين مغزى الرسالة , وھو يبين لك 
كل ما انت عليه , وكل ما فعله � .جلك , وكل ما سيفعله � .جلك , وكل ما يريد ان 
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ر على ھذه ا.يات خ4ل الدراسة للرسالة وذلك يفعله لك , في المسيح يسوع . لذا اش
 سيساعد في تثبيتھا في فكرك . 

)2: 1(" نعمة لكم وس4م من � ابينا والرب يسوع المسيح "   

نعمة وس4م , توأمان مترافقان , مرارا وتكرارا في العھد الجديد . ودائما بھذا التسلسل , 
ر او. نعمة � . .نك . تستطيع معرفة س4م � ما لم تختب  

طوال سنوات عشت في تجربتي المسيحية من دون ان اعرف س4م � في قلبي . .نني 
كنت في ع4قة عمل مع � , محاو. بجھد , ولم يكن لي س4م يوما . لم يكن لي يوما 

ضمان على خ4صي الى ان اكتشفت نعمة � . وبأكتشافي نعمة � , حينھا فقط ضمنت 
على ا.رجح احد ي , واختبرت س4م � , وكان ذلك عظيما . وأظن ان ذلك خ4ص

ا.سباب التي التي تجعلني اؤكد على نعمة � في تعليمي , .نھا جلبت س4م عميق 
 وبركة على حياتي .ختبرھا بعد خدمتي للرب لسنوات . 

ا.سم الث4ثي .  " من الرب يسوع المسيح " ا.ن ,كثير من الناس يعتقدون ان ذلك ھو
ليس كذلك . فأسمه يسوع . ھو باليونانية و للعبرانيين يدعى (يشوع) .فا.سم العبراني 
يشوع اسم معناه , او يأتي بمعنى (يھوا مخلص ) احد ا.سماء المركبة ليھوا . يشوع . 

ا.سم اليوناني ھو يسوع . وقد تم توجيھھم لينادونه بيسوع , .نه سيخلص شعبه من 
ايا . � مخلص , ادعوه يشوع , .نه سيخلص شعبه من خطاياھم . كلمة المسيح الخط

وھي بالعبرية (مسايا) وھي تخبر عن مھمته .انه المخلص الموعود من � , الممسوح 
,المسايا , و� ھو عنوانه . ا.ن , مشكلتنا ھي اننا نستخدمه كأسم له بد. من استخدامه 

يرا ما نستھين به و نستخدمه في .شيء . كثير من الناس يأخذون كعنوان له . ولھذا , كث
اسم � من دون اھمية. .نھم يستخدمون كلمة � كاسم له بد. من كونه عنوانا . فھذه 
الكلمة تعبر عن ع4قتي به . اذا كان ھو � فأنا اكون (دولوس) اكون العبد .انا العبد 

ذه الع4قة معه كأله وعبد .   المقيد . ومن المھم لي ان اؤسس ھ  

قال يسوع " لماذا تدعونني يا رب , يارب , و. تعملون بما اقوله لكم ؟ " ففي ذلك 
تضارب . فالبرغم من كونه تضاربا فالناس يدعونه با= مع ذلك . يطيعون ك4مه . 

ع4قة معه ولھذا من المھم ان ندرك ان ھذا عنوان له . وليس اسمه . واننا نأتي في ھذه ال
كأله .      " Tنك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و آمنت بقلبك أن � أقامه من ا.موات 

ا.عتراف  )10-9: 10(رومية خلصت Tن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخ4ص " 
بأن يسوع ھو � . لكن . يمكن ان يكون مجرد اعتراف فارغ , .ن كثير من بماذا ؟ 
يأتون في ذلك اليوم ويقولون " يارب يارب افتح لنا " وسيقول لھم " انا لم الناس س

 �اعرفكم ابدا , ماذا تقصدون يارب يارب ؟ لم تخدموني يوما " "اوه لكننا نناديك يا 
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طوال حياتنا ." "نعم , لكنكم لم تخدموني يوما" اللقب او العنوان , والع4قة , . تستھين 
ة . بھما او تأخذھما بخف  

 ا.ن بولس يدخل مباشرة في ا.شياء التي يريد ان يكلمھم عنھا . 

)3: 1( " مبارك � ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات"  

 وھنا تجد 

) 3: 1في المسيح (  

بشكل و .حظ , قبل كل شيء , انه يشكر � من اجل البركات الروحية . ھناك عدد وافر
كيف ان على  المادية . وھؤ.ء الذين يؤيدون ھيب من الك4م في الحقيقة عن البركات ر

قديسي � ان يختبروا كل ا.نواع من البركات الروحية والشھادات كلھا عن البركات 
(وھي شركة من )امواي(شركةالالروحية . احيانا . أَفِرق اذا ماكنت في اجتماع 

يعون بعض الشياء مدعين انھا لمجد � , ولكن الحقيقة مجموعة من المسيحين الذين يب
انھا مجرد ذريعة ل4غتناء من وراءھا, شركة مادية )  او في خدمة كنيسة لكثرة شھادة 

الناس عن البركات الروحية . بولس يشكر � على البركات الروحية . وعندما تسمع 
د يمكن ان يبين نضج ذلك الشخص شخصا يشكر � , ركز على ماذا يشكره. .نه بالتأكي

الروحي . فأذا كان الشخص يسير بالروح ومھتم با.مور الروحية , فسيشكر � على 
البركات الوحية . اما أذا كان الشخص ماديا ومھتم جدا با.مور المادية , فسيتحدث طوال 

الذين يعلنون الوقت عن البركات المادية . " لكن احذروا ھؤ.ء " يقول الكتاب المقدس " 
الغنى المادي , ابتعدوا من ھؤ.ء" فھو (بولس) يشكر � على  الى  ان التقوى تقود

 البركات الروحية . 

وسوف يقضي ا.صحاحات الث4ثة ا.ولى من افسس في تعداد ھذه البركات الروحية التي 
 لنا في يسوع المسيح . سوف يخبرك لث4ثة اصحاحات ما فعله � .جلك . 

عتقد ان من اكبر المشاكل في الكنيسة اليوم تظھر من حقيقة انھا دائما تقول للناس كيف ا
يجب عليھم ان يخدموا الرب. لقد نموت في ھذا النوع من الحمية . كل خدمة التحقت بھا 
, بدت , تقول لي كيف علي ان اخدم � كما يجب, ولم اكن اخدم � كما يجب لذا كنت 

ت بالدينونة بأستمرار , .نني كنت افشل . علي ان افعل اكثر = . تعيسا جدا , وشعر
علي ان افعل ھذا للرب , وذلك , علي ان افعل كل ا.شياء للرب .  كان ھناك الكثير 

اردت القيام به, لكنني كنت ضعيفا . كان علي ان اصلي اكثر , لذا اذھب في ليالي ا.حد 
ا.سبوع " لكنني لم اكن افعل . ثم احس بالذنب و اصلي قائ4 " يارب ساصلي اكثر ھذا 

, وفي ا.حد التالي اذھب واتوب لكوني لم اصلي كما يجب في ا.سبوع الماضي " 
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سافعل ذلك ا.سبوع القادم يارب " في كل ليلة احد كان ھناك توبة على فشل من ا.سبوع 
الكتاب المقدس اكثر الماضي . " علي ان اقرأ الكتاب المقدس اكثر " يارب , سوف اقرأ 

" لكنني لم اكن افعل . اردت ذلك . علي ان اشھد عن الرب اكثر . لكنني لم اكن افعل . 
دائما احسست بالذنب .نني كنت افشل فيما علي ان اكونه او افعله للرب . لم اكن اعرف 

كيف . طوال سنوات في خدمتي كنت اسير في المسار الذي نشأت عليه . الذي كبرت 
. كنت اقول للناس بأستمرار ان عليھم ان يفعلوا ما عليھم فعله للرب . عليه   

في السنوات ا.ولى العديدة كنت دائما نصف غاضب على الناس , .نني اردت ان اكون 
مبشرا انجيليا , .ن ذلك ما كانت الطائفة تعترف به . اردت ان ارى الناس يخلصون , 

رير الشھري الذي كنت اقدمه ھو عدد الناس .ن اول شيء كان علي ان اضعه في التق
الذين نالوا الخ4ص خ4ل الشھر . من الرھيب وضع ا.صفار ھناك . فالكھنة وا.ساقفة 
لن يعترفوا بك ابدا ما لم يكن ھناك مخلصين. ولھذا حضرت بعض اقوى برامج انجيلية 

قتنعون انه عليھم ان رائعة . اعني , انه كان يمكن لھذه البرامج ان تجعل اكثر الخطاة ي
يكرسوا حياتھم ليسوع المسيح , وكنت اذھب الى الكنيسة بھذه الوعظات الخارقة مع ھذه 
الرسالة المليئة بطاقة حيوية . اعني . يمكن .ي خاطيء ان يرفض ھذه الرسالة. و كنت 

أذھب الى الكنيسة , و أنظر حولي وأرى انه . يوجد خاطيء واحد في المكان . كنت 
رف الجميع باسمھم ا.ول . مالذي ستفعله ؟ . يوجد خاطئ واحد تعظه رسالتك القوية اع

. . استطيع تغيير الرسالة ا.ن . ليس لدي شيء اخر اعظه . علي ان اعظ رسالة 
الخ4ص القوية لكل ھؤ.ء القديسين . ذلك محبط. وكنت ادع احباطي يصبح معروفا 

افات على الرسالة , عن كيف انھم خيبوا ظن � بتحميلھا عليھم . كنت اضع بعض ا.ض
, بانه لو كانوا يفعلون ما عليه فعله لكانت الكنيسة مملوءة بالناس الليلة . خطاة ليسمعوا 

رسالة البشارة .  "كان عليك ان تأتي بجيرانك معك الليلة" وكنت حقا احملھا على 
. كنت احمل سوط الصليب على القديسين المساكين , فتحنى رؤوسھم , الى اسفل, اسفل 

ضھورھم . واضربھم . فشل كامل في سيرھم المسيحي . كنت اعظ رسالة الخ4ص 
 القوية ھذه لقديسين . وذلك ليس عاد. . 

ون بالذنب .وكنت ابدي اعجابي بعدم لذا طورت جمعا من المحبطين . قديسين مسيطر
 ا.مام . اوه, ليباركھممين الى . على ا.قل كنت اجعل الناس متقد تكريس حياتھم ليسوع

قد كرست كتابي ا.خير لھؤ.ء الناس الذين كنت راعيھم. ھؤ.ء القديسين لالرب . 
 ودة في كل مرة الى ذلك , انه لشيءحي كل احد . والعاالمباركين الذين تحملوا نو

ا مفاجيء حقا . تحنى رؤوسھم و يشعرون بالذنب , " نعم , لقد فشلت يارب . اوه , ان
ان اعمل اكثر .جلك . وأنا أعي انه علي ذلك . لكن , يارب , اسف حقا , يارب . علي 

. اعرف كيف . فھذا القس الغبي . يعلمني شيء سوى رسالة الخ4ص " كان ذلك حقا 
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خطئي . فأنا لم آخذھم ابعم من الخ4ص . لم اجلبھم الى السير بالروح , الى حياة الروح 
في الكلمة . , الى النمو والنضج   

معلما , تخلصت من المراسيم التبشيرية  -في احد ا.يام غير � خدمتي , اصبحت قسا
وبدأت بتغذية خرافه , لتقويتھم وكان ھناك تغيير مفاجىء في خدمتي . فحين توقفت عن 
ضرب الخراف وبدات بأطعامھم , بدات الخراف تتقوى , بدأت تصبح صحية , اوتدري 

ا اصبحت اقوى وأصْح , بدأت تنتج, اصبح ا.ن لديھم شيء يشاركون ماذا حدث ؟ عندم
به مع جيرانھم . فيسوع اصبح حياتھم . فالشھادة لم تعد شيئا يقومون به , بل شيئا 

تاثير  اصبحوه . تغيرت حياتھم بقوة كلمة � وقوة الروح القدس . اصبحوا شھودا , و
جيرانھم يأتون ويخلصون . وبدات الكنيسة  ذلك كان ان الشھادة وصلت الى الجوار, وبدأ

 تتبارك وتنمو . 

فالكنيسة بقيت تؤكد على مالذي عليك فعله = كثيرا , الكتاب المقدس . يؤكد على ذلك . 
الكتاب المقدس يؤكد على ما فعله � .جلك . " مبارك � الذي باركنا بكل بركة روحية 

قول لك مالذي فعله � .جلك . وليس انه قد قال " وھو ا.ن يستغرق ث4ثة اصحاحات لي
لك في ا.صحاحات ما الذي فعله .جلك ثم يستدير قائ4 " وا.ن ِسر كما تستحق ھذه 

الدعوة العظيمة " فھو . يقول لك مالذي عليك فعله = ا. عندما , وقبل كل شيء , 
ا حدث العكس, .نه . يمكنك تأسيس ما فعله � .جلك فيك. سيكون ترتيبا خاطئا اذا م

تعبير اخر , عمل � ون ما فعله � .جلنا او. . بان تصبح ما يجب ان تكون عليه من د
 يجب ان يحدث او. في حياتي . 

قبل ما يجب وفي العھد الجديد , الترتيب يكون بتلك الطريقة دائما . لن تجد العكس ابدا . 
� .جلك . "اشكر � " يقول بطرس , " الذي حسب  عليك فعله = ھناك دائما ما فعله

رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي, بقيامة يسوع المسيح من ا.موات لميراث . يفنى 
و. يتدنس و. يضمحل محفوظ في السماوات Tجلكم , أنتم الذين بقوة � محروسون 

=, فقد ولدنا ثانية لھذا الرجاء الحي .ن . كل ھذا فعله � .جلك . شكرا  )5-3: 1بطرس 1(,"
يسوع قام من ا.موات . ذلك كله فعله � .جلك . لدينا ميراث ,. يفنى و. يتدنس ,و. يضمحل . 
 ذلك كله ھو ما فعله � لك . محفوظا لك في السماء محروسا بقوة � , انه � ھو الذي يحفظك . 

عل شيئا؟" نعم , من خ4ل ا.يمان فقط امن . ذلك كل ما حسنا , تقول " اليس علي ان اف
ھو مطلوب . لك ان تؤمن بالعمل الذي قام به .جلك . وھكذا نسعى لنتبع نھج العھد 

 الجديد , معلنين عظمة اعمال � .جلنا . 

ربنا يسوع المسيح , الذي باركنا بكل بركة روحية ,في السماويات في  مبارك � ابو
)4: 1سيح يسوع . وا.ن يبدأ " كما اختارنا فيه " (يسوع الم  
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� اختارني . وذلك يبھجني . كان ذلك يخيفني قب4 . وكنت اجادله . ليس من العدل ان 
يختار � . لم احب مبدأ ا.ختيار ا.لھي . . اعرف لماذا لم اؤمن.من ناحية انه اختارني 

سعيد ان � اعطاني حرية اختيار . فأنا  .لكن بشكل ما عقلي كان يصارع مع ذلك . انا
 �اقدر قدرة ا.ختيار ھذه . وادرك المسؤولية الرائعة التي تأتي منه . لكنني سعيد ان 

اعطاني فرصة اختيار الشخص الذي اريد تمضية بقية حياتي معه . كنت ساكره جدا ان 
لك الحق = , يا= , ليس لك يرمى علي احد رميا . فانا اقدر ذلك ا.ختيار . لكنني انكر ذ
 الحق في اختيار الشخص الذي تريد ان تقضي ا.بدية معه . 

بولس قد وضع ذلك على قمة .ئحته . وبرايي ذلك  " كما اختارنا فيه " انه لمن المثير ان
مناسب جدا . قمة .ئحتنا يجب ان تبدأ بحقيقة ان � اختارنا . يا لھا من بركة , كم ھي 

يمة ان � قد اختارني انا .قضي ا.بدية معه . ا.ن الشيء الرائع ھو , عندما بركة عظ
اختارني � , وھذا يعطي فكرة واضحة عن الموضوع برمته , اختارنا فيه قبل تأسيس 

) 4: 1" ( . العالم  

,  ا.ن � لم يختارني ا. بعد ان قررت ان انظف افعالي وحياتي .جله . لم يقل � " اوه
حسنا , سوف اختاره " � اختارني قبل تأسيس العالم . ا.ن ذلك يعطيني الفكرة من 

اختيار � . فأختياره لي قبل تأسيس العالم قد جاء من اختارني حسب معرفته المسبقة . 
.ن � لديه المعرفة في كل شيء , فھو . يتعلم شيئا جديدا ابدا . اذا كان يستطيع ان 

, فھو .يعلم كل ا.شياء . يقول يعقوب " كل ا.مور معلمومة عنده منذ البدء "  يتعلم شيئا
  .اذا ذلك حسب علمه , .نه علم ذلك مقدما . انه اختارني حسب اساسيات معرفته المسبقة

ا.ن , ھنا لدينا صعوبة في مفھوم المعرفة المسبقة = والقضاء والقدر , وا.ختيار , و 
دينا مشكلة .نه . يمكننا ان نفكر بتلك القدرة. او بذلك ا.متياز , . بد المختارين فيه . ل

انه... انا . اعرف حتى اذا ما كان عليك ان تفكر في ذلك ا.متياز . وعلى اساس ما 
 يعرفه � , فمن البداية قد قام باختياراته. 

. وعلمت بالضبط ا.ن تخيل لو ان لديك القدرة على  معرفة كل ا.شياء قبل حدوثھا 
كيف ستؤول ا.مور. لكنت بالتأكيد استطعت ان تعود وتحسن موقفك, اليس كذلك ؟ لقد 

قمت ببعض ا.ختيارات في حياتي ندمت كثيرا عليھا فيما بعد . لقد قمت ببعض القرارات 
الخاطئة . ُخِدعت بسرعة كبيرة. اوه , لو كان فقط لدي المعرفة المسبقة عند اتخاذ 

ا كنت .ختار الفاشلة منھا . كان ذلك ليكون غبيا جدا ان اختار الفاشلة منھا قراراتي م
اليس كذلك ؟ لو كنت تعلم مسبقا . لو كنت تعلم من سيفوز في لعبة كرة القدم . او 

ا.فضل من ذلك , ان تذھب الى حلبات السباقات مع ھذه المعرفة المسبقة. تخيل مالذي 
فة المسبقة , معرفة ما الذي سيفعله كل حصان في الحلبة , كان يمكنك فعله , ممتلكا المعر
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وان تذھب الى حلبات السباق مع ھذا النوع من المعرفة. ا.ن , لو كنت تستطيع ھل 
تعتقد انك كنت ستذھب وتختار البطاقة الخاسرة؟ . اعرف مالذي تفعله في حلبات السباق 

علت . .نك كنت ستختار الفائزة . اكنت ستختار المجموعة الخاسرة ؟ لكنت غبيا لو ف
منھا .نك تعرف مسبقا من سيفوز في السباق . ما الذي ستكونه النتيجة .وھكذا انت تقوم 
با.ختيار المتنبأ به على اساس النتيجة , .نك تعلم مسبقا ماالذي ستكونه. فذلك معناه فقط 

 انك استعملت دماغك . 

ي. .نه . يختار الفاشلين . � اختار فقط ا.ن ذلك ما يبھجني في ان اختيار � ل
الرابحين . وبحسب حقيقة انه قد تم اختياري , فذلك يؤكد انني سوف افوز . مختار من 

قبله قبل تأسيس العالم . احصل على راحة عظيمة من ذلك . قد تقول , "حسنا , ليس 
�فھو ايضا قد اختار  يستطيع ا.ختيار , .نه اذا اختار من سوف يخلص , منصفا ان 

من سوف يفنى ايضا " . يعني ا.مر كذلك ,اليس كذلك ؟ انت تضيف على ا.يات 
 الكتابية . حسنا , ذلك افتراض طبيعي . وليس بالضرورة . 

حقيقة ان � يعلم مسبقا من ھم الذين سيخلصون واختارھم . يعني انه يعوق دخول اي 
فليأت , ومن يرد فليأخذ ماء حياٍة مجاناً شخص . .ن الكتاب يقول " ومن يعطش 

وليس ھناك من جاء الى الرب والرب اعاده . يقول � " حسنا , دعني  . )17: 22"(رؤيا
ارى .انا اسف , اسمك ليس على ال4ئحة . مؤسف جدا , تبدو شخصا طيبا . احب ان 

كنك ان تخلص" اخلصك ,لكن كان ھناك خطأ في السج4ت في مكان ما . اعتقد انه . يم
القضاء والقدر , وا.ختيار ا.لھي . تعوق احدا . تقول " لكنني اعتقد انني . احب ان 

� يقدر ان يقوم بھذه ا.ختيارات . .نه , ماذا لو لم يخترني؟" حسنا , كيف تعرف انه لم 
يخترك ؟ "حسنا , لست مسيحيا" , حسنا , لم لست لست مسيحيا؟ " حسنا, . اريد ان 
اصبح " حسنا حينھا , ربما � لم يخترك وذلك محزن نوعا . ولكن يمكنك ان تعرف 

فيما اذا كان قد اختارك ام . وذلك من خ4ل قبول يسوع المسيح وسوف تكتشف انه قد 
اختارك قبل تأسيس العالم. ترى , انه اذا كان ھناك اي سؤال , تستطيع ان تجيب عليه 

" يارب, تعال الى حياتي . انا سأصبح مسيحيا. سوف اصبح الليلة. يمكنك فقط ان تقول 
تابعا ليسوع المسيح " وسوف تكتشف في الدقيقة التي تفعل فيھا ذلك ,ان � قد اختارك 

منذ تأسيس العالم . فھو يقول " لقد كنت انتظر ھذا منك , عظيم ان تكون معي على 
, ھا انت ذا . كنت اعرف تماما المائدة , ھيا تعال " وعدھا سوف يريك " انا اخترتك

 الوقت الذي فيه ستأتي , والموقف كله . ھا ھو ذا , انت مختار من قبل تأسيس العالم . " 

" نعم ,لكن ماذا لو لم ارد ان آتي ؟" حسنا حينھا مرة اخرى اقول لك , الموضوع صعب 
اك فرصة , و� قد , لكن . يمكنك ان تلوم � . .ن � قد فتح الباب لك , و� اعط

مازال قد ترك الباب مفتوحا  لك  ك الناس , ا. انهتي.لذا مع ان � قد اختار اولئدعاك لتأ
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ليصبح ا.مر من اختيارك ايضا . مع ان � يعرف مسبقا ا.ختيار الذي ستقوم به. لكنه 
كل فرد منا انت من يقوم با.ختيار , لكن � في كل حكمته يعرف مالذي سيكون اختيار 

 , لكنه لم يقم با.ختيار عنك. ھو فقط يعرف مقدما ماذا ستختار . 

) 4: 1لقد تم اختيارنا من قبل تأسيس العالم ," لنكون قديسين وب4 لوم قدامه في المحبة" (  

اه يا= ,ساعدني...مازال امامنا اصحاحين وانا ما زلت في النقطة ا.ولى. لكن كل عدد 
وغنيا . انه فقط من الصعب جدا المرور بھا مرور الكرام . يفتح بعدا جديدا   

مالذي اختاره � لك ؟ لقد اختار ان تقف امامه مقدسا وب4 لوم . في يھوذا نقرأ "والقادر 
في يوم ) 22(يھوذا ان يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم امام مجده ب4 عيب في ا.بتھاج"

و� سوف ينطر الي ,وسوف يخطو تقيما من ا.يام سوف ينادى اسمي , وسوف اقف مس
" في المسيح , مقدسا , وب4 عيب . "انه يا ابتاه ھذا احد اتباعي  "يسوع الى ا.مام ويقول

بريء يا ابتي . وھو ب4 عيب . انه كامل ." سوف يقدمني على انني كامل . كيف؟ .نه 
ة الكاملة . من دون عيب, سيقدمني فيه .انه في يسوع المسيح لدي الحق ان اقف ھذه الوقف

مقدس . فذلك ليس انا , وذلك ليس عملي , وذلك ليس جھدي , بذلك الشكل سوف 
 يستقبلني � في المسيح يسوع . 

بتلك الطريقة سوف يقدمني يسوع الى �, .نه ازال كل عيوبي , لقد ازال كل خطاياي , 
مني في بره . .نه � جعله خطية وقد دفع الثمن عني ونال العقوبة بد. مني . وسوف يقد

 .جلنا , الذي لم يعرف الخطية ابدا . لعلنا نصبح بارين = من خ4له . 

) = خطط مسبقة لحياتنا . 5: 1" اذ سبق فعيننا " (  

ا.ن ,كما مررنا برومية , لقد اشرنا الى حقيقة اننا متبنين  )5: 1"للتبني كأو.د له " (
ا.بن الوحيد = , ولكن � قد عيننا لنكون او.د بالتبني بيسوع  كأو.د = . يسوع ھو

 المسيح . 

) ا.ن , ھذه عبارة ستجدھا تتكر كثيرا , وھي عبارة مھمة 5: 1"حسب مسرة مشيئته " (
 يجب ان ُتفھم . "مسرة مشيئته " . 

د والكرامة "انت مستحق ايھا الرب ان تاخذ المج. يعلن الشيوخ = 11: 4 في رؤيا يوحنا
والقدرة .نك انت خلقت كل ا.شياء وھي بارادتك كائنة وخلقت " لمسرة مشيئته .خلقك 
� . وقد سبق فعينك لتصبح ابنا له لعله يتلقى فرحا من طاعتك الكاملة لمشيئته . لعلك 

 تكون امينا , ابنا مطيعا يجعل اباه يفتخر به .  
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� , القديسين الذين كانوا ھناك . اتذكر ؟ كان ابناء اتذكر حين كان ايوب ھناك ُيَتَھم امام 
� ھناك  �. كيف ان ابليس دخل معھم وقال " ھيي , اين كنت يا يقدمون انفسھم امام 

رجل ؟ لقد كنت اتجول في ا.رض . اوه ھل .حظت عبدك ايوب ؟ رجل صالح , اليس 
كنك وضعت سياجا حوله . . كذلك ؟ كامل , مستقيم , يحب الخير . ويكره الشر . ل

استطيع ا.قتراب منه . وقد باركت ذلك الرجل كثيرا , فھو غني جدا . من منھم لن 
يخدمك اذا لم تعطه كل ا.شياء ؟ أيا كان سيخدمك . فھو . يحبك حقا . ھو فقط يحب 
ا.كراميات التي يتلقاھا منك . دعني على ذلك الرجل وسترى انني استطيع ان اجعله 

نك في وجھك . " يلع  

قال � " حسنا, ليكن لك ذلك لكن . تمس حياته " , وعندھا بدأ ايوب يدخل في عملية 
التجريد ,العائلة , الممتلكات , ا.صدقاء . وفي مرة اخرى جاء او.د � يقدمون انفسھم 

في امام � جاء ابليس ايضا معھم . وقال له � " اين كنت ؟" فقال ابليس " اجول 
ا.رض " "حسنا, ھل رأيت عبدي ايوب ؟" بعد ان جرده ابليس من كل شيء , وقع على 

ا.رض عريانا ,محروما, وقال " عريانا اتيت الى الدنيا , اخرج منھا عريانا , الرب 
يعطي والرب يأخذ . مبارك اسم الرب " وفي كل الظروف التي مر بھا لم يلعن � . او 

� يحتك به ويقول " ھل رأيت عبدي ايوب ؟ الرجل يحب � .  يتھم � بحماقة .ا.ن
ويكره الشر . ھذا ولدي " كان � فخورا. وسعيدا, وذلك ما يرغب � بفعله في حياتك , 

 ان يفرح بمحبتك و طاعتك له . 

)6: 1" حسب مسرة مشيئته " "لمدح مجد نعمته " (  

 لعل � يتلقى الفرح و العظمة من نعمته.

)6: 1" ( ."التي انعم بھا علينا  

) 6: 1والنعمة التالية " في المحبوب " (  

� قبلني في المسيح . ا.ن , ليس لدي اي قبول امام � من نفسي . . يمكنني الذھاب 
الى ا.على والقول " ھيى , يا �. انا جوك سميث , وھذه ھي بطاقتي , واريد بھا . 

نني حقا حاولت " . قبول لدي من نفسي . انا فقط مقبول في اريدك انت ان تقبلني , .
المسيح , مقبول في المحبوب . حين اقف امام �. سوف اقف امامه في المسيح , وبھذا 

 سوف اكون مقبو. في المحبوب . 

)7: 1" الذي فيه لنا الفداء بدمه " (  

دمه . لذا البركة القادمة . في من , في المسيح الذي لنا الفداء ب  
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)7: 1" غفران الخطايا ,حسب غنى نعمته" (  

تقيربا تحدثت عن الموضوع ھذا الصباح. سوف احاول ان . استسلم .غراء التحدث عن 
الموضوع الليلة . الذي لنا الفداء بدمه, فكرة الفداء ھي تثمين الشيء .سترجاعه . الفكرة 

. تم بيعه في العبودية . لعدم  ھنا ھي تثمين عبد في السوق . يستطيع دفع ثمن ديونه
قدرته على دفع ديونه . وا.ن جاء احدھم ودفع دينه عنه , افتداه . لقد استوفيت دينا لم 

اكن املكه . لقد كنت مباعا في عبودية الخطيئة . لكن يسوع دفع الدين الذي كان علي . 
فورا لدم يسوع المسيح . لقد افتداني . من العبودية التي في الجسد لعلي اصبح ابنا = , مغ

 اوه , ياللعظمة , غفران خطاياي من خ4ل غنى نعمته . 

" التي اجزلھا (التي نعمته اجزلتھا لنا) لنا بكل حكمة وفطنة , اذ عرفنا بسر مشيئته 
)9-8: 1,حسب مسرته التي قصدھا في نفسه " (  

ما ھي ؟ ان المسيح فيك مرة اخرى ,مسرة � , مقصد � . وبھذا اعلن لنا سر مشيئته . 
 ھو املك في المجد . 

)10: 1" لتدبير مليء ا.زمنة " (  

 تلك ھي , عندما تكتمل دائرة الزمن كلھا و تاريخ ا.نسان ينتھي ,

)10 :1(" ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما في على ا.رض , في ذاك "   

اعته وفي خضوع ليسوع المسيح . رغبة � في جلب كل الكون معا مرة اخرى الى ط
في البدء خلق � السماوات و ا.رض . كان ھناك حكومة واحدة فقط = . حكومة النور 

والحياة , وكل مخلوق في الكون خلقه � كان في تناغم معه وتحت أمرته. وكان ذلك 
 جمي4 , كون عظيم من النور والحياة.  

ت � الذي كان كام4 في الجمال كام4 في الحكمة لكن في يوم من ا.يام , احد مخلوقا
وحكيما في كل طرقه , قرر ان يصبح مساويا = . اراد ان يتوج نفسه على الم4ئكة 

ا.خرين , واراد ان يصبح مثله مثل � .وفي تلك الثورة ضد ارادة �  من ھناك اتت 
لموت . حكومة في خصومة حكومة اخرى في الكون. رئيسھا ابليس , حكومة الظلمة وا

 صراع الخيرمع الحكومة ا.ولى , في ثورة ضد ا.ولى , وھكذا بدأ الصراع في الكون 
. الشر ضد   

ولقد وصلنا الى وقت , ولدنا على كوكب ا.رض ھذا , والذي يبدو انھا اصبحت نوعا ما 
مركز الصراع . ونحن مولودون في صراع روحي . وحتى في داخلنا نختبر صراع 

الخير الذي اريد فعله غالبا . افعله , والذي . يجب علي ان افعله , اجد نفسي فيه . و 
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ھكذا اجد نفسي في صراع مع الخير والشر . وانظر حولي الى العالم المنھك . وارى في 
ھذا الصراع تداعيات محزنة . ارى المعاناة . وارى الحروب , ارى نزاعات . كلھا 

ل = . ووجد ا.نسان في ھذا العصيان . وعدم العيش بحسب � ناتجة من العصيان ا.و
يبدأ بالعيش بحسب العالم . .نه كما نرنم " محبة , محبة , ھذه ھي دعوتك , احب قريبك 

كما تحب نفسك " ھذه ھي وصية الرب . ولكن ا.نسان . يعيش حسب ھذا المقياس . 
الم من حولنا . كان من الممكن ان ُيَحَل ولھذا , يتواجد صراع . ولھذا ھناك بؤس في الع

 كل ھذا اذا فقط بدأنا بالعيش كما يسألنا � ان نعيش . 

لكن في يوم من ا.يام . شكرا = , ففي يوم من ا.يام سوف يطرح ابليس في الجحيم وكل 
أبعد من أبعد مجرة ، الذين اختاروا العصيان معه, سيطرحون خارجا في الظلمة , 

. محبي الظ'م بد% من النور , الكون فيلى الظلمة السحيقة وراء أي ضوء للخروج ا
 فآواھم هللا في ظلمة ابدية . 

وفي كون � ھذا , مرة اخرى ستسود حكومة واحدة . وسوف يجمع � بعد تمام ا.زمنة 
كل ا.شياء معا في المسيح . والكل ھنا سيصبح تحت امرته . عائشين في عالم , في كون 

مليء بس4م ومجد . الكل في تناغم معه .الكل في توافق معه مرة اخرى . كم سيكون 
 عظيما ذلك الكون.    

اتدري , ماكان ھذا العالم مكانا سيئا لو لم تكن ھناك خطيئة . لقد رايت اماكن جميلة . لو 
غوص انه لم ُيفَسد من قبل ا.نسان , لوجدت فيه اماكن جميلة بروعة , لقد قمت برحلة 

مسحورا بالمرجان , وبا.سماك المختلفة ا.نواع , ثم  في بعض ا.ماكن الجميلة بروعة .
ارى بعض علب البيرة , فافكر في نفسي ," يا لھا من مأساة ھنا في المحيط . شخص 
غير مراعي فقط يلوث , ويرمي بالفض4ت " يبدو ان  ل4نسان القابلية على رمي كل 

ظيما للعيش حيث الكل خاضعا ليسوع المسيح . عندما تتم شيء . كم سيكون عالما ع
 ا.زمنة , ستكتمل الدائرة , و� سوف يعيد كل شيء مرة اخرة معا في واحد في المسيح. 

 " � " حتى في 

)11: 1" الذي فيه ايضا نلنا نصيبا " (  

و.د � , غير قابل للفساد ,غير مدنس ,و . يت4شى, محفوظا لك في السماء. لو نحن ا
فحينھا نحن ورثة = و مشتركين بالورث مع يسوع المسيح . وانه في يسوع المسيح لدي 

ھذا الحق في ان أِرث العظيم , والملكوت ا.بدية = و غنى تلك المملكة . ھم لي , 
 وسوف اتمتع بھم , في عالم ب4 نھاية . 

 " الذي فيه ايضا نلنا نصيبا,"
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)11: 1( د الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته "" معينين سابقا حسب قص  

� ليس مضطرا ليسال نصيحة استشارية من احد . يفعل كل شيء حسب مشيئته ھو . 
اھدافه التي وضعھا , سوف تتمم . اھداف � . يمكن ان ُتھَزم . الذي يريده � سوف 

شكر �  على مشيئته . يصير . اشكر � انه اراد ان اشاركه في عظمة ملكوته. اوه ا
 ا.ھداف ا.بدية التي وضعھا � والتي منه بحسب مشورة مشيئته الخاصة . 

)12: 1" (." لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح   

عندما تثق بأبنه يسوع , يقول � " اوه, انظر اليھم , انظر الى الثقة التي لديھم " ا.ن , 
لمرات تمتحن ھذه الثقة . ھل سأثق بيسوع المسيح عنما تسوء ا.مور ؟ ھل في كثير من ا

اثق به فقط عندما تكون ا.مور وردية وتسير بشكل رائع ؟ فمث4 اقول " اوه , يا رجل , 
الحياة حلوة . الحياة رائعة . يا= , انا اثق بك في كل شيء ." لكن ھل اثق به عندما 

ه فقط عندما استطيع ان افھم مالذي يفعله ؟ ھل استطيع تصبح ا.مور صعبة ؟ ھل اثق ب
ان اثق به عندما . افھم ؟ ا.ن, في كثير من المرات يضعني � في اماكن . افھمھا 
ليرى اذا ماكنت ثقتي حقيقية . وعندما اثق به في ھذه ا.ماكن المظلمة , في مواقف 

المواقف , فذلك يجلب تعظيما اكبر  المعاناة , في موقف التساؤل . عندما اثق به في ھذه
 لنعمته من الوقت الذي اثق به فقط في ا.وقات الجيدة . ثقتي بيسوع . 

"الذي فيه ايضا انتم ,اذ سمعتم كلمة الحق ,انجيل خ4صكم , الذي فيه ايضا أنتم , أذ 
) 13: 1" (.  آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس  

ث كانت البضائع تاتي من الجزء الشرقي من العالم . ا.ن , افسس كانت ميناءا رئيسيا حي
فكان التجار ياتون من روما الى سوق افسس الكبير , اسواق الجملة, ليبيعوا ھذه البضائع 
من الشرق . حينھا كانوا يضعونھا في قفص , و ثم كانوا يضعون اختامھم على القفص . 

وقيع , وكانوا يضغطون خاتمھم بالشمع . وكل واحد كان لديه خاتمه الخاص , خاتم الت
على الشمع . كان ذلك ختم التجار . كانوا يضعون بضاعتھم التي في ا.قفاص والمختومة 

بخاتمھم بالشمع على سفن , وثم تبحر السفن الى (بوتيولي) التي كانت المرفأ في روما 
ك يبحثون انذاك . وحين كان التجار يصلون الى بوتيولي , كان خدامھم الذين كانوا ھنا

في البضائع التي وصلت ويقولون " ھناك , ھناك " و يجلبون التي تعود الى سيدھم 
التاجر والمختومة بختمه. كانت تلك الع4مة على الملكية , تلك لي , تلك تعود الي , تلك 

 ملك لي , عليھا ختم خاتمي . كانت تلك ع4مة على الملكية . 

بعد ان وثقت به . فقام بخطوة اخرى , وضع ختم  � اشتراك . بعد ان آمنت بيسوع ,
الملكية الذي يعود له علي . سأقول لك ما سيجعلك تشعر با.من . ان � قد ختمني . انا 
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ملك له , انا انتمي الى � . لدي ختم � على حياتي , روحه القدوس الذي اعطاني اياه 
 ھو ختم الملكية =. 

القدوس ذاك. الذي به ختمنا بروح الوعد  

)14: 1"الذي ھو عربون ميراثنا , لفداء المقتنى , لمدح مجده " (  

 او , انه ھو الدفعة .

اضع اع4نا في الصحيفة . سابيع سيارتي , فتأتي وتقول "تعجبني تلك السيارة . اريد 
شراءھا , يجب ان اذھب الى البنك واجلب النقود " واقول " ھل تريد حقا ان تشتريھا ؟"  

نعم , اريد شراءھا , لكن علي الذھاب الى البنك او. لجلب المال " "حسنا , اعطني " 
وديعة " "اوه , . ,. , سوف اشتريھا. فقط ثق بك4مي " "., . , اريد وديعة , .نه قد 
يأتي شخص ما خ4ل خمس دقائق ويعرض علي نقدا ولديه المال في يده , و. اريد ان 

ان تأتي , .نك قد تغير رأيك في الطريق الى البنك , او قد . ابقي السيارة لك الى 
يعطيك البنك المال . أرأيت , حينھا قد ارفض مشتريا محتم4 وانا احاول ان ابقيھا لك . 

انت تريدني ان ابقي السيارة لك , وانا اريد وديعة. اعطني الوديعة  لذا اريد وديعة
 وستصبح السيارة لك .   

يسمى بنقود الجدية, والتي تعني انني حقا جاد في الشراء, انا جاد في الوديعة ھي ما 
رغبتي في شراء سيارتك . او انك تظھر انك جاد في نيتك في انك تريد شراء سيارتي,  
 و كما يبدو ان ھذه الحالة تنقلب . الوديعة تتضمن انك تنوي ا.ستمرار في عملية الشراء. 

قد ثمنني. لقد استردني من خ4ل يسوع المسيح . لقد ا.ن , � وضع وديعته علي . ل
ختمني , وضع ع4مة الملكية علي , وقد دفع الثمن, الوديعة, الى ذلك اليوم الذي فيه 

يأخذني الى ملكوته العظيم ويتم الفداء . ت4حظ , ان ھذا الجسد لم يفتدى بعد . لدي روح 
يت4شى الى قطع صغيرة ,لكن لدي  مفتدية تعيش في جسد فاسد . ھذا الجسد يبلى , سوف

روح مفداة . وانا انتظر افتداء الجسد . ذلك ھو , الجسد الجديد الذي املكه , الذي ھو 
ھيكل � , غير مصنوع بأيدي , ابدي في السماوات,في ذلك المكان , عندما ادخل الى 

. لذا , الى  الجسد الجديد و اكون في محضر الرب , افتدائي سوف يكمل عند تلك النقطة
ان يحدث ذلك, سوف يظھر � لك انه جاد و صادق في قصده في افتداءك , انه يعطيك 

الوديعة ,الدفعة ا.ولى من الروح القدس , التي ھي عربون ميراثنا الى حين افتداء 
 الملكية المشتراة . 

)14: 1" لمدح مجده " (  
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ما اكون ھناك معه في ملكوته في يوم من ا.يام سوف يكمل � اجراء خ4صي , عند
 العظيم . 

" لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بأيمانكم بالرب يسوع نحو جميع القديسين , . ازال شاكرا 
)16-15: 1.جلكم ,ذاكرا اياكم في صلواتي " (  

ھذه ھي الص4ة ا.ولى من صلوات بولس ا.ثنتين التي ص4ھا ل4فسسين. وأحد ا.شياء 
ات بولس ھي الصراحة . والشيء الذي اعتقد انه ضعف في الص4ة التي احبھا في صلو

في كثير من ا.حيان , ھو قلة الصراحة في الص4ة . اعتقد اننا في كثير من ا.حيان 
نصلي ل4شياء التي ھي عوارض وليس لب الشيء نفسه . ھا ھو جون , لديه مشكلة 

ون لئ4 يشرب بعد . انه يدمر شرب مريعة . لقد اصبح مدمنا . " اوه يا الھي, ساعد ج
حياته , انه يسير الى قعر ا.نابيب. انه يشرب . يا رب , ساعده ا. يشرب بعد ا.ن " 
وھكذا يصبح جون خطئا وقورا . يشرب . بد. من خاطئا سكيرا . مالذي حصل عليه 
. بعيدا عن الوقار ؟ فحاجته الحقيقية ھي الخ4ص . لكنك ترى , فنحن نصلي ل4عراض   

اذا ذھبت الى طبيب يعالج فقط ا.عراض, سوف يكون دجا.. "دكتور, لدي دوار و الم 
متكرر في الراس.ويبدو ان الضغط يتصاعد" "حسنا, ھاَك خذ بعض ا.سبرين" بعد 

شھرين, "دكتور , ا.سبرين . يفيدني.   ويبدو ان الضغط يتصاعد اكثر واحس بنوبات 
وف اعطيك ديمارول . تحتاج الى شيء اكثر قوة "دوار وا.ن يغمى علي " "حسنا س  

واذا استمر فقط في ع4ج ا.عراض بينما لديك ورم في الدماغ يتطور ويسبب ضغطا , 
 فھو دجال . 

لكن غالبا , ونحن نصلي في المواقف, نصلي فقط من اجل ا.عراض . نحن . نصل الى 
الى اللب , فنحن فغالبا ما نسأل �  اللب . اعتقد انه من المھم في الص4ة ان نأتي مباشرة
 أن يعالج ا.عراض, من دون الوصول الى المسبب . 

مثل الشخص الذي كان يتحدث في ليلة السبت في اجتماع الشھادة عن كيفية تورطه في 
شباك الخطيئة ھذا ا.سبوع " و اوه , انا مصمم .عيش للمسيح , لكن الخطيئة بدأت 

اما فيھا وقعت مجددا . اوه , اتي الليلة و اتوب " وكل ليلة تنسج خيوطھا و تورطت تم
سبت ليخبر شھادته , مقبوضا عليه  في ھذه الشبكة , قد ورطتني و وقعت مرة اخرى. 

واخيرا , في مرة قام الشاب واعطى شھادته فقام شخص اخر من الحضور وقال " اوه يا 
نفسھا .  � , اقتل العنكبوت " ذلك ھو الوصول الى المشكلة  
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فنحن غالبا ما نتعامل فقط مع سطحية المشكلة بد. من المجيء الى قلب المشكلة .كان 
بولس في صلواته دائما يأتي الى قلب المشكلة , ولھذا احب صلوات بولس . مالذي 

 يصليه .جلھم ؟ او. وقبل كل شيء , 

ا.ع4ن في معرفته " " كي يعطيكن اله ربنا يسوع المسيح , ابو المجد , لروح الحكمة و
)1 :17 (  

احد اكثر اھم ا.شياء التي يمكننا ان نمتلكھا ھو المعرفة الحقيقية = . ھناك الكثير من 
المفاھيم الخاطئة بخصوص � . . يمكنك ان تتعرف على � من خ4ل البحث. ذلك ما 

. لقد اظھر � نفسه  قاله اليفاز صديق ايوب " من يقدر بالبحث ان يجد �؟ " . تستطيع
,و فقط من خ4ل اظھاره تستطيع حقا ان تعرف � ,و فقط من خ4ل استنارة الروح 

القدس لقلبك لذلك ا.ظھار يمكنك ان تفھم � . . يمكنك من خ4ل بحث فكري ان تفھم 
به � . يتطلب ا.مر اظھارا من روح � . . احد يستطيع ان يأتي الى ا.ب مالم يجل

الروح . .يمكن .حد حتى ان يفھم ا.ب , الشخص ا.عتيادي . يمكنه ان يفھم امور 
الروح. و. يمكنه ان يعرفھا ايضا, وھم . يميزون روحيا . � روح , واولئك الذي 

يعبدوه يجب ان يعبدونه بالروح والحق. وذلك استحالة بالنسبة للشخص العادي . يحتاج 
روح في قلبي, روح ا.ع4ن في الحكمة والمعرفة في فھم � . ا.مر الى ان يعمل ال

وبولس يصلي ان يظھر � نفسه لھم بالروح القدس . تلك ھي المساعدة الوحيدة وا.مل 
 الوحيد الذي لي .عرف � , انه من خ4ل اظھار الروح القدس .  

) 18: 1اء دعوته "(" مستنيرة عيون اذھانكم (بعد ان افھم �) لتعلمواما ھو رج  

تذكر ان اول شيء تحمس له بولس , كان انه تم اختياره فيه (الرب يسوع) . اوه, لو انك 
تعرف الرجاء الذي للذين دعاھم � ليصبحوا او.دا له . ماكنت ستواجه مشكلة مع 

الموت مجددا ابدا ,ابدا, ابدا . ماكنت ستخاف الموت ابدا . وماكنت ستحزن ابدا على 
احد او.د � , لو كنت تعرف ما ھو رجاء دعوتنا .لدينا مفھوم خاص عن الموت  موت

" اوه , يا ل4سف , لقد كان شابا . كان لديه الكثير , الحياة بطولھا امامه . يا لھا من 
ماساة لقد أزيلت حياته مبكرا جدا "  تقول ھذا .نك . تعرف دعوة المؤمن كلھا .من 

بالنسبة الينا, .ننا سوف نشتاق اليه , لكن ليس مأساة له . فھو  الممكن ان تكون مأساة
ھناك في محضر الرب . ليس عليه ان يختبر الجحيم والمعاناة على ھذه ا.رض . 

فحياتك ھنا على ا.رض ھي كل ما ستعرفه عن الجحيم . اما بالنسبة Tولئك الذين لم 
ذي من الممكن ان يعرفوه يوما .    يخلصوا , فحياتھم ھنا على ا.رض ھو كل النعيم ال  
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لو انك فقد عرفت ما ھو رجاء دعوتك . لو انك فقط عرفت ما الذي لدى � في مخزنه 
.و.ده . لو انك تعرف المجد الذي ينتظرنا كأو.د � . ترى , انه كان سيصحح السلوك 

 الخاطيء الذي لدينا تجاه العالم وا.شياء التي في العالم . 

بد. من قول بولس " اوه يا= , انھم مشوشون جدا في امور العالم , ساعدھم ان  ا.ن,
يبدأوا بأمت4ك مسافة وا.بتعاد عن كل تلك ا.مور " ك4, ھو فقط صلى من اجل صلب 
المشكلة . . يعرفون مالذي يعده = لھم ,ھم غير متشجعين .نھم اضاعوا رؤية المجد 

ھو يذھب الى صلب الموضوع . " يا � , َنِورُھم با.مل الذي سيظھره فيھم . وھكذا 
الذي في دعوتھم. دعھم يعرفون � , ومالذي تعده في جعبتك لھم . لن يفقدوا التشجيع 

" .  بعدھا ,يا � . ھم فقط يعرفون ا.شياء العظيمة التي تنتظرھم في نھاية الطريق   

, بعد ان قھر امبراطورية ب4د قه ليقھر الھندالھيم4يا في طريكان ا.سكندر العظيم سعبر
الفرس وكل غناھا. رأى شابا وحصانه محمل بحمولة ثقيلة , وكان حصانه يبدو بانه 
يضغف تحت وطأة الحمل و يتعثر طوال الطريق . والشاب كان يحاول قدر ا.مكان 

كان على , واخيرا انھار الحصان . فقام الشاب بحمل ذلك الحمل الذي مساعدة حصانه 
ظھر الحصان على ظھره , وبدأ يخطو ويصارع مع ذلك الحمل . فأثار ذلك فضول 

ا.سكندر الكبير , مالذي في ذلك الحمل الثقيل يجعل ذلك الشاب مصرا ان يحمله وھو 
بھذا الثقل ؟ لم . يتركھا فقط على الطريق ويمضي؟ فذھب اليه وقال له " ايھا الشاب 

ل لتكون مصرا الى ھذه الدرجة ان تحمله الى المخيم ؟" فنظر ,مالذي لديك في ھذا الحم
اليه وقال له " ياسيدي , انا احمل ذھب ا.سكندر الكبير"  ھز ا.سكندر الكبير راسه 

"حين تصل الى المخيم, خذھم الى خيمتك , فھو ا.ن ملك لك " . يمكنك ان  وقال
"  .قل ." عظيم , انه لي ا.ن , واوتتصور , فقد اصبح الحمل اخف. فجأة لم يعد بذلك الث  

يقول الرب" عندما نصل الى المخيم الكل سيكون لك " رجاء دعوتك, العظمة , الغنى 
ا.بدي لمكلوت � . عندما ادرك ما الذي يعده � لي . اقول لك , ذلك يمدني بالقوة , 

عرف رجاء دعوتك. بالتشجيع , وكل ما احتاجه ليساعدني على ا.ستمرار . لو انك فقط ت
)18: 1لو كن تعلم , "وما ھو غنى مجد ميراثه في القديسين" (  

ا.ن ھذا مثير جدا ل4ھتمام .انتبه ا.ن. ھو . يتحدث عن ميراثك ھنا . انما ھو يتحدث 
 عن ميراثه ھو , وھذا بالنسبة الي لغز . 

ذلك . لقد فكرت كثيرا لو انك فقط تعلم كم انت ثمين عند � . لم افكر قط بما يكفي في 
عن كنوزي في الرب . لكن عن كم انا ثمين للرب ؟ اتذكر يسوع يقول " ملكوت 

) . ا.ن عندما تعطي سمة لذلك 44: 13متىالسماوات يشبه رج4 مر بحقل فوجد كنزا " (
المثل الرمزي, الكنز ھو انت . والشخص الذي باع كل شيء ليشتري الحقل , العالم , 
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الكنز ھو المسيح . انه يقدرك عاليا الى درجة انه اعطى حياته لكي  لكي يحصل على
 يفديك , لكي يشتريك . انت كنزه .

قال بطرس , "نحن كنزه الخاص" كنز �. لو انك فقط تعرف كم انت ثمين عند � , لما 
عاملت نفسك برخص مرة اخرى ابدا . لما نظرت الى نفسك بتدني مرة اخرى ابدا . 

� يقدرني . انا ثمين عند � , ياللعظمة " شخصيا . اعتقد انه "ھيي , ا . �نا كنز 
يحصل على شيء من ذلك , لكنني احب انه يحب ذلك . الغنى الذي بمجد الميراث في 
 القديسين . ولو انك تعرف كم وفر � من القوة وجعلھا في المتناول لك , وفي حياتك . 

)19: 1ئقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته " ("وما ھي عظمة قدرته الفا  

 . �لو انك فقط عرفت الموارد المتاحة لك كأبن = . موارد � لك ا.ن. قوة � ,س4م 
كلھا تصبح لك ,ھذه الموارد العظيمة . "اه يا �, ساعدھم لكي يدركوا الموارد التي لھم 

الذي عمله في المسيح  "لمتاحة لھم . تلك القوة نفسھا اذا ما فقط دعوا اسمك " تلك القوة ا
)20: 1(اذ اقامه من ا.موات , واجلسه عن يمينه في السماويات "    

قوة الروح القدس نفسھا التي اقامت المسيح من الموت ھي نفسھا التي تكمن فيك والتي 
لعظمة الفائقة التي سوف تقيم اجسادنا الفانية , بسكناه في داخلنا . لو انك عرفت فقط ماا

 في قوة روح � . القوة المتاحة . لقد وضعت المسيح ,

 "وا اجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة و سلطان وقوة وسيادة "

 )1 :20-21 (  

ھذه مراتب ا.رواح في الكون . المسيح فوق كل كائنات ا.رواح ھذه , بعيدا فوق رياسة 
 وسلطان وقوة وسيادة . 

) 21: 1كل اسم يسمى ليس في ھذا الدھر فقط بل في المستقبل ايضا " (" و  

ذلك ھو المكان وتلك ھي المكانة التي وضع � فيھا يسوع المسيح . عندما نأتي الي 
فيليبي نجد ان � قد مجده كثيرا , واھبا اياه ايما فوق كل اسم , حيث .سم يسوع كل 

ن يسوع المسيح ھو الرب , لمجد � ا.ب . لقد ركبة ستنحني وكل لسان سوف يعترف بأ
 اجلسه  ھناك في السماويات , بعيدا فوق , اسما فوق كل اسم . 

) 22: 1" وأخضع كل شيء تحت قدميه ," (  

 السلطان, والقوة التي اعطاھا ليسوع ليسود .
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على  " وأياه جعل رأسا فوق كل(القوة التي اعطاھا ليسوع ليسود . ووھبه ان يصبح راسا
) 22: 1الكل ) شيء للكنيسة " (  

 المسيح , راس جسد الكنيسة , فوق كل شيء للكنيسة . المسيح , راس جسد , الكنيسة . 

كل شھر في اجتماع مجلس كنيستنا نبدأ بأعتراف ان يسوع ھو رأس الجسد, جسد 
� , الكنيسة . . نكون ھناك كي نقود ا.عمال حسب مانراه مناسب , وانما لنفھم فكر 

لعله يوجه نشاطات الكنيسة . . نكون ھناك لنحكم الكنيسة , وانما نحن ھناك لنستمع اليه 
, لنكتشف مالذي يريده ان يتم . و نبحث عن استشارته و نبحث عن نصيحته , .نه رأس 

 كل شيء في الكنيسة .

)23: 1" ( . " التي ھي جسده ملء الذي يم^ الكل في الكل  

الى ا.صحاح الثاني . فقط سأذھب الى البيت و اقوم بھضم روحاني  لن احاول الذھاب
طوال ا.سبوع . اتمنى ان تفعلوا ذلك انتم ايضا . اتمنى ان تتجشأوا من ھذه كثرة ھضم 

ھذا ا.صحاح طوال ا.سبوع . اتمنى ان يذكر الرب قلوبكم وافكاركم كم انتم بالنسبة اليه 
بالنسبة اليه , كم وضع لكم في المتناول , كم فعل , كم انت ثمين لديه , كم انت مھم 

.جلكم , فقط .نه يحبكم محبة عظيمة وفائقة. لعلكم تثقون به, بالتمام و الكمال لدرجة 
يبتھج � ويتعظم من ثقتكم به و أن يتمجد و يتعظم من ثقتكم الكاملة بحكمته وانت تتعھد 

ن اكثر ا.سابيع غنى في مسيرتك مع بحياتك في يديه . اصلي ان يكون ھذا ا.سبوع م
يسوع المسيح . ان تأتي الى مستوى جديد من التقدير لروح القدس وعمله في حياتك 

,الذي يختمك بأن, � يملكك . ذلك الوعي : بأنني من ملكيته . انا لست ملكا لنفسي حتى 
ه كي يسترد ما افعل ما اريد بنفسي , لقد أشتريت بثمن, لقد تم دفع وديعة ,وانا انتظر

اشتراه . أوه, كم رائع ان تكون ابنا = . . شيء في العالم يمكن ان يقارن بذلك , غنى 
 محبة يسوع المسيح, اكثر بكثير من من الذھب و الغنى ,ذلك الغنى الذي لك فيه .   

اشعر مثل داود حين قال " يارب, ماذا اقول عن ھذه ا.شياء ؟انا عاجز عن الك4م 
كيف استطيع ان استجيب = عندما ارى كل ما فعله � _جلي؟ كيف تستجيب يارب." 

لشيء كھذا؟ كيف تقول شكرا لك على ھذه ا.شياء ؟ فقط " اشكرك يارب , أنا اقدر كل 
ذلك" ذلك حقا يبدو مبتذ. . كيف استطيع ان افعل ما ھو اقل من اعطائي له افضل ما 

ما فعله Tجلي؟ الرد الطبيعي ھو كل ذلك المجموع  عندي و العيش .جله بالتمام بعد كل
" ھا ھي, يارب , فقط خذھا, أنا أعطيھا لك "في ا.مل في الدعوة , غنى ملكوت الرب 

 ا.بدي الذي لي بعد استكمال عملية ا.فتداء . 
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ليباركم ويمسحكم الرب بروحه القدوس ويم^كم من محبته , ويتوجكم بمجده. بأسم يسوع 
 .آمين .  

 

2افسس   

 ھ4 فتحنا ا.ن كتبنا على افسس, ا.صحاح الثاني . 

سيتحدث بولس الليلة عن شخص...مثير جدا ل4ھتمام. عنك! حسنا, على ا.قل اثار 
ذلك اھتمامك. فللكثير منكم ھذا الموضوع ھو ا.فضل .لو استطعنا ان نأخذ صورة 

ھبت لتنظر الى تلك الصورة جماعية لخدمة ھذا المساء ونشرناھا على صفحة المجلة, وذ
 ,عن من ستبحث او. ؟ بالتأكيد .

) 1: 2"و أنت " (  

 قال بولس . وا.ن .حظ الكلمات ," قد خلصكم " 

ھذه الكلمات كتبت بخط مائل. ما تعنيه انه تم اضافة ھذه الكلمات من قبل المترجم. 
ھر ھذه الكلمات في والتي . تظھر في النص اليوناني ا.صلي في ھذه ا_ية . ا.ن, تظ

النص اليوناني ا.صلي في ا_ية الخامسة لكنھا . تظھر ھنا في البداية في ھذا النص. 
وھكذا كتبوا "قد خلصكم " بخط مائل لكي يبينوا انھم قد اضافوھا بأنفسھم . اذ ليست 

 جزءا من النص ا.صلي .  

نك ثقيل قلي4 لذا كان من الواضح ان ا.مر الذي أرادوا التكلم عنه والذي ھو ع
حاولوا التخفيف من وقع الموضوع عن طريق اعطائك رأسه مقدما .ولكن عند ھذه 

)1: 2النقطة ,بولس فقط يقول , وانتم "وأنتم اذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا" (  

قال � _دم, "في اليوم الذي تأكلون من تلك حتما تموتان" عن ثمر الشجرة 
كان � يقصد الموت الروحي. أدراك �, الصلة الحميمة مع � المحرمة في جنة عدن. 

,الشركة والتوحد مع � , ذلك ما كان � ينويه ان يكون شكل الع4قة بينه وبين ا.نسان 
. ومن شأن تلك الع4قة ان تنقطع , .ن � روح ,والذين يعبدونه يجب ان يعبدوه بالروح 

ان تنقطع في اللحظة التي لم يطع ا.نسان وصية � ,لحظة  والحق. كان من شأن الع4قة
 انتھاكھا . ولھذا " وانتم اذ كنتم امواتا " وذلك كنتيجة Tثمكم والخطايا . 

الكلمة اليونانية للخطيئة ھي (ھارمارتيا) كلمة تعني (عدم ا.صابة) , فكلمتنا 
ة), يأتي اصل الكلمة من لعبة الخطيئة با.نكليزية اتت في الحقيقة من اصل (عدم ا.صاب
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الرماية التي كانت لدى البريطانيين, كانوا يضعون طوقا على سارية ,وكان كل رجل 
يحمل سھامه ويطلق واحدا ليخترق الطوق مرة . وھكذا كان من الممكن ان يكون ھناك 

خمسة رجال في المسابقة , كل واحد منھم معه عشرة سھام , وكل واحد منھم يرمي 
بعد ا.خر مرة تلو ا.خرى ليخترق الطوق الذي على السارية .ا.ن, اذا اخطأ بسھمه 

احدھم اختراق الطوق , كان يسمونه بالمخطيء , لقد اخطأت . وكان عليه حينھا ان 
 يدعو باقي الرفاق الى الشرب على حسابه . كان خاطئا . لقد اخطا أصابة الھدف .    

تضمن , وذلك صحيح , انه من الممكن ان ا.ن, مع معرفة جذور الكلمة, فھي ت
تكون خاطئا رغم ارادتك . من المحتمل انك قد تحاول جاھدا ان تصيب الھدف .لكن 

طلبه احد مّنا حقا اصاب الھدف الذي  مھما يمكننا ان نحاول جاھدين .صابة الھدف ,.
 . �ا.ن , قد � ل4نسان. الكل اخطأ ,او لم يصب الھدف, واصبح ناقصا عن مجد 

 يكون البعض قد اقترب اكثر من ا.خرين .

اذا قررنا ان نذھب ل4بحار في القناة وربما الى كاتالينا ,لكن ونحن في وسط القناة 
حدث تسرب في قاربنا وبدأ يغرق. والبعض منكم . يعرف السباحة بدأ يغرق مع 

ة اقدام ثم يغرقون ھم القارب. وا.خرين الذين ھم مبتدأين في السباحة قد يسبحوا لبضع
ايضا . وا.خرين السباحين قد يسبحون الى ميل او اثنين قبل ان يغرقوا ھم ايضا. وقد 

يكون ھناك واحد متسابق ماراثون قد يصل الى ميل قرب الشاطيء قبل ان يغرق بدوره 
. حتى انه قد يقترب احدھم من دعامة الجسر , مئة متر بعيدا عن الدعامة يسبح يسبح 

ح , تدري .ويسب  

ا.ن, كلكم ناقصون امام الرب, لم يستطع احد ان يصل الى الكمال . ذلك ما يقوله 
� عنا , قد تقترب اكثر من ا.خرين ,لكننا كلنا نوجد ناقصين امام مجد الرب. كلنا 

اخطأنا ,كلنا اخطأنا اصابة الھدف . ". يوجد بار , . و. واحد" ھذا يعني اننا جميعا 
ى مساعدة . . احد منا يستطيع ان يخلص بمجھوده الذاتي .بحاجة ال  

الھدف الذي وضعه � .جلك ھو الكمال. "فكونوا انتم كاملين كما أن أباكم الذي 
) ثم يقول الكتاب انه . احد كامل . ا.ن ھل تتتفق 48: 5في السماوات ھو كامل"(متى

تتفق . كلنا اخطأنا, كلنا اخطأنا ولم مع ذلك ام . ؟ اذا لم تتفق انت, فزوجتك بالتأكيد 
نصب الھدف. حتى و أن كنا نبذل بافضل ما عندنا لنصيب الھدف ,لقد وجدنا امام مجد 

الرب ناقصين , وكنتيجة لذلك ,الروح التي اخطأت ستموت بالتأكيد. نتيجة الخطيئة 
 الموت .خسارة الشركة مع � المقدس.  

نوب والخطايا ,لذا , وأنتم اذ كنتم أمواتا بالذ  
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)2: 2"التي سلكتم فيھا قب4 حسب دھر ھذا العالم "(  

كلمة سلكتم ھنا في اليونانية يجب ان تترجم ب(تسكعتم) . المعنى , عندما ترى 
شخصا ماشيا تفترض انه ذاھب الى مكان ما وھناك غاية ما في رأسه . وعندما ترى 

محدد وليس لديه اي غاية او ھدف شخصا يتسكع تأخذ انطباعا بأنه غير ذاھب الى مكان 
يريد الوصول اليه . فھو فقط نوعا ما يتجول , يتسكع. لذا ھذه الكلمة اليونانية يتسكع ھي 

التي استعملھا بولس ھنا في ھذه ا_ية . وقد ترجمت الى سلكتم . لكن في الماضي انت 
ي . فأنت لم تكن كنت فقط تتسكع في الحياة . بمعنى , انه لم يكن لديك حقا أي ھدف ابد

حقا ذاھبا الى اي مكان . كنت فقط موجودا . لكن لم يكن ھناك ھدف حقيقي لحياتك .في 
الماضي انت كنت تتسكع حسب دھر ھذا العالم . لكلمة دھر جذرھا وتعني دوارة الريح . 

بمعنى , كيفما تھب الريح ھكذا تدور انت . وھكذا تسير انت ايضا . وھكذا كما يسير 
ھكذا تسير انت . فكيفما يكون النمط السائد . وكما يكون الزي السائد , ھا أنذا العالم 

 أجدني اتماشى معه , كما تدري . الكل يفعلھا , يواكب ما يجري .  

عندما كنت شابا صغيرا كنت عادة اسأل والدتي اذا ما استطيع الذھاب الى مكان 
. يمكنك " كنت أسأل "لماذا يا أمي معين . وفعل شيء ما . واذا ما قالت "., يابني , 

؟الكل ذاھب . الكل سيفعل ذلك ." فكانت تجيبني " يابني ,كون الجميع يفعل ذلك ام . 
فذلك . يحدث فرقا . افرض ان الكل قفز في النار , ھل ستقفز انت ايضا ؟ كمسيحي 

لتيار , عليك ان تتعلم كيف تسير عكس التيار . اي سمكة ميتة يمكن ان تتماشى مع ا
ا.مر يحتاج الى سمكة حية لكي تسبح ضد التيار " اشكر الرب على تلك النصيحة 

 المباركة من امي .  

. كما سارت وكما تسكعت . متبعين دوارة ريح  في الماضي نحن سبحنا فقط مع التيار ,
 الجموع , متبعين دھر ھذا العالم . متبعين ماھو سائد . 

حقيقة رائعة, وھي ان ما ھو نمطي وسائد في العالم فھو  لكن بعدھا يكشف لنا بولس عن
 في الحقيقة موجه من قبل واحد ا. وھو ابليس .  

) 2:2( " "حسب رئيس سلطان الھواء ,الروح الذي يعمل ا_ن في ابناء المعصية   

ھذا  ا.ن, قد يكون ھناك في وقت من التاريخ ان شخصا قد جابه حقيقة ان ابليس خلف
يار ھذا العالم . . اعتقد ان ذلك سيكون تحديا بعد ا_ن ونحن ننظر الى دھر الدھر او ت

ھذا العالم , ونحن ننظر الى اين تسير ا.مور ,ونحن ننظر الى آخر نجوم الروك , الى 
آخر ا.صنام, وكيف اصبحت القيود و الس4سل واضحة فيھم , والقساوة , والشر الذي 

 بات الملھم لھم . 



23 of 81 

49-eph-01—01-eng.doc 

رأينا اع4نات ملصقة في كل المدينة . في الحقيقة, شققت واحدة واخذتھا  في كوبنھاغن
معي الى البيت . حسبت انه . بأس بذلك .نه كان ھناك الكثير منھا في المدينة . لم اظن 
ان احدا سوف يلحظ ان ھناك واحدة مفقودة . ظننت حقا انھا تستحق ا.حتفاظ بھا . سألت 

شققت ذلك ا.ع4ن الملصق ھناك .نني وجدته مثيرا جدا  الرب ان يغفر لي ذلك . لكن
ل4ھتمام . الملصق عبارة عن صورة شاب , والدماء من حوله ,مربوط بس4سل , 

وبحروف كبيرة مكتوب عليھا ". مفر" تلك ھي رسالة الشباب في اوروبا اليوم . . مفر 
ي رسالة العالم الى العالم .  ھ . ھناك قيد. العالم في نزول الى الحضيض . و. مفر , تلك

قال بولس "كيف سنتحرر ونحن ننكر خ4صا عظيما كھذا؟" عليھم ان يشكروا � على  
انه يوجد مفر, زودنا به من خ4ل يسوع المسيح . الخ4ص العظيم الذي اعطانا اياه .لكن 

سالة بعيدا عن المسيح تلك الرسالة صحيحة. لھؤ.ء الذين يريدون رفض المسيح ,الر
صحيحة. . يوجد مفر .من يقف خلف نمط العالم ھو ابليس, الميول , ا.تجاھات , 

ومنسق كل تلك القوة الھادمة والدّيانة التي تعم مجتمعنا . زيادة ال4أخ4قية , زيادة الفن 
ا.باحي , قبول ا.جھاض ,والشذوذ الجنسي , وكل التوجھات والميول التي نراھا . 

ك منسقا كل ا.مور كما انه يقود العالم الى الھ4ك . ونحن في وقت كنا ابليس وراء كل ذل
نتبع ذلك الدھر , اموات في اثمنا و خطايانا , عائشين من دون ھدف و من دون غاية 

ونحن نتبع النمط الذي وضع من قبل ابليس . يالھا من صورة مأساوية ومحزنة ل4نسان 
 بعيدا عن يسوع المسيح . 

ر ل4ھتمام بالنسبة الي ان كثيرا من الناس يخافون مشيئة � . والسير في انه .مر مثي
مشيئة � , . استطيع فھم لماذا يخاف ذلك اي انسان . لكن ابليس قد كذب كثيرا على 

الناس عن � , وعن طبيعته , مما جعل الناس في كثير من ا.حيان ان يخشوا اخضاع 
 حياتھم = .

صغيرا ينمو في الكنيسة , كثيرا ما كنت اسمع الناس يقولون "احذر مما  ا.ن, عندما كنت
تقوله و. تفعله ,.ن � سوف يجعلك تقوم بما . تفعله . الرجل المخيف سوف ينال منك 

, تدري" وقتھا بدى ان � ھو الرجل المخيف بالنسبة الينا . فقط ينتظر لكي يثبت لنا 
فعل شيئا ما. حسنا, فقط انتظر , تدري , الدقيقة التي تخضع اخطائنا . انت تقول انك لن ت

فيھا حياتك = ,ذلك بالضبط ھو الشيء الذي سيجعلك تقوم به . فكنت مليئا بالخوف من 
اخضاع حياتي = . كان ھناك الكثير من ا.شياء التي لم ارد القيام بھا . وكنت خائفا جدا 

ھذه ا.مور الكريھة التي قلت باني لن أقوم بھا من ان � سوف يجعلني فجأة اقوم بكل 
 أكثر.  

, لقد كنت أفكر, لقد كانت لدي حقا حياة جيدة,  ماذا لو جاء ابني الي , وقال لي "أبي
لطالما وفرت سقفا فوق رأسي, لطالما وفرت طعاما على المائدة , لطالما كان لدي 
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أبي , وكل ما فعلته .جلي . ولكي م4بس Tلبسھا. وانا حقيقة أقدر كل ما وھبته لي يا 
أظھر امتناني , أبي, فكرت فقط ان آتي الليلة وأقول لك أنني مستعد Tفعل كل ما تريد ان 

افعله لك . اي واجب لديك ھنا , اريد فقط أن امضي نھارا معك ابي ,و افعل أي شيء 
ولد عندي حيث تريدني ان أفعله ." ا.ن, كأب , أتظن انني فجأة سوف أفكر " حسنا, ال

اريده , ياه كم حاولت ان اجعله ان يزيل العشب في الباحة الخلفية" كنت سأقول " حسنا, 
ابدأ بالباحة الخلفية بقعة ا.عشاب ھناك في الخلف, وعندما تنتھي من ذلك , اغسل 

صناديق القمامة " وتظن انني سوف ابحث عن اي عمل مزري في المنزل واجعله يقوم 
كنت تظن بأنني سأفكر بتلك الطريقة , اذا انت . تعرفني . اقول لك,  به ؟ حسنا, ان

سأكون مصعوقا اذا ما جائني أحد أبنائي وقال لي شيئا كذلك. لكن مصعوقا بفرح ,اذ أنني 
كنت سأجعل ذلك اليوم من اسعد أيام حياته . يوما يريد ان يشاطره مع والده . حسنا, لم 

سياحي) ودعنا نقضي قلي4 من الوقت في التزلج على  . ننزل الى ھانتينغتون (شاطيء
ا.مواج. ثم بعد ذلك ربما نذھب للتزلج بعد الظھر . وساتطلع الى كل تلك ا.مور التي 

من الممكن حقا ان نستمتع بھا معا .  سأكون سعيدا جدا اذا علمت انه يريد ان يفعل شيئا 
  ليسعدني . كنت ساجعل من ذلك اليوم يوما رائعا . 

ا.ن, أتظن ان أباك قد يكون مختلفا عن ذلك؟ اتظن أنك حين تأتي أخيرا وتقول "أبي ,لقد 
أدركت انك كنت صالحا معي, لقد فعلت الكثير Tجلي .لقد باركتني كثيرا ,فقط اريد ان 

افعل اي شيء تريده يا أبي . انا اريد فقط ان أعھد بحياتي لك" بطريقة ما لدينا ذلك 
� سوف يخرج كل القذارة والوساخة التي قلنا بأننا لن نفعلھا ويقول لنا " ا.نطباع ان 

حسنا,ھيا أبدأ من ھنا" وأن � سوف يضع على كاھلنا طريقا ثقي4 ثقيT 4ننا فقط 
اخضعنا انفسنا لمشيئته. ذلك ليس صحيحا. انت . تعرف ا.ب السماوي . لقد وصلك 

رح جدا بقضاء ايام مبھجة معا بصحبتك . الذي مفھوم خاطيء ومجدف عن �. الذي يف
يفرح حين يراك سعيدا ومبتھجا . الذي يريد ان يراك مغتنيا في كل ا.شياء في المسيح .  

ا.ن من ناحية اخرى , قال يسوع بخصوص ابليس " الذي جاء لينھب ويقتل ويدمر " 
نه سباق الدمار. انه ھدف ابليس لك ھو دمارك, وبھذه الطريقة يقود دھر ھذا العالم .ا

دھر منقاد الى الدمار . ومع ھذا , ينجرف الناس على نحو اعمى معه. . قلق, . ھموم, 
من دون اي اعتبارات,"كلمني .حقا يارجل , فانا اقضي وقتا أكثر من جميل" . وقت 

ة للقلق على اين المسار , او المجرى يقود .ويبدو انھم . يحسون بأي تأنيب للضمير نتيج
خضوعھم للتيار الذي مع مشيئة ابليس , الذي يقود الى دمارھم المطلق .حيث انك 

تتحدث الى الكثيرين الذين يقولون " عندما اصل الى فراش الموت , ربما , تدري , 
سأفكر في تسليم حياتي له . اما ا.ن أنا مشغول جدا. أنا مستمتع بحياتي . . اريد أن 

ه من مفھوم خاطيء يتبناه الناس عن ما معنى ان تخضع أخضع ذاتي الى � " ويال
 . � حياتك لمشيئة 
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اذ حين يخضع احدھم حياته للرب , يجدون كما قال يسوع " ابتھج بمشيئتك يا � " ذلك 
يصبح السرور, البھجة, وا.ثارة لحياتنا. ا.ن , الناس ا.خرين الذين ينظرون الينا . 

ھم . يعرفون مالذي يجري في الداخل . "تقصد بأنك تذھب يستطيعون ادراك ذلك , .ن
الى الكنيسة مساء كل احد و تستمع الى دراسة الكتاب المقدس ؟ يارجل " و. يعرفون 

الفرح الذي يم^نا في حضور � ونحن نتعبد له ونرنم له عن حبنا و تسبيحنا وشكرنا . 
أ حقا بالتحدث الى قلوبنا ,اما ھم ف4 وحينھا , عندما يبدأ بتعليم حقه في قلوبنا ,ويبد

يفھمون بھجة كلمة � وھي تعلم حياتنا وا.شياء التي في حياتنا . وھكذا , النظر من 
الخارج الى الداخل , . يمّكنھم من ا.دراك, لكن حين نكون في الداخل سائرين في 

ه لسرور و بھجة شركة مع � , مختبرين حضوره وفرحه , نفھم كل ما في ا.مر . وان
مفرحة  ا.جتماع مع شعب � و فقط اختبار محبة � والمحبة التي في عائلة � . و 

 الدفيء الذي في حق � الذي يشھد .رواحنا . 

لكن بولس قال اننا جميعا في مرة كنا على ذلك القارب الذي كان يقوده ابليس الى 
 التحطم.   

)3: 2" (. قب4 بينھم "الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا  

ا.ن كلمة تصرفنا كلمة انكليزية قديمة ,ولدينا تعريف جديد لتلك الكلمة اليوم .مداولة, 
نحن نكلم بعضنا البعض . ھذه الكلمة القديمة . تعطيك المعنى الحقيقي للكلمة اليونانية , 

بالكامل . "بين من والتي ھي : أسلوبنا في الحياة. ليست فقط ك4منا ,وانما اسلوب حياتنا 
كان كل اسلوبنا في الحياة , او طريقة حياتنا في الماضي " ماذا كان طريقنا في الحياة ؟ 

عشناه؟ اي نوع من الحياة كنا نحيا؟ كنا نحيا   او, مالذي كان اسلوب حياتنا الذي  

"في شھوات جسدنا , عاملين مشيئات الجسد وا.فكار , وكنا بالطبيعة أبناء 
)3: 2باقين أيضا " (الغضب كال  

تلك ھي , كنا نعيش في الطبيعة ا.دنى, الطبيعة الحيوانية ,نحيا من اجل شھوات الجسد, 
وشھوة عقولنا . ھذه ا.شياء ھي التي كانت الدوافع وراء حياتنا . ھذه ا.شياء ھي ما 

كانت تحكم حياتنا في الماضي . حياتي كان مسيطر ومحكوم عليھا من قبل شھوة جسدي 
 وشھوة عقلي. لقد قضيت حياتي وأنا احاول ان أشبع رغباتي الجسدية .   

نقرأ حسب سليمان الملك, كيف انه حاول ان يجد معنى الحياة كيف انه سعى الى العديد 
من التوجھات المختلفة . او. وقبل كل شيء,فكر أنھا قد تكون في الغنى , والتي على 

لھذا بدأ بجمع الثروة لنفسه حتى اصبح أغنى رجل ا.غلب يظنه الناس انه موجود فيه. و
 في العالم , والفضة كانت شائعة كالحجارة في اسرائيل , واذا ما زرت يوما اورشليم ,
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ستعرف كم من الحجارة يوجد حول تلك المدينة . انھا اكثر مدينة مليئة بالصخور في 
وقال " لقد نظرت الى كل العالم . تخيل في زمن سليمان كانت الفضة شائعة كالحجارة . 

الغنى وقلت (كيف يموت الغني كا.حمق , ھذا باطل) و لھذا وھبت نفسي للفھم والحكمة 
, قلت (. بد ان يكون في المعرفة) وھكذا طبقت الحكمة بنفسي الى ان اصبحت اذكى 

رجل في العالم , كيف يموت الحكيم كا.حمق , ھذا ايضا باطل , فذلك . يشبع . ولھذا 
لت (. بد ان يكون في النصب التذكارية العظيمة , ولھذا صرت أبني , فبنيت لنفسي كل ق

ھذه النصب التذكارية العظيمة حول اورشليم , وعندما نظرت الى كل ھذه البنايات 
العظيمة قلت لنفسي (ھذا ايضا باطل ) فھذا . يشبع " الى ان وصل اخيرا الى ا.ستنتاج 

رغة ومحبطة , . شيء ذو قيمة تحت الشمس, ذلك بعد ماقال " الذي يقول ان الحياة فا
ولم امنع شيئا عن ما اشتھاه قلبي " ترى , بعد كل الد.ل في شھوة جسده , وعدم 

ا.متناع عن شيء وصل الى استنتاج ان الحياة فارغة ومحبطة , . شيء ذو قيمة تحت 
سكيرا , . يوجد شيء آخر ,  الشمس. يوجد نوع من ا.ستنتاج ا. وھو ان تنطوي وتبقى

 ھناك الكثير من ا.لم للمحاولة في مواجھة الواقع .   

تلك نوع من الفلسفة تبناھا العديد من الناس اليوم . لقد حاولوا كل شيء . لقد انھكوا 
انفسھم , لقد كملوا الخطوات العشرة كلھا , ومازالت الحياة تبدو فارغة . وھكذا ترمي 

ة من العقاقير او في حماقة الشراب , .نه ليس ھناك اي منطق في نفسك تدري في كوم
محاولة ان تكون صاحيا . الواقع ب4 أمل , اليس ذلك ما تقوله الفلسفة الوجودية تعلن ؟ 
ان الوقع يقود الى اليأس , لذلك . تستطيع مواجھة الحقيقة . يجب عليك ان تتخذ قفزة 

ك ستصل وتھبط على شيء ما .   اTيمان الى القصة التالية وتأمل ان  

كل ما لديك ھو ان بعض ا.مل انك تستطيع ان تحصل على بعض التجارب المشبعة في 
الحق . .نك اذا واجھت الواقع . . وجود للحق , وھكذا تنتھي فقط الى اليأس. ھناك كنا 

ننا , نسرع مباشرة مع الجموع , وھم يحاولون اشباع شھوة جسدھم , وشھوة عقولھم. .
كنا بالطبيعة , تلك ھي , كنا نقوم بما يأتي تلقائيا ل^نسان الساقط . "كنا بالطبيعة أبناء 
العقاب ا.لھي , كما ا.خرين" الطبيعة الساقطة ل^نسان , المحكومة بجسده , وكنتيجة 

مسيطرة من قبل الشھوات الجسدية . ذلك ھو اTنسان الطبيعي , بعيدا عن يسوع المسيح 
, سوداوية الصورة التي يرسمھا بولس عني وعنك .    , وأنت  

العدد اربعة. ا.ن يأخذ ھذه اللوحة الزيتية التي رسمھا كلھا بالفحم القاسي ا.سود , ويبدأ 
 بالرش عليھا ببعض ا.لوان ال4معة . 

) " �) 4: 2"لكن   

,� بعكس السواد لماضي الخاص , ا.ن 
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)4 :2"الذي ھو غني في الرحمة "(  

 الوان .معة أضائت على ھذه الخلفية السوداء .

)5-4: 2" من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بھا ونحن أموات بالخطايا "(  

لقد أودع محبته نحونا حتى عندما كنا بعد خطاة المسيح مات Tجل ا_ثم ,ھنا ھي المحبة 
كون كفارة عن ذنوبنا. .ن � . ليس أننا احببنا � , وانما � أحبنا وأرسل لنا ابنه لي

ھكذا أحب العالم حتى بذل أبنه الوحيد, كي . يفنى كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بھا ونحن أموات ا.بدية . " لكن � ,الغني برحمته 

دأ يحبنا عندما بدأنا بالخطايا" متى بدأ � بمحبتك ؟ في كثير من اTحيان نظن ان � ب
بأن نصبح محبين, عندما بدانا نصبح ودودين ولطفاء , وتدري , كرماء وخيرين , 

وعندما بدأنا نعيش حياة كاملة . قال � " آه , اليس ذلك لطيفا؟ اليسوا كاملين ؟ آه , أنا 
     بنا � .  أحبھم " متى بدا � يحبك ؟ عندما كنا . نزال أمواتا في آثامنا و خطايانا أح

� احبك منذ اTزل , لم يكن ھناك زمان لم يحبك � فيه . ولن يكون ھناك زمان لن 
يحبك فيه � . لكن � الغني برحمته , من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بھا , ونحن بعد 

. أموات بالخطايا أحيانا , ا_ن انه ھنا في النص اليوناني . أخيرا وصلنا أليه  

)  5: 2" أحيانا مع المسيح _بالنعمة انتم مخلصون_" (  

اذا كنت ميتا قب4 بالخطايا وا_ثام , لكن من خ4ل يسوع المسيح زودني � بغفراٍن 
, أستطيع القول "طوبى للرجل الذي  32_ثامي و خطاياي . لذ مع المرنم في المزمور 

من زفيري اليوم كله Tن يد الرب غفر أثمه وسترت خطيته . لّما سكتa بليت عظامي 
ثقلت علي نھارا ولي4. ظننت أنني سأموت . لكن حينھا أعترفت بخطيتي وغفر � لي 

"   . تماما . كم رائع ان نوال غفران الرب . طوبى لذلك الرجل  

وھكذا � وفر طريقة لغفران خطايانا, وبغفران خطايانا اصبحنا أحياءا في الروح, او 
جديد. و.دتنا اTولى, الحياة الطبيعية كانت في الجسد. ولدت في جسد من لحم , ولدنا من 

ومنذ البداية شھواتي الجسدية تحكمت في. كنت ولدا طيبا بحق الى ان سيطرت علي 
شھوات جسدي , ثم بدأت اصرخ كي يھتموا بأطعامي , وفي بعض ا.حيان ان لم 

و ارفس وأصرخ واصيح . كنت  يطعموني عندما اردتھم أن يطعموني ,كنت أضرب
رج4 طبيعيا , محكوما بأحتياجاتي الجسدية . بعض الناس . ينمون ابعد من تلك المرحلة 

. . زالوا رجا. طبيعيين , محكومين بأحتياجاتھم الجسدية , وأذا لم يجدوا ا.شباع 
 يصرخون ويصيحون و يضربون ويرفسون . 
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ة روحية , لم أعد بعد أنتمي الى آدم , ابي بالجسد. لكنني ولدت من جديد بروح � , و.د
وانما أنا ا.ن أنتمي الى يسوع المسيح , أبي بالروح . لقد ولدت من جديد بروح � من 

خ4ل يسوع المسيح. وا.ن ھذه الو.دة الروحية , روحي ا.ن حية , وا.ن بكون روحي 
مع � من خ4ل الروح. وھذه الروح  حية لدي شركة مع � . لقد عدت الى ا.نتماء معا

تشھد لروحي على انني ابن = ,وبسبب روحه التي تشھد لي اصرخ يا أبا , اصرخ يا آب 
 . بشكل طبيعي . وابعده بالروح والحق .

وھكذا ھو أحيانا , أحيانا روحيا, Tننا بالنعمة مخلصون . ذلك انه نحن . نستحق , وذلك 
.. يوجد عمل يمكنك فعله يجعلك حيا روحيا . فذلك ليس  نحن . نستطيع ان نكتسبه

نوعا من جھد عظيم اقوم به . فذلك ليس صرع التنين الذي بث4ثة رؤوس و الحصول 
على التفاحات الذھبية الث4ث . وانما بالنعمة , ھبة � العظيمة من المحبة لي . بالنعمة 

 انتم مخلصون .

نا معه, وأجلسنا معه في ا.ماكن السماوية في المسيح "وأقاما.ن ,فھو لم يحيني فقط , 
)6: 2"( . يسوع  

 او في السماويات . .حظ انه في ا.ماكن مكتوبة بالخط ا.يطالي المائل .  

اذا ا.مر اكثر من مجرد خ4صي , انه جعلي حيا با= و أقامتي الى مستوى السماء . 
كن السماوية, او في السماويات . ھذا حيث � يجلسني معه في المسيح في ھذه ا.ما

المسار الجديد والحياة التي لي في الروح , ھذه الحياة التي بعثت في المسيح يسوع . 
 الھدف ھو :   

"ليظھر في الدھور ا_تية غنى نعمته الفائق ,باللطف علينا خ4ل المسيح يسوع" 
)2 :7(  

"خ4ل المسيح يسوع  7سيح" العدد " في الم 6" مع المسيح" العدد  5ا.ن, .حظ العدد 
 " كل ھذه ا.شياء التي فعلھا � , فعلھا Tجلنا , في و خ4ل و بيسوع المسيح . 

ا.ن المستقبل العظيم الذي ينتظرنا ,كما صلى بولس في ا.صحاح ا.ول, والذي درسناه 
بنا له . ا.سبوع الماضي . صلى ان يعرفوا ما ھو رجاء دعوتھم . � دعاك لتكون ا

اتدري ماالذي يعنيه ذلك؟ ذلك يعني انك طوال عصور قادمة ستسكن مع � في ملكوته 
 ا.بدي مظھرا لك غنى رحمته ال4متناھي ولطفه بأتجاھك من خ4ل المسيح يسوع .    

 �قال مرنم المزامير," بعلو السماوات فوق ا.رض , ھكذا مراحم الرب فوق متقيه" و
شف العظمة ال4متناھية لرحمته و لطفه , كل تلك ا.مور التي اعطاھا , في ا.بدية سيك
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زودھا و فعلھا لك من خ4ل المسيح يسوع .لن تكتشف ذلك ابدا . ا.بدية ليست طويلة بما 
 يكفي . من خ4ل ا.بدية , نعمة � ومحبته ورحمته ستظھر.   

)T" . ")2 :8نكم بالنعمة مخلصون باTيمان , وذلك ليس منكم  

مالذي ليس منكم؟ ا.يمان . تقول, " حسنا أنا اؤمن با=.انظر ألي , أنا اؤمن" .,.. ذلك 
)8: 2" ( . "ھو عطية من �يمان . يأتي منك. حتى ا.يمان ليس منك , ا.  

أتتذكر المديانيين عندما غطوا ا.رض كالجنادب ؟ كانوا ينتزعون المحاصيل من ابناء 
وا يخبئون المحاصيل في الكھوف وما الى ذلك . وكان جدعون في الكھف اسرائيل , وكان

َيدِرس الحنطة ليخبئھا من المديانيين, وجاءه م4ك الرب وقال " جدعون, اذھب و أنقذ 
بني اسرائيل من ظلم المديانيين" فقال " من أنت؟ لقد جئت الى الشخص الخطأ, فأبي 

ان تقصدني أنا " فقال الرب " نعم, أنا أقصدك نكرة و أنا آخر ولد لبيت أبي . . يمكن 
أنت " ,"حسنا, أريد أن اتأكد من ذلك . دعني اضع جزة من الصوف . و وفي الصباح 

اذا وجدتھا مبللة وا.رض جافة , عندھا أعرف أنه أنت " وھكذا في الصباح عندما كانت 
ا , غدا لتكن ا.رض جزة الصوف مبللة وا.رض جافة , قال " ا.ن اريد أن أتأكد من ھذ

مبللة وجزة الصوف جافة ." قد يكون ا.مر مجرد ظاھرة طبيعية انا . افھمھا. لكن في 
 الصباح عندما انعكست , عندھا أدرك ان � ھو الذي يقف وراء ذلك .  

ميديانيا .  135000رج4 ليواجھوا 32000فنفخ في البوق في اسرائيل وجمعھم معا 
لرجال الذين معك كثيرون , .نني اعرف قلوب ھؤ.ء الناس . وقال الرب لجدعون" ا

, سيسيرون مفتخرين بأنفسھم . لذا اخرج 32000.ني اذا اسلمت المديانيين Tيادي ال
وقل لھم كل من ھو خائف من الذھاب الى الحرب أن يعود الى بيته " خرج جدعون 

ذھاب الى الحرب, يمكنه وواجه القبائل وقال " حسنا, كل من كان منكم خائفا من ال
رجل ليواجھوا  10000منھم عاد أدراجه و رحل. متبقيا معه 22000الذھاب الى بيته " 

مديانيا. فقال له الرب "جدعون"  فأجابه "نعم يارب" فقال له الرب " الرجال 135000
 10000الذين معك كثيرون.أنا اعرف قلوب ھؤ.ء الناس . اذا أسلمت المديانيين ليد ال

يسيرون منتفخين متفاخرين بأنفسھم ومعظمين انفسھم . خذھم الى الجدول ودعھم  سوف
يشربون من الماء وكل من نزل بوجھه الى الماء , ارسله الى بيته . وھؤ.ء الذين 

يشربون من كف يدھم . بھؤ.ء اسلم المديانيين الى يد ا.سرائيليين " فأخذھم جدعون الى 
منھم فقط  300وخّروا على وجوھھم في الماء ليشربوا على ركبھم  9700الجدول فنزل 

رج4 . ا.ن ماذا كان ھدف � من كل  300شربوا من يدھم . وھكذا أخذ جدعون ال
 ھذا؟ ليحفظ الناس من ا.نتفاخ فخرا بانفسھم لما كان � سيفعله .   
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ة و. يريدنا ان فعل � امورا رائعة .جلنا. ھو الذي جلب لنا الخ4ص و الحياة ا.بدي
ننتفخ فخرا في أنفسنا لما فعلناه. في الحقيقة, � . يريد للجسد ان يتفاخر امام ناظره . 

حتى ا.يمان الذي به خلصنا � أعطاه لنا كعطية. لذا . يمكنني حتى ان اتفاخر بأيماني 
, " بالنعمة بحق � . "حسنا, الحق جاءني وأنا أختبرته , وأنا قررت أن أؤمن به " ك4

 " � أنتم مخلصون با.يمان ليس منكم بل عطية من 

)9: 2( "." ليس من أعمال كي4 يفتخر أحد   

ترى ,� يعرف نزعة طبيعتنا القديمة التي تريد تلقي العظمة . ذلك جزء من الطبيعة 
الخاطئة, ذلك ھو الشيء الرئيسي الذي تعثر به ابليس " أصعد الى السماوات .أرفع 

كرسيي فوق كواكب � , وأجلس على جبل ا.جتماع في أقاصي الشمال , أصعد فوق 
مرتفعات السحاب أصير مثل العلي اريد من الناس ان يتعرفوا علي و يعبدون و 
 12: 14يعظمونني" " كيف سقطت من السماء يا لوسيفر يا زھرة بنت الصبح !" اشعياء

 الذي مجدb نفسه , باحثا عن المجد .   

� يعلم أن ذلك جزء من طبيعتنا , لذلك وضع الخ4ص في خارج نطاق قابليتنا , خارجا 
عن قدرتنا . لقد صنع الخ4ص على اساس نعمته , عمله ھو , عمله خ4ل المسيح يسوع 

و أيماني بذلك العمل. وثم أعطاني ذلك ا.يمان Tؤمن به . لقد جذبني اليه , واضعا 
بحقه , ومنحه لي من خ4ل نعمته ھذه العطية العظيمة من الحياة ا.يمان في قلبي .ؤمن 

 " �ا.بدية . " .نه بالنعمة انتم مخلصون با.يمان وذلك ليس منكم بل عطية من 
با.عمال(خ4صكم) كي4 يفتخر أحد "   با.يمان الذي به َخلُصت . " ليس  

) 10: 2" .ننا نحن عمله " (  

ھي (بوييما) التي منھا اخذنا كلمتنا ا.نكليزية (بويم) اي قصيدة الكلمة اليونانية لعمله 
.أنت عمله , انت قصيدته .القصيدة شيء من النعمة ,شيء جميل . � يريد من حياتك ان 
تكون شيئا من النعمة شيئا جمي4 . وعندما يعمل � في حياتك , ستصبح شيئا من النعمة 

 و الجمال. انت قصيدته .  

تبحث لتعبر عن نفسھا بأجمل التعبيرات . � يبحث ليعبر عن الجمال بتعابير  القصيدة
 جذابة . � يبحث ليعبر عن نفسه

وحياتك تصبح ذلك التعبير عندما يعمل في حياتك . انت عمله , عندما يعمل � في 
حياتك لجعلك تطابق صورة المسيح يسوع , عندھا تصبح انت صورة تظھر � للعالم 

تعبيرا = .    –ن حولك م  
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يسوع , يقول الكتاب , انه الصورة التعبيرية لمجده . قال في يوم من ا.يام لت4ميذه " اذا 
رأيتم ا_ب فانتم رأيتموني " او... " اذا رأيتموني فقد رأيتم ا_ب " باTحرى قال فيليبس 

تقول أرنا ا_ب ؟ ا.  " أرنا ا_ب وكفى " ,"ان كنت قد رأيتني , فقد رأيت ا_ب , فكيف
تؤمن أنني في ا_ب وا_ب في ؟وا.عمال التي أعملھا , . اعملھا من نفسي , بل ا_ب 

الذي في . ھو الذي يعملھا . صدقوني انني في ا_ب وا_ب في وأ. صدقوني بسبب 
) 8: 14" (يوحنا  . ا.عمال نفسھا  

. وذلك ھو ھدف � من عمله في وھكذا � يريدك ان تكون التعبير عنه لھذا العالم 
حياتك , ليطابقك على صورة يسوع المسيح . ا.ن , عندما نخل الى ا.صحاح الرابع من 

المعلمون , المبشرون , ا.نبياء -أفسس , سيقول لنا بولس ان � عّين الكنيسة , القساوسة
اية , لكنني أحب المعلمون في النھ-و الرسل , وليس بذلك التسلسل . لقد وضع القساوسة

 ان اعكس التسلسل .نني قس . 

للعمل من اجل الكرازة ,من أجل بناء جسد المسيح الى  لكن ھدفھم كان ليضبط القديسين
ان نتحد باTيمان و المعرفة في ابن � , الى الكمال و النضج لقياس وملىء قامة وصورة 

رة المسيح .  المسيح . ترى , ھذا ھو عمل � فيك :  تشكيلك الى صو  

عندما كتب بولس للكورنثسيين, قال, "ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف 
� يعبر عن نفسه 18: 3 كورنثوس 2كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينھا "( (

فيك من خ4ل كسر الحواف الخشنة فيك ليصقلھا . كل ھدفه من عمله في حياتي ھو ان 
رة المسيح , لكي يظھر نفسه في للعالم . محبته من خ4لي , نعمته يجعلني اتغير الى صو

 من خ4لي , لطفه من خ4لي .   

ا.ن, في كثير من ا.حيان التي فيھا يقوم الرب بعمله في و يكسر الحواف الغير م4ئمة 
في , أبدأ بالصراخ . . أحب دائما ذلك العمل = في . لكنه مھم جدا ان اخضع لذلك 

. . افھمه دائما , "يا=, لماذا كسرت ذلك الجزء؟ لقد ظننت انه كان جيدا ." . العمل 
افھم دائما لماذا دخل في حياتي اموراً صعبة بالذات . لكن � عامل في . من المھم جدا 

ان افھم ھذا. .نني عندما اعرف ھذا عندھا استطيع ان اخضع لھذه ا.مور و . اقاومھا . 
ياتي لك " اذا عانى اي شخص بسبب مشيئة � , ليلتزم بحفظ روحه في اقول " يارب, ح

الرب كمخلوق حكيم . "يارب, حياتي في يديك  انت تفعل ما تعرف انه ا.فضل . يارب 
, انا اقبل ھذه ا.شياء التي تاتي في طريقي . ھي من عملك , يارب , عملك في , لعلك 

 تكشف عن نفسك من خ4لي ."   
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ته .انت قصيد  

 "مخلوقين في المسيح يسوع Tعمال صالحة قد سبق � فأعدھا لكي نسلك فيھا"
)2 :10(  

َر العمل الذي ستنھيه من اجل مجده. = خطة و ھدف لحياتك .  bالعزم , قد � لقد عقد 

تذكر عندما أرسل مردخاي رسالة الى أستير بعد أن قالت " . استطيع الدخول بسھولة 
اي وقت اريده. لدينا قوانين ھنا في فارس , ومالم يطلب رؤيتي , فأنا  وأرى زوجي في

حقا . استطيع الدخول لرؤيته . ولو افترضنا انني دخلت لرؤيته اذا لم يمسك بالصولجان 
,سوف يقطعون رأسي " فارسل ابن عمھا مردخاي رسالة تقول " كيف تعرفين ان � لم 

وقت كھذا؟ الخلفية برمتھا , مسابقة الجمال حيث تم  يجلبك الى داخل المملكة ا. من اجل
اختارھا لتكون الملكة الجديدة . عزل الملكة القديمة فاشتي وكل تلك الظروف ."كيف 

تعلمين انه ليس � الذي يعمل و الذي عمل على طول الطريق الى ھذه النقطة لتھيأتك 
عب � ؟ ا.ن . تفكري من اجل ھذه اللحظة بالذات في التاريخ ليجلب الخ4ص لش

بنفسك بأنه اذا ما ختم ھذا الرسوم سوف يمكنك الھروب منه , او ان حقا ذلك المرسوم 
لن ينفذ , .نه خ4ص الشعب سوف يقوم من بقاع اخرى , و� سوف يتمم عمله " و 

 لكنك ستكونين الخاسرة اذا ما كان � قد اختارك لھذه المھمة وفشلت فيھا .

� كان يحضرك . كيف تعرفين انه لم يكن كل ھذا من الرب لتحضيرك لھذا وھكذا 
ا.مر ؟ عندما يعمل � في حياتنا , يمكننا ان نعرف ان = ھدف وخطة لحياتنا . فھو . 
يعمل فجأة فينا. ليس مجرد فعل نزوي من � ان امر بكل ھذه ا.ختبارات او التجارب 

� لتحضيري لكي اقوم بعمل قد قرر � ان افعله مسبقا القاسية  . انھا جزء من خطة 
 لمجده ملكوته .

لھذا يمكنني ان انظر الى حياتي في الماضي وارى كيف ان � كان يحضرني من اجل 
ھذا المكان الذي انا فيه اليوم . استطيع الرجوع , الى كل الطريق في الماضي , في 

, .رى كيف ان � وضع يده على حياتي حتى الحقيقة الى مولدي وحتى ما قبل مولدي 
ما قبل حادثة و.دتي . وھو يھيأني للعمل الذي ارادني ان انجزه من اجل مجده في يوم 
من ا.يام . استطيع رؤية التحضير في بدايات طفولتي عندما اعطاني اما صالحة كالتي 

الكلمة ,قطعت عھدا مع  اعطاني اياھا, التي قبل ان اولد , عندما توفيت اختي بكل معنى
� وقالت " يارب , اذا أعدت حياة ابنتي الصغيرة , اذا اعدت الي ابنتي الصغيرة , 
اعدك بانني سوف اخدمك و اكرز باسمك مدى حياتي " وكيف ان � بأعجوبة شفى 

بدأت تتنفس مجددا. وبعد شھرين عندما ’ اختي في اللحظة نفسھا و اعادھا الى الحياة 
  " .قالت امي " يا ابتي , سأوفي بقسمي لك من خ4ل ابني . سوف اكرسه لخدمتك ,ولدتُ 
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وھكذا, من ذكرياتي في بدايات حياتي امي وھي تعلمني حفظ ا.يات الكتابية . متابعتي 
وانا العب , لقد سمحت لي ان اكون طف4 عاديا . لعب الكرة وكل شيء آخر . لكنني كنت 

ن وتطلب منه ت4وة ا.يات الكتابية .لم يكن لدي طف4 كانت تتبعه في كل مكا
جولديلوك(وھي فتاة خرافية ذات شعر اشقر وطويل) و عن الفتاة في قصة الذئب . لكنني 

عرفت كل شيء عن داود,وموسى , ويشوع وبولس . ھذه كانت قصص ما قبل النوم 
 الخاصة بي . كان � يحضرني .

ا.وقات في ا.حباط القديم ,اوقات الفشل تلك ,  في السنوات ا.ولى من كرازتنا , تلك
اوقات الع4قات الصعبة , اوقات تعلم كيفية الثقة با= من اجل وجبة المساء. عندما كان 
مفلشين تماما, تلك عبارة مبالغ فيھا , عندما كنا تقريبا مفلسين , .نه في احدى الليالي 

يبة كةي وجيوب بنطالي وأدراج الخزانة , عندما اتينا كنا مفلسين تقريبا . بحثنا في حق
سنت لنشتري وجبة المساء لنا .   37سنت . فخرجنا الى المتجر ب 37فوجدنا   

سنت . كيف تكون  37وتحدي كيفية ان تكون الوجبة مغذية والتي يمكننا ان تشتريھا ب
الجزر و متوازنة و مغذية , كان ذلك تحديا حقيقيا , وتمكنا من ذلك . اشترينا كمية من 

علبة من لحم الخنزير و الحبوب . وعندما وضعناھا على الطاولة حسب الرجل المجموع 
سنت" فھمت ا.مر حينھا . وضعت المال وھممنا بالخروج من الباب . فنادانا 37وقال " 

مجددا وقال " انا اسف . كنت ناويا منذ وقت طويل ان افعل شيئا لكما ايھا الصغيرين, 
ن تأخذا ھذه " و مد يده تحت الطاولة و اعطانا بطاقة عشرة دو.رات خذا , اريدكما ا

بقالة . فأخبرت كةي "ھيا بنا نذھب الى خانة اللحوم " وقلت لكةي ان تأخذ افضل علبتين 
 من اللحم الطري اللذيذ الغالي الثمن ,ان � يستضيفنا الليلة . سنأكل لحما مشويا . 

يحضرنا لنثق به من اجل وجبة العشاء . يحضرنا لنثق به � كان في الموضوع. � كان 
فقط و نعلم انه سوف يسدد حاجاتنا. يعلمنا لنكون يقظين و اقتصاديين بتمويله .يعلمنا 

لنكون منتبھين في انفاق تمويله . كل ذلك كان تحضيرا ضروريا ,.ن � كان في باله 
كن لدي اي فكرة عما ينويه  � , لقد كل موضوع خدمة الكرازة الذي نختبره اليوم . لم ي

شخص , ذلك كان طموحي  250كان لدي طموحات, متمنيا ان يكون لدي كنيسة فيھا 
شخص , .نھم لم  100ا.عظم في الحياة . كنت متعبا من الكنائس الصغيرة ا.قل من 

ئس يكونوا قادرين على دعم حاجات العائلة ,عم4 بيدي حتى . نضاف تحت حساب الكنا
 ا.خرى .  

عندما بدأنا بكنيسة كالفري (كنيسة الجلجثة) عملنا وكدحنا بأيدينا . وكنت متحضرا 
Tكمال العمل , لكن كان ھناك اشياء أخرى في بال الرب ابعد و فوق ما كنا قد حلمنا به 

 يوما . العمل الذي خطط له الرب و يريدك ان تقوم به . 
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اجع برنامج � اذا اردنا . اعتقد انه يمكننا ان نقول ا.ن, انا أؤمن بأنه يمكننا ان نر
" حسنا يارب , ذلك كل مل في ا.مر . لقد وصلني الموضوع . . اريد ان امر بھذا بعد 

 �ا.ن . سوف اسلك طريقا اخر " اعتقد انه يمكننا حقا ان ُنَفِوَت الخطة التي قّدرھا 
. تخطيء في فھمي ا.ن . فذلك ليس المسألة , لمستقبلنا, ليس بذلك اننا سنفقد خ4صنا , 

المسألة ھي خطة � الكاملة لحياتك , العمل الذي سبق وان اعده � لك لتكمله لمجده . 
اعتقد انه يمكنك ان تفوت ذلك . اذا تمردت على العمل الذي يبحث � ان يعمله في 

ان يستخدم حضر ا_داة قبل حياتك اليوم ليحضرك من اجل العمل . انا أؤمن ان � ي
لة. ا_  

انھا ايام التحضير التي غالبا ما تجعلنا نيأس , مع ان الكتاب المقدس يقول لنا" . 
تيأسوا أيام التحضير " ايام ا.مور الصغيرة. "يارب , اريد ان أصل الى ا.مور الكبيرة , 

في قبل ان يستطيع العمل العمل الكبير الذي لك " . , . . انه ضروري = او. ان يعمل 
من خ4لي . لذلك السبب قيل لنا في الكتاب المقدس ان نحسبھا كلھا فرحا عندما نمر 

بتجارب صعبة . لذلك قيل لنا ان نبتھج في المحنة Tن � يعمل فيك , .ن � يريد ان 
انني قد يعمل من خ4لك . لديه خطة Tجلك , العمل الذي يريدك ان تحققه. ا.ن, . أظن 

وصلت بعد , اعتقد انه مازال � لديه عمل اعظم لي Tحققه لمجده . انه Tمر مبھج 
بالنسبة الي ان ارى الفرص الجديدة التي يجلبھا � في طريقنا , في توسع خدمة الكرازة 
.ننا نأمل ان نكمل عمله . لذا � مازال يھيء الرجل . مازلت بعيدا عن الوصول بشوط 

لكنني على الطريق. في يوم من ا.يام عندما أصل , سوف أنظر حولي و سوف  طويل ,
ارى بولس و يوحنا, وسأكون في المجد. عندما أدرك الذي أُدِركُت Tجله . كان بولس 

واعيا جدا لحقيقة الدعوة عندما دعاه � , كان = خطة بعد لذلك قال " لم أدرك بعد الذي 
لى الطريق .  أدركت Tجله " مازال بعد ع  

مازال ھناك شيء ليتم عمله , مازال = ھدف و عمل لي Tحققه . عندما أكمله , عندما 
اكون قد أدركت الذي أدركت .جله , أتعتقد ان � سوف يتركني في ھذا العالم 

الملعون بعد ؟ ك4, انه يحبني كثيرا . سوف يأخذني Tكون معه في ا.مجاد -الخاطيء
كوته . ا.بدية في مل  

"لذلك أذكروا أنكم أنتم ا.مم قب4 في الجسد, المدعوين غرلة من المدعو ختانا 
)11: 2" ( . مصنوعا باليد في الجسد  

 لذا تذكر كأممي كنت مستثنى تماما من قبل اليھود . مستثنى من الخ4ص.

"أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح, أجنبيين عن رعوية أسرائيل, وغرباء عن 
)12: 2( " . د الموعد . رجاء لكم وب4 أله في العالمعھو  
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فصل —ا_ن , انه يعود الى الوراء مجددا. انت , قبل مجيء يسوع المسيح في حياتك
حقيقي, جدار حقيقي بينك وبين �, بينك وبين شعب � . كنت من دون المسيح , كنت 

ون أله في العالم . تلك ھي غريبا من عھود و الوعد و كنت ب4 أمل , .نك كنت من د
احدى اكثر الصور المحزنة ,اكثر الصور مأساوية في للبشرية. . أمل , ب4 أله في 

 العالم, من دون مسيح , من دون أمل , من دون أله. 

انه شيء مأساوي ان تحاول الوجود في وضع بائس. احد اعظم ا.شياء التي يفعلھا لنا 
اTمل , حتى في عالم فاسد من حولنا , ھناك امل . في  الكتاب المقدس , ھي انه يعطينا

 الحقيقة , كل ما كان العالم أكثر فسادا كلما جاء أمل اعظم . 

اتعرف ماھو آخر أستنتاج Tذكى أقتصادي في العالم ؟ اتعلم انھم اعلنوا انھم اTمل 
م ھو نظام مالي الوحيد للعالم لھذه المرحلة ؟ انھم ا.ن يعلنون انه اTمل الوحيد للعال

موحد. في آخر كتاباتھم, صحفھم المنشورة, لقد بدأوا بترويج ھذا على انه الخ4ص 
الوحيد للعالم . ا.مل الوحيد للعالم ھو نظام مالي موحد , عالمي ا.نتشار . ذلك ھو 

الشيء الوحيد الذي سيجعل البشر يضعون س4حھم,.ننا جميعا سوف ندرك انه لدينا 
ية في المحاولة لبناء تلك القوة العسكرية العظيمة ل4مم  وسوف نجتمع معا مشاكل أقتصاد

في حل أقتصادي لنجعل العالم مكانا افضل . لذلك يجب ان يكون لدينا نظام عملة موحدة 
 عالمية ا.نتشار.   

مثير جدا ل4ھتمام انھم قد توصلوا الى ذلك كأمٍل وحيد للعالم . وعندما يتم تأسيس ذلك 
رحبون بذلك الحل كخ4ٍص للعالم . انه مثير جدا ل4ھتماملنا كأو.د =  لندرك ان سوف ي

الكتاب المقدس يقول ,أن ذلك بالضبط ما سوف يتم تأسيسه من قبل ضد المسيح (النبي 
الكذاب) وذلك ما سيجعله مرحبا به كمخلص للعالم , ھي عندما يأتي لينشر ا.تحاد, نظام 

شار. وھكذا العالم يتحدث عن ھذه ا.شياء و ,"ذلك ھو املنا مالي موحد عالمي ا.نت
الوحيد, و. يمكننا القيام بذلك. وكل شيء منتھي " و ھم ب4 امل ,حقا, .نه أيا كان الذي 

سوف يوحد العالم كله بعملة واحدة وفي الوقت الذي يتكلمون فيه عن يوم الحساب و 
الى ان يتم ا.تحاد ,سأكون أنا قد فنيت" لدينا الظ4م نحن نقول " حسنا ان ا.مر يقترب. و

 , �ھذا ا.مل العظيم في المسيح . .ن العالم ب4 مسيح , يعني ب4 امل . واي مكان ب4 
 فھو ب4 أمل. 

"ولكن ا.ن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قب4 بعيدين صرتم قريبين بدم 
) 13: 2(  " .المسيح  

غريبا, اما ا.ن فقد أصبحت جزءا من عائلة � . كنت في يوم كنت في يوم من ا.يام 
 من ا.يما مغتربا, وا.ن انت في بيتك في الملكوت . 
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)T ",) "2 :14نه ھو س4منا   

 اTن,"سوف يأتي بنا الى الس4م" ھو س4منا. 

)14: 2( " "الذي جعل ا.ثنين واحدا  

يھود وا.مم, ھو الذي جعلنا واحدا.ذلك ھو , ا.ثنين اليھود و اليونانيين, او ال  

"ونقض حائط السياج المتوسط ,أي العداوة. مبط4 بجسده ناموس الوصايا في 
)15-14: 2فرائض ,لكي يخلق ا.ثنين في نفسه أنسانا واحدا جديدا ,صانعا س4ما" (  

نھم وھكذا لقد اخذ المسيح النظام المختلف و المتباعد, اليھود الذين حاولوا من خ4ل كو
تحت الناموس ليتبرروا أمام �, و فشلوا, اTمميين الذين كانوا غريبين تماما لم يكونوا 

و. حتى قريبين من طريق الناموس . وھذا ا.خت4ف الكبير الذي وجد بين اليھود تحت 
الناموس وا.مميين من دون الناموس, ا.ثنين فشلوا في ان يسروا � ليصبحوا في شركة 

لمسيح كسر ھذا الحاجز , الحاجز الذي وجد بين الناس وجعلھم كلھم واحدا فيه . معه . وا
 . �اذا المسيح ھو ھو ا.لصفة المشتركة , وھو الطريق الوحيد الذي به يأتي الناس الى 

ا.مم بعيدا عن الناموس, اليھود من خ4ل الناموس, الكل عليه ان يأتوا الى الطريق 
. لذا عندما كلنا نأتي الى نفس المسار من خ4ل يسوع المسيح, الجديد الذي أسسه يسوع

نصبح واحدا. ولم يعد الفرق عظيما بين اليھود وا.مميين. لذا بجعله ا.ثنين واحدا , 
 صنع س4ما.  

)16: 2( "ويصالح ا.ثنين في جسد واحد مع � بالصليب قات4 العداوة به "  

البر كملت بموت يسوع المسيح على الصليب.  او, في الصليب أكمل الناموس. مطاليب
متطلبات الناموس بالبر كانت ان تموت الروح الخاطئة . ا.ن, حسب الطقوس توفر 

لديھم انھم يستطيعون ان يأخذوا حيوانا كبديل وھكذا ليتم تغطية خطاياھم. تم أيفاء ذلك 
سلطانه على بموت يسوع المسيح , وھكذا ھناك على الصليب وضع نھاية للناموس و 

البشر , .ن الناموس ا.ن قد تم ايفاءه تماما بموته . وا.ن من خ4ل موته لقد أصلح 
اليھودي الذي لم يستطيع حفظ الناموس , و ا.ممي الذي لم تكن لديه اي ع4قة  -ا.ثنين

بالناموس . لقد أصلحنا مع � في جسد واحد بالمسيح على الصليب , وھناك وضع نھاية 
وة التي وجدت بين ا.ثنين.للعدا  

) 17: 2" (."فجاء وبشركم بس4م ,أنتم البعيدين والقريبين  

 نفس الرسالة يعظھا لكل الناس. ما اذا كنت بعيدا او قريبا. 
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)T".) "2 :18ن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى ا_ب  

لمسيح" "Tنه يوجد أله واحد ووسيط واحد بين � والناس : اTنسان يسوع ا
) , وانت ليس لديك اي مرور لدى � بعيدا عن يسوع المسيح . و. 5: 2تيموثاوس1(

يھمني كم أتھم بضيق الفكر عندما أقول تلك العبارة . فأنا فقط أصرح بما تعلنه ا_يات 
 الكتابية.

يمكنك التوصل الى � فقط من خ4ل يسوع المسيح .نعم, انه بوابة مباشرة وطريق 
كنه يقود الى الحياة ا.بدية , واسعة ھي ا.بواب , وواسعة ھي الطرق التي ضيق , ل

تؤدي الى الھ4ك , و كثيرون الداخلون اليھا. ھناك تدفق , تدفق من العالم . لكن مستقيمة 
ھي البوابة ضيق الطريق الذي يؤدي الى الحياة ا.بدية وقليلون الذين يجدونھا . أذا 

بھا يمكن ل4نسان ان يأتي الى � ,انھا طريق معلومة بالدم , المسيح ھيأ الطريق التي 
 لكنھا تأتي بنا الى الشركة و التقارب مع ا.ب.

) " �)19: 2"فلستم أذا بعد غرباء ونز. ,بل رعية مع القديسين وأھل بيت   

ن اذا ليس المسيح فقط يستقر جاع4 نفسه في بيته في قلوبكم, وانما انتم تصبحون جزءا م
. � بيت الرب , في البيت مع 

)20: 2"مبنيين على اساس الرسل وا.نبياء " (  

ا.ن, ھؤ.ء ليسوا انبياء العھد القديم, وانما انبياء كنيسة العھد  الجديد . في الحقيقة نحن 
لسنا مبنيين على أساس من الرسل فقط. فھم ليسوا ا.ساس الذي بنينا عليه , وانما نحن 

لرسالة التي جاءت من الرسل. ذلك ھو ا.ساس. قال بولس"ليس لدينا اذا مبنيون على ا
"  . اي اساس اخر غير الذي ھو في ا.صل موجود, الذي ھو يسوع المسيح  

قال بطرس, "انت المسيح أبن � الحي" وقال المسيح, "حسنا قلت يا بطرس. � اعلن 
" . ذلك لك , وعلى ھذه الصخرة سوف أبني كنيستي  

ه ا.ساس الذي بنينا عليه , رسالة الرسل وا.نبياء, ان � قد أوجد خ4صا من خ4ل ان
يسوع المسيح . وانه الطريق التي بھا نأتي الى � .ذلك ھو ا.ساس , موضوعا من قبل 

. الرسل وا.نبياء من خ4ل تعليمھم و كرازتھم  

)20: 2" ( " ويسوع المسيح نفسه راس الزاوية  

ني لنفسه مسكنا. جسدا ل^قامة, جسد المسيح . جسد المؤمنين . اصبحت جزءا ان � يب
من ذلك البناء = . تذكر عندما قال يسوع " عندما يجتمع اثنان او ث4ثة بأسمي ھناك 
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اكون أنا " نحن ھيكل � . لقد تم بناءنا على اساس وضع من قبل الرسل وا.نبياء , 
لذي بنيت عليه ھذه البناية . تذكر بطرس عندما وقف يسوع المسيح ھو رأس الزاوية ا

مشيرا الى يسوع المسيح. قال , "ھذا  118أمام السنھدرين ,مقتبسا بالتحديد من المزمور 
ھو الحجر الذي كان .شيء بالنبسة لكم انتم البناؤون وقد صار رأس الزاوية ,من قبل 

س الزاوية. كان الحجر الذي , المسيح را118الرب كان ھذا وھو عجيب في اعيننا" مز
رفض من قبل البنائين , لقد رفضوه . جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله . قادة الدين 

 اليھودي رفضوا ھؤ.ء رفضوا رأس الزاوية . 

ھناك قصة مثيرة ل4ھتمام عن بناية معبد سليمان, أتذكر , ليس ھناك صوت فاس او 
تقتلع من مكان بعيد عن البناية , وتحمل مطرقة , . صوت حديد , ولكن كل الحجارة 

الى البناية و تنحت باتقان تام ثم توضع من دون حتى استخدام التمليط(اللبخ) . منحوتة 
معا. وھكذا كان لديھم معماريا يرسم المخططات لكل حجر , وكانوا  باتقان تام و مت4ئمة

ا من انه اتى حجر من يرقموھا ويضعوھا في مكانھا في المعبد وھم يبنون. القصة تبد
المقلع ولم يتم ترقيمه ,ولذا لم يعرف البناؤون اين يجب ان يوضع الحجر . ولھذا في 

النھاية وضعوه جانبا, مكتشفين انه جاء بالخطأ من المقلع . وعندما انھي المعبد , أرسلوا 
أرسلناه منذ الى المعبد وقالوا " اين حجر رأس الزاوية ؟" فأجابوھم من المقلع وقالوا" لقد 

مدة طويلة اليكم " فردوا عليھم مجددا وقالوا " لم نتلقى اي شيء منكم . انه ليس ھنا " 
فاجابوھم " لقد وصلتنا الفاتورة ووقعناھا. انه ھناك عندكم" وفي النھاية , أحدھم حفر في 

ا.دغال التي نمت في المكان واخرجه وقال " ھا ھو الحجر ھنا ايعقل ان يكون ھو؟" 
لتاكيد , كان ذلك حجر رأس الزاوية الذي رفضه الناؤون ووضعوه جانبا . ووجدوا انه با

 ھذا ھو الحجر الذي ي4ءم مكانه بالضبط , انه حجر رأس الزاوية . 

أذا يسوع المسيح ,أستخف به من قبل القادة الدينيين , من قبل البنائين , لكن � جعله 
. �انه عجيب في أعيننا , و. يوجد خ4ص كما قال  حجر رأس الزاوية .ھذا ھو عمل 

بولس في غيره (المسيح) , .نه لم يعطى اسم آخر غيره نخلص به . حجر رأس الزاوية 
 الذي بني عليه كل شيء . 

)21: 2( " "الذي فيه كل البناء مركبا معا , ينمو ھيك4 مقدسا في الرب  

لك ا.ساس) يصبح البنيان كله مركبا معا وھكذا عندما يكون لديك المسيح, بالبناء فوقه (ذ
 مكونا ھيك4 مقدسا في الرب.

)22: 2( " . "الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا, مسكنا = في الروح  
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 �مرة اخرى , عندما يجتمع اثنان او ث4ثة معا بأسمي , اكون انا ھناك في الوسط. بيت 
طيع ان نجتمع مع عائلة � و نختبر الذي أتى اليه ليسكن بين شعبه . كم عظيم ان نست

حضور يسوع المسيح و قوة روح � وھو يعمل على بناء ھذا المسكن, ليس بناءا 
ملموسا , وانما حيواتنا التي تتشابك معا, متطابقة مع بعضھا البعض في خطة � ككل , 

ه للعالم .ھذا البناء العظيم حيث � سوف يعلن عن نفسه فيه لشعبه , ومن خ4ل شعب  

اشكرك ياابتي , على ذلك العمل الرائع لروحك القدوس في قلوبنا وحيواتنا . على النعمة 
التي بھا ُخلِصنا. على عملك وانت تحضرنا لنقوم بعملك, على روحك الذي يجذبنا قريبين 

. � بعد ان كنا ب4 امل وب4 مسيح, وب4 � في ھذا العالم . ليجعلنا جزءا من عائلة 
ليجعلنا مت4ئمين مع بعضنا البعض ونحن نبنى على اساس المسيح . أوه , يا � , انت 

 جميل , ونحن نحب عملك . امين. 

انتم عمله , مخلوقين معا في المسيح يسوع من اجل ا.عمال الصالحة التي قدرھا � التي 
� يريد ان يعمل من  عليك ان تسير فيھا . = خطة لحياتك ھذا ا.سبوع .� يعمل فيك.

خ4لك . وانت تخضع نفسك وحياتك = , سوف تبدأ بأكتشاف ما قصده و نواه � لك 
 لتعمله من أجل مجده. ولكن يمكنك فقط ان تكتشف ذلك بخضوعك له .

كما يعمل الفخاري مع الطين, وعندما يبدأ عمله مع الطين , في باله أناء معين ينوي ان 
ذ قطعة الطين التي ب4 م4مح و بحذر يعمل عليھا الى ين تلك . ليأخيصنعه من قطعة الط

ان يكون اTناء الذي كان في باله ان يصنعه من قطعة الطين ھذه . وھكذا ياخذ � حياتك 
كقطعة طين وفي باله أناء معين يتمنى ان يشكله من أجل عمل او وضيفة معينة. � يعلم 

.  بالضبط العمل الذي يريدك ان تكمله ضمن الجسد  

ا.ن ليس للطين اي خيار في قدره في الحقيقة. و. حتى لديه المعرفة عن قدره الى أن 
يبدأ الفخاري بتشكيله, قد يمكنه حينھا فھم ما الذي سيكون قدره عندما يبدا بالنظر الى 

شكله . لقد بدأت بأدراك ان � يحضرني لھذا , او بتحضيري لذاك , وبدأت افھم مالذي 
�.جله وانا ارى ا.شياء تتشكل و تتصور. ولكن الطريقة الوحيدة التي بھا  يحضرني 

يمكنني ان اكتشف مالذي في بال الرب من اجلي ھو ان أبقى خاضعا تماما للمسته. 
اللحظة التي فيھا اقاوم او اتصلب , العمل سوف يتشوه في يد الفخاري , وفي كثير من 

بداية مرارا وتكرارا . خذ قطعة الطين تلك , وھا ا.حيان سيكون عليه اعادة العمل من ال
انا مجددا ابدأ من الصفر . اتمنى ان استمع ھذه المرة . العجلة بدأت تدور . "اوه يارب, 
مالذي تفعله ا.ن؟" ياالھي , كم من المرات كان علي ان اعود الى الصفر . مجرد لطخة 

ا ھو افضل . فقط لنخضع حياتنا مرة اخرى . ولكن مع الوقت نتعلم ان الفخاري يعلم م
 للمسة � . لندع � يعمل فينا , لعلنا نعمل ما خططه .جلنا .
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وھكذا ليبارككم الرب وھو يعمل في حيواتكم ھذا ا.سبوع. صانعا منكم أداة يستخدمھا 
 لجلب مجد .سمه . 

 

3أفسس   

 دعونا نقلب صفحات كتابنا الى ا.صحاح الثالث من رسالة أفسس . 

)1: 3"بسبب ھذا أنا بولس , أسير المسيح يسوع Tجلكم أيھا اTمم "(  

انه لمثير ل4ھتمام ان بولس كان سجينا في روما, ولكن ماكان حقا مھتما به , ھو 
انه كان سجينا ليسوع المسيح , وذلك ھو الوحيد الذي كان حقا مقيدا به . "أسير المسيح 

ولس .جله مضطھدا والسبب الذي Tجله كان Tجلكم أيھا ا.مم " السبب الذي كان ب
بولس اسيرا ھو أنه أصّر على أن ا.مميين يمكن أن يخلصوا بأيمانھم بيسوع المسيح 

,وھذا أغضب اليھود , الذين آمنوا ان ا.مميين . يمكنھم ان يخلصوا من خ4ل 
 أنضمامھم الى اليھود . 

ود يمكنھم ان يخلصوا وكان وھكذا , لم يكن بمقدور ا.ممي ان يخلص, فقط اليھ
على ا.ممي ان يصبح يھوديا حتى يخلص . لذلك أصّر بولس على ان � ا.ن يعرض 

الخ4ص على ا.مممين مما جلب عليه حنق اليھود حتى انھم اضطھدوه  او أثاروا 
اضطھادا في كل مكان ذھب اليه . ولذلك كان اTسر نتيجة لھذا التعليم ا.ساسي لبولس 

و انك انت ا.ممي تستطيع ان تنال الخ4ص . لذا" أسير يسوع المسيح .جلكم انتم الذي ھ
"   . ا.مم  

قال بولس "أذا توقفت عن التبشير بھذا عندھا سيتوقف ا.ضطھاد. لن يكون لديھم شيء 
 ضدي بعد ذلك " لكن بولس وقف صامدا بتلك الرسالة بنعمة � المعطاة له . 

)2: 3( م بتدبير نعمة � المعطاة لي Tجلكم ""أن كنتم(قال ھو) سمعت  

ا.ن, ھناك ھؤ.ء الذين يرون سبعة أزمنة (في التاريخ الكتابي) يرون زمن الطھارة , 
عندما وضع � آدم في جنة عدن وع4قة � با.نسان ھناك, ا.نسان البريء . ثم يرون 

زمن خطيئة آدم الى زمن نوح ,  الزمن الثاني , (لقد نسيت مالذي يسمونه ) , لكنه من
والذي يرونه الثالث ھو زمن حكم � والذي يستمر الى زمن الشريعة , والذي يرونه 

الشريعة , والزمن الخامس ھو زمن يسوع, والسادس ھو زمن النعمة ,  الرابع ھو زمن
 والزمن السابع ھو حكم اTلفية .
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ھذه الفئات. انا . اعرف كان � يفعل  بولس يتكلم عن زمن النعمة , ا.نسان قسمھا الى
ذلك . أعتقد ان ا.نسان يفعل أشياء كثيرة . يوافق � عليھا بالضرورة , حتى علماء 

 ال4ھوت .  

 نحن نعيش في زمن حيث � يتصل با.مم اي نحن بنعمته . انه زمن النعمة المعطاة لنا .

)3: 3( اTيجاز ""أنه بأع4ن عرفني بالسر . كما سبقت فكتبت ب  

ا_ن , في ا.صحاح ا.ول يتكلم بولس عن لغز مشيئته ,  انه في زمن مليء ا.زمنة 
سوف يجمع الكل معا في واحد في المسيح , ا.ثنين على حد سواء الذين في السماء 

والذين على ا.رض  فيه . ھذا اللغز ان � أختار ان يربط كل ا.شياء معا في يسوع 
التي في السماء ,و ا.شياء التي على ا.رض. أتى � بكل شيء في  .شياءالمسيح , ا

.  خضوع له , سوف يضع كل ا.شياء في خضوع  

 قال بولس, انه قد كتب مسبقا قلي4 عن ھذا اللغز,

"الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفھموا درايتي بسر المسيح ,الذي في 
 " , كما قد أعلن ا_ن لرسله القديسين و أنبيائه بالروح أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر

)3 :4-5(  

ذلك ھو , ھذا يفتح الطريق امام ا.مم لينالوا الخ4ص انه شيء لم يتنبأ به انبياء العھد 
القدم . ھذا الزمن من عمر الكنيسة شيء لم يكن مرئيا من قبل العھد القديم . لقد شعروا 

وت � مباشرة . لقد فھموا ان المسيح سوف يعلن عن ان مجيء المسيح سوف يجلب ملك
عھد الملكوت مباشرة ولم يرى أنبياء العھد القديم حقا عھد النعمة ھذا , العھد الذي فيه 

 يرسم � جسد المسيح من بين ا.مم .

لم يفھموا بالحقيقة كل الذي رأوه او الذي اعلنه � لھم . فھم في الحقيقة كتبوا عن امور 
يفھموھا حقا . لكنھم كتبوا بما اوحي لھم من الروح القدس . وھكذا , ھم أنفسھم لم  لم

 يعرفوا ا.شياء التي كانوا يكتبون عنھا او ما ھي اھميتھا . 

يتكلم أشعياء عن مجيء المسيح , وكيف انه سوف يجلس على عرش داود ,يحكمه 
بدين, حماسة جيش � سوف و يؤسسه في البر والدينونة من ا.ن فصاعدا والى ابد ا.

ُيَكِون ھذا الشيء . و مع ھذا , يقول اشعياء ان خادم � البار سوف يكون محتقرا و 
مرفوضا من الناس , رجل أحزان ,عارفا أسى ,وخبأنا وجوھنا منه . لكنه كان مجروحا 

.و تأديب  أصيب بجروح Tجل معاصينا ، مسحوق Tجل آثامنامن اجل خطايانا  و
نا عليه , و بجلداته شفينا . كلنا كغنم ضللنا , وتحول كل واحد منا الى طريقه س4م
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الخاص به , و� وضع عليه كل آثامنا . وكيف انه سوف يحسب مع ا_ثمين في موته . 
وھكذا كتب عن كل ھذه ا.مور ومن الواضح من دون فھم او وعي لھا .دانيال , يتنبأ 

المسيح سوف يقتل , و لن يتلقى شيئا لنفسه , وان  عن يوم مجيء المسيح, أعلن , ان
 اليھود سوف يتفرقون . 

مع ذلك , بقي السلوك الروحي الذي سيجھز المسيح به ملكوته , وكان سائدا حتى بين 
الت4ميذ . كانوا بشكل مستمر يتطلعون الى ملكوت � مباشرة . بعد القيامة عندما اعطى 

يحل عليھم بعد بضعة ايام , قالوا " يارب , استكون ھذه  المسيح الوعد بالروح القدس ان
المرة التي فيھا تعيد الملك .سرائيل ؟ اھذه ھي حقا يارب ؟" كانوا بصورة مستمرة 

ينتظرون الملكوت أن يؤسس بسرعة ومباشرة . لم يعرفوا انه سيكون ھناك ھذه الفترة 
ا.مم الى جسد المسيح . كنيسة  من عھد النعمة , حيث سيصل � الى ا.مم ليجلبھم من

يسوع المسيح . يسحبھم خارجا , في الحقيقة من العالم , .ن الھدف كان يتضمن ك4 
ا.ثنين اليھود وا.مم و جعلھم واحدا . الجدار الذي وجد بينھم سيھدم وسيصبحون جسدا 

 واحدا في المسيح . 

اليوم عن ا.لغاز , صعب الحل  عندما يتكلم بولس عنه كلغز ,. يقصد شيئا كالذي نفھمه
. انه شيء لم يكشف عنه في الماضي , لكن � ا.ن يكشف و ُيْعلِْم. لذا فھو اع4ن جديد 

من � . ھذا المكان ل^مم في جسد المسيح و كيف ان � كان سيعرض بالمجان على 
�  . ا.مم  الوعود العظيمة بالحياة ا.بدية و الخ4ص و المكان في ملكوت 

قال بولس, " اريد أن اكتب ھذا اليكم كي تفھموا فھمي للغز الذي لم يكن معروفا في 
 العصور الماضية , لكنه ا.ن معلن بالروح القدس للرسل و ل^نبياء . ھذا ھو اللغز " 

)6: 3"أن اTمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح باTنجيل " (  

نكم انتم ا.مم ان تحصلوا على الخ4ص , يمكنكم الحصول على الوعد اللغز العظيم . يمك
بالحياة ا.بدية . تصبح شريكا في النعمة و ص4ح � . "الذي صرت أنا (قال بولس) 

" . خادما له حسب موھبة نعمة � المعطاة لي حسب فعل قوته  

�  ل^مم . لذا أوكل � ألي التبشير بمشاركة ھذا اللغز العظيم _ نعمة 

"الذي صرت أنا خادما له حسب موھبة نعمة � المعطاة لي حسب فعل قوته ,لي 
أنا اصغر جميع القديسين ,أعطيت ھذه النعمة أن أبشر بين ا.مم بغنى المسيح الذي . 

)8-7: 3" (. يستقصى  
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. ھذا "أي أمتياز." قال بولس , " أعطي لي انا أصغر جميع القديسين " رأي بولس بنفسه 
 رأي الرجل الذي دعي بحق من � ولديه حقا التأكيد من يسوع المسيح .  

عندما ارى كيف ينتفخ بعض الناس وھم يعظون عن يسوع المسيح , استنتاجي ھو ان 
ھؤ.ء لم يكن لديھم اي مواجھة شخصية معه . اذا كان لدي السلوك الذي يقول ,"يارب , 

ك ينادي بحقائقك . . تدري كم انت محظوظ يا انت محظوظ جدا لوجود شخص مثلي مع
� . كان كم الممكن ان اصبح مشھورا و كان من الممكن ان اكون عظيما . لقد تخليت 

عن الشھرة و الثروة . انا اساوي الكثير لك يارب " ھذه الشھادات عن ما تخلى عنه 
الممكن ان اصبحه ا.شخاص من اجل يسوع المسيح . تؤثر بالحقيقة علي . ما كان من 

 بالحقيقة . ي4مسني . 

سلوك بولس باتجاه نفسه , " واو , وھب � لي ھذه الخدمة العظيمة , انا اصغر جميع 
".  القديسين . أعطيت ھذه النعمة أن أبشر بين ا.مم بغنى المسيح الذي . يستقصى  

شيء من الذي فعله  شعر بولس بذلك بسبب اضطھاده المسبق للكنيسة , سعيه ليفنيھا , أي
وكانت حقا دائما نتيجة للنعمة, اعتقد ,انه نوعا ما كان مطاردا  � كان من خ4ل النعمة و

من حقيقة انه في وقت من ا.وقات كان أعمى لدرجة انه كان يحاول تدمير الكنيسة . 
� يذكر ذلك ," .نني اھدرت كنيسة � " ھذا ھو سلوكه, اصغر جميع القديسين . لكن 
اختار "وانير الجميع في ما ھو شركة السر المكتوم منذ الدھور في � خالق الجميع 

) 9: 3" ( . بيسوع المسيح  

ا.ن, ت4حظ ان كل ما فعله � Tجلنا فعله بيسوع المسيح ونحن نمر با.صحاحين 
يسوع ا.ولين الى الثالث . اي شيء وكل شيء فعله � Tجلك فعله في ومن خ4ل و ب

المسيح . اللغز العظيم الذي أخفي على أنبياء العھد القديم ا.ن اعلن من خ4ل انبياء 
 ورسل العھد الجديد , ھذا الغنى العجيب للمسيح متوفر لكل الناس . 

السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة  "لكي يعرف ا.ن عند الرؤساء والس4طين في
10: 3� المتنوعة . " ((  

وھو يكتب ھذه ا.شياء عندما قال ,"التي تشتھي الم4ئكة أن تطلع عليھا" تذكر بطرس 
) . ترى , ان الم4ئكة ليسوا غير محدودي المعرفة كما ھو � . فھم . 12: 1بطرس1(

يعرفون كل اھداف او خطط � . انا متأكد انه تدور بينھم نقاشات وجلسات مثيرة 
. ا.ن , يملك الم4ئكة فھما أفضل للنبوة من ل4ھتمام وھم يرون أھداف � تكشف 

عندما يكشف � ھذه ا.شياء من خ4ل ا.نبياء , لديھم فھم لھا . لكن ليس فھما  .البشر
 كام4 . يحتاج ا.مر استكمال الخطة ليصلوا الى الفھم الكامل . 
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) 19 :1بطرس2( " وعندنا الكلمة النبوية في الكتابة عن ھذه ا.شياء قال بطرس "
) , اما نحن فلدينا الكلمة 3: 1"الذين أراھم أيضا نفسه حيا ببراھين كثيرة " (اعمال

النبوية بتأكيد وھكذا دواليك , ا.شياء التي تشتھي الم4ئكة ان تطلع عليھا . قال بولس " 
الذين ھم الم4ئكة , ليعرفوا بواسطة الكنيسة   لكي يعرف ا.ن عند الرؤساء والس4طين ,

� المتنوعةحكمة   ."  

اتخيل انه شيء صادم جدا وعظيم بالنسبة للم4ئكة ان � قد قرر ان يأتي ليسكن 
بين البشر . حقيقة ان � قد أتى وسكن في انسان . ھذا ھو اللغز العظيم و ھو في الحقيقة 

 انه سيسكن فيك بروحه من خ4ل يسوع المسيح .  

س , ان يسكن المسيح في ھو املي في جسدي يمكن ان يصبح ھيك4 للروح القد
التمجد . ھذا السر العظيم . قال الم4ئكة " واو , اتصدق ذلك ؟" لقد  ُكِشف , � لم 

 يكشف لھم , ا. ,عندما أظھر من خ4ل الكنيسة .

) 11: 3"حسب قصد الدھور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا " (  

 تلك كانت خطة � منذ البداية . 

) 12: 3" ( . به لنا جراءة و قدوم بأيمانه عن ثقة"الذي   

� يقبلني . ا.ن يقول انه لدينا   في ا.صحاح ا.ول يقول انه تم قبولنا في المحبوب .
مدخل الى � . كان ذلك , بالتأكيد , شيئا محجوبا حتى من اليھود . لم يكن لديھم اي حق 

� من خ4ل الكاھن . كان يدخل الى للدخول الى محضر الرب . كانوا يأتون الى 
محضر الرب من أجلھم . عندما اعطى � شريعة موسى ,قال "طوق الجبل , و. تدع 
الناس يقتربون لئ4 يموتون" صعد موسى الى فوق وتحدث الى � . عندما رأى الناس 

انزل  الظاھرة الرائعة لحضور � ,فّروا , وقالوا لموسى "أذھب انت فوق وكلمه ثم
واخبرنا مالذي قاله , لكننا . نريد ان نقترب . ذلك رائع, النار المتدحرجة على ا.رض 
, الرعد وكل ھذه ا.شياء . و انت اصعد و نحن سنسمع لك , وسنأخذ بكل ما تقوله لنا 

"    . من الذي قاله � لك , لكننا . نريد ان نقترب  

لكاھن ا.على ھو الذي يدخل قدس ا.قداس اما وعندما وضع � الشريعة . عندھا كان ا
 . �� من اجل الناس وذلك كان فقط مرة في السنة . اما ا.ن لدينا حرية الوصول الى 

خارجا .         م يعد ھناك حجاب بعد يحجزك ل  

كان مھما الى اقصى الحدود انه عند  صلب يسوع خرق الحجاب او تمزق من ا.على 
كان � ھنا فقط يقول من خ4ل المسيح كلكم تستطيعون المجيء الي . الى ا.سفل اذ 
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لديك الحق في الدخول الى محضر الرب . في العبرية يقول " الذي به نقترب الى عرش 
النعمة بجراءة لتعلم طلباتنا " كنا في يوم من ا.يام منفصلين عن � ولم نستطع الوصول 

تم تقريبنا , تم جلبنا مباشرة , الحق في الدخول الى اليه ,وا.ن من خ4ل يسوع المسيح 
�. عندھا ھنا مجددا كما في العبرية , "نأتي بجراءة الى عرش النعمة " .   

 . �ذلك الخجل الذي يظھره بعض الناس ,"اوه . اعتقد حقا انني استحق ان آتي الى 
س كتابيا وذلك خطأ , عندما فقط سأذھب الى احد القديسين Tسأله ان يذھب عني " ذلك لي

يفتح � الباب لك ويقول " ھيا ادخل " من الخطأ جد ان . تفعل . نأتي بجرأة . لدينا حق 
 الدخول, الجراءة والقدوم , الثقة با.يمان به . 

: 3" ( "لذلك (قال بولس) أطلب أن . تكلوا في شدائدي Tجلكم التي ھي مجدكم
13(  

ل الرسالة اليھم . السجن , الضرب ,الترحال , المقاومة , عانى بولس الكثير حتى وصّ 
" . الرجم . " . تكلوا في شدائدي Tجلكم التي ھي مجدكم  

)14: 3"بسبب ھذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح" (  

لذا فص4ة بولس لھم , السلوك في الص4ة , جسديا, بحني ركبتيه , لكن ھناك عدة 
4ة جسديا .في الحقيقة ليس وضعية الجسد ھو ما يحسب عندما سلوكيات من اجل الص

آتي الى � , وانما وضعية القلب ."ولكن بدون أيمان . يمكن أرضاؤه Tنه يجب أن 
) 6: 11" (عبرانيين  . الذي يأتي الى � يؤمن بأنه موجود و أنه يجازي الذي يطلبونه  

ق ما لم تنحني على ركبتيك " في الحقيقة لذا فالناس الذين يشددون ," انت . تصلي بح
ذلك ليس امرا كتابيا , ذلك فقط امر منھم . الكتاب المقدس يتكلم عن الوقوف , رفع 

ا.يادي الطاھرة في الص4ة . داود كان يصلي ووجھه الى التراب باكيا الى � . في 
اء على الركب , كثير من ا.ماكن يسجدون اما � . لذا فالجلوس , السجود, ا.نحن

  . � الوقوف, ليس ذلك ما يھم , وانما وضعية قلبك وانت تأتي الى 

"احني ركبي اما ا.ب" الص4ة ھي الى ا.ب, ابانا , الذي في السماوات . كل ما تطلبه 
من ا.ب , ذلك ما سافعله ما يمجد ا.ب في ا.بن . أب ربنا يسوع المسيح , "الذي منه 

السماوات و على ا.رض , لكي يعطيكم (ص4ة بولس .جلھم)   تسمى كل عشيرة في
)16-15: 3" ( . بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في ا.نسان الباطن  

كيف نحتاج الى القوة في ا.نسان الباطن. ابليس يضع اغراءات امامنا طوال الوقت . انه 
, احتاج الى قوة � من خ4ل  خصم قوي . . امتلك القوة من نفسي في داخلي Tقاومه
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روحه القدوس في باطني اذا ما اردت ان اواجه قوة العدو . بولس يصلي ان تتأيد بالقوة 
 في ا.نسان الباطن بروحه القدوس .

)17: 3ثانيا , "ليحل المسيح باTيمان في قلوبكم"(  

, حتى يصبح  كلمة يحل في اليونانية ھي ا.ستقرار و جعل نفسه كما لو انه في منزله
المسيح حقا في منزله , يكون مرتاحا , ويكون كما يشاء . ھناك اماكن تذھب اليھا فتحس 
انك تريد الخروج منذ لحظة دخولك . تشعر بعدم ارتياح , وتتمنى لو انك لم تاتي , تحس 
بأنك . تنسجم مع ما يحدث . وھناك اماكن اخرى حين تذھب اليھا تحس بأرتياح شديد , 

نة شديدة , و مسترخيا جدا. وطمأني  

ا.ن, "ليسكن المسيح في قلوبكم" تعني ان يكون قلبك متوافقا و كليا معه حتى اذا ما جاء 
 ليحل في قلبك . يكون ھناك اي مؤثر , . يكون ھناك ما يحرجه . 

اتذكر حزقيال ذلك النبي المثير ل^ھتمام, كيف تعامل معه � بعدة طرق غريبة , أُِخَذ 
لروح الى أورشليم . كان ھناك ذلك الجدار و قال له الرب " احفر حفرة في الجدار "با  

فحفر الحفرة في الجدار وزحف فيھا . فنظر وھناك رأى كل انواع الفنون ا.باحية على 
كل الجدار, فقال حزقيال " ذلك مريع , أباحية قذرة . ما الذي يعنيه كل ذلك ؟"  فقال له 

ان تدخل في عقول قادة اسرائيل . ھذه ھي ا.شياء التي يفكون بھا ,  � " لقد سمحت لك
 ھذه ھي ا.شياء التي يرونھا ."   

عندما يدخل � الى جدران قلبك و ينظر الى اليھا , ھل ھو في البيت , ھل ھو مرتاح 
لما يراه ؟ ام انه عندما يقرع الباب, نقول " انتظر لحظة" ونھرع محاولين اخفاء كل 

ء , او نقلب ا.شياء بالعكس ؟ شي  

)17: 3ليحل المسيح باTيمان في قلوبكم " "وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة " ("  

اوه لعلنا نشھد محبة اكثر من � ومحبة يسوع المسيح و لتتدفق فصاعدا من حياتنا . 
 متاصلون و متأسسون في المحبة.  

ين ما ھو العرض والطول والعمق "حتى تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديس
)19-18: 3والعلو , وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة " (  

ھنا طلب مثير ل4ھتمام , .نه كيف تدرك شيئا يفوق المعرفة ؟ كلمة تدرك ھي 
 (جينوسكو) وھي المعرفة التي تأتي من الخبرة . 
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� لكم , طول محبة � ,  ا.ن ص4ته :" � يحبك جدا , اصلي ان تعرفوا عمق محبة
ارتفاع محبة � . لو انك فقط تستطيع قياس ا.عماق , لو انك فقط تستكشف ا.رتفاعات 
, لو انك فقط ترى الطول , الى الطول الذي نواه ان يصل اليه � حتى يخلصك . العمق 

عك اليھا . الذي نوى يسوع ان يصله حتى يفتديك . ا.رتفاعات التي ينوي � ان يرف
حتى يجلسك مع المسيح معا في السماويات و يجعلك وريثا مع المسيح لملكوته ا.بدي . 

اوه ا.رتفاعات في المجد التي من � لك . لو انك فقط تعرف " قال بولس " حتى 
تستطيعوا ان تدركوا ما وراء المعرفة . ھيي أنت , . يمكنك معرفتھا , انه ما وراء 

 المعرفة "  

)19: 3( " طلب الثاني "لكي تمتلئوا الى كل ملِء �ال  

ا.ن, مرة اخرى, جسديا ذلك شيئ مستحيل . ان امتلىء الى كل ملِء � . سماوات 
السماوات . يمكن ان تحتوي � . فكم أقل منھا انا ؟ لكي امتليَء الى كل ملِء � . ا.ن 

يقول  :  , با.دراك انه قد طلب بعض ا.شياء الصعبة ,  

)20: 3"والقادر ان يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب او نفتكر "(  

" في كثير من ا.حيان اعتقد اننا نحدد � بحدودنا الخاصة . نحمل القيود الخاصة بنا الى 
عالم الروحانية . نحن معرضون الى تقسيم ا.شياء الى فئات : ھذا سھل جدا , ذلك سھل 

عسير جدا , ذلك صعب . ھيي, ذلك مستحيل . نحن معرضون الى , . مشكلة , اوه ذلك 
حمل كل ھذه ا.فكار الى � , و كثيرا ما ينعكس ذلك على سلوكنا في الص4ة , "يا رب 
ھذا , شيء بسيط . يمكنك ان تتعامل مع ھذا ا.مر . يارب , ھذا عسير جدا . . اعرف 

معرضون جدا الى حمل تلك المشاعر حقا . انسى الموضوع يارب . انه مستحيل " نحن 
البشرية التي لدينا الى � بخصوص المواقف . كم من المرات قام � بأمور كنت أظنھا 

مستحيلة تماما , امور استسلمت فيھا . الناس الذين كانو معي قالوا " ھيي , مستحيل " ثم 
 ماذا فعل � ؟ يلتفت وينقذھم . أمر . يصدق.

باكرا في الصباح , وعقله يلعب بفكرة مثيرة ل^ھتمام. "اتسأل اذا ما كان  يوناثان, استيقظ
� سوف يسلم الفلسطينيين الى اسرائيل اليوم . اذا كان � يريد ان يسلم الفسطينيين الى 
اسرائيل اليوم , فھو . يحتاج الى جيش كامل . اذا كان � يريد ان يفعلھا , يستطيع ان 

رجل واحد بسھولة كما لو انه جيش كامل . أتسأل اذا ما كان سيسلمھم يسلمھم الى يدي 
اليوم ؟ " ھذه الفكرة المجنونة تغلغلت الى عقله , و. يستطيع اخراجھا. ولذا يسوقظ 

حامل درعه ويقول "لدي فكرة مجنونة . تدري , كنت افكر , ان كان � يريد ان يسلم 
جيش بأكمله , فبعد كل شيء ھو �. يستطيع  الفلسطينيين الى اسرائيل . يحتاج الى

تسليم الفلسطينيين الى اسرائيل الى رجل واحد , بسھولة كما لو انه جيش بأكمله . دعنا 
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نذھب ونرى اذا ما كان � سيسلم الفلسطينيين اليوم " احب ذلك , دعنا نرى مالذي 
يفعله � ؟فھو . يحتاج الى سيفعله � , دعنا نغامر بأيمان . من يدري مالذي يريد ان 

جيش كامل. نحن نقيس ا.شياء بقدراتنا . " والقادر ان يفعل كل شيء أكثر جدا مما 
" . نطلب او نفتكر  

في كثير من ا.حيان نكون مرعوبين من امراض معينة , بأعياءات معينة , .نه تم 
ص4ة مختلفة للمرض  تشخيصھا من قبل رجل على انھا غير قابلة للشفاء. وھكذا , لدينا

سرطان الدم عن أ.م اTذن, او أ.م الرأس . " يارب , يعاني من الم في الرأس , اعطه 
الراحة يارب , ساعده كي يستطيع ان يعمل اليوم . اشكرك يارب " . مشكلة . اذا لم 

 يتدخل � خذ حبة اسبرين . 

ات " . لوكيميا يارجل, عليك ان "لوكيميا , . ! اوه ,يارب , أعن يارب اوه يارب السماو
تصلي حقا من اجل ذلك . عليك ان...يحتاج ا.مر الى ا.ستغراق في شيء كذلك . ذلك 

 �عسير . ھيي, ليس صعبا اكثر على � من شفائه لنز.ت البرد الشائعة . . يوجد عند 
طيع ان يفعل ھذه الفئات من الصعبة والسھلة والمستحيلة .غير موجودة عند � . يست

أكثر جدا وبغنى , ونحن بحاجة لنتذكر ھذا ونحن نصلي . نحتاج ان نتحرر في الص4ة 
 من قيودنا البشرية وفكرة الصعوبة ھذه .  

" والقادر ان يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب او نفتكر "� يستطيع ان يوفر لك 
ان يفعل اكثر جدا مما تطلب مليون دو.ر بسھولة التي يوفر بھا خمسة سنتات .يستطيع 

او تفتكر . لما نحدده بقيودنا ؟ " يارب , انا بحاجة الى نيكل (خمسة  سنتات) " وھكذا 
ابدا بالبحث على ا.رض. ليس صعبا جدا العثور على نيكل . رّج خانات العملة في 

 الھاتف . 

تكون لدينا تلك  ان بولس وھو يصلي , يصلي بذلك ا.دراك , الثقة ان � قادر . نحتاج
نصلي .الثقة عندما   

: 3( " "له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع الى جميع اجيال دھر الدھور .آمين
21(  

ھذه الدعاء الصغير الجميل يصليه في ص4ته . المجد في الكنيسة , في المسيح يسوع الى 
 جميع اجيال دھر الدھور , ھكذا فليكن (آمين ) , آمين . 

, سوف نسبح ونمجد الرب بسبب نعمته التي بسوع المسيح نحونا. في  دھر الدھور
السماء سنكون بشكل كبير كما نحن ا.ن على ا.رض من ناحية اعطاء الشكر لرحمته 

 ونعمته علينا , بيسوع المسيح ربنا . 
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كثير من الناس يتطلعون الى السماء للحصول على تغييرات جذرية في حياتھم . لكنك 
�يريد ان يقوم بھذه التغييرات الجذرية ا.ن كي . تكون السماء نقلة صاعقة لك  ترى , 

� يعمل فينا ا.ن. تلك ا.شياء ا.بدية التي يحضرھا لنا للملكوت ا.بدي . لن يكونوا  .
تغييرا جذريا كما تظن . � يريده ان يكون تغييرا سلسا . سيكون عظيما التواجد في 

اعتين قبل ان تدرك انك كنت  ھناك. ان تسير قريبا جدا من الرب , السماء لساعة او س
ان تعيش في تواصل معه , السير في محضره و في محبته وكل ذلك . ھيي, انتظر 

 لحظة . شيء ما مختلف ھنا . أين أنا ؟ واو !

 اوه , يارب ساعدنا كي نسير مع المسيح في تواصل قريب . 
 

4أفسس   

فأطلب اليكم أنا اTسير في  حاح الرابع مرة أخرى بتذكير انه "ا.ن يبدأ بولس في ا.ص
)1: 4" (.  الرب :أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بھا  

ا.ن ,.حظ ان ھذه ھي اول مرة يذكر فيھا بولس عن استجابتك انت = .لقد قضى ث4ثة 
ومالذي زودك � به . اصحاحات يقول لك فيھا مالذي فعله � لك , ومالذي اعطاك اياه, 

 �قضى ث4ثة اصحاحات يكشف عظمة سر محبة � و نعمته و ص4حه , كيف وصل 
اليكم , انتم ا.مم الذين كنتم في يوم من ا.يام مفصولين و بعيدين , وجذبكم بالقرب منه. 

ل , ا.ن بعد قضاء ث4ثة اصحاحات قائ4 لك عن كل ما فعله � لك , يلتفت حوله و يقو
"  . "ا.ن انت تسير فيما ھو ذو قيمة  

احدى المشاكل التي في الكنائس ھي اننا نؤكد على السير او. . كنا نحاول ان نجعل 
الناس ان يسيروا قبل ان يتعلموا الجلوس. يقوم بولس بترسيخنا في المسيح في السماويات 

" و بعد قليل عندما نصل وا.ن يقول , "ا.ن سيروا . تعلمتم كيف تجلسون , ا.ن سيروا 
 الى ا.صحاح السادس , نراه يقول " ا.ن قفوا" 

ومثل كاتب آخر قسم رسالة أفسس, قضى ا.صحاحات الث4ثة ا.ولى وھو يخبرعن 
الثروة والغنى الذي لك في المسيح  .ا.ن سوف يقضي اصحاحين او اكثر وھو يقول لك 

ضي ا.صحاح ا.خير يقول لك عن عن السلوك الذي عليك ان تسير به . وبعدھا يق
الصراع الذي انت فيه . لذا غنى ثم سير ثم صراع المؤمن . (روث باكسون) يقسم 

رسالة أفسس بھذا الشكل . (واتجمان نيي) يقسمھا الى , الجلوس(ا.ستقرار في المسيح) , 
 السير , الوقوف . 
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ذكور قبل استجابتنا له . لذا لكن من المھم ان ن4حظ بأن عمل � لنا , وقبل كل شيء , م
 �فبعكس الديانات التي تعلم ان على ا.نسان ان يعمل (ا.عمال الصالحة) حتى يستجيب 

له . اذا ما كان الموضوع مجرد استجابة .عمال , فأنا اعمل حتى يستجيب � لمبدأ 
معه , و. سوف تفكير خاطئ .لن يكون لنا ابدا ملء الع4قة التي يريد � ان تكون لنا 

 �نستمتع بالغنى الذي يريد � ان يمنحه لنا . .ن اعمالنا دائما ستفشل و تضعف .عمل 
 �ھو الذي يھم , وليس عملي . ان استجابتي ھي التي تھم , وليس محاولتي في جعل 

يب . يستجيب لي . � ھو الذي بدأ منذ البداية , و� ھو الباديء , وا.نسان ھو المستج
لذا في كثير من ا.حيان يقوم ا.نسان بعكس تلك العملية في الوعظ , جعل ا.نسان ھو 
الباديء و� ھو المستجيب . والقضية ليست بذلك الشكل . وا.نجيل . يقول ذلك . . 

بشارة في ذلك . البشارة ھي ان � ابتدأ : � احب ا.نسان كثيرا , و ا.نسان استجاب له 
ه .نه احبنا او. .   . نحب  

محبة المسيح ھي التي تجبرني . انا استجيب لمحبته العاضدة . لذا فأي عمل احاول ان 
اعمله = . يأتي من قاعدة ا.ستجابة غير مقبول . اي عمل احاول القيام به لجني خدمة , 

يه . اي عمل احاول عمله حتى اجني استحقاق , لجمع نقاط , للحصول على بر . نفع ف
انه فقط ذلك العمل الذي يتدفق مني بس4سة نتيجة استجابتي = و نعمته وص4حه لي 

الذي ينفع وله قيمة .نحن بحاجة ان نفھم ھذا ال4ھوت بشكل صحيح وأ. سوف ُنَضِيع 
 كل ما يريد ان يفعله � لنا .

.ستجابة لھا . . ليس انت من يبدأ بالع4قة مع � . ھو الذي بدأھا . انت بحاجة الى ا
تستطيع ان تجعل � يحبك اكثر. فھو يحبك على نحو أسمى . انت بحاجة الى ا.ستجابة 
له . عندما استجيب = فانا . استطيع ان اصبح مغرورا باعمالي و انتفخ بھم واسير ھنا 

استطيع وھناك متفاخرا لكل ما افعله = . كل ما افعله ھو رد فعل لمحبة انه .... حقا . 
استيعابھا بالكامل.انه محبة غامرة .وانا استجيب لھذه المحبة . لذلك فا.مر ليس "اوه, لقد 

بذلت الكثير من اجل � او لقد ضحيت بالكثير في سبيل الرب . . يمكنك التصديق كم 
انني اعطيت للرب" . ,.,. . الشخص الذي لديه ع4قة صحيحة مع � سوف يكون 

". يمكنك تصديق كل ما فعله � لي . . اصدق ص4حه . اسمع , لن تصدق  بھذا الشكل
ابدا ما فعله � لي ھذا ا.سبوع " دائما يتكلمون عن ما فعله � , وان ما افعله . شيء, 
 يا رجل . ان ا.مر ھو فقط استجابة لنعمته العظيمة التي تلقيتھا من خ4ل يسوع المسيح .

دع سيرك بالحفاظ بما انت عليه . � دعاك حتى تكون ابنا له . حتى  استجب ا.ن = .
تختبر غنى نعمته ورحمته محبته في ا.زمنة ا.بدية نحوك في المسيح. ا.ن استجب 

لذلك بالعيش بأسلوب يليق بأبن = . عش كأبن = . . تعش كالشيطان ,لقد عشت بتلك 
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بالعيش كأبن = , الذي انت ما عليه في المسيح  الطريقة لما يكفي من الوقت . ا.ن ابدأ
 يسوع . استجب له .

 كيف أعيش ذلك ؟

)2: 4"بكل تواضع و وداعة" (  

 اعيش كيسوع المسيح .

. أريحكم منھااتذكر يسوع عندما قال" تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي اTحمال و انا 
اضع القلب" ا.ن كيف لنا ان نسير ؟ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني Tني وديع ومتو  

)2: 4"بكل تواضع و وداعة" (  

ة � نحوي , وعدم استحقاقي ا.ن , ھذا ھو حقا رد الفعل الطبيعي للفھم الحقيقي لنعم
. لھا  

اذا ما كنت اعمل اعمال الص4ح والتبرير وثم انھمك فيھا عندھا ذلك النوع من ا.نھماك 
ر و ا.نتفاخ و التعظم بما انا عليه و ما عملته . لكن حين في ا.عمال يؤدي الى التفاخ

ادرك ماذا فعل � .جلي , وماذا يعرض � علي , ھذه النعمة العظيمة = التي . 
استحقھا وغير جدير بھا على ا.ط4ق , فالتأثير الذي يحدث ھو الوداعة والتواضع . كما 

عطيت ھذه النعمة أن أبشر بين ا.مم بغنى قال بولس " لي أنا اصغر جميع القديسين ,أ
). الشخص الذي يفھم بالشكل الصحيح ما فعله � 8: 3المسيح الذي . يستقصى" (أفسس

يتواضع امام عمل � .الشخص الذي تواجه (اي التقى او عرف ) حقا � يتواضع  بتلك 
 المواجھة . ِسر بتواضع ووداعة .

ي يظھر على شاشات التلفاز و الذين يبدو انه اشترى الكثير ا.ن افكر بأحد ا.نجيلين الذ
من الوقت للظھور عليه. بعض الناس اتوا الي وسالوني عن رايي به . حسنا , مما تابعت 

, وليس لوقت طويل , اذ انه . وقت لدي لذلك , اذا كانت الوصية كأبن = ان اسير 
ن = علي أن أسير في المحبة , عندھا بتواضع ووداعة ,و اذا كانت الوصية تقول اني كأب

ذا تصبح كل الخدمة مشكوك فيھا. ھذه الشخصيات ليست النوع الذي علي ان اتابعه . وبھ  

 علي ان أسير بكل تواضع ووداعة .

)4: 2"وبطول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة " (  

 يا لھا من مسيرة عظيمة للسيربھا .
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)3: 4" ( . الروح  برباط الس4م"مجتھدين أن تحفظوا وحدانية   

ليس لي ان ألعن كل موظفي الحكومة , وال( اف اف سي ) (وكالة ا.تصال الفدرالية في 
امريكا المسؤولة عن كل انواع ا.ع4م كالتلفاز و الراديوا ونوعية البرامج التي تعرض 

الروح برباط عليھا ) وكل الخدمات التي . تتفق معي . "مجتھدين أن تحفظوا وحدانية 
 الس4م " علي ان أبحث بأستمرار عن وحدة الروح في جسد المسيح . 

ا.ن انه لمحزن بالنسبة الي ان الناس قسموا جسد المسيح وبنوا سياجات والبعض ا.خر 
جدران بين بعضھم البعض . "نحن نمثل الصح , وكل باقي الناس مخطئون , الحقيقة 

لجدران حول انفسھم .لدينا " لقد بنوا ھذه الحواجز وا  

قبل بضعة أشھر تلقيت رسالة دعوة Tتكلم في اجتماع طائفي معين . وتلقيت رسالة ھذا 
ا.سبوع بعد ان اجبت عليھا . اعتقدت "حسنا, ذلك مثير ل^ھتمام . سوف أقبل بذلك " لذا 

 كتبت رسالة قبول للدعوة , وتلقيت ردا على ذلك ھذا ا.سبوع من الخادم الذي دعاني
.تكلم وقال " انا آسف جدا , ولكن حين ذكرت أسمك , كثير من الخدام كانوا خائفين من 

ان بعض الخدام قد يتأثروا سلبا بمشاركتك في ا.جتماع ,.نك آمنت بصحة مواھب 
. يرديونك ان  الروح القدس , قد يجعلھم ذلك ينسحبون من ا.جتماع. لذا قرروا انھم

 تتكلم فيه" شيء محزن .

سد واحد ,وروح واحد ,كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد.رب واحد "ج
أيمان واحد معمودية واحدة , أله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم ." 

)4 :4-6(  

يجب ان يكون اتحاد في جسد المسيح . وان الشيء الذي احبه في كوني غير منتمي الى 
انه يضعني في وضع استطيع فيه ان أقبل واحب وأشعر طائفة او متداخل مع طائفة ھو 

بالحرية في ان اكون في شركة مع اي شخص من اي طائفة يؤمن حقا بيسوع المسيح . 
ا.ن, ھناك بعض الطوائف التي . تقبل معمودية طائفة اخرى . بعض الكنائس . تقبل 

عليك ان تتعمد مرة معمودية الكنائس ا.خرى . " اوه, انت متعمد من قبلھم . حسنا, 
اخرى قبل ان نقبل بك في العضوية" ھناك بعض الكنائس التي لھا عشاء رباني مغلق . 

جدران  عضوا مسج4 في الكنيسة .عندما يمررون الخبز . يمكنك ان تأكل منه مالم تكن 
م بھا جسد المسيح . eُقس  

تعمد ببولس , او "معمودية واحدة" تلك ھي , جميعنا تعمدنا بيسوع المسيح . لم ن
بأبولوس, او بطرس . ففي الحقيقة نحن لم نعمد من قبل معمداني , او كنيسة مسيحية , او 

ميثودي, او كاثوليكي . بل با.حرى من قبل يسوع المسيح وليس من كنيسة . .ن 
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الكنيسة . تستطيع ان تخلصك . ھناك معمودية واحدة , تلك ھي معمودية يسوع المسيح 
مد في كنيسة , عندھا انا اشجعك ان تكون معمدا فقط في المسيح يسوع .اذا لم تع

"   . ."معمودية واحدة , أيمان واحد , رب واحد ,اله وأب واحد  

)7: 4"(."ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس ھبة المسيح   

و احب ھذا . ما ھو قياس النعمة ؟ ھبة يسوع المسيح . وكل واحد منا أُعطي قياس ا
 اعطي نعمة حسب قياس ھبة يسوع المسيح .  

قال بولس ,"الذي لم يبخل بأبنه , بل تخلى عنه Tجلنا جميعا , فكيف با.حرى اكثر بكثير 
" ؟. يھبنا كل شيء   

ترى , مرة اخرى ,عندما آتي بأحتياجاتي امام � , افكر ھكذا "اوه , . أعرف اذا ما 
ار من اجلي " حسنا , كم يشاء � ان يفعل Tجلي ؟ انه كان � ينوي ان يفعل ھذا المقد

 يشاء الى درحة ان يبعث بأبنه الوحيد ليموت عني , ا.ن ,أأنت بحاجة الى أكثر من ذلك؟

 اذا النعمة حسب قياس ھبة المسيح .

"لذلك يقول (أذ صعد الى الع4ء سبى سبيا وأعطى الناس أعطايا),وأما انه صعد 
ل أيضا أو. الى أقسام ا.رض السفلى . الذي نزل ھو الذي صعد أيضا فما ھو ا. انه نز

)10-8: 4( " . فوق جميع السماوات لكي يم^ الكل  

مالذي يتكلم عنه ؟ " الذي صعد ھو نفسه الذي نزل الى أقسام ا.رض السفلى وعندما 
وقالوا "  صعد بعيدا فوق جميع السماوات لكي يم^ الكل " أتوا في احد ا.يام الى يسوع

عن معجزة , لكنه لن يعطى واحدة, يبجث ارنا معجزة" فقال يسوع "جيل شرير وزاني 
ما عدا معجزة النبي يونان . .نه كما كان يونان في جوف الحوت ث4ثة ايام وث4ثة ليال , 

" . ھكذا يجب ان يبقى ابن � ث4ثة ايام وليال في جوف ا.رض   

تمعين وكان بطرس واقفا يعظھم , عرض موضوعه في عيد الخمسين كان الناس مج
 �ِبأسم يسوع الناصري ."رجل قد تبرھن لكم من قبل � بقوات وعجائب وآيات صنعھا 
بيده في وسطكم , كما انتم أيضا تعلمون ھذا أخذتموه بمشورة � المحتومة وعلمه السابق 

ا أوجاع الموت أذ لم يكن ممكنا ان ,وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه , الذي أقامه � ناقض
ُيمَسَك منه .Tنك لن تترك نفسي في الھاوية و. تدع قدوسك يرى فسادا .ونحن شھود 

: 2 على ان � لم يترك نفسه في الھاوية , بل أقامه من بين ا.موات " (اعمال الرسل
22-32 (  
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والذي كان يعيش  ,قال "كان ھنالك انسان غني ,16يسوع , في أنجيل لوقا ا.صحاح 
بترف كل يوم . وكان ھناك ايضا رجل فقير , يأتي يوميا وينطرح امام باب الغني , مليئا 

بالقروح ,وكانت الك4ب تلحس قروحه . ومات الفقير وجاءت الم4ئكة وحملته الى 
حضن ابراھيم . وكذلك الغني مات , وفي الجحيم رفع عينيه , اذ انه كان يتعذب . ورأى 

من بعيد , ولعازر ھناك في النعيم . فقال ,"يا أبي ابراھيم ھ4 ارسلت  ابراھيم
لعازرليغمس طرف اصبعه في الماء ويبرد لساني ,فأني معذب في ھذا اللھيب " لكن 

ابراھيم قال " يا بني تذكر انك نلت خيراتك كام4 في اثناء حياتك ولعازر نال الب4يا , 
ھوة عظيمة حتى ان الذين يريدون العبور من ھنا .  وفض4 عن ھذا كله فان بيننا وبينكم

يقدرون و. الذين من ھناك يستطيعون العبور الينا " فقال " اذن التمس منك ان ترسل 
لعازر ليحذر اخوتي ف4 ينتھي بھم المطاف في ھذا المكان المروع " فقال ابراھيم " لديھم 

وا.نبياء فلن يؤمنوا حتى لو قام واحد  أن كانوا . يسمعون للناموس  الناموس وا.نبياء .
 من بين ا.موات "  

يخبرنا يسوع قبل وفاته , ان مثوى ا.موات مقسم الى قسمين : في احد القسمين يسكن 
المعذبون , ا.شرار , و القسم ا.خر ھو لھؤ.ء المتنعمين في حضن ابراھيم . .نه قيل 

سماء عظماء ا.يمان في العھد القديم , , حيث يدرج ا 11لنا في العبرانيين ا.صحاح 
انھم جميعا ماتوا في ا.يمان دون نوال الوعد , لكنھم وجدوه بعد ان رحلوا  و احتضنوه , 
واعربوا انھم كانوا غرباء ورحالة في ا.رض . لكنھم جميعا ماتوا في ا.يمان , دون ان 

تنجز الحالة . يحصلوا على الوعد , .ن � ھيأ لنا ا.فضل اذ بدوننا لن  

, ان يبشر للفقراء , 61ا.ن , يقول لنا اشعياء ان جزءا من مھمة المسيح في ا.صحاح 
ويشفي القلوب المنكسرة ,ويطلق المأسورين ويفتح ابواب السجن للمقيدين .ولھذا عندما 
قال اللص على الصليب " يارب اذكرني متى اتيت في ملكوتك " فقال له يسوع " اليوم 

". عي في الفردوسستكون م  

عندما مات المسيح , ذھبت روحه الى مثوى ا.موات , لكن الى الجزء الذي كان ابراھيم 
فيه يواسي الذين ماتوا في ا.يمان. حيث كانوا في انتظار ملىء ا.زمنة ليفي � بوعده 

.نه  بارسال المسيح . مع انھم ماتوا في ا.يمان ا. انه لم يستطيعوا الصعود الى الجنة
من المستحيل ان يمحي دم الثيران والتيوس خطاياھم . كل ما فعلوه ھو ا.نذار بأضحية 
يسوع المسيح التي بھا تبعد الخطايا فيستطيع ا.نسان ان يدخل ملكوت السماء . لذا بشر 
يسوع ا.رواح الماسورة , وفي اليوم الثالث قام مجددا, قاد المأسورين من أسرھم . فتح 

جن للمقيدين .وقادھم الى التحرير وقبور الكثير من القديسين ُفِتَحت , و قد تم ابواب الس
. 27رؤيتھم يسيرون في شوارع اورشليم بعد قيامته من الموت .متى   
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ولھذا,"الذي صعد"  ھو ذاك الذي ,وقبل كل شيء , نزل الى اسفل جزء من ا.رض . 
دين , حتى يقود الذين انتظروا بأيمان لكي يفتح ابواب السجن على اولئك الذين كانوا  مقي

 مجيء المسايا (المسيح) حتى يحررھم لكي يتمجدوا .

 و قد وھب ا.نسان مواھب . 

"وھو أعطى البعض ان يكونوا رس4 والبعض أنبياء ,والبعض مبشرين , والبعض 
)11: 4رعاة ومعملين "(  

ء , والبعض مبشرين , وھكذا فقد اعطى البعض ان يكونوا رس4 . والبعض ا.خر أنبيا
معلمين . -والبعض رعاة   

ا.ن اذا فما ھو الھدف من الكنيسة ؟ ما ھو الھدف من الناس الذي اعطاھم � مواھب ؟  
لسنوات بسبب خبرتي المعھدية و تأثري ب (اوسوالد جاي) . و(سميث) و مؤتمره 

لكنيسة ھو ھو التبشيري, و بسبب خلفيتي المذھبية , ظننت ان الھدف الرئيسي من ا
تبشير العالم . كنت دائما احاول ان اقدم خدمات تبشيرية حتى يقبل العالم ا.نجيل . .نني 
, بعد كل شيء , كنت قد تربيت على ذلك على انه الھدف الرئيسي للكنيسة . وكنتيجة , 

الناس في رعيتي كانوا يسمعون رسالة التبشير مرارا وتكرارا . في كل اسبوع كانوا 
ون رسالة تبين مدى اھمية قبول يسوع المسيح في حياتھم و الو.دة من جديد , يسمع

الحياة الجديدة التي لھم في المسيح. التوبة, تسليم حياتكم للمسيح ,اخضعوا حياتكم له , 
 وكونوا ُمَخلصين . 

في كثير من ا.حيان كنت اعظ رسائل تبشير قوية جدا وضعھا � على قلبي. اقصد, كان 
يحترق بالرسالة .نھا كانت حيوية وقوية جدا والتي بالتاكيد كنت اظن انھا ستحول  قلبي

اي خاطيء مھما كان قاسيا. كنت اتحمس كثيرا و جاھزا لتسليم ھذه الرسالة و بالتاكيد لن 
يقاومھا اي خاطيء . كنت اذھب الى الكنيسة فأجد انه ليس ھناك و. خاطي واحد في 

باط . كنت اخرج احباطي على الناس. لو انھم فقط شھدوا ھذا المكان . اوه , يا ل^ح
ا.سبوع .حد ما كما ھو مفروض عليھم , لكان بعض من جيرانھم معھم في الكنيسة 

الليلة . "انتم خزي على الرب , انتم فاشلون " وكنت ابدأ بضرب الرعية التي حضرت . 
ي فعلت ذلك . ترى , كنت لم يقل يسوع "يا بطرس ,أتحبني؟ اضرب خرافي " ا. انن

متمركزا في التبشير لدرجة لم استطع حمل الناس الى ابعد من ذلك المستوى . لم آتي بھم 
 ابدا الى المليء في المسيح .

, يقول " لذلك ,فلنضع المباديء ا.ولى لتعليم 6في الرسالة الى عبرانيين ا.صحاح 
المختصة بطقوس ا.غتسال, ووضع  المسيح جانبا ,التوبة من ا.عمال المميتة , النظم
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ا.يادي , ونتقدم الى النضوج الكامل " لم اكن افعل ذلك مع الناس . .نني ظننت ان 
الھدف الرئيسي للكنيسة ھو التبشير للعالم . اليس ذلك ما علموني اياه في المعھد 

و تحولت حياتي و  4ال4ھوتي . لكن اخيرا عبرت من خ4ل ھذا الممر في افسس 
حس يوما انه فعل . كنت غير متي . اكتشفت ان � لم يناديني Tصبح مبشرا . لم اخد

وانا احاول ان أصبح مبشرا , ولكن ذلك كان القالب الذي وضعتني فيه الطائفة .  مرتاح
و معلمين ايضا وھذه كانت المنطقة التي ارتحت فيھا و  –ادركت ان � قد دعا رعاة 

 احببتھا . 

الكنيسة , الھدف من الرعاة والمعلمين كان "Tجل تكميل القديسين لعمل  لكن الھدف من
)12: 4الخدمة لبنيان جسد المسيح "(  

لقد كنت امزق جسد المسيح . كنت اضرب جسد المسيح . لقد كنت اقودھم الى ا.بتعاد . 
المعلم .  -الراعي -كان علي ان ابني جسد المسيح  

ا.يمان ومعرفة أبن � الى أنسان كامل. الى  "الى أن ننتھي جميعا الى وحدانية
)13: 4( ".  قياس قامة ملء المسيح  

لقد تعرفت الى فلسفة جديدة تماما عن الھدف من الكنيسة . ليس تبشير العالم , وانما بناء 
جسد المسيح . وھكذا , بدأت منذ ذلك الحين بدأت بالتركيز في كرازتي على بناء جسد 

المسيح , تكريز جسد المسيح , تقوية جسد المسيح , تعليم جسد  المسيح , محبة جسد
المسيح كلمة � , تغذية جسد المسيح . وكنتيجة , بدأوا بالنضوج و يأتوا الى النضج في 
المسيح , حياتھم اصبحت شاھدا للعالم لمن حولھم و ا.خرين بدأوا يأتون ليعرفوا مالذي 

د صحي .يجري . والتبشير اصبح ناتج عرضي لجس  

"كي . نكون في ما بعد أطفا. مضطربين و محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس 
) 14: 4بمكر الى مكيدة الض4ل " (  

لقد كان ھناك طوال الوقت تعليم غريب يضرب الكنيسة . وھناك دائما خروف صغير 
شيء  يتبع كل جرس يرن . غير ناضج. يأتون بعيونھم ال4معة ."اوه, لقد سمعت اعظم

. اوه , ليتبارك الرب , انا في اليوم . يمكننا جميعا ان نكون كاملين في ھذا الجسد 
." اوه , ساعدنا يا � . او.د تتقاذفھم كل ريح تعليم و تفاھة انسان ما ھنا وھناك. كامل

بارع في المكر . ويا الھي , اقصد انھم حقا موجودين . ياله من مكر بارع . ھذه الرسائل 
يرسلونھا بكومبيوتراتھم , مكر بارع . اقصد , انھم أساتذة في الخداع . يكذبون في  التي

 الخدمة ليخدعوا .  

)15: 4" بل نتمسك بالحق في المحبة "(  
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ھكذا يجب ان ُيحكى و ُيعلم الحق . في المحبة . وليس حشو الحقيقة في الناس, ليس 
 بعاطفة فارغة وأطراء , وانما قول الحق بمحبة . 

(ذلك النمو , من خ4ل الحق الذي في  بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء"
�) الى ذاك الذي ھو الرأس : المسيح, الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة 

: 4(  كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزٍء ُيَحِصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة ."
15-16(  

نتصل معا , مقترنين بالروح , صنع جزء من ذلك الجسد, جسد المسيح الرأس , وكلنا 
المسيح الجميل يعمل معا , يتناسق معا بالروح للوصول الى المليء. لكننا اليوم ننظر الى 
جسد المسيح في العالم , فنراه مشلو. . . عجب ان العالم لم يعد مثيرا ل4ھتمام . تدري 

ى ا.شياء . في حال واحدة ستصبح الكنيسة شاھدا , الكنيسة مقسمة جدا , مقسمة على اغب
 قويا في العالم , بالَوحدة . تبني نفسھا في المحبة . 

"فأقول ھذا وأشھد في الرب: أن . تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر اTمم أيضا 
)17: 4( ببطل ذھنھم "  

نحن ا.ن  وھكذا قيل لنا , وقبل كل شيء , السير في طريق يطابق طريق ابن = .
 مطلوبون ان . نسير كا.مميين . وتلك الكلمة تعني الوثنيين . الذين يسيرون , 

 �" ببطل ذھنھم (اي فارغوا الفكر),أذ ھم مظلموا الفكر , ومتجنبون عن حياة 
)18-17: 4لسبب الجھل الذي فيھم بسبب غ4ظة قلوبھم "(  

� المتوفرة ل4نسان , وھم لذلك منفصلون قلوبھم معمية , .نھم جھلة . جاھلين عن حياة 
. � عن 

" الذين أذ ھم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسھم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع 
)"4 :19(  

لستم معنيين ان تسيروا كا.ممين الذين يسيرون في الفسق , في عدم الطھارة الجسدية , 
ھي المشكلة الكامنة خلف كل ذلك  . اكاثارتس (اي قذارة باليونانية), والطمع عادة  

المشكلة الحقيقية للعالم اليوم تكمن في الطمع . طمع ا.نسان , كل ا.مراض ا.جتماعية 
تعود الى طمع ا.نسان . استغ4ل الناس, كله يعود الى الطمع , رغبة امت4ك كل شيء 

 لنفسي . 
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ه وعلمتم فيه كما ھو حق "وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح ھكذا, أن كنتم قد سمعتمو
)21-20: 4في يسوع "(  

ما الذي علمه ؟ احبوا بعضكم البعض , كما احببتكم انا . لقد علم تلك المحبة التي يجب 
 ان تكون الدافع من وراء حياتنا و افعالنا بد. من ان يكون الطمع ھو الدافع . 

دفوع من قبل دافعين . ھناك دافعان قويان جدا في العالم يحركان الناس اليوم. انت م
الناس اما يتحركون نتيجة دافع المحبة ,او نتيجة الطمع . ا.نسان بعيدا عن المسيح 

يتحرك بدافع الطمع . يمكنك ان ترى نتيجة ذلك من حولنا . ا.نسان الذي في المسيح 
تحركه المحبة ويمكنك ان ترى تأثير ذلك في الكنيسة ,حيث ھناك يتبعون الحق الذي في 

وع . ياله من مكان عظيم للتواجد فيه اناس دافعھم المحبة . محفزون بمحبة المسيح . يس
ما يفعلونه يفعلونه بأسم المسيح . ما يفعلونه يفعلونه من اجل يسوع المسيح , من اجل 

محبة المسيح , .ن محبة المسيح تقيدني. وھكذا ,  فھم يعطون .نھم محفزون بالمحبة , 
بالطمع فقط مھتمون في ا.خذ . ا.ن , تلك ليست الطريقة التي  اما ھؤ.ء المحفزون

 تعلمتھا من المسيح , وانما تعلمت 

"أن تخلعوا من جھة التصرف السابق اTنسان العتيق الفاسد بحسب شھوات 
) 22: 4الغرور"(  

أن تخلعوه . الستم تعلمون ان ا.نسان العتيق صلب مع المسيح ,ان جسد الخطيئة يجب 
يحكم كملك عليك بعد ا.ن ؟ اخلع ذلك ا.نسان العتيق , الفاسد بسبب شھوات ان . 

 الغرور .

"وتتجددوا بروح ذھنكم ,وتلبسوا اTنسان الجديد المخلوق بحسب � في البر 
)24-23: 4"( . وقداسة الحق  

جديد ,الطبيعة الجديدة في ھذه ھي الطريقة التي علي ان اسير بھا . بعد ا.نسان ال
, البر والقداسة . سيحالم  

"لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه ,Tننا بعضنا 
)26-25: 4"( . أعضاء البعض,أغضبوا و. تخطئوا  

ھناك نوع من الغضب ليس خطيئة , الغضب على الخطيئة , ذلك الغضب على عدم 
 القداسة , ذلك الغضب على الشر ,ذلك الغضب على التعصب .

يسوع , عندما دخل الى الھيكل ورأى الصيارفة ھناك ,رأى انتھاك لقدسية بيت � , رأى 
متاجرة , كان غاضبا . واعتقد انه غاضب بالدرجة نفسھا على تجارة اليوم في المسيحية 



59 of 81 

49-eph-01—01-eng.doc 

. قال ,"بيت ابي يدعى بيت الص4ة وانتم جعلتموه مغارة لصوص ." طردھم , غاضبا . 
الى المجمع في يوم سبت ورأى رج4 بيد يابسة وكان ھناك  مرة اخرى , عندما دخل

الفريسيين يراقبونه ليروا مالذي سيفعله , قال للرجل صاحب اليد اليابسة ,"تقدم" ونظر 
بغضب الى جمع الفريسيين , .نھم بسبب تعصبھم الضيق ا.فق سيمنعون الرجل من 

ليھم من حوله بغضب . غضب بسبب تقبل عمل � , شفاء يده اليابسة ذلك اليوم . نظر ا
ضيق تقاليد الناس التي كانت ستقيد رج4 من عمل � على اساس انھا ليست طريقتھم في 

 القيام بذلك .  ذلك ليس حسب نظام طائفتھم .   

." تغيب على غيظكم ھناك غضب ليس خطيئة . "اغضبوا و . تخطئوا. . تدعوا الشمس
تمسك بحقدك. .ن ذلك يعرضك الى الدمار خ4ل ساعات . تذھب الى النوم في الليل م

 المساء . 

)27-26: 4"( . ". تغرب الشمس على غيظكم و. تعطوا ابليس مكانا  

 او لعمل ابليس في حياتكم .

في كثير من ا.حيان نعطي مكانا ,نقول "لدي الحق " ونقول " جيد , اجلس ھناك . لدي 
س مكانا .الحق ان اكون ھكذا " . تعطوا ابلي  

". يسرق السارق في ما بعد, بل بالحري يتعب عام4 الصالح بيديه ,ليكون له أن 
)28: 4" ( . يعطي من له أحتياج  

بعبارة اخرى , الدافع من وراء العمل ليس فقط لتلبية احتياجاتي الخاصة , بل .كون 
بعد ا.ن , بل  قادرا ان اعطي شخصا اخر لديه احتياج . و الذي كان سارقا ان . يسرق

بالحري فليعمل عم4 صالحا بيديه حتى يتمكن من ان يعطي للفقراء , حتى يكون لديه ما 
 يعطيه ليسد احتياجھم. 

 ". تخرج كلمة ردية من أفواھكم ,بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي
)29: 4"(.  يعطي نعمة للسامعين  

في قلوبنا . ھناك شكل من ا.ستھزاء حتى ھذا شيء اعتقد انه ضروري حقا ان نتبناه 
بين المؤمنين غير .ئق ابدا . حوار قذر , ا.ستھزاء با.مور الجنسية . او ا.مور القذرة 

. . تدعوا الفساد يخرج من افواھكم , بل كل ما ھو صالح للبنيان ,ليس ما يمكن ان 
 يمزق احدھم , ليس ما يمكن ان يھدم شخصا اخر .  

)30: 4"(.  ا روح � القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء"و. تحزنو  
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, لقد ختمنا بالروح القدس الع4مة على ميراثنا الى 2مرة اخرى , بالعودة الى ا.صحاح 
ان يتم فداء الملكية المدفوعة الثمن . ا.ن . تحزنوا الروح القدس . كيف أحزن الروح 

فمي ك4م ردي , .نه طاھر . .نه مقدس. القدس ؟ احزن الروح القدس عندما يخرج من 
احزن الروح القدس عندما اتكلم الى احدھم بغضب .عندما بشكل او بآخر اضع نفسي في 
مكان عالي حتى اقلل من شأن ا.خرين . ذلك ليس عمل الروح القدس , عمل الروح ھو 

 بنيان ا.خرين . . تحزنوا روح � القدوس الذي به ختمتم .  

: 4من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث" ( "لُيرفع
31(  

ا.ن , ھذه ھي ا.شياء التي تحزن الروح القدوس : المرارة,الحقد , الغضب, تذمر,الك4م 
 الشرير , خبث .

 �اما ما ھو صالح "وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض , شفوقين ,متسامحين كما سامحكم 
)32: 4"( . أيضا في المسيح  

تلك ھي , باللطف مع بعضكم , شفوقين, غير متصلبي القلوب , متسامحين مع بعضكم 
البعض , الى أي درجة ؟ الى الدرجة التي سامحكم � بھا في المسيح . تذكر ا.ن 

 الدروس التي علّم بھا يسوع عن التسامح .

له " ادفع دينك " مليون دينار فناداه وقال  16كان ھناك رجل ما لديه خادم يدين له ب
فأجابه " اوه , . استطيع ان ادفع . اعطني بعض الوقت وسأحاول ." خرج ھذا الرجل 

دو.را , وامسكه من عنقه وقال له " ادفع ما تدينه  16وامسك بزميل له كان مدينا له ب
لي " فأجابه " انا اسف . استطيع ا.ن . اعطني بعض الوقت وسأدفعه لك " فقال له " 

ل , كان عليك ان تدفعه ا.ن " واخذه الى المحكمة ورماه في سجن المديونين . مستحي
مليون دو.ر ناداه وقال له " بكم تدين لي ؟ " فأجاب 16ا.ن السيد الذي غفر له دين 

مليون دو.ر " , " الم اقل لك انني قد غفرت لك دينك " "نعم" " كيف اذا سمعت 16"
دو.ر قد رميته في السجن بسبب دينه ؟" فقال ,  16بانك اسلمت زميلك الذي يدين لك 

"  . " ذلك ليس صحيحا  

مليون . من نحن حتى نمسك 16ترى , علينا ان نغفر كما يغفر � لنا في المسيح ال
 ا.حقاد و الديون التي لنا على ا.خرين ؟  

ا.ية شفوقين , متسامحين مع بعضكم البعض, كما سامحك � في المسيح يسوع. ھذه 
ھي من ا.يات ا.ولى التي جعلتني امي احفظھا عندما كنت صبيا صغيرا . زرعتھا في 
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قلبي عندما كنت طف4 في الثانية من العمر . " وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض , 
 شفوقين ,متسامحين كما سامحكم � أيضا في المسيح " .

اجبرتنا على ان نؤدبھا بالصفع  عندما بلغت طفلتنا الثالثة من عمرھا كانت تتصرف بما
.مع انني كنت كارھا جدا تاديبھم بالصفع , لكن كان ذلك اليوم احد تلك ا.يام التي ظلت 

فيھا تستفز وتستفز و تستمر في ا.ستفزاز , الى ان لم تترك امامنا اي خيار اخر . 
ن اتعرفين مالذي ادخلتھا و اجلستھا وقلت لھا " حسنا , انتھى  ا.مر , لقد فاض بي . ا.

," ايھا ا.و.د اطيعوا ابائكم .ن  1: 6يقوله الكتاب المقدس ؟" كنت ساقتبس لھا افسس 
ھذا حسن " قالت "نعم اعرف ما تقوله ,  ھذه ا.ية " فقلت لھا  "مالذي تقوله ؟ " فاجابت 

" وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض , شفوقين ,متسامحين كما سامحكم � أيضا في 
سيح " فقلت لھا " ذلك سينفعك ھذه المرة فقط " طفلة صغيرة ذكية . الم  

اوه , يا لھا من آية جيدة لنعمل بھا ھذا ا.سبوع , للسماح بالروح القدس للعمل على قلوبنا 
مع ھذه ا.ية فقط , " وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض , شفوقين ,متسامحين كما سامحكم 

نصيحة جميلة .   � أيضا في المسيح" يالھا من  

ايھا ا.ب , نشكرك على كلمتك و ساعدنا لنسير في سلوك يجعلنا نظھر كأو.د = . حتى 
, اه يارب , نخلع ا.نسان القديم وشھواته وعواطفه , و نلبس ا.نسان الجديد في المسيح . 

 باسم يسوع آمين . 
 

6-5افسس   

.س دعونا نفتح كتبنا المقدسة على افسس ا.صحاح الخام  

)1: 5( " فكونوا متمثلين با= كأو.د أحباء "  

ا.ن,كلمة (كونوا) تشير مباشرة اليكم . بالعودة الى العدد السابق في ا.صحاح الرابع 
حيث ُنِصحنا ان نكون لطفاء مع بعضنا البعض , شفوقين , متسامحين مع بعضنا البعض 

ھو غفران � كمثال لنا لنقتدي , كما سامحنا � في المسيح يسوع . موضوع بولس ھنا 
 به . "فكونوا متمثلين با= " او اتبعوا المثال الذي اسسه � لنا في الغفران . 

ان الكتاب المقدس لديه حقا مفاتيح العيش بروحانية صحية . شيء مھم جدا للصحة 
شخص الروحية ھو الروح المتسامحة . اذا ما كنت تحمل مرارة او حقد في قلبك باتجاه 

اخر , تلك المرارة ستلحق بك اذى اكثر مما ستلحقة با.خرين . تستطيع ان تتآكلك . 
الكتاب المقدس يؤكد باستمرار اھمية الغفران لدينا وان نكون متسامحين . فقط ان نملك 
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روحا متسامحة . عندما كان يسوع يعطي مثال على الص4ة , دمج في تلك الص4ة " 
غفر نحن ايضا للمذنبين الينا " طلب المغفرة , وايضا ا.عتراف انه واغفر لنا ذنوبنا كما ن

قد غفرت لي خطاياي او علي انا نفسي ان اكون متسامحا . اغفر لنا وساعدني ان اكون 
متسامحا حين احاول ذلك . ھناك طلب واحد في نھاية تلك الص4ة اكد عليه يسوع , 

تغفروا لمن اساء اليكم ,لن يغفر ابوكم وذلك كان طلب الغفران , اذ قال ".نه ان لم 
" .  السماوي لكم ز.تكم  

لقد علم يسوع الكثير عن الغفران ,شعر بطرس انه فھم الموضوع وصار يبحث عن 
؟ .خي اذا اخطأ الي ؟ سبع مرات ضربات اخرى . فقال " يارب , كم مرة علي ان اغفر
ا انه فكر بانه يسامح شخصا على " انا متأكد ان بطرس ظن بأنه ينمو حقا في النعمة اذ

نفس الخطأ سبع مرات .تخيل الغم الذي اعت4ه حين قال له يسوع ". يا بطرس. سبعين 
مرة؟  490سبع مرات "   

الرب , وانا متاكد من ذلك , انه كان يحاول تعليم بطرس ان الغفران ليس مسالة حساب . 
وف تستمر في الغفران . ليست مرة ستكون قد نسيت العد . وس 490قبل ان تصل الى ال

مسالة عد بل مسالة روحانية . � يريدنا ان نمتلك روحا متسامحة . نعم , لقد كنت 
مخطئا. نعم لديك الحق ان تكون غاضبا . نعم , لديك الحق ان تكون منزعجا على 

 االوضع كله . ھيا استمر , وكل نفسك , اواغفر وتحرر من ذلك .  

م نحو بعض , شفوقين ,متسامحين كما سامحكم � أيضا في وكونوا لطفاء بعضك "
" لذا ترى كيف يرتبط ھذا العدد بالعدد السابق فكونوا متمثلين با= كأو.د أحباءالمسيح, 

علينا ان نتبع الرب الذي غفر من ا.صحاح السابق. � ھو مثالنا عن الغفران , اذ انه 
.  لنا  

)2: 5"وأسلكوا في المحبة " (  

.ن ,لقد اشرنا في ا.صحاحات الث4ثة ا.ولى من افسس , ان بولس قد تحدث عن ا
البركات الروحية التي باركنا الرب بھا في يسوع المسيح في السماويات . واجلسنا معا 
في المسيح , وجعلنا ورثة معه . وقضى ث4ثة اصحاحات يخبرك كل ما فعله � لك , 

يفعلھا لك , وكل ما يخططه � لك , بعد ان دربك  وكل ا.مور التي وعدك � بان
بالكامل على الموارد التي وفرھا � لك , اخيرا يبدأ بالتحدث اليك عن سلوكك . ا.ن 

ول4سف . نتبع ذلك المثال في وعظنا اليوم . وانما نبدا مباشرة بوعظ الناس كيف عليھم 
ان يستجيبوا . ان يسلكوا , كيف عليھم ان يتصرفوا , وكف عليھم   
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بة � , نعمة � , ص4ح لكن الكتاب المقدس . يفعل ذلك قبل ان يضع او. اسس مح
�, بركات � , غفران � , وا.ن اسلكوا في المحبة , .ن � قد احبك كثيرا ,باركك 

 كثيرا , وعلمك كثيرا عن المحبة.

)2: 5"اسلكوا في المحبة ,كما احبنا المسيح" (  

لذا ففي الغفران , � ھو المثال . علينا ان نغفر كما غفر � لنا . كونوا متمثلين با= . 
 بالسلوك في المحبة ,يسوع ھو مثالنا , الذي احبنا , 

)2: 5"ايضا واسلم نفسه Tجلنا" (  

 اذا محبة التضحية , المحبة المعطاءة . لقد بذل نفسه .جلنا ك: 

)2: 5ة طيبة " ("قربانا وذبيحة = رائح  

ا.ن , في البداية ا.ن .دراج ا.شياء التي . تنبع من الحبة والتي غالبا ما يفعلھا الناس 
مع  بعضھم البعض , انه لمثير ل4ھتمام انه يضع الفسوق على قمة .ئحة ا.مور التي . 

الفسوق تنبع من المحبة .نرى كيف ان ابليس قد خدع و شوه ا.مور , .ن العالم يربط 
بالمحبة. في الحقيقة , يستخدمون تعبير "فلنصنع بعض الحب " حين يشيرون الى القيام 

بفعل الفسوق عادة. مسمين اياه بالقيام بالحب . لكن ھنا في النص الكتابي انه المثال 
الرئيسي لشيء ھو نتيجة نقص في المحبة . ذلك ھو , نقص في المحبة الحقيقية . شخص 

لى فعل الفسوق دون اعتبار للشخص ا.خر, وانما فقط اعتبار لنفسه ما يغري ا.خر ع
 فقط ورغباته في ا.شباع فقط , عاطفيا او جنسيا او غير ذلك .  

فھو حقا . يھتم بانه يقود الشخص ا.خر الى خطيئة ھالكة . الى احد اعمال الجسد التي 
ذا فھو حقا شيء . ينبع من يقول لنا بولس عنھا بان من يفعلھا . يرث ملكوت � . ل

المحبة قيادة شخص الى شيء مدمر لحياة الشخص الروحية , والذي ھو تماما عدم طاعة 
لوصية � . لذا فھو ليس محبة او مراعاة للشخص ا.خر .انه فعل غير محب وھو فقط 

خداع و كذب من ابليس يجعل الشخص يظن بانه فعل محبة . انه فعل شھوة . واما 
الحقيقية فليست موجودة في تصرف كھذا. اذا ما كنت حقا تحب ذلك الشخص  المحبة

فانك ستھتم بضميرھم , ومشاعرھم . فانت . تريد ان تضعھم تحت طائلة الشعور 
 بالذنب الذي سيحسون به فيما بعد , كل ذلك العار و ما الى ذلك نتيجة ھذه الع4قة .

لنقطة على قمة .ئحة ا.مور التي . تنبع من ان بولس وضع تلك اانه لحقا مثير ل4ھتمام 
)3: 5"نجاسة "(المحبة .التالي ھو   

 والتي  بالطبع ھي نجاسة عدم  الطھارة الجنسية .
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وطبعا ذلك قلب الفعل النابع عن غير محبة . محبة الذات ,  )3: 5" او طمع " (
 الشھوة , لكن ذلك ليس محبة حقيقية او مراعاة ل4خرين . 

)3: 5بينكم كما يليق بقديسين " ( "ف4 يسم  

 انتم او.د � . اسلكوا في المحبة , وليس في ھذه ا.مور الغير محبة . 

)4: 5"و. القباحة و. ك4م السفاھة والھزل  التي . تليق " (  

الى   انه يشير ھنا حقا  

على النكات القذرة .. يجوز ان تقال القصص القذرة من فم ابن = على ا.ط4ق 
ا.ط4ق ,.ن ما تفعله ھو انك تزرع قذارة في فكر ا.خر , قذارة من الصعب عليھم 
التخلص منھا . انه امر مأساوي , فانا ما زلت اتذكر نكتة قذرة قيلت لي وانا ما زلت 
طف4 صغيرا . تلك القذارة بقيت في رأسي ولم استطع التخلص منھا. ما زالت تتردد 

. افكر فيھا طوال الوقت , اشكر الرب , لكنك تعرف كيف ھناك في راسي . اوه  , 
يعمل العقل الغبي . بين الحين وا.خر احدى ھذه ا.غان الصغيرة القذرة التي تعلمتھا في 
صغري , او احد المشاھد , او ا.صوات, او كلمة , تحرك خلية دي ان اي و فجأة تخرج 

ا الھي ساعدني , تلك القذارة ما زالت ذلك الملف , تومض بھا في راسي . فاقول " اوه ي
"  . ھناك  

لكن يا له من شيء معيب زرع قذارة في شخص اخر بتلك الطريقة . قذارة . يمكنه 
التخلص منھا , بقع ثايتة . تزول . ذلك ليس محبة , ليس محبة على ا.ط4ق . بد. من 

)4: 5" بل بالحري الشكر " (تلك ا.شياء ,   

ا سيثقفھم , ما سيباركھم , ما سيكون جيدا , ما سيبنيھم. ازرع في عقولھم م  

)5:5" فانكم تعلمون ھذا " (  

 ا.ن اتمنى انكم تعلمون ھذا .

ليس له ميراث في ملكوت  -الذي ھو عابد ل4وثان -"ان كل زان او نجس او طماع
�)5:5( " . المسيح و  

ثيرين . يعرفون .يعتقدون بانھم يقول بولس "ا.ن فانكم تعلمون ھذا" المأساة ھو ان الك
يستطيعون ا.ف4ت بھذه ا.مور . بعتقدون بان � بشكل ما سوف يبتسم � ويعذر ھذه 
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ا.مور او يمر بھا مرور الكرام . لكن � حاكم مستقيم , وكل شيء لم يغطى بدم يسوع 
 المسيح سينادى للدينونة .

)6: 5". يغركم احد "(  

الناس خدعوا في ھذه الناحية , لكن .:ول4سف , كثير من   

)6: 5" . يغركم احد بك4م باطل " (  

 اذ وھم ينخرطون في تخميناتھم ويتخرطون في اسبابھم و فلسفتھم , 

) .6: 5" .نه بسبب ھذه ا.مور يأتي غضب � على ابناء المعصية " (  

قة الغنطوسية , في الكنيسة ا.ولى ظھرت ھرطقة عرفت بال(الغنطوسية) وحسب ھرط
فكل شيء مادي شر . فالعالم المادي في الحقيقة لم يخلق من قبل � . في البداية اطلق 
� انبعاثات , و احد ھذه ا.نبعاثات ابتعد عن � الى درجة انه لم يعد على ع4قة به , 

لى الشرير . وھذا العنصر او ا.نبثاق خلق العالم المادي وھكذا , العالم المادي كله سلم ا
 انه ببساطة شرير و. يمكنك فعل شيء بخصوصه . فقط الروح ھي الطاھرة .

ولذلك , فقد علموا بان يسوع لم يكن حقا في جسد حقيقي , وانما كان شبحا ,فقط خيال . 
عندما يمشي على الساحل, لن  يكون ھناك اي اثار اقدام . اخترعوا ھذه القصص الخيالية 

ولھذا السبب قال يوحنا , ليبطل ھذه الھرطقة  ى في جسد ,لينكروا ان يسوع ات
"   . الغنطوسية, قال " اذا انكر احد ان يسوع المسيح اتى في جسد فھو ضد المسيح  

ا.ن ,تماشيا مع ھذا التعليم على ان كل ما ھو مادي شر , قالوا " نظرا الى ان المادة 
سيمحى كله على اية حال . فكله على  مسلمة الى الشرير , ف4 يھم ما تفعله بجسدك .نه

بعضه شر في شر . جزء من ا.شياء المادية , والتي ھي بالكامل شريرة , لذا . يحتسب 
. . يحسبه � . ما في روحك ھو المھم والذي يحتسب . لذا تستطيع ان تتقدم الى 

ترى ان كل ذلك الفسوق و تتقدم الى كل ھذه ا.شياء وتفعلھا . .نه حقا . تھم , .نك 
جزء من الجسد المادي و� . ع4قة له اط4قا بالمادة او اي شيء يحدث في عالم المادة 

. يغركم لن يحتسب في عالم الروح " ذلك كان التعليم الغنطوسي. ولھذا قال بولس "   
احد بك4م باطل " لو انك دخلت الى الھرطقة الغنطوسية لوجدت ان ھناك منطق و مفھوم 

بل للتصديق و ما الى ذلك . لكنھم كانوا يخدعون الناس بكلماتھم الباطلة و يقولون لھم قا
انھم يستطيعون ان يفعلوا باجسادھم ما يشاؤون , اذ حقا ذلك . يھم . ليس خطأ .ن 

  الجسد مادة و كل شيء سيفنى معه . � يحاسب الروح فقط .

)7: 5( " .ف4 تكونوا شركائھم "  
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, قال " ا. تدركون ان بسبب ھذه ا.مور يأتي غضب � على ابناء المعصية في الحقيقة 
" ھذه ھي ا.شياء التي التي سيحكم � بشببھا العالم . اذا كنت مذنبا بفعل ھذه ا.مور اذا 

 سيحكم عليك مع العالم المذنب .

) 8: 5"(. ب4 ظلمة واما ا.ن فنور في الرب".نكم كنتم ق  

كنتم قب4 ظلمة " وليس " في الظلمة " كنتم انتم ظلمة . ا.ن انتم لستم في في الحقيقة " 
النور , انتم النور . قب4 كانت حياتكم ظلمة , ا.ن حياتكم نور اذا ما كان المسيح يسكن 

 في داخلكم . 

" .ن ثمر الروح ھو في كل ص4ح وبر وحق مختبرين ما ھو مرضي عند الرب 
)11-9: 5" ( . لظلمة الغير مثمرة بل بالحري وبخوھاو. تشتركوا في اعمال ا  

عندما كان بولس يكتب الى الكورنثوسيين , قال " اي شركة للنور مع الظلمة ؟" ا.ن 
فكر في ذلك للحظة . النور والظلمة متباد.ن حصريا . . يمكن ان يتواجدا معا في ان 

جدا معا ابدا . ليسا واحدا . وانما واحد . عندما تضيء نورا تزول الظلمة . لكنھما . يتوا
منفص4ن , اشياء موجودة وجود حصري . لذا . يمكنك ان تسلك روحيا في الظلمة 

والنور في نفس الوقت . اذا قال احدھم ان له ع4قة مع � , الذي ھو نور , وقال بانه 
النور الذي ھو  يسلك في الظلمة , فھو يكذب , انه .يقول الحقيقة . ولكن ان كنا نسلك في

النور فعندھا يمكننا القول باننا على ع4قة با= حيث دم يسوع المسيح ابنه يطھرنا من كل 
خطيئة . لذا مرة اخرى , . تكونوا منخدعين . اذا كنتم تسلكون في الظلمة عندھا . 
 يمكنكم ان تكونوا في شركة مع � . لذا . تكونوا في شركة مع اعمال الظلمة الغير

 مثمرة , بل وبخوھا. 

ا.ن , نحن معنيون باكثر من مجرد اتخاذ موقف سلبي من الظلمة . عندما يأتي احدھم 
يكون على وشك قص نكتة قذرة و يكون ظاھرا و بشكل واضح من اعينھم و ابتسامتھم 

الشريرة انھا ستكون من احدى ھذه القصص القذرة , اوقفھم , وبخھم , . تستمع فقط 
حترام وتضحك . قل " ذلك قذر " ھنكا اناس عقولھم تشبه خيول السباق وتبتسم با

,يتسابقون بقوة في مضمار القذارة . . تدعھم يسكبون قذارتھم عليك . . تكونوا في 
شركة مع اعمال الظلمة الغير مثمرة . وبخوھا , تكلموا , قولوا لھم بان ذلك خطأ , وانك 

م من العودة بقذارة اكثر في المرة القادمة . . تقدر ذلك . بتلك الطريقة ستمنعھ  

) 12: 5" ( . " .ن ا.مور الحادثة منھم سرا ذكرھا قبح ايضا  

في كثير من ا.حيان يرغبون في المجيء و اخبارك عن عطلتھم ا.سبوعية ومآثرھم وما 
 الى ذلك , عار التكلم عن ھذه ا.مور .  
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)13: 5" ( . ما اظھر فھو نور "ولكن الكل اذا توبخ يظھر بالنور .ن كل  

قال يسوع " Tنه لم يرسل � ابنه الى العالم ليدين العالم ,بل ليخلص به العالم . الذي 
يؤمن به . يدان والذي . يؤمن قد دين , .نه لم يؤمن باسم ابن � الوحيد وھذه ھي 

النور .ن اعمالھم كانت  الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من
شريرة . .ن كل من يعمل السيئات يبغض النور و. يأتي الى النور لئ4 توبخ اعماله " 

). لذا لن يأتوا الى المسيح بسبب اعمالھم الشريرة . المسيح نور و . 20-17: 3(يوحنا
. يفضلون يريدون المجيء الى ذلك النور .نه سيظھر حقيقتھم . يحبون البقاء في الظلمة 

 البقاء بعيدين عن النور. 

)14: 5"لذلك يقول (استيقظ ايھا النائم وقم من ا.موات فيضيء لك المسيح )" (  

لھؤ.ء النائمين في الظلمة , نداء البشارة . القيامة من ذلك الموت , الموت الروحي , 
 ويسوع المسيح سيعطيك الحياة الروحية .

)15: 5(  كجھ4ء بل كحكماء ""فأنظروا كيف تسلكون بالتدقيق, .  

, اسلكوا في النور , وھنا اسلكوا  8لذا ھنا قيل لنا ان نسلك في المحبة , في العدد 
 كحكماء . 

)16: 5( ".  "مفتدين الوقت .ن ا.يام شريرة  

كم من الوقت يذھب ھدى حتى من قبل اكثر من المخططين الحذرين . اقصد , انني 
صرف في التطوير الروحي وقتا مھدورا . . اقول ان على اعتبر كل الوقت الذي . ي

الواحد ان . يفعل شيئا ل4مور الترفيھية , اعتقد ان عليك ذلك . لكنني اعتقد انه حتى 
ا.مور الترفيھية يمكن ان تتمركز حول قاعدة روحية . اعتقد ان � اعطانا كل شيء 

لنستمتع . اعتقد ان � وھبنا الجبال حتى نستمتع به . اعتقد ان � وھبنا ا.موراج 
لنستمتع . ا.نھار , الجداول . كيف تستطيع ان تسود على سمكة في بحر ما لم تذھب مع 

سنارة وراءھا ؟ لكن اوتدري ؟ عندما اشارك في ھذه النشاطات الترفيھية عندما اكون 
. انظر الى البحر , جالسا ھناك انتظر المجموعة ليأتوا , قلبي يكون في ا.مور الروحية 

اراقب الموج , انظر الى جمال خليقة � فأنا ھناك اكون في شركة مع � . في الحقيقة , 
اعتقد انني استمتع اكثر من ا.خرين بسبب واقع انني اقضي ھذا الوقت الرائع في شركة 

 مع � وانا ھناك. 
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في جامعة ويتون عندما فاز يعجبني ما قاله جيم اليوت وھو ذاھب الى فريق المصارعة 
بطولة ال(اي اي يو ) الوطنية في فئة وزنه . كتب الى بيته الى والديه في واشنطن وقال 
" على ا.رجح ستسمعون عن البطو.ت التي حصلت عليھا في المصارعة , في بطولة 

اي اي يو الوطنية , لكنني اريدكم ان تعلموا انه ليس لھذا السبب قمت بالمشاركة في 
المضارعة . ھدفي كان ان ابني جسدا قويا و منظما حتى اھبه = ليستخدمه باية طريقة 
يراھا مناسبة " الھدف من اللياقة البدنية . ھل اريد ان ارى الناس في الشارع يقولون " 
واو , انظروا الى ذلك البناء " ام انني ابحث ان اعطي � اداة اكثر تاھي4 له ليعمل من 

لك فرق كبير في طريقة التفكير .خ4لھا ؟ ذ  

 مفتدين الوقت , نحن نھدر الكثير . 

)  17: 5" ( . "من اجل ذلك . تكونوا اغبياء بل فاھمين مشيئة الرب  

كثير من الناس مشوشون عن ماھية مشيئة � لحياتھم . ھدف وخطة � لحياتھم . 
م الخاصة , . يبحثون حقا عن يستمرون نوعا ما في ھدر وقتھم . ما زالوا يفعلون امورھ

� , . يبحثون حقا عن مشيئة � لحياتھم . يارب لماذا وضعتني ھنا ؟ ماالذي تنويه لي 
؟ ما ھو العمل الذي تريد مني انجازه يارب ؟ لماذا خلقتني على ھذه ا.رض ؟ � خلق 

 كل واحد منا ھنا لھدف . 

م ادرك الذي ادركني .جله يسوع المسيح" قال الرسول بولس في رسالته الى فيليبي "ل
بتعبير اخر , عندما اوقفني � في طريقي الى دمشق , كان لديه خطة محددة لحياتي . لم 
احقق بعد الذي خطط له � لي . لكنني في طريقي . لقد نسيت ما ھو وراء واتشدد الى 

 ما ھو امام . اتقدم نحو الھدف . 

كل واحد منا . نتقدم الى ھدف � امامنا و تحقيق ذلك ا.ن تلك يجب ان تكون قصة 
الھدف الذي خططه � لحياتي . مفتدين الوقت , عالما ماالذي يريدني � ان افعله , حتى 

 اكون في عمل ابي .

)18:  5" ( . "و. تسكروا بالخمر الذي فيه الخ4عة , بل امتلئوا بالروح   

مضارع التام , ما يتضمن امت4ء مستمر من الروح وفي اليونانية العبارة في زمن ال
القدس . " بل امتلئوا بالروح " لكن في ا.نكليزية القاعدة اللغوية المستخدمة غير جيدة . 

على ھذا النحو .نا زمن مضارع تام في ا.نكليزية لكنھا باليونانية . ليس لدي  
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ا معا .ھا ھنا رجل يتخبط , ا.ن ھذان امران مثيران ل4ھتمام يجمعھما معا , ويربطھم
لقد شرب الكثير من الخمر وبولس يساويه برجل مملوء بالروح القدس . ا.ن يبدوان 

 شيئان متناقضان .  

)18:  5" (.  "و. تسكروا بالخمر الذي فيه الخ4عة , بل امتلئوا بالروح  

الى الخمر  انھما اقرب ما يتوقع الشخص ظاھريا . مالذي يبحث عنه الرجل عندما يلتفت
؟ الرجل الذي يلتفت الى الخمور , ما الذي يلتمسه فيه ؟ مالذي يبحث عنه ؟ ھناك فراغ 
عميق جدا في الداخل . احاول ان اجد شيئا يم^ ذلك الفراغ في حياتي . انا التمس شيئا 

يشبع حياتي . انا انظر و ابحث . بعض الناس يبحثون في الخمور عن الس4م , القناعة , 
ترخاء او ايا كان . مالذي يختبره ا.نسان المملوء بالروح القدس ؟ الس4م, ا.س

ا.سترخاء , القناعة , ا.شباع  . الرجل ا.ول يبحث في المكان الخطأ , انه يبحث عنه 
في مكان لن يجده فيه ابدا . الرجل ا.خر ھو الذي وصل الى الجواب ,ا.مت4ء من 

راغ الروحي في حياتي ا.ن ممتليء وكامل ولم اعد ابحث الروح القدس , ذلك الفراغ ,الف
عن شيء ليشبع . انا شبعان بع4قتي با= في الروح . اذ ان ا.مرين ليسا منفصلين عن 

و.  بعضھما البعض (السكر و ا.مت4ء من الروح ) بل ھناك ترابد وثيق في الوصية "
" . وحتسكروا بالخمر الذي فيه الخ4عة , بل امتلئوا بالر  

" مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية ,مترنمين ومرتلين في 
)19: 5" ( . قلوبكم للرب  

عندما تغني للتسلية ماذا تغني ؟ عن ماذا تغني ؟ عندما تھمھم مغنيا . اراديا , عن 
 ماذا تكون عادة ؟ احب مراقبة احفادي ,دون ان يعرفوا انني اراقبھم او اسمعھم. احب
مشاھدتھم وھم يلعبون .احب ان ارى ابتكاراتھم , وا.ھتمام الذي يتخذونه في اشياء 

مختلفة . اوه , كم احب ان ارى وھم يفعلون ذلك في الحديقة , ويركبون دراجتھم الث4ثية 
العج4ت او عندما ينخرطون في بعض ا.نشطة و يغنون للمسيح , يغنون للرب . فافكر 

"  . لك جميل , كم ذلك جميلفي نفسي " اوه , كم ذ  

يجب ان تكون تلك حقيقة كل واحد منا . نغني المزامير ,الترانيم , اغاني روحية , تؤلف 
لحنا للرب في قلبك  ,ان يصبح ذلك جزءا من عقل ال4وعي لديك . ان افعل ذلك من 
 دون وعي . ذلك ما يحدث لك عندما تستمع الى تلك النوعية من الموسيقى ,ولكن اذا
 كنت تستمع الى المحطات ا.خرى طوال الوقت , من يدري ماذا ستصفر مغنيا .   

: 5( ". "شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح ,= وا.ب
20(  
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شاكرين , كل حين على كل شيء . ذلك شيء من المستحيل القيام به مالم تدرك ان كل 
� . اذا لم تكن لدي تلك الثقة , فلن اتمكن من ان ا.شياء تعمل معا لخير الذين يحبون 

اكون شاكرا على كل شيء . . يمكنني ان اكون شاكرا على كل شيء اذا لم اكن تماما 
مؤمنا ان � يحبني الى اقصى الحدود , وان � اكثر حكمة مني . وھكذا كل تلك ا.شياء 

اف حكيمة , دافعھا المحبة , ما جعله التي سمح � لھا بأن تدخل حياتي , لديه خطة واھد
يسمح لھؤ.ء ا.شخاص ان يأتوا الي . وھكذا استطيع ان اكون شاكرا في كل شيء , 

لكن اذا لم ادرك ذلك , لن استطيع . .ن بعض ا.شياء التي قد تحدث لي يبدو على 
السطح انھا ضارة للغاية ومروعة بحيث اكون عرضة للصراخ على الرب ضد ھذه 

ياء . لكن اذا عرفت ان � ھو المسيطر على حياتي , وبانه .يمكن لشيء ان يحدث ا.ش
لي مالم يسمح � له بان يحدث وان ا.ب يحبني الى اقصى الحدود ,بحيث ان كل 

ا.شياء التي تحدث تحدث لھدف .نه يحبني , وانا احبه , وقد دعاني حسب مشيئته 
شياء التي . افھم ما الغاية منھا . ذلك يتطلب ,حينھا يمكنني ان اشكره حتى على ا.

 ايمانا. 

�)21: 5" (.  خاضعين بعضكم لبعض في خوف   

لقد كان يتحدث عن الكثير من الصفات الجسدية , ا.شتھاء وغيرھا من ھذه ا.شياء. 
طبيعة الجسد في الحقيقة تكون عادة ا.نانية او التمركز حول الذات حيث ينتج من ذلك 

تھاء و ما الى ذلك , مثل الطمع . كلھا تاتي و تنتج من التمركز حول الذات و ا.نانية ا.ش
. اريد طريقتي , اريد ان يخضع ا.خرون لرغباتي . اريد ان يلعب ا.خرون حسب 
اوامري . اريدھم ان يخضعوا لي . لكن ھنا قيل لنا ان علينا الرضوخ احدنا ل4خر , 

, ا.صرار على طريقنا الخاص ھو ما يجلب كل الصراع الخضوع لبعضنا البعض . ا.ن
 والمشاكل . 

اتذكر عندما كنت طف4 كان ھناك على طول الطريق السريع ع4مات اع4نية عن 
(البورما شيف) . لن اسأل اذا ما كنتم تذكرون ذلك فلن اعيدكم الى حقبتي الزمنية من 

ذكر كطفل يقرأ من ھذه الع4مات لوحات ا.ع4ن المعدنية , ايام مسحوق الف4ش . ات
طوال الطريق ما بين لوس انجلس و فينتورا في منطقة ثاوزند اوكس , عندما كانت 
حقول جوبل ليون في ذلك ا.تجاه و ذلك المنطاد الكبير ھناك الذي كانوا يبنونه على 

ذا جانب الطريق . كانت الع4مة تقول " آخر اشھر الكلمات , عن الضوء الذي يسطع , ا
لم يخفت ضوءه او. لن اخفت ضوءي "  (يقصد السواق الطائشين عندما كانوا يقودون 

في الليل ) لن اخضع او. , لن استسلم , عليك انت ان تخضع لي . ذلك اساس الكثير 
جدا من الصراعات و المشاحنات . كم من الصراع كان من الممكن تفاديه اذا ما كنا فقط 

ة , فقط اخضع للرأي ا.خر .رضخنا لبعضنا البعض بمحب  
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"أيھا النساء أخضعن لرجالكن كما للرب, Tن الرجل ھو رأس المرأة كما ان 
)23-22: 5( " المسيح أيضا رأس الكنيسة وھو مخلص الجسد  

 كلمة الرأس تعني السلطة ھنا . 

"Tن المسيح أيضا (السلطان او) رأس الكنيسة وھو مخلص الجسد . ولكن كما 
)24-23: 5ة للمسيح , كذلك النساء لرجالھن في كل شيء " (تخضع الكنيس  

ھذه الوصية الوحيدة التي اعطاھا الرب للنساء , الوحيدة . يجب ان يكون من السھل على 
النساء الحفظ على وصية واحدة . لماذا تظن ان � اعطى وصية كھذه ؟ .ن � يفھم 

رية المفتولة العض4ت في الرجال . انه الرجال . � يعلم ان ھناك تلك الصورة الذكو
يعرف ان الرجل بصورة ما بحاجة للحساس بانه ھو المسيطر, انه القادر , انه يستطيع 
 , �معالجة المواقف , انه الزعيم . ما اقصده , ان ذلك فقط جزء من اTنا الذكورية . 

يدة التي تجعل متفھما غرور الذكر و حاجته البشرية , اوصى الزوجة الوصية الوح
 زوجھا يحس انه ھو رجل البيت وانه المسيطر وھكذا يصبح متوافقا ومحبا لھا . 

وھكذا اعطى وصية بسيطة واحدة , والتي اذا ما اتبعتھا, ستجعل زوجھا حام4 
للمسؤولية كثيرا , شخصا محبا , سھل التعامل معه . � اعطى وصية واحدة للرجال , 

اننا معرضون للنسيان , لذا عطى وصية واحدة فقط لكل من الرجال فقط واحدة . � يعلم 
 والنساء . 

"  "أيھا الرجال أحبوا نسائكم كما احب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه Tجلھا
)5 :25(  

ا.ن, لماذا سيوصي � ا.زواج ان يحبوا نساءھم الى ھذه الدرجة والى اقصى الحدود ؟ 
� يفھم الحاجات في النساء , وھو يفھم ان احد اعظم الحاجات في .ن � يفھم النساء . 

المرأة ھو احساسھا با.مان بانھا محبوبة الى اقصى الحدود من قبل زوجھا . بانه لن 
تستطيع اية واحدة ان تجذب نظره , او تجذب انتباھه , بانھا الملكة , وانھا محبوبة الى 

ا اوصى � الرجال بان يشبعوا تلك الحاجة في اقصى الحدود , تحتاج الى ذلك . ولھذ
 الزوجة حتى تحس بامان محبة زوجھا لھا , معرفة انني الرقم واحد في حياته . 

كل المشاكل الزوجية تنبع من عدم الطاعة لھاتين الوصيتين . ھناك فقط قاعدتين للزواج 
شاكل .ن ھاتين السعيد , واحدة للزوج , وواحدة للرجل . لكن الزيجات تقع في الم

القاعدتين قد تم كسرھا , وعندما تكسران تبدأ بالتراكم . عندما يفشل الرجل باظھار ذلك 
النوع من المحبة التي احبھا المسيح للكنيسة لزوجته , وتبدأ بالشعور بعدم ا.مان و " . 

ه " . اعرف اذا ما كان يحبني حقا ام ." فتبدأ با.حساس بأن عليھا ان تحمي نفسھا .ن
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اعرف اذا ما كان سيحميني ھو ام . " تبدأ بتحدي القرارات التي يتخذھا ھو . "ھل انت 
متأكد انك تفعل ما ھو صواب ؟ " لكن حين تبدأ ھي بتحدي القرارات التي يتخذھا ھو , 

ذلك يزعجه .ن ذلك يعني بانه ليس الزعيم والرئيس "وھكذا عندما تبدأ بالتقدم في تحدي 
رارات , يبدأ با.حساس بأنه يتم تحديه و يقول " يجب ان اظھر ا.ن انني انا اتخاذه للق

الزعيم من خ4ل اظھار انني قوي وصلب وبارد وغير متجاوب " كلما اصبح متصلبا 
وغير متجاوب ,و كلما شعرت بعدم ا.مان اكثر , كلما ازداد تحديھا له . تدري ,". 

. . . اعتقد ان ما يخطط له حقا ذكي . اذا ما اعرف ان كان ھذا الشخص يحبني حقا ام 
خسرنا كل شيء على ا.رجح سيبعد نفسه  , .نني لست متاكدة انه يحبني حقا. " وھكذا 

تتحدى , لكن ھذا التحدي اثر عكسيا عليه , مما جعله باردا و منعز. , "ساظھر لك كيف 
 انني الزعيم" وھكذا يتمزق الزواج . 

ندما تخضع الزوجة لزوجھا و لقراراته ,"عزيزي , ساترك ومن ناحية اخرى , ع
الموضوع لك , انت من يھتم بذلك . انا اثق بك " ھذا يجعله يحس " اوه , ھذه الدمية 

الصغيرة الغالية. . اعرف اذا ما كان ما افعله صحيحا ام خاطئا لكن اه يا رجل , انھا 
انت عسولة , تعالي الى ھنا تثق بي و كلي شيء حسن " ويبدأ يحس بذلك " اوه , 

عزيزتي " فيضمھا ويقول لھا " انت دميتي الجميلة , وانا احبكي , يا م4كي " فيشعر 
بالحرية في التعبير و اظھار محبته لھا . وكلما اظھر ذلك الحب لھا , كلما ازداد احساسھا 

سوف نخسر كل با.مان . . تحس بان عليھا ان تتحدى قراراته . "ذلك كان موقفا غبيا , 
شيء , لكنني ما زلت املكه وھو يحبني , وبع كل شيء . يمكننا ان نستمر . لدينا الحب" 

تحس بذلك ا.مان في الحب وبھذا تحس بحرية في الخضوع اليه . و.نھا تخضع له , 
يحس ھو بحرية كاملة في التعبير عن حبه لھا . وھكذا تزداد ا.مر تحسنا اكثر واكثر 

لوصايا . كلما اطعنا ا  

لكنك ترى ان ل4مر اسلوب تراكمي . تبدأ بالسير في طريق واحد , وتبدأ بالتراكم و 
اخذك الى ابعد اكثر واكثر . وھكذا اذا وجدت نفسك ھنا خارجا في زواجك , تدري , اين 
تم تحدي كل قرار , "لماذا تلبس ذلك القميص ھذا الصباح ؟ ھل انت متاكد انك تريد ان 

رباط ؟ لو كنت مكانك للبست حذاءا اخر " تدري , قد تتفقين مع ما يريده تلبس ذلك ال
احيانا  , لكنكي ستظلين تتحدين تصرفاته . "اظن انني ساخذك للعشاء الليلة يا عزيزتي " 
"اوه , . ادري ان كنت ارغب بذلك ام . " تتحدينه , . تسمحين له بالفرار بقرار يريد 

 اتخاذه . 

.حيان على احدھم ان يعطي . عليك ان تكسر ھذا الوتين الذي يقودكما ا.ن , في بعض ا
و الذي يمزقكما عن بعض . على احدكما ان يكسر الروتين و ان يستسلم . على الزوج 
ان يبدأ باظھار محبة اكثر لزوجته .عليه ان يجعلھا تحس بأمان في حبه لھا .  عليه فقط 
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ف انه . توجد واحدة اخرى ولن تكون , انھا ھي ان يتقدم و يعبر عن محبته , يدعھا تعر
الوحيدة مدى الحياة , الى ان يفرقھما الموت , وبأنه . نية لديه او رغبة .ي امراة اخرى 

. انھا كل شيء . وعندما تحس بذلك ا.مان , عندھا تصبح قادرة ان تكون اكثر تحرر 
ھا او يريد القيام بھا . ويمكنك للسماح له بالقيام با.مور التي يحس ان عليه القيام ب

 �ا.ستمرار بھذا ا.تجاه الى يصبح زواجك جنة على ا.رض , عندما نتبع ا.ن وصايا 
التي تأخذ با.عتبار ا.حتياجات ا.ساسية للزوج كرجل , وا.حتياجات ا.ساسية للزوجة 

 كامرأة . 

 55دا , بد. من "ھا ھي � ذكي جدا . فھو قد رتب كل شيء . ويضعھا بشكل بسيط ج
وصية للزواج السعيد " فھو يعرف انك كنت ستنساھا حتما . لذا اعطاك واحدة , ولكن 
مع ذلك نجد صعوبة مع واحدة , اليس كذلك ؟ ننسھى بسھولة كبيرة ." يجب ان تعرف 
انني احبھا فبعد كل شيء انا اعود الى البيت من اجل العشاء " تدري , ھناك شيء مثير 

تمام في النساء , طبعا , لھذا نحن منجذبون اليھن . لكنني في الحقيقة . اعتقد انك ل4ھ
تخبر زوجتك ما يكفي انك تحبھا . عندما تفتح عينيھا في الصباح وانت تنظر اليھا 

وتراھا في الفراش , وتقول لھا " اوه , عزيزتي انت جميلة , انا احبك " وعندما تكون  
الفطور فتنظر الى عينيھا وتقول " عزيزتي , احبك كثيرا "  جالسة قبالتك على مائدة

وايضا عندما تقبلھا مودعا الى العمل تقول " احبك يا عزيزتي , اراكي .حقا " مرتين او 
ث4ث مرات خ4ل اليوم تتصل بھا فتجيبك " اھ4 , ماذا تريد ؟ " "اوه , فقط اردت ان 

" صدقني , عندما تتجه الى سريرك في اقول لكي عزيزتي انني احبكي وانكي ا.فضل 
الليل ستسمع السؤال " عزيزي , ھل تحبني ؟ " تصور. يا اصحاب , انھن بحاجة الى 

تأكيد على الحب . ليس فقط شفويا . الحب يبرھن با.فعال والحب يبرھن بالعطاء . احبوا 
, مظھرا محبتك نساءكم كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه .جلھا . ان تسلم نفسك لھا 

 في ايھب نفسك لھا . القوانين للبيت السعيد . 

يستمر بولس و يرسم مثال توضيحي للمسيح و الكنيسة , حقا , ذلك النوع المثالي من 
 الع4قة في الزواج . اسلم نفسه للكنيسة . 

 ""لكي يقدسھا مطھرا اياھا بغسل الماء بالكلمة ,لكي يحضرھا لنفسه كنيسة مجيدة 
)5 :26-27(  

تدري ,الزوجة التي يغدق عليھا زوجھا بالحب تزدھربشكل جميل جدا . كما نزدھر في 
 محبة المسيح , الھدف من ذلك ھو تحضير كنيسة مجيدة لنفسه . 
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 . دنس فيھا و. غضن أو اي شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة و ب4 عيب"
امرأته (انه حقا يجري  ,كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءھم كأجسادھم .من يحب

)28-27: 5( " . لنفسه صنيعا ) يحب نفسه  

 انت المستفيد من اظھار محبتك لزوجتك.

فأنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه ,كما الرب ايضا للكنيسة . .ننا  "
اعضاء جسمه .(من اجل ھذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمرأته  , ويكون ا.ثنان 

ا) ھذا السر العظيم ولكنني انا اقول(بولس قال) من نحو المسيح والكنيسة . جسدا واحد
: 5" ( . واما أنتم ا.فراد فليحب كل واحد أمرأته ھكذا كنفسه وأما المرأة فلتھب رجلھا

29-33   (  

اذا الع4قات , اخضاع انفسنا احدنا ل4خر , الزوجات خاضعات .زواجھن , ا.زواج 
ضل طريقة ممكنة .محبين لزوجاتھن باف  

 

 ا.صحاح السادس
 

 ا.ن ع4قة ا.باء وا.بناء .

)1: 6" ( . " أيھا ا.و.د اطيعوا والديكم في الرب .ن ھذا حق  

اعتقد ان عبارة "في الرب" تلك مھمة . اذا لم يكن والداك مؤمَنْين ُمَخلصْين و يأمرانك 
ا.ساس الروحي, عندھا برأيي للقيام بأمور او يطالبانك لفعل اشياء غير .ئقة حسب 

 الطاعة غير مطلوبة . لكن اطيعوا والديكم في الرب . 

كفة ميزان الضمير يجب ان تترجح =  , حيث علينا ان نطيع الرب بد. من ا.نسان . 
المقياس الذي  اذا كان ما طلب مني ينتھك ضميري بأتجاه � , عندھا يجب ان يكون ذلك

في طاعة الزوجات .زواجھن , مرة اخرى, ھناك المقياس الذي  يقودني في الحياة. حتى
يقودني في الحياة : ضميرك بأتجاه الرب . اذا كان زوجك يطلب منكي شيئا يؤثر على 
ضميرك امام الرب , حينھا . اؤمن ان عليكي الخضوع . فزوجِك حينھا . يحبك حقا 

يام بذلك . لذا في كل ھذه ا.مور كما احب المسيح الكنيسة وا. ما كان ليطلب منكي الق
 ھناك سلطة اعلى = في حياتنا وضميرنا نحوه . 

 لذا ايھا ا.بناء اطيعوا والديكم في الرب , .ن ھذا حق . 
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) 2: 6" ( . " (وأكرم اباك وأمك ),التي ھي اول وصية بوعد  

ايام حياتك ا.ن , الكثير من الوصايا . ھذه اول وصية بوعد ."اكرم اباك وامك لتطول 
" .على ا.رض   

"(لكي يكون لكم خير , وتكونوا طوال ا.عمار على ا.رض) وأنتم أيھا ا.باء . 
)4-3: 6" ( . تغيظوا او.دكم  

اعتقد ان اكثر ا.شياء قساوة شھدتھا ھي اباء يغيظون ابناءھم الى درجة الَخَبل .و النتيجة 
ا.مساك بقطعة حلوى او كعكة الحصول على رفسة من الطفل الصغير المسعور .  

صغيرة مح4ة , وعندما يحاول الطفل الوصول اليھا , تسحب منه. ثم مدھا مرة اخرى 
وسحبھا . خلق احباط لدى الطفل الى درجة .يحتملھا بعد . . تغيظوا ابناءكم فذلك قاس 

ءة . انه شيء قاس اغاظة طفل للمرح او ما الى ذلك . ذلك ليس بفعل صحيح . انه اسا
نفسية للطفل . لكن بعض الناس يستمتعون بشكل ما عند رؤية طفل صغير يصرخ 

 بجنون نتيجة احباط , نتيجة شيء . قدرة له عليه . . تغيظوا ابناءكم .     

اعتقد اننا نتمكن من اغاظة ابناءنا عندما نطالبھم بانجازات غير معقولة . " بعد كل شيء 
اقرة . انھم اذكياء جدا , انھم متحدثون امام ايٍ كان . فھو طفلي . عليھم ان يكونوا عب

انھم يسيرون . طفلي يجب ان يكون ذكيا ومميزا بشكل خارق" وھكذا احيانا نحاول 
دفعھم الى ابعد من قدراتھم. وھكذا , ذلك يخلق احباطا لديھم . علينا ان نكون حذرين ان 

 . ندفعھم الى درجة ا.حباط . 

)4: 6" ( . بل ربوھم بتأديب الرب وأنذاره", . تغيظوا ابناءكم   

 علموھم عن الرب , علموھم امور الرب و طرقه . 

"أيھا العبيد (الموظفين),أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف و رعدة في بساطة 
قلوبكم كما للمسيح . بخدمة العين كمن يرضي الناس ,بل كعبيد المسيح ,عاملين مشيئة 

� من القلب . ) "5-6 :6(  

لقد قيل لنا في النصوص الكتابية ان اي شيء نفعله , ان كان في الك4م او في ا.فعال , 
علينا ان نفعله لمجد المسيح , او افعل ما تفعله كمل لو لنك تفعله للمسيح . مھما كان نوع 
العمل الذي اقوم به , فأنا شاھد ليسوع المسيح , ولھذا اريد ان افعله بشكل جيد من اجله 

.ن ما اقوم به في العمل ,عمل مميز  ھو , حتى يأخذ الناس فكرة جيدة عن المسيحية
للغاية. .نني ابذل جھدا اضافيا . و. اتذمر . انا اسير اميا. اضافية . واقوم بأكثر مما 

 ھو مطلوب مني . حتى تكون حياتي شاھدا صالحا عن يسوع المسيح .   
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بوا من كالفري جابل (كنيسة الجلجثة) الى(كيّبوتزيم) لدينا الكثير من ا.بناء الذين ذھ
برنامج مزرعة جماعية يھودية في اسرائيل , وقد تركوا شھادة طيبة .نھم عملوا من 
دون تذمر , وسلوكھم الجيد . لماذا ؟ .نھم ذھبوا وعملوا من اجل الرب . لقد اتخذوا 

وذلك يترك شھادة قوية لھذه السلوك الصحيح معھم. عاملين عملھم كما لو انه للرب , 
الجماعة في (كيّبوتزيم) التي راقبت عملھم . رغم ان ھذه الجماعة كانت قد قررت ان 
تكسر في الحقيقة بعض من الذين ذھبوا في الرحلة ا.ولى. لقد اعطوھم اقذر ا.عمال 

عمل حول الكيبوتزيم . و ضغطوا عليھم بشتى الطرق , ومع ھذا , لقد قام شباننا بذلك ال
مبتسمين و فرحين وبسلوك حسن. وما فعلوه كسر الكبوتزيميين وليس العكس . قالوا " 

واو , رد فعل ھؤ.ء و تجاوبھم . يصدق " لماذا ؟ .نني اقوم بذلك و كأنني اقوم به 
 للرب نفسه .  

في الكثير من ا.حيان مطلوب منا ان نقوم باشياء مزعجة بالنسبة الينا . في بعض 
قد يطلب رئيسك في العمل منك القيام بامر ما فتقول , " ھيا بربك , انا ارقى من ا.حيان 

ذلك " امسح ا.رضية . "ھل تمزح ؟ " لقد كنتاعمل في اسواق الفا بيتا . في عملي معھم 
كان يطلب مني تقريبا القيام بكل شيء . كنت اذھب الى مختلف المح4ت , واحل محل 

. وان كان يستجد اي شيء كانوا ينادونني Tقوم به. احيانا  المدراء و كل انواع ا.عمال
كنت ادخل الى المحل فاجده متسخا و البواب غير موجود ھناك . كنت اتقدم و انظف 

المرافق الصحية و امسح ا.رضيات . كنت افكر " اذا ارادوا ان يدفعوا لي ما يدفعونه , 
قد طورت سمعة الرجل الذي يقوم بكل . يھمني ما العمل سامسح ا.رضيات وايا كان " ل

شيء . .نني كنت اقوم بكل شيء وكانني اقوم به للرب نفسه و وجدت انھم كانوا 
يصلون حتى يحين موعد عملي , و ھكذا افعل ما يطلبوه مني عندما اكون ھنا , دون 

م به تذمر او دمدمة . ذلك بالضبط المطلوب منا القيام به ھنا في ھذه ا.ية . قم ما تقو
 كأنه للرب , ليس Tرضاء الناس بل Tرضاء الرب , كشاھد له . 

"خادمين بّنية صالحة كما للرب ,ليس للناس. عالمين ان مھما عمل كل واحد من الخير 
)8-7: 6" ( . فذلك يناله من الرب ,عبدا كان ام حرا  

 انظر بالتمام الى الرب لمكافأتي على حياتي و عملي .

ة ,أفعلوا لھم ھذه ا.مور ,تاركين التھديد ,عالمين ان سيدكم أنتم "وانتم أيھا الساد
) 9: 6أيضا في السماوات , وليس عنده محاباة ."(  

في الكنيسة ا.ولى عندما كان العبيد شيئا مألوفا , كان من المثير ل4ھتمام جدا ان الكثير 
عبيد . كان الشيء الملفت منھم كانوا عبيدا . والكثير منھم كانوا اسيادا لھم الكثير من ال

ل4نتباه وجود شخص كھذا : طوال ا.سبوع عبد لسيده ويتلقى ا.وامر منه ثم يذھبان معا 
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الى الكنيسة فتجده شيخا فيھا فتنقلب ا.دوار ويصبح السيد مجرد فرد عادي ھناك . مع 
 الرب . محاباة , الجميع سواسية امامه .  

وفي شدة قوته . البسوا س4ح � الكامل لكي "أخيرا يا أخوتي ,تقووا في الرب 
تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد أبليس .فأن مصارعتنا ليست مع دم ولحم ,بل مع الرؤساء , 

مع الس4طين , مع و.ة العالم على ظلمة ھذا الدھر , مع أجناد الشر الروحية في 
ن تقاوموا في اليوم السماويات . من أجل ذلك احملوا س4ح � الكامل لكي تقدروا أ

)14-10: 6الشرير , وبعد ان تتمموا كل شيء أن تثبتوا . فأثبتوا ممنطقين " (  

وھكذا ھنا نأتي الى الجزء ا.خير من الرسالة , حرب المؤمن . قضى بولس 
ا.صحاحات الث4ثة ا.ولى متكلما عن غنى المؤمن . وفي ا.صحاحين والنصف التاليين 

ن سلوك المؤمن . ا.ن يتحدث عن الحرب .او , في ا.صحاحات ع قضاھا بولس متحدثاً 
الث4ثة ا.ولى تحدث عن الوضعية, جالسين في المسيح . في ا.صحاحين والنصف 

 التاليين عن السلوك , وا.ن عن الوقوف.

تقووا في الرب و في شدة قوته . عالمين بانه . قوة لكم من انفسكم , � ھو الذي يھب 
يدا عنه . استطيع القيام بشيء , لكنني استطيع كل شيء في المسيح الذي القوة . بع
 يقويني . 

تقووا في الرب وفي شدة قوته . البسوا كل س4ح � . اذ ان بولس يرى جندي روماني 
مصارعتنا ليست مع دم ولحم ,بل مع الرؤساء يلبس متھيأً للحرب . انھا حرب روحية , 

تب ا.رواح , اذ يوجد منھم نقيب و وم4زم اول , ُرَتب وھي مرامع الس4طين , و, 
القوات الروحية المسلحة , تسمى بالس4طين , قوى , و و.ة , واسياد , ولديھم رتب 

متنوعة . ھناك تقع الحرب الحقيقية , في عالم الروح , محاربين ھذه المعارك الروحية, 
حرب روحية . . يمكن محاربتھا  ولھذا , اسلحتنا في حربنا ھذه اسلحة روحية . انھا

باسلحة جسدية . علينا ان نسلح انفسنا بأسلحة روحية . . نصارع ضد قوى من لحم ودم 
مع أجناد الشر الروحية في بل مع الرؤساء و الس4طين و و.ة العالم ھذا الدھر 

يوم السماويات . من أجل ذلك احملوا س4ح � الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في ال
.الشرير , وبعد ان تتمموا كل شيء أن تثبتوا . فأثبتوا ممنطقين  

) 14: 6" (."بالحقلذلك , ونحن نسلح انفسنا , اول س4ح نمنطق به انفسنا ھو   

.ن العدو دائما يأتي بأكاذيبه . قال يسوع ان ابليس ھو ابو الكذابين . وانه يحاول ان 
وشخصيته , و سلوكه نحوك . و  يكذب عليك بخصوص الرب , وبخصوص طبيعته ,

ھو يحاول الكذب بشأن موقف � من الخطيئة . " اوه , . يھم حقا . يمكنك ان تفلت بھذا 
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الفعل . � لن يدينك , سيغفر لك " وھكذا يستمر , و يشدد على نقطة جعلك تستغل نعمة 
به . � كذريعة للفسق , و خداع نفسك . الحق : من المھم ان اكون متسلحا  

)14: 6( ". و.بسين درع البر "ثانيا ,  

ا.لتزام في قلبي ھو كل ما ھو صحيح امام الرب . كان علي فقط ان اتخذ ذلك كألتزام 
في حياتي . اريد القيام بما ھو صحيح . . ان اترقب الموقف وعندما يحين اقرر اي 

وع الصحيح من طريق سأتخذ . بل فقط ان امتلك ذلك العزم في انني سوف اعيش الن
 الحياة . البر . 

البر في الحقيقة يؤسس الفعل الصحيح باتجاه ا.خرين حولي . و عدم البر ھو عدم اتخاذ 
الموقف الصحيح بأتجاه جاري. الورع ھو اتخاذ الموقف الصحيح بأتجاه � . الع4قة 

, ع4قتي با= , الصحيحة با= . عدم الورع ھو الع4قة الخاطئة با= . و ھناك عدم ورع 
 و عدم البر , ع4قتي با.نسان ا.خر . 

ا.ن ھنا يتحدث عن البر . كان علي ان اتخذ ذلك فقط ببساطة كأساس رئيسي ,.بسا 
درع البر . سأفعل ا.فضل و ما ھو صحيح  كما يقدرني الرب ان افعل . اريد ان احيا 

 بالشكل الصحيح . 

)15: 6" (لس4مين ارجلكم باستعداد انجيل ا" وحاذ  

انھا رغبة � ان نعيش في س4م مع بعضنا البعض و معه . نعيش في عالم مليء بالنزاع 
. لقد تحثنا عن الع4قات الزوحية , لكننا نعرف بان ھناك الكثير من المنازل المليئة  

بالنزاعات . الجو متوتر بشكل مستمر لفشلنا في طاعة الوصايا في الخضوع .حدنا 
في المحبة . بل نحاول ان نسود على بعضنا البعض , وليس ھناك اي محبة . ا.خر 

نجادل على اتفه ا.شياء و . نتنازل ابدا . . نرضخ للرأي ا.خر , بل نصر على راينا, 
صاحب الكلمة ا.خيرة , تاركا طعما كريھا . و لكن , كما يقول الكتاب , "الرضوخ 

"    . يھديء الكثير من الخصومات  

كم من المرات اثناء اوقات التوتر كان لسحب السيف و ا.صطدام ان يمنع المشكلة ان 
تكبر اكثر اذا  فقط قال احدھم "اعتقد انك على حق .  من الغباء ا.ستمرار في الجدال 

ھكذا, على ا.رجح انت على حق " ذلك ينھي المشكلة كلھا . فجأة يزول الخصام . لماذا 
يام به ؟ ا.عتراف بانني على خطأ , او ان اعترف بأن ا.خر على نجد ذلك صعبا جدا للق

 حق . حتى او كنا نعرف بأنه مخطيء . ساعدنا ,يارب . 

)16: 6"حاملين فوق الكل ترس ا.يمان "(  
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 ذلك ا.يمان و الثقة في � ھي ما تقصده ا.ية ھنا . 

) 16: 6" ( . " الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سھام الشرير الملتھبة  

ابليس يھاجمنا بأستمرار . ايماني با= , وقدرة � , وقوة � , وعمل � في . استطيع ان 
  .  اقاوم ھجمات العدو ھذه

)17: 6"وخذوا خوذة الخ4ص" (  

اشكر � انني تخلصت من خ4ل يسوع المسيح من ھيمنة و استبداد الجسد ذلك.لقد 
شركة مع � في الروح . ُخلِصت حتى استطيع السير في   

)17: 6" وسيف الروح الذي ھو كلمة � "(واخيرا ,  

 . � ليس اخيرا بل تاليا , سيف الروح الذي ھو كلمة 

كلمة � الدفاع ا.عظم ضد الخطيئة . قال يوحنا , "اكتب اليكم ايھا الشبان , Tنكم اقوياء 
كم " قوة كلمة � في قلبي ضد الخطيئة , , Tنكم قد غلبتم الشرير , .ن كلمته ثبتت في

انھا اعظم دفاع يمكنني ان امتلكه في ھذه الحرب الروحية التي انا فيھا . كلمة � مخبأًة 
 في قلبي . 

)18: 6"مصلين " (وثم اخيرا ,   

الص4ة يا لھا من س4ح روحي . في ھذه الحرب الروحية , الص4ة عادة ھي العامل 
 الُمَحِدد .

ين بكل ص4ة وطلبة كل وقت في الروح , وساھرين لھذا بعينه بكل مواظبة "مصل
وطلبة ,Tجل جميع القديسين , وTجلي , لكي يعطى لي ك4م عند افتتاح فمي , .علم 

)19-18: 6" ( , جھارا بسر ا.نجيل  

ن من المثير ل4ھتمام انه عادة في الكنيسة القديمة كانت ص4تھم من اجل الجرأة في اع4
حق � . سبب ذلك كان ا.ضطھاد ضد ھؤ.ء الذين يعلنون البشارة يسجنون عادة , و 

م4يين شخص نتيجة ايمانھم بالمسيح في  6غالبا يقتلون . ھناك تقدير يقول بأنه تم قتل 
م4يين عذبوا . لذلك السبب , وب4 شك ,  6سنة ا.ولى من تاريخ نشأة الكنيسة .  270

رأة , .ن شھادتي قد تكلفني حياتي . يمكن ان ترتعب من ذلك النوع كانوا بحاجة الى ج
من الضغط فتسكت . في الكنيسة ا.ولى بعد ا.ضطھاد ا.ول , عندما ضرب الت4ميذ و 

قيل لھم ان . يتكلموا بعد بأسم يسوع المسيح, حذروا بشدة ان . ُيَعلِموا بعد , اتوا الى 
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بالتجربة التي مروا بھا امام الحكام , و قالوا " جماعتھم وھم مضروبين , وشاركوھم 
دعونا نصلي ان يھبنا � الجراة لنكمل في قول الحق " و ھكذا َصَلوا فأھتز المكان و حل 

الروح القدس عليھم , وتقدموا بجرأة شاھدين عن الحق . بولس يصلي, طالبا صلوات 
حتى يعلن سر ا.نجيل .  حتى يعطيني � الجرأة في الك4م , و يفتح فمي بجرأة  

)20: 6( " الذي .جله (قال ) أنا سفير في س4سل "  

 الذي Tجله انا مسجون . 

)20: 6( " . "لكي أجاھر فيه كما يجب أن أتكلم  

حتى . ارتعب من السجن , و ا.ضطھاد , و الضرب , بل لكي استمر بالتكلم بجرأة من 
 اجل يسوع المسيح كما يجب. 

من ا.حيان في سلوكنا عندما يرمقنا احدھم بنظرة سيئة او بأستع4ء  اعتقد في كثير
لشھادتنا عن يسوع " اوه , ھل انت احد ھؤ.ء الغريبي ا.طوار ؟" فنلزم الصمت . لقد 
ارتعبنا من تعليق احدھم. تخيل ما مروا به في ا.وقات الولى . ھا ھنا بولس في السجن 

جوكم صلوا .جلي حتى يعطيني � جراة .تكلم كما ار.نه شھد عن ا.نجيل , و يقول " 
يجب . حتى . ارتعب من حقيقة انني رميت في السجن , وان حياتي مھددة , وان نيرون 

 سيقطع رأسي" ما نحن بحاجة اليه ھو عزم ھؤ.ء الت4ميذ ا.ولين . 

كس " ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي , ماذا أفعل , يعرفكم بكل شيء تيخي
اTخ الحبيب والخادم اTمين في الرب , الذي ارسلته اليكم لھذا بعينه , لكي تعلموا أحوالنا 

ولكي يعزي قلوبكم . س4م على ا.خوة ومحبة بأيمان من � ا_ب والرب يسوع 
)23-21: 6( ."المسيح  

لجميع "النعمة مع اس4م و محبة , ھاتين الھديتين العظيمتين من الرب . ومن ثم اخيرا 
) 24: 6الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد . آمين ." (  

في ا.سبوع القادم نبدأ بالرسالة الى فيليبي . تدعى بالرسالة من السجن , .ن بولس كتبھا 
وھو في السجن . ا.ن , اذا كان لديك صديق مرمى في السجن ولم يحدد حكمه بعد , اي 

ن المثير ل4ھتمام ان رسالة فيليبي ھي اكثر الرسائل نوع من الرسائل تتوقع منه ؟ م
المليئة بالفرح في العھد الجديد , حيث يحثھم فيھا باستمرار ان يفرحوا في الرب . رسالة 

 بولس الى فيليبي ا.سبوع القادم . ستجدھا غنية جدا , مباركة جدا , ومليئة جدا . 

, يمان , حتى ادركوا الطول , العرضي ا.وا.ن , لتثبت كلمة � بغنى في قلوبكم بغنى ف
العمق والعلو في محبة � لكم. حتى تعيشوا في شركة مع الرب كنور في مكان مظلم , 
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حتى تظھر حياتكم جمال و أشعاع يسوع المسيح لتجلب ا.مل الى ا.خرين . ليستخدمكم 
 الرب كأدواة له ھذا ا.سبوع . باسم يسوع , امين .   

 


