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  شريان الحياة
  ؟ كيف نحيا: البشارة: الجزء الخامس

Dr. David Platt  
  

فــي  كتيــر بتتحــدانا ومفــاهيمأفكــار  يكــون فــيا هـ. فيلبــي االصــحاح التــانيرســالة عـايز أدعــوكم تفتحــوا معايــا 
أتمنــى  .ســية للخــالصم لمحــة عــن تــالت عناصــر أو جوانــب أساعــايز ابتــدي انــي أديكــ. الــنص اللــي قــدامنا

هنــدرس واحــدة واحــدة مــن الجوانــب دي . نفهــم الــنص اللــي قــدامنا ونفهــم السلســلة كلهــا بتســاعدنا نهــا تكــونإ
ننـا محتـاجين نشـوف إأعتقـد  لكن. وا تبصوا عليها في البيتوهأكون بأقولكم على شواهد عشان تقدروا ترجع

هتســاعدنا  اللــي جوانــبلنــا وده بيتضــمن الــتالت ا املــة زي مــا الكتــاب المقــدس بيصــورهصــورة الخــالص ك
  . نفهم اللي هندرسه النهارده

  
  سية للخالصاأس جوانبتالت 
وده اللـي  ،يـتمبتحصل في أعماقـك لمـا الخـالص ب افيه حاجة جوهرية جدً . التغييرللخالص هو  جانبأول 

. ١٦لعـــدد  ١مـــن عـــدد  ٣فـــي يوحنـــا  نشـــوف ده .نـــك بتتولـــد مـــن جديـــدإ.. تاللـــي فاتـــ الحلقـــةاتكلمنـــا عنـــه 
، فعــل ماضــي بالفعــل حــدث حصــل نــهإ الكتــاب المقــدس بيوصــفه. معــينحصــل فــي وقــت الخــالص أمــر بي

السـما  دخلبتـنـاس الن إلنـا ل مـش بيقـو  الكتـاب. دي حاجة حصلت لك في وقت معين ومكـان معـين. يعني
 ،بيعلننـا أبـرار قدامـهفيهـا واهللا  افيه لحظة بتعدي عليك بتتولد فيها من جديد، بنحيـ. ده في غفلة من الزمنك
كــل . ننــا نبعــد عــن الخطيــة ونصــدق فــي المســيحإوالقــدرة يــدينا اإليمــان و  ،وبيفــتح عينينــا ،جديــد يــدينا قلــبب

  . تاللي فات الحلقة عنهاالحاجات اللي اتكلمنا 
  

فيش امــ .انــه يتســأل اده ســؤال مــن المهــم جــدً " نــت اتولــدت مــن جديــد؟أهــل "، تاللــي فاتــ حلقــةأنــا ســألتكم ال
بيصــارعوا مــع  تاللــي فاتــ الحلقــةنــاس مــن  ن فــيإأنــا عــارف . يكــون أهــم منــه اممكــن يتســأل هــتــاني ســؤال 

حاجــة كويســة  .الســؤال دهنــك تكــون بتصــارع مــع إنهــا حاجــة كويســة إلكــم ل عــايز أشــجعكم وأقــو . الســؤال ده
للخــداع الروحــي وده الكــالم اللــي  معرضــينكلنــا . نهــا حاجــة حصــلت فــي حياتــكإنــك تبقــى عــارف ومتأكــد إ

ونفضـــل  ،ومـــاينفعش ناخـــد موضـــوع الخـــالص دهللخـــداع الروحــي  معرضـــينكلنـــا . السلســـلة ديابتــدينا بيـــه 
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عشـان كـده . ابيمن غير ما يكون فيه أسـاس كتـ هرنانا اختبنإنتكلم عنه بطرق وبـ لغة غير كتابية ونفترض 
  "نت اتولدت من جديد؟أهل : "هأسألك تاني

  
يعنـي دي حاجـة حصـلت لـك . "َمـِة َأْنـُتْم ُمَخلُصـونَ ِبالنعْ " :الماضـي ده الحـدث ٨ -٥ :٢في أفسس  نشوف
وروميـة  ،٢٤ :٣روميـة نشوف التبريـر فـي . التبرير نهإعلى  ألمر دهبيشير ل االكتاب المقدس دايمً . بالفعل

  . في كل رسالة رومية وفي باقي الكتاب المقدسو  ،١ :٥
ْرَنا ِباِإليَماِن ١" :بتقـول ١: ٥ رومية َنـا َيُسـوَع اْلَمِسـيِح، َفِإْذ َقْد َتَبرـِذي ِبـِه َأْيًضـا قَـْد ٢َلَنـا َسـَالٌم َمـَع اِهللا ِبَربال

بالفعــل، دي حاجــة حصــلت لنــا  ."َصــاَر َلَنــا الــدُخوُل ِباِإليَمــاِن، ِإَلــى هــِذِه النْعَمــِة الِتــي َنْحــُن ِفيَهــا ُمِقيُمــونَ 
ننــا تقــول إفــي الجــزء ده ها لغــة اللــي الكتــاب بيســتخدمال. بــررين قــدام اهللاحنــا مُ .. وبتــأثر علينــا لحــد دلــوقتي

  . ا أبرار قدامهناهللا بيعلن ..اتولدنا من جديد
  
أنــا . تاللــي فاتــ الحلقــةنرجــع للــي اتكلمنــا فيــه  جديــد بالكامــل محتــاجينمــن نتولــد بننــا إشــان نــدرك فكــرة لع
ت هـي هـي بالنسـبة لكـل حاجا يف لكن.. شخص للتانيمن إلى حد ما في تفاصيله ن ده بيختلف إأصدق ب

مــش  ..البشــارةوعشــان كــده احنــا بنركــز علــى  .واحــدة البشــارةواحــد فينــا فــي موضــوع الــوالدة الجديــدة، ألن 
 .اهللا المتمحــورة حــوالينالكتــاب المقــدس  بشــارةلكــن بنــتكلم عــن  ،نســاناإل متمحــورة حــوالين بشــارةبنــتكلم عــن 

وفــي نفــس  .يكــون جــزء مــن األمــر دها هــ البشــارةإعــالن . بيبقــى ظــاهر فــي أي شــخص اتولــد مــن جديــد هود
تحصــل فــي حيــاة كــل واحــد فينــا لمــا بنتولــد مــن  ات هــتــاللــي فا الحلقــةالوقــت، الحاجــات اللــي اتكلمنــا عنهــا 

يقــوي إيماننــا عشــان نتحــول مــن الخطيــة ونصــدق فــي ا يفــتح عينينــا علــى احتياجنــا ليــه، اهللا هــا اهللا هــ :جديــد
. تغييـر لحياتنـا كلنـان عمليـة كـو ا تهـ يدو  .حياتنا كلنـايحصل في ا ده هألمر ا ..المسيح، هو هيغير قلوبنا

  . شخص للتانيختلف من ها تالقيها بتلموضوع ده، باهنيجي نتكلم عن الظروف المحيطة  لكن لما
  

خلصـين فـي تبعيـة المسـيح وبيحبـوا المسـيح سـنة كبـر فـي بيـت  لقـى فيـه أهلـه مُ  ١٢ولـد عنـده : هأديكم مثل
 ١٢لمـا يوصـل لــ سـن و  .كـل الكـالم ده مـن سـاعة مـا اتولـد.. وبيقروا الكتاب وبيتغذوا عليه البشارةوعارفين 
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دة التانيــة اللــي اتكلمنــا احتياجــه للمســيح ويصــدق فــي المســيح وتحصــل لــه حكايــة الــوال ألول مــرةيــدرك  ،ســنة
  ..عنها

  
أو  البشـارةويعـرف قليـل أوي عـن  سـنة ٤٠نـده واحد ع مثالً  .وظروفه مع حد تانيد ده لقارنوا بقى قصة الو 

والمخـدرات  الخمـرعنهـا طـول حياتـه ويمكـن كمـان كـان عـايش حياتـه وسـط إدمـان  مايعرفش حاجـة خـالص
وبيتــوب عــن الخطيــة وبيصــدق فــي المســيح . فيهــا احتياجــه للمســيحبيــدرك وفجــأة يوصــل لمرحلــة فــي حياتــه 

  . وتكتمل صورة الوالدة التانيةواهللا بيديله قلب جديد 
  

عشـان كـده مـش محتـاجين نـدخل فـي . القصة التانية شكلها مختلف، هيبقى فيهـا درامـا أكتـر مـن اللـي قبلهـا
: ن كـل واحـد يسـأل نفسـهإاللـي احنـا محتـاجين نركـز عليـه هـو لكـن  .وسط تفاصيل ومقارنة بين االختبـارين

ا هـ ،العهـد الجديـد ىعلـ صتـب مـاحتـى لواتولـدت مـن تـاني؟  البشـارة؟ هل أنـا سـمعت البشارةهل أنا مصدق 
ن بـــولس إواضـــح  .فـــة فـــي حيـــاة النـــاس المختلفـــةبيحصـــل بطـــرق مختلو ن الموضـــوع شـــكله مختلـــف إتالقـــي 
بتشــوف التغييــر بالشــكل ده فــي حيــاة كــل واحــد دايًمــا  مــشنفــس الوقــت فــي لكــن  ،ه تغييــر جــذريلــ حصــل

اللــي بيحصــل  ده.. ماضـي حــدث هد :عشــان كـده عــايز أشـجعكم. بيصـدق فــي المسـيح فــي الكتـاب المقــدس
  .بـ التبرير الكتاب المقدس بيوصفهده اللي  ،الخالص لما نتولد من جديد لحظةلنا في 

  
ا هـيبقـى ، لـو اتوقفنـا عنـد التغييـر .رحلـة بيتضمنالخالص  :حاجـةالتغيير وتاني  كانلخالص ل جانبأول 

نفهمـه زي ا خـالص، مـش هـفـاهمين المعنـى الكامـل للهـا نكـون مـش وقتها  .يفوتنا الخالص بحسب الكتاب
الخـالص لحظـة فـي التغييـر ده، أو فـي . الخـالص بيتضـمن تغييـر بيقـودك فـي رحلـة. لنـا ما الكتاب بيعلمـه

الحتــة  .لصــورتهفيهــا اهللا بيغيرنــا رحلــة  ،دي، احنــا بنصــير مبــررين قــدام اهللا وده بيبتــدي رحلــة واحنــا مبــررين
خــر اتكلمنــا عــن إمتــى بنتولــد مــن جديـــد وٕازاي اهللا عشــان فـــي اآلت تــاللــي فا الحلقــة دي ماكــانتش واضــحة

القـي نإننـا مـش بيحصـل فجـأة . ي لحظتهـاوفي نفس الوقت عملية التغييـر دي مابتحصـلش فـ. بيغير حياتنا
ن إنتغيــر فيهــا وعشــان كــده بنقــول ببيبتــدي عمليــة طويلــة  إنمــا التبريــر. كــل حاجــة تمــام وكــل حاجــة اتغيــرت
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فـي الـزمن عمليـة  كمـان لكنـه ،وبـس مـش حاجـة حصـلت لنـا ..ماضـي حدثمش مجرد  ،الخالص ده رحلة
  . ، حاجة لسه بتحصل في حياتناالحاضر

  
وَرِة َعْيِنَها"بـ بتتكلم عن إزاي احنا  ١٨عدد  ٣كورنثوس التانية اصحاح  ُر ِإَلى ِتْلَك الصِمْن َمْجـٍد ِإَلـى ، َنَتَغي

لســه فــي عمليــة احنــا  إنمــا .ين خــالصصــُمخل  نبقــىمــش ب ..خلصنُ احنــا بــ. صــورة المســيحبنتغيــر ل".. َمْجــدٍ 
ومبـررين  ده اللـي بيخلينـا مقدسـين. نـتكلم عـن الجـزء ده النهـاردها هـ ..وبنعمـل مـن أجـل خالصـنا .الخالص
بيحصــــل  دهن إن الكتــــاب المقــــدس بيعلمنــــا إ شأعتقــــدمــــا و  ..توماتيــــكبشــــكل أده مــــش بيحصــــل  .قــــدام اهللا

خطيـة أو مـا نعمـل فيهـا نبطـل مرحلـة لنوصـل ا هـ أننـاالكتـاب مـش بـيعلم  .بالكامل فـي حياتنـا علـى األرض
حاجــة تكــون  كــلننــا نكــون مبــررين بالكامــل و إ ،تحصــل فــي المســتقبلا دي حاجــة هــإنمــا  . نتــأثرش بالتجربــة

ماضــي وعمليــة فــي  حــدثعشــان كــده الخــالص هــو . علــى صــورة المســيح :يهــاعلبالصــورة اللــي اتخلقــت 
  . ورحلة في نفس الوقت ،غييرالخالص هو ت .الحاضر

  
الخــالص هــو حــدث  كــون علــى عكــس. منشــود هــدفالخــالص هــو ن إتالــت حاجــة الكتــاب بيقولهــا هــي 

 ١لكــالم ده مكتــوب فــي ا". يةمســتقبلجــائزة "نــه إشــار للخــالص علــى كمــان بيُ  ،وعمليــة فــي الحاضــر ماضــي
يقــول إننــا و  نا،مــن خالصــ شــوف بــولس بيــتكلم عــن الهــدفن .١٤: ٣، وفــي فيلبــي ٢٧ -٢٤ :٩كورنثــوس 

 ،نـــا فـــي البدايـــةقلزي مـــا . نتصـــالح مـــع اهللا ..فـــي محضـــر اهللا ناتـــوج خالصـــنســـعى نحـــو الغـــرض عشـــان نب
يكــون ا نكـون فيـه فـي محضـر اهللا ومـش هـا يـوم هـييجــي ا وهـ .ننـا نتصـالح مـع اهللاإهـو  البشـارةالهـدف مـن 

دي الصـــورة اللـــي  .اضـــت والكـــل صـــار جديـــدً ء العتيقـــة قـــد ماألشـــيا ..ال ألـــمو فيـــه خطيـــة وال حـــزن وال وجـــع 
ــــا نُ هــــ. ينصــــنكــــون ُمخل ا احنــــا هــــ. التمجيــــد بيســــميها الكتــــاب تحصــــل فــــي ا دي حاجــــة لســــه هــــ. د معــــاهمج

  . وده هو تتميم خالصنا ..المستقبل
  

ــا" :بــولس يقــول ١١: ١٣فــي روميــة  ــاَن ِحــيَن آَمن ــا َك ــَرُب ِمم ــِإن َخَالَصــَنا اآلَن َأْق يــه الكــالم ده؟ معنــاه إ." َف
ــا َكـاَن ِحــيَن آَمنــا" مــش ده .. ننـا لســه شـغالين علـي خالصــنا وبنحـاول نحصــل عليـهإمـش معنــاه  ؟"َأْقـَرُب ِمم
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يحصــل ا يحصــل فــي المســتقبل، تتــويج خالصــنا اللــي لســه هــا معنــاه هــو التمجيــد اللــي هــ. المعنـى المقصــود
  .نفهم التالت نواحي مع بعض عشان كده الزم. واحنا قربنا منه أكتر من لحظة ما آمننا

  
 لكـن بتـروح الكنيسـةيمكـن " نفسك فـي أي مرحلـة مـن اللـي اتكلمنـا عـنهم؟ شايفياترى "عايز أسألكم سؤال، 

بسـبب وكمـان ابتـدى يحصـل تغييـر فـي حياتـك  ،حصـل لـكده أو ممكن يكـون  ..تولدتش من جديدا لسه ما
فــي المســيح مــن خــالل اإليمــان اللــي اهللا وحــده  تبعــدت عــن الخطيــة وصــدق فـــ ،نجيــل يســوع المســيحإ بشــارة

فــي األمــر ده ش مــا اختبــرتو  ،نــك شــخص متــدينإنــت ماتقــدرش توصــف نفســك أأو يمكــن . .يقــدر يــديهولك
أو .. لكــن برضــه مــا اختبــرتش األمــر ده انــك شــخص متــدين جــدً أأو يمكــن تقــدر توصــف نفســك .. حياتــك

لكـــن لســـه مـــا وصـــلتش للمرحلـــة اللـــي  ،مـــن جديـــدلرحلـــة وعـــارف انـــك اتولـــدت ايمكــن تالقـــي نفســـك ابتـــديت 
 الجانـبلسـه مـا اختبـرتش  إنـكده معنـاه  فــ فس فـي اللحظـة دي،نت لسه بتتنأنه مادام إبأخمن  .هابتتغير في

لكــل اللــي اتولــدوا مــن جديــد، عــايز . ااألخيــر للخــالص، لكــن أنــا عــايز أفكــركم بيــه عشــان هــو حقيقــي جــدً 
نــت مــاكنتش ألــو .  لألبــدنتصــالح فيــه مــع اهللاا وهــ فيــه وجــه المســيحنشــوف ا هــ ييجــي يــوما نــه هــإأفكــركم 

ن إمـن  اوأهـم جـدً  ااألبديـة طويلـة جـدً . اتولدت من جديد، عايز أفكرك بضـرورة اللـي احنـا بنسـميه الخـالص
  نت اتولدت من جديد؟أترى هل  يا. خالصه يكون غير كتابين إ وأالواحد يكون بيكابر 

  
  صتالت حقايق أساسية عن الخال

 لحظــةاالصــحاح ده مــش بيــتكلم عــن .. ٢فيلبــي  أنقــر ويكــون فــي بالنــا واحنــا بننــا نفهــم كــل الكــالم ده إمهــم 
هنقـرا  ٢فـي فيلبـي . وده اللي عايزكم تفضـلوا حاطينـه فـي بـالكم ،صبيتكلم عن عملية الخال إنماالخالص، 

ي بيتبعـوا المسـيح وبيصـارعوا بـولس بـيكلم المـؤمنين واللـ :سياق الكـالم هنـا. ١٣و ١٢هما عدد  عددينبس 
بيورينـا  ١١لعـدد  ٥مـن عـدد . في عالقتهم مع بعض فـي الكنيسـة افي عالقاتهم مع بعض، بقوا أنانيين جدً 

هـو .. شخصـهبنشـوف ، وعظمتـه اب المقـدس ليسـوع، بتورينـا تواضـعهصورة من أجمل الصور فـي كـل الكتـ
  .١٢عدد  ها فيايزكم تشوفوا إيه اللي بيحصل بعدع .مين وكان مين
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ِإًذا َيا َأِحباِئي، َكَمـا َأَطْعـُتْم ُكـل ِحـيٍن، ١٢"، ١٢في ضوء صورة المسيح الموجودة هنا، بولس بيقول في عـدد 
ُمـوا َخَالَصـُكْم ِبَخـْوٍف َوِرْعـَدٍة،  ا ِفـي ِغَيـاِبي، َتماهللاَ ١٣َلْيَس َكَما ِفي ُحُضوِري َفَقْط، َبِل اآلَن ِباَألْوَلى ِجد َألن 

ــرةِ  ــِل اْلَمَس ــْن َأْج ــوا ِم ــُدوا َوَأْن َتْعَمُل ــيُكْم َأْن ُتِري ــُل ِف ــَو اْلَعاِم  ١٢ســمعتوا بيقــول إيــه؟ آخــر جــزء مــن عــدد " .ُه
ُمـــوا َخَالَصـــُكْم ِبَخـــْوٍف َوِرْعـــَدٍة، "بيقـــول،  ـــوا ِمـــْن َأْجـــِل ١٣َتم ـــيُكْم َأْن ُتِريـــُدوا َوَأْن َتْعَمُل َألن اَهللا ُهـــَو اْلَعاِمـــُل ِف
  ".اْلَمَسرةِ 

  
 ١مناقشـة اللـي ابتـداها مـن اصـحاح ن بـولس كأنـه بـيلخص الفكـرة اللـي قالهـا أو الإالرائع في الموضوع هـو 

بالـــذات فـــي ضـــوء  رائـــع،لـــو تحبـــوا تخططـــوا تحتـــه ألنـــه عـــدد . بصـــوا معايـــا العـــدد ده بيقـــول إيـــه. ٢٧عـــدد 
َفَقــْط ِعيُشــوا َكَمــا َيِحــق ِإلْنِجيــِل ٢٧"بيقـول، . بيقــول إيــه ٢٧:١اسـمعوا فيلبــي . السلسـلة اللــي بندرســها دلــوقتي

 ،ن حيــاتهم الزم تكــون انعكــاس للرســالة ديإلهــم ل يقــو ب ..هنــا بــيكلم نــاس يعرفــوا االنجيــل كــويس ."اْلَمِســيحِ 
" مــوا خالصــكمتم"اللـي بيخليــه يقــول وهــو ده الســبب . ة يـوم بعــد يـومبشــار نجــاح ال تكــون بـتعكسحيـاتهم الزم 

تممــوا األمــور . فــي قلــوبكم وفـي حيــاتكم البشـارةهــم، تممــوا تطبيقــات ل بيقـول. ١٣و ١٢دد عــ ٢فـي اصــحاح 
  . ن تعملوا من أجل المسرةأن تريدوا و أهو اللي بيعمل فيكم  دي كل يوم عشان اهللا

  
، عايزكم تبصوا على تالت حقـايق للخـالص موجـودين فـي العـددين الثالثة دي لخالصاعناصر على  بناءً 

عـايزكم تفكـروا فـي الحقـايق دي فـي . فعـالً  لكـنهم أعـداد مذهلـة ،اجـدً  طالعددين يبانوا كأنهم بسيمكن ا. لدو 
ر علـى الطريقـة اللـي بنعـيش بتـأث بشـارةو إزاي ال ،ن الخالص عمليـة مسـتمرةإ :وء الوجه التاني للخالصض

  ..بيها
  

فنا اهللا بيعمــل شــ تاللــي فاتــ ةالحلقـ. اده أمــر رائــع جــدً . تــدعم كــل جوانــب الخــالصنعمــة اهللا ب: األول الحـق
بيعمـــل كـــل و اهللا بيغيـــر حياتنـــا،  ..نـــا، بيغيـــر قلوبنـــا، ويقـــوي إيماننـــااهللا بيفـــتح عيني. إيــه لمـــا نتولـــد مـــن جديـــد

ن نعمــــة اهللا كانــــت بتعمــــل لمــــا حصــــلنا علــــى إالزم نــــدرك . نعمــــة اهللا بتعمــــل. ألن ده عملــــه الحاجــــات دي
تســألوني ا هـ. احنـا بنـتمم خالصـناوبتعمـل و  ،عمليــة الخـالص وبرضـه نعمـة اهللا بتعمـل واحنـا فـي ،الخـالص

  . ننا نتمم خالصناإ ؛بنعملهاحنا أقصد إيه بالكالم ده؟ الفقرة دي بتتكلم عن اللي 
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بيقـول فـي . بعـض بكلمـة واحـدة مهمـةاشيين مع بعـض، العـددين مـرتبطين مـع م ١٣و ١٢عدد  إزاي شوفوا

ُمــوا َخَالَصــُكْم بِ "، ١٢خــر عــدد آ عشــان بعــدها بيقــول الســبب اللــي يخلــي الكــالم ده يتحقــق " َخــْوٍف َوِرْعــَدةٍ َتم
  ."اَهللا ُهَو اْلَعاِمُل ِفيُكْم َأْن ُتِريُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا ِمْن َأْجِل اْلَمَسرةِ  َألن ١٣"وهو 

  
يكــون بيعمــل  ن اهللاإن الطريقــة الوحيــدة اللــي ممكــن تــتمم بيهــا خالصــك هــي إلــه ده معنــاه الكــالم اللــي بيقو 

بــالظبط زي مــا اهللا هــو اللــي قــام بالعمــل . مــين بقــى الفاعــل هنــا فــي حتــة الخــالص؟ اهللا هــو الفاعــل. فيــك
. اهللا هـو اللـي بيعمـل كـل حاجـة فـي موضـوع الخـالص. وخالنا نتولد من جديد، اهللا برضه هو اللي بيقدسنا

   .ت مستويات مختلفةفكروا في األمر ده على تال. نعمة اهللا بتغطي كل تفاصيل الموضوع
  
مــن بدايــة الخــالص . مــن األول لالخــر لتناالنعمــة هــي رســان إر فيهــا هــي أول حاجــة محتــاجين نفكــ -١

  . فكروا معايا كده في الموضوع. لنهايته، النعمة هي المضمون
  

أنــا عــارف ان ده شــكله كــالم مفــروغ منــه وان كلنــا عــارفين  .نعــرف المســيحعشــان  البشــارةاحنــا محتــاجين 
عشــان كــده . اويســتجيب ليهــ البشــارةنــه عشــان الواحــد َيخُلــص، الزم يســمع إاحنــا عــارفين . لكــالم ده كــويسا

  .ضرورية عشان الواحد يعرف المسيح البشارة
    

عشــــان أعــــرف  البشــــارةأيــــوه، أنــــا عــــارف إنــــي محتــــاج "ننــــا نقــــول، إننــــا عنــــدنا ميــــل خطيــــر إالمشــــكلة هــــي 
حياتنـــا  حـــاول نفهـــم إزاي نعـــيشنـــد معرفـــة المســـيح بـــس وبعـــد كـــده نع البشـــارةننـــا نحـــد إبنميـــل .".. المســـيح
لكــن دلــوقتي أنــا محتــاج أكــون بـــ أتحــرك ناحيــة حاجــات أكبــر  ،خلصــتني البشــارة ،طيــب" :نقــولف. يةالمســيح
دلــوقتي الزم . وٕازاي أدرس الكتــاب المقــدس وأتعلــم حاجــات تانيــة كتيــر ،أتعلــم إزاي أصــليمحتــاج  .وأحســن

ورا ضــهرنا ودي  البشــارةلمــا بنقــول الكــالم ده، بنرمــي و  ."ت التانيــة دياأعمــل كــل الحاجــأبتــدي أطيــع اهللا و 
  .عشان نعرف المسيح البشارةمحتاجين احنا ...  .غلطة رهيبة
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هي الوسيلة اللي خلتنا َنخُلص وهي كمـان الوسـيلة اللـي  البشارة. ننمو في المسيحعشان  بشارةلامحتاجين و 
 البشـارة"فيـه كاتـب قـال الكـالم ده، ... اتفضـل أساسـية جـدً ا هـ البشـارة . لخـالصمخليانا نستمر فـي عمليـة ا

  . "مواد بتتدرس فيهاللي كل ال والبشارة هي المبنى .كمؤمن تدرسها في حياتكا اللي ه موادهي واحدة من ال
  

. هـا ورا ضـهرناحطوبعـد المرحلـة دي بن ،في مرحلة معينـة فـي حياتنـا البشارةننا محتاجين إلنا ل عقليتنا بتقو 
وعشــان كــل ده، أرواحنــا  ..بيغفــر لينــا، وبيــدينا حيــاة جديــدة ن المســيح بيقــدس أرواحنــا،إلكــن الحقيقــة هــي 

 نـاس بتتبـع المسـيحـ هي األساس اللي بنعيش بيه ك البشارة. يوم ورا يوم بالبشارةتتغذى وتشبع  انهإمحتاجة 
  . البشارةألن كل حاجة مبنية على 

  
ن قلبــي مشــتاق ليهــا وأنــا بأتغــذى عليهــا إحاســس أنــا " :بالنســبة لنــا؟ كتيــر مــنكم بيقولــوا رةالبشــالكــن إيــه هــي 

قلوبنــا وأرواحنــا اتخلقــت ونالــت  ..وهــو ده اللــي المفــروض يكــون حاصــل." عميقــة وبأشــرب منهــا كأنهــا بيــر
بنتبـع احنـا نزهق من الرسالة لـو ا عمرنا ما ه .وعشان تتغذى على الرسالة ،الخالص عشان تشتاق للرسالة

ننــا نتغــذى ونشــبع مــن الرســالة، يبقــى محتــاجين نراجــع إهملنــا أو  البشــارةهملنــا ألكــن لــو احنــا . يســوع المســيح
. دي حاجة مـاينفعش تهملهـا أو تحطهـا ورا ضـهرك البشارة. إذا كنا عرفنا الرسالة بجد وال ألقلوبنا ونشوف 

مــش بــس للحظــة الخــالص لكــن  ..ر الزاويــةاللــي اتكلمنــا عنهــا مــن كــام أســبوع هــي األســاس وحجــ البشــارة
  . كمان طول عملية الخالص

  
آبـــاء أو بتـــأثر علينـــا كـــأزواج أو زوجـــات أو ســـرنا وعائالتنـــا؟ إزاي الرســـالة بتـــأثر علـــى أ البشـــارةفكـــروا إزاي 

بيهـا الطريقـة اللـي بنسـلك  بتـأثر علـى البشـارةبتأثر على األلـم والمعانـاة؟ إزاي  البشارةأو أوالد؟ إزاي  أمهات
. همـن ُصـنع االنسـان وبتـدور حواليـ احنـا خلقنـا بشـارة؟ الكرازةر على بتأث البشارةفي األوقات الصعبة؟ إزاي 

بتـأثر علـى القضـايا االجتماعيـة وٕازاي احنـا بنتفاعـل  البشـارةنشـارك بإيماننـا؟ فكـروا إزاي و  البشارةنقدم إزاي 
احنـــا محتـــاجين . اس لكـــل بعـــد فـــي أبعـــاد حياتنـــاهـــي أســـ البشـــارةمـــع القضـــايا االجتماعيـــة دي فـــي ثقافتنـــا؟ 

  .وهي دي رسالة النعمة ..محتاجينها عشان ننمو في المسيح ،عشان نعرف المسيح البشارة
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لمــا بــولس كــان  ٦ســتخدم فــي روميــة بتُ " الســيادة"كلمــة . النعمــة ليهــا الســيادة علــى حياتنــا ثــاني جانــب -٢
عـايزكم تفكـروا إزاي ." وَدُكْم، َألنُكـْم َلْسـُتْم َتْحـَت النـاُموِس َبـْل َتْحـَت النْعَمـةِ َفِإن اْلَخِطيـَة َلـْن َتُسـ١٤"بيقولهم، 

النعمـة انتصـرت علـى الخطيـة .. النعمة انتصرت على الخطية بعد ما كانـت الخطيـة هـي اللـي ليهـا السـيادة
  ..بطريقتين

  
. أساسـية وكلنـا عارفينهـا ن دي حاجـةإ المفـروض. عقـاب الخطيـةحررتنـا مـن نعمة اهللا : الطريقة األولى -أ

. هــي المــوت، هــو شــالها مــن عننــااللــي  :عنــا أجــرة الخطيــة شــالن المســيح إا بيتبــع المســيح يعــرف اللــي منــ
احنــا اتحررنــا مــن أجــرة . انتصــر علــى أجــرة الخطيــةالمســيح احنــا مــش محتــاجين نخــاف مــن المــوت ألنــه 

  .  تللي فاتا الحلقةدي الحتة اللي وقفنا عندها ... الخطية
  

يبقــى شــكلها زي مــا كانــت قبــل ة بتصــليها وبعــدها بتعــيش حياتــك و صــال علــى إنــهنــتكلم عــن الخــالص لمــا 
لكنـــه  ،يقـــدر يتعامـــل مـــع عواقـــب الخطيـــةننـــا بنخليـــه اإللـــه اللـــي بإحنـــا كـــده بنجـــدف علـــى اهللا كـــده، يبقـــى ا

. مابتقولنـاش الكـالم ده البشـارة وده مـش حقيقـي،. مايقدرش يتعامل مع الخطية اللي بنصارع معاها كـل يـوم
اإلله اللي قدر يتعامل مع أقسى وأبشع تأثير للخطية هو نفس اإلله اللي يقدر يتعامل مع الخطيـة اللـي فـي 

  . حياتنا في كل يوم ألنه بنعمته احنا اتحررنا من عقاب وأجرة الخطية
  

َنْحُن الِذيَن ُمْتَنا َعـِن "تقـول،  ٢ دمن عد ٦ رومية. من سلطان الخطية حررتنانعمة اهللا : تاني حاجةو  -ب
َفـُدِفنا ٤َأْم َتْجَهلُـوَن َأنَنـا ُكـل َمـِن اْعَتَمـَد ِلَيُسـوَع اْلَمِسـيِح اْعَتَمـْدَنا ِلَمْوِتـِه، ٣اْلَخِطيِة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَهـا؟ 

ِسـيُح ِمــَن اَألْمـَواِت، ِبَمْجـِد اآلِب، هَكـَذا َنْسـُلُك َنْحـُن َأْيًضـا ِفــي َمَعـُه ِباْلَمْعُموِديـِة ِلْلَمـْوِت، َحتـى َكَمـا ُأِقـيَم اْلمَ 
ــا َقــْد ِصــْرَنا ُمتِحــِديَن َمَعــُه ِبِشــْبِه َمْوِتــِه، َنِصــيُر َأْيًضــا ِبِقَياَمِتــهِ ٥ِجــدِة اْلَحَيــاِة؟  ــُه ِإْن ُكن َعــاِلِميَن هــَذا٦. َألن :

ــوَد ُنْســَتْعَبُد َأْيًضــا َأن ِإْنَســاَنَنا ا )ركــزوا بيقــول إيــه( ــْي َال َنُع ــِة، َك ــَل َجَســُد اْلَخِطي ــُه ِلُيْبَط ــْد ُصــِلَب َمَع ــَق َق ْلَعِتي
فَـِإْن ُكنـا َقـْد ُمْتَنـا َمـَع اْلَمِسـيِح، ُنـْؤِمُن َأنَنـا َسـَنْحَيا َأْيًضـا ٨. َألن الـِذي َمـاَت َقـْد َتَبـرَأ ِمـَن اْلَخِطيـةِ ٧. ِلْلَخِطيةِ 

َألن ١٠. َال َيُســوُد َعَلْيــِه اْلَمــْوُت َبْعــدُ . َعــاِلِميَن َأن اْلَمِســيَح َبْعــَدَما ُأِقــيَم ِمــَن اَألْمــَواِت َال َيُمــوُت َأْيًضــا٩. َمَعــهُ 
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ــاُة الِتــي َيْحَياَهــا َفَيْحَياَهــاِ هللاِ  ــِة َمــرًة َواِحــَدًة، َواْلَحَي ــُه ِلْلَخِطي ــْد َماَت ــُتْم َأْيًضــا ١١. اْلَمــْوَت الــِذي َماَتــُه َق َكــذِلَك َأْن
   ".اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَواًتا َعِن اْلَخِطيِة، َولِكْن َأْحَياًءِ ِهللا ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَنا

  
ودي يمكـن مـن أهـم الحقـايق اللـي  .مهمـة حاجـةلـدتوا مـن جديـد، عـايز أفكـركم بلو انتـوا بتتبعـوا المسـيح واتو 

أنـتم أمـوات : فـي حيـاتكم بعـد كـده بدايـة مـن النهـارده وأتمنـى يكـون أكثـر حـق تفتكـروه ،هتسـمعوها النهـاردا ه
اعتبـــروا نفســـكم أمـــوات عـــن . عـــن الخطيـــة، أمـــوات عـــن أجـــرة الخطيـــة وعـــن ســـلطان الخطيـــة فـــي حيـــاتكم

شــين عايكتيــر مننــا حتــي مــن اللــي بيتبعــوا المســيح بكــل قلــوبهم واتولــدوا مــن جديــد، . الخطيــة، انتــوا أحيــاء هللا
  . احساس بالذنب بسبب الخطيةب

  
ِإًذا َال َشـْيَء ِمـَن الدْيُنوَنـِة اآلَن َعَلـى الـِذيَن ُهـْم ِفـي اْلَمِسـيِح ١"أفكركم انـه بعـدها باصـحاحين بيقـول،  عايز
اهللا مـش ." ِطيـِة َواْلَمـْوِت َألن َناُموَس ُروِح اْلَحَياِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َأْعَتَقِنـي ِمـْن َنـاُموِس اْلخَ ٢... َيُسوعَ 

  . هي دي النعمة، النعمة اللي بتسود عليناو .. هـ يدينك على خطيتك تاني
  

بتقــول،  ١٥مــن عــدد  ٧روميــة . أكيــد، كلنــا مــش انــت لوحــدك". أنــا لســه بأصــارع مــع الخطيــة: "ممكــن تقــول
َفِإْن ُكْنُت َأْفَعـُل َمـا ١٦. َما ُأِريُدُه، َبْل َما ُأْبِغُضُه َفِإياُه َأْفَعلُ  َألني َلْسُت َأْعِرُف َما َأَنا َأْفَعُلُه، ِإْذ َلْسُت َأْفَعلُ ١٥"

. َفاآلَن َلْسُت َبْعُد َأْفَعُل ذِلَك َأَنا، َبِل اْلَخِطيُة السـاِكَنُة ِفـي ١٧. َلْسُت ُأِريُدُه، َفِإني ُأَصاِدُق الناُموَس َأنُه َحَسنٌ 
، َأْي ِفــي َجَســِدي، َشــْيٌء َصــاِلحٌ َفــِإني َأْعَلــُم أَ ١٨ ــُه َلــْيَس َســاِكٌن ِفــيــا َأْن . ن اِإلَراَدَة َحاِضــَرٌة ِعْنــِدي، َوَأم َألن

اِلَح الِذي ُأِريُدُه، َبِل الشر الِذي َلْسُت ُأِريـُدُه َفِإيـاهُ ١٩. َأْفَعَل اْلُحْسَنى َفَلْسُت َأِجدُ  ي َلْسُت َأْفَعُل الصَأْفَعـلُ  َألن .
٢٠ ـاِكَنُة ِفـيـُة الساُه َأْفَعـُل، َفَلْسـُت َبْعـُد َأْفَعلُـُه َأَنـا، َبـِل اْلَخِطيدي مـن ن إتحـس ." َفِإْن ُكْنُت َما َلْسُت ُأِريُدُه ِإي

ُأَســر َفــِإني ٢٢"يقــول، بــولس يكمــل و ... فيهــا انفصــام فــي الشخصــيةأكتــر األجــزاء فــي الكتــاب المقــدس اللــي 
َولِكنــي َأَرى َناُموًســا آَخــَر ِفــي َأْعَضــاِئي ُيَحــاِرُب َنــاُموَس ِذْهِنــي، ٢٣. اُموِس اِهللا ِبَحَســِب اِإلْنَســاِن اْلَبــاِطنِ ِبَنــ

 َأْشـُكُر اهللاَ ٢٥َمـْن ُيْنِقـُذِني ِمـْن َجَسـِد هـَذا اْلَمـْوِت؟ ... ! َوَيْسِبيِني ِإَلى َناُموِس اْلَخِطيِة اْلَكـاِئِن ِفـي َأْعَضـاِئي
  "!ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَنا
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لكنها حاجـة بتخلصـنا  وبس، في وقت فات خلصتناالنعمة مش حاجة . اهللا بيدينا سلطان وقوة على الخطية
نحـط الرسـالة  ا مـا يـنفعشيخلينا نشوف السبب اللـي مايخلينـوده ب. بتقوينا دلوقتيالنعمة هي حاجة . دلوقتي

نمـر بيهـا األسـبوع ا اتنـا النهـارده، لصـراعاتنا النهـارده، للتجـارب اللـي هـلحي االرسالة مهمة جدً ... ورا ضهرنا
  . كمان محتاج نعمتهو نت محتاج الرسالة، أ. ده
  
تفكروا في النعمة مش بس عشـان النعمـة هـي رسـالتنا وال بـس عشـان  كمعايز : وده بيقودنا لتالت حاجة -٣

نقــرا اللــي  لمــا نيجــي اأمــر مهــم جــدً . بتاعنــاالنعمــة هــي الحــافز ن إلكــن تالــت حاجــة هــي  هــي بتســود علينــا
نــتكلم عــن الخــالص ا بعــد شــوية هــ !مــل فينــااعاهللا هــو ال! مــل فينــااعن اهللا هــو الإ ١٣ :٢ مكتـوب فــي فيلبــي

. بتـــتفهم غلـــط اعشـــان دي غالًبـــ عـــايزكم تركـــزوا معايـــا .نـــتكلم فـــي النقطـــة دي خلونـــالكـــن األول . واألعمـــال
  ... ركزوا معايا

  
ركـزوا معايـا  .الحـافز ورا طاعتنـا لــ اهللا عمـره مـا كـان شـعورنا باالمتنـان تجـاه اهللا. حـافز بتاعنـاالنعمة هي ال

  .الحافز ورا طاعتنا لـ اهللا عمره ما كان شعورنا باالمتنان تجاه اهللا.. ة ديفي النقط
  . خليني أقولكم أنا مش بأقصد إيه بالكالم ده

  
 الشــعورحاجــة وحشــة بــل بــالعكس  دهن الشــعور باالمتنــان إ ن الكتــاب بيعلمنــا فــي أي مكــانإأنــا ال أؤمــن 

 ..احنا المفروض قلوبنا تكون مليانة بالشكر واالمتنان وده جزء مـن العبـادة. اباالمتنان ده حاجة كويسة جدً 
يبقـى حاجـة  وقتهـاالحافز لطاعتنـا يبقى  لكن لما ،حاجة كويسة هالشكر د. أشكرك يا رب من أجل الصليب

  . وحشة
  
. تكــون ممــتن ليــها بالتــالي هــك حاجــة كويســة، حاجــة كلهــا كــرم، لــ مــللــو حــد ع. معايــا فــي االمتنــان كــرواف

فـــ لـو حــد .." لهــم حاجـة، أي حاجـةل أنــا محتـاج أعمـ"وعـادة الواحـد بيعبــر عـن مشـاعره تجــاههم لمـا بيقـول، 
  ."بالجميــلديــن االحســاس "؟ اســمه نــا حاجــة كويســة، اســمه إيــه االحســاس اللــي هــنحس بيــه تجــاههمل عمــل

قينـي بأقولـك، تالهـا ، انـي علـى وجبـة كويسـة جـدً تنت عزمأيعني لو . ننا مديونين ليهمإاحنا بنحس احساس 
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ل بـس أنـا عـايز أعمـ ما عملت معايـا،مش هأقدر أعمل معاك زي  يمكن .على أي حاجة أنا أحب أعزمك"
  . ة كويسة معاناعشان كده بنشيل االحساس بالجميل لما حد يعمل حاج "...لك حاجة بسيطة

  
نســمع ب طــول الوقــت. تفكــروا إزاي الشــكل ده مــن التفكيــر بيســود الحيــاة المســيحية المعاصــرة دلــوقتي عــايزكم

نـت دلـوقتي فـي المقابـل؟ شـوف يسـوع إداك أتعملـه إيـه ا شوف اهللا عمـل إيـه مـن أجلـك، هـ" :لنال كالم بيقو 
ونــبص علــى  ونبتــدي نفكــر ،ي تبتــدي تتكــون جوانــاالفكــرة دمــن هنــا ". نــت أد إيــه؟أتديلــه ا دلــوقتي هــ... إيــه

الخــالص، هــو أرســل ابنــه عشــان يمــوت علــى الصــليب عشــان  الــي اهللا عملــه مــن أجلنــا عشــان يــدينكــل ال
طيـب، لـو يسـوع عمـل كـل ده عشـاني، أنـا هأسـلمه حيـاتي " :نقـولفدلـوقتي أنـا أقـدر أقـدم لـه إيـه؟ . خطاياي

لــه مـن أجـل اللـي هـو عملــه  أملكهـا، كـل حاجـة أملكهـا هأديهـاوفلوسـي وبيتـي وعيلتـي وعربيتـي وكـل حاجــة 
  ". عشاني

  
فــي المرحلــة دي بنبتــدي . خلونــا نشــوف المشــكلة مــع بعــضلوني إيــه المشــكلة فــي كــده؟ أتســا أنــا عــارف هــ

ن كـــل حاجــة بنعملهـــا فـــي حياتنــا المســـيحية هـــي إ ..نفكــر فـــي كــل حاجـــة بنعملهـــا فــي عالقتنـــا مـــع المســيح
هــا ننــا أول مــا نعمــل حاجــة عشــان نــرد بيإلكــن الحقيقــة هــي . ن ليــه وممتنــين للــي عملــهمــديونيياحنــا عشــان 

. نـت مـا تقـدرش تردهـاأهـي اسـمها نعمـة عشـان . الحقيقـي للنعمـة ىبنبـوظ المعنـالـدين ده، احنـا كـده بنقلـل و 
 ؛المســيح علــى األســاس ده إتبــاعمحاولــة  ةكفايــ ..المســيحية المعاصــرة تجريــب فــي طــرق ةعشــان كــده كفايــ

خـر ده بيتحـول ألسـلوب حيـاة عقـيم ألنه فـي اآل. هللاتردوا حاجة ما تقدروش  ..تقدروش توفوا الدين ألنكم ما
ومليــان تــّدين وســاعتها بنبتــدي نفتكــر ان حضــور الكنيســة وقرايــة الكتــاب المقــدس والصــالة وكــل الحاجــات 

  . اللي بنعملها هي عشان نرد هللا كل اللي هو عمله من أجلنا
  

غالًبـا ي اللـي هأقولـه وأنـا عـارف ان اللـي هأقولـه ده فـركزوا معايا كويس  .ننا مش مديونين هللاإي الحقيقة ه
نــت مــش أ"أقــول و جــرأ ا أتفــي الحقيقــة، أنــا هــ . احنــا مــش مـديونين هللا. ركــزوا معايــا مــن فضــلكم. يتحــرفا هـ

كــش كــل الحاجــات  نــه مــا إداالإ معنــى كــدهمــش !!!" نــت مــش مــديون هللا بــأي حاجــةأ .مــديون هللا بــأي حاجــة
إدانــا كــل العطايــا دي، مفــيش شــك فــي .. هــو إدانــا حياتــه، إدانــا نفســه. عشــان أكيــد هــو اللــي إداهملــك ،دي
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فـــ دلــوقتي المفــروض  ،نــه عمــل كــل الحاجــات دي عشــانناإلكــن جمــال المســيحية مــش فــي . الحاجــات دي
يك عطايـا وهـو ده جـوهر الموضـوع، يـدّ ن اهللا مـابطلش إالحقيقة هـي . نشوف هنقدر نقدم له إيه في المقابل

  .. هو ده المفتاح
  

عشـان  ،بصوا الـرب عمـل إيـه عشـاني علـى عـود الصـليب"نقول، و المفروض نغير طريقة تفكيرنا لكن احنا 
تمر ســوالحقيقـة هــي انـك ماتقــدرش تعـيش لــه دلـوقتي إال إذا هــو ِفِضـل م" كـده دلـوقتي أقــدر أعـيش لــه إزاي؟

تكش حاجـة واحـدة هللا عشـان نعمتـه ماخلصـ نت عمرك ما هتقـدر تـردأساس، وعلى هذا األ. ي عطاياه ليكف
  . ك دلوقتيبس، لكن نعمته هي اللي بتكمل تخلصمرة واحدة 

  
ـــو بقالـــك إهـــي  ةالحقيقـــ. عنـــدنا حاجـــة ينفـــع نقـــدمها هللا إنكـــر نفإننـــا الكبريـــاء  منتهـــى ســـنة بتتبـــع  ٧٥نـــك ل

اهللا مـش . سـنة ٧٥ه بالظبط زي ما كنت محتاج لها مـن نت لسه في احتياج شديد للنعمة النهاردفأالمسيح، 
كــل . الً صــلــه أ نــت ماعنــدكش حاجــة تقــدمهاأمــل معــاك صــفقة، عــارفين ليــه؟ عشــان رجــل أعمــال عــايز يع

ــــه هــــي أصــــ نــــت بتقــــدمهاأحاجــــة صــــالحة  وان . اننــــا مــــش مــــديونين هللا... منــــه ودي روعــــة المســــيحية الً ل
مـــش بـــأقول ان االمتنـــان حاجـــة وحشـــة لكـــن .. ش هـــو الحـــافزاالحســـاس باالمتنـــان أو العرفـــان بالجميـــل مـــ

  . االمتنان مش هو الحافز اللي يخلينا نطيع اهللا النهارده
  

زي مــا . النعمــة هــي الحــافز. نعمــة اهللا طــول الوقــت نعمــة اهللا هــي اللــي بتحفزنــا نطيــع اهللا، لكــن بــدل كــده،
اهللا : أحبــائي. نطيعــه واحنــا مــش مــديونيين هللاننــا إبتــدفعنا ن النعمــة هــي اللــي إبيقــول فــي كورنثــوس التانيــة 

نقلـل مـن قيمـة الخــالص  يـنفعش أبـًدامـا . اهللا بيسـكن فينـا ونعمتـه جوانـا ودي روعـة المســيحية . بيسـكن فينـا
ده بيقلـل . هللا مـن أجـل كـل عطايـاه ننا نردإالت نسترضي بيها اهللا أو محاوات محاو عبارة عن مجرد ونخليه 

  . البشارةمن جوهر 
  

. وهــو كتــاب رائــع الســكنى فــي المســيحعبــر عــن الكــالم ده فــي كتابــه  Andrew Murray رو مــورايأنــد
عمــل اهللا، لكــن  مــاه ولران دالتغييــر والغفــ": اآلتــيرة أغلــب المســيحيين عــن النعمــة هــي فكــفيــه إن  بيقــول
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 تمـام.. أل": لكنـه يكمـل ويقـول ."يتبعـوا المسـيحبيسـلكوا كمـؤمنين ممتنـين هللا و دورهم دلوقتي هو إنهم يعيشوا 
 .’اثبـت‘لـك ل وع اللي بيحفظك لما بيقـو ، هو برضه يس’تعال‘لك ل يسوع هو اللي جذبك ليه لما قا زي ما

همــا نــور مــن عنــده، ومــن عنــده هــو  االتنــين .ننــا نثبــتإوالنعمــة المســتقبلية  ،ننــا نــروح لــهإالنعمــة الماضــية 
  ".وحده

  
دلـوقتي لـو احنـا بجـد مسـتوعبين الكـالم ده، . جانـب مـن جوانـب الخـالص اهللا بيسكن فينا ونعمته بتظلل كـل

إيـه اللــي أنـا ممكــن  فـّي، يبقــىعامـل اهللا هــو ال طالمـامفـروض أعمـل إيــه؟ طيــب، ال" :نبتـدي نفكــر ونقـولا هـ
نـي إأعملـه هـو ا كـل اللـي هـ ..فيش حاجـة أقـدر أعملهـاامـ واضـح إن" :هنا ناس كثير بيتدوا يفكروا" ؟أعمله

وعــن  وبنبتــدي ناخــد فكــرة ســلبية عــن المســيحية. والجملــة دي بنقولهــا كتيــر أوي فــي كنايســنا". لربنــا أســيبها
الزم تفهمــوا الحقيقــة . النعمــة بتغطــي كــل جانــب مــن جوانــب الخــالص: وده بيقودنــا للحقيقــة التانيــة. البشــارة

  .دي بكل ما فيكم، بقلوبكم وعقولكم
  

ا هـــ. وعملنــا فــي الخــالص اهللا بيهـــا عشــان يــربط بــين عملـــه محالوصــلة اللــي ســاإليمــان هـــو : تــاني حاجــة
النعمـة بتغطـي كـل .. بس بالنعمة ومـن خـالل اإليمـان. اإليمان هو الوصلة. جايه منين" عمل"أقولكم كلمة 

بنوصل لنقطـة التـوتر اللـي ابتـدت  اهنا أخيرً . اإليمان هو الوصلة بين عمل اهللا وعملنا في الخالص. حاجة
، َيـاَرب : َلْيَس ُكل َمْن َيُقوُل ِلي«"لهـم، ل يسوع بيقو . تتفا حلقةمن كام  ٧من شوية في متى  َيـْدُخُل ! َيـاَرب
ــَماَواِت  ــَماَواِت . َمَلُكــوَت الس ــِذي ِفــي الســِذي َيْفَعــُل ِإَراَدَة َأِبــي المــن  .قــال الكــالم ده الً أيــوه، يســوع فعــ ."َبــِل ال

  . عالقة بدخول السما ابالنسبة ليسوع وكمان ليه اجدً  ةهممالواضح يعنى ان طاعة إرادة اآلب 
  
لكـن احنـا شـوفنا وعـارفين ان مفـيش أي حاجـة . بطريقـة مـا ليهـا دورهل األعمال ليهـا دور فـي الخـالص؟ ف

احنـــا عـــارفين ان اإليمـــان هـــو الطريقـــة الوحيـــدة اللـــي  . ممكـــن احنـــا نعملهـــا عشـــان نحصـــل علـــى خالصـــنا
احنا ُمبررين من خالل اإليمان بدم يسوع واحنـا اتكلمنـا عـن الموضـوع ده قبـل . حدهَنخُلص بيها، باإليمان و 

  . كده
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. ١٣و ١٢ :٢طيب إزاي نوفق االتنين دول مـع بعـض؟ هنـا بقـى هنـبص نالقـي األعـداد الرائعـة فـي فيلبـي 
سـتمروا فـي ا بيقصـدصـكم، وا خالوهنـا لمـا بيقـول تممـ "تمُموا َخَالَصُكْم ِبَخـْوٍف َوِرْعـَدةٍ ":  ١٢بيقول في عدد 

اللـي قـدامنا هنـا هـو . "َألن اَهللا ُهـَو اْلَعاِمـُل ِفـيُكمْ ١٣" ؟ينفـع يحصـل ليـه .هو ده العمل اللي علينـا.. األمر ده
  . عمل اهللا وعمل االنسان مع بعض

  
نـــتكلم عـــن ا هـــ. وتكملـــه ،نشـــأ خالصـــك أو تنـــتج خالصـــكنـــك تإهـــي " تممـــوا خالصـــكم"المعنـــى الحرفـــي لــــ 

  . ة دي بعد شويةالجزءي
  

اإليمــان هــو . عمــل اهللا؟ اإلجابــة هــي اإليمــاناألمــر طيــب إزاي نعمــل الكــالم ده وفــي نفــس الوقــت يفضــل 
بالنســبة : "هــا تفكــرفــي نــاس . يتفهمــوا غلــط اممكــن جــدً  ١٣و ١٢حتــى هنــا فــي عــدد . الوصــلة بــين االتنــين

ناخـــد بالنـــا كـــويس الزم "... علـــيّ  وبعـــد كـــده أنـــا هأعمـــل اللـــي ،لموضـــوع الخـــالص، خللـــي اهللا يعمـــل عملـــه
  . ننا نفكر بالطريقة ديإونحفظ نفسنا من 

  
حنا نقابلـه فـي الـُنص إن إ و  ،يعمل كذابن اهللا إمش بيعلمنا . ٢لنا الكتاب في فيلبي  مش هو ده اللي بيعلمه

قـــة الطري .ل فينـــامـــاعالبنعمـــل، ده بيكـــون اهللا  ولمـــا احنـــا ..ننـــا نعمــلإلكـــن المقصـــود هنـــا هـــو  . ونعمــل كـــذا
 ،هــي مــش فكــرة انــه الجــزء ده عملــه. ن عمــل اهللا يكــون ظــاهر فــي حياتنــاإالوحيــدة اللــي تخلينــا نعمــل هــي 

خلينـي أوريكـم ده . ن اهللا بيعمـل فـيّ إأي حاجـة أنـا هـأقوم بيهـا هـي بسـبب  إنما.. وبعد كده أنا هأقوم بعملي
  . بيحصل إزاي في الكتاب المقدس

  
احنـا . ١ :٣كولوسـي . مختلفتـين جـزأينهأوريكم نفـس الحاجـة فـي . ٣صحاح اولوسي تعالوا نروح لرسالة ك

يفكرنــا بكــل حاجــة فــي السلســلة ا الشــاهد ده هــ ."فــي المســيح كنىالُســ"درســنا الفقــرة دي مــن فتــرة فــي سلســلة 
إيــه فـــي  لاســمعوا بيقـــو . بيــتكلم هنـــا عــن اللـــي بيحصــل لمـــا بنــؤمن بالمســـيح وبنبقــى مـــين فــي المســـيح. دي

َفِإْن ُكْنُتْم َقْد ُقْمتُْم َمَع اْلَمِسيِح َفاْطُلُبوا َما َفْوُق، َحْيُث اْلَمِسيُح َجـاِلٌس َعـْن ١": ١بداية من عدد  ٣سي كولو 



٥شريان الحياة   

16 

َع َألنُكْم َقـْد ُمـتْم َوَحَيـاُتُكْم ُمْسـَتِتَرٌة َمـ٣" :يقـول ٣في عدد و  "اْهَتموا ِبَما َفْوُق َال ِبَما َعَلى اَألْرضِ ٢. َيِميِن اهللاِ 
  ".َمَتى ُأْظِهَر اْلَمِسيُح َحَياتَُنا، َفِحيَنِئٍذ ُتْظَهُروَن َأْنُتْم َأْيًضا َمَعُه ِفي اْلَمْجدِ ٤. اْلَمِسيِح ِفي اهللاِ 

  
مـين هـو  ".َحَياُتُكْم ُمْسَتِتَرٌة َمـَع اْلَمِسـيِح ِفـي اهللاِ ". ٤لـ ١من عدد  ٣هي دي الصورة الموجودة في كولوسي 

علــى حقيقــة  وبنــاءً  .هــو ده حقيقتــك ..المســيح هــو حياتــك ..حياتــك مــش ملكــك. ياتــكالمســيح هــو ح حياتــك؟
َفــــَأِميُتوا ٥" :بيقــــول. اللــــي بيكمــــل بيهــــا وصــــاياال عوامســــن المســــيح فيــــك، اإالمســــيح، وحقيقــــة شخصــــك فــــي 

َنـا، النَجاَسـَة، اْلَهـَوى، الشـْهَوَة الرِديـ: َأْعَضاَءُكُم الِتي َعَلى اَألْرضِ  ـِذي ُهـَو ِعَبـاَدُة اَألْوثَـاِن، الزَمـَع الَة، الط
، ِحـيَن الً الِذيَن َبْيَنُهْم َأْنُتْم َأْيًضا َسـَلْكُتْم قَـبْ ٧اُألُموَر الِتي ِمْن َأْجِلَها َيْأِتي َغَضُب اِهللا َعَلى َأْبَناِء اْلَمْعِصَيِة، ٦

ــاْطَرُحوا٨. ُكْنــتُْم َتِعيُشــوَن ِفيَهــا ــا اآلَن َف َوَأم  ــُتْم َأْيًضــا اْلُكــل ــَخَط، اْلُخْبــَث، التْجــِديَف، : َعــْنُكْم َأْن اْلَغَضــَب، الس
َال َتْكـــِذُبوا َبْعُضـــُكْم َعَلـــى َبْعـــٍض، ِإْذ َخَلْعـــُتُم اِإلْنَســـاَن اْلَعِتيـــَق َمـــَع َأْعَماِلـــِه، ٩. اْلَكـــَالَم اْلَقِبـــيَح ِمـــْن َأْفـــَواِهُكمْ 

  ."ي َيَتَجدُد ِلْلَمْعِرَفِة َحَسَب ُصوَرِة َخاِلِقهِ َوَلِبْسُتُم اْلَجِديَد الذِ ١٠
  

خــد أاهللا . ددنا؟ اهللا هــو اللــي بيعمــلاحنــا بنتجــدد لكــن مــين اللــي بيجــشــايفين الصــورة الموجــودة قــدامنا هنــا؟ 
ننــا بنعمــل إاللــي بيحصــل هــو . اللــي بيحصــل لمــا بنتولــد مــن جديــدحياتنــا وخلــى المســيح هــو حياتنــا وهــو ده 

ننــا نغضــب، بنمــوت عــن كــل الحاجــات إجنــب مــش بنجــدف علــى حــد، بنتمــش بنكــذب، : ت ديكــل الحاجــا
فينـا، وبيـدينا هـو حياتنـا  كل الحاجات دي اللي بنعملهـا، بنعملهـا عشـان المسـيح. دي، عن النجاسة والشهوة

ل اهللا عمـ ألن ده. لي العمليـة دي تـتمختمكاننا في المسيح هو الطريقة اللي ب. ننا نعمل الحاجات ديإالقوة 
  . بنعملننا برضه إفينا لكن مفيهاش شك 

  
ن األمـرين إبنشـوف هنـا نفـس الصـورة . ١رسـالة بطـرس التانيـة اصـحاح مـن  قـراشـاهد تـاني ونل نـروحتعالوا 

 :بيقـول ٢٠:٢غالطيـة . كمـان بيمشوا مع بعـض ومتـوافقين مـع بعـض وده بنشـوفه فـي كـل الكتـاب المقـدس
َفَمـا َأْحَيـاُه اآلَن ِفـي اْلَجَسـِد، َفِإنَمـا َأْحَيـاُه ِفـي . َفَأْحَيا َال َأَنا، َبـِل اْلَمِسـيُح َيْحَيـا ِفـي َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، ٢٠"

باإليمـان،  صأيـوه أنـا ُمَخلـشايفين اللي بيقصده هنا؟ . نه بيعيش باإليمانإبيقول  .."اِإليَماِن، ِإيَماِن اْبِن اهللاِ 
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اإليمــــان هــــو الطريقــــة اللــــي بتخلينــــي اتوحــــد بالمســــيح . يمــــان النهــــاردهده حقيقــــي لكنــــي كمــــان بــــأعيش باإل
  . نصرة على الخطية في كل يوم بيدينيالمصلوب اللي 

  
ـــُه ٣" :بيقـــول. اســـمعوا كـــويس اآليـــات دي، بيـــتكلم فيهـــا عـــن عمـــل اهللا ..٣ :١بطـــرس التانيـــة  ـــا َأن ُقْدَرَت َكَم

اللـَذْيِن ِبِهَمـا قَـْد  ٤َو ِلْلَحَياِة َوالتْقَوى، ِبَمْعِرَفِة الِذي َدَعاَنـا ِباْلَمْجـِد َواْلَفِضـيَلِة، اِإللِهيَة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكل َما هُ 
 )طبيعـة المسـيح بيهـا يقصد(َوَهَب َلَنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثِميَنَة، ِلَكْي َتِصيُروا ِبَها ُشَرَكاَء الطِبيَعِة اِإللِهيِة 

 حتاجوهـاتحاجـة ممكـن كم كـل أنـا إديـتلهـم ل يعنـي هنـا بيقـو " .ِبيَن ِمَن اْلَفَساِد الـِذي ِفـي اْلَعـاَلِم ِبالشـْهَوةِ َهارِ 
  . وانتوا بتشتركوا في الطبيعة اإللهية

  
ــِه ٥" :يقــولو  ٥يكمــل فــي عــدد و  ــادٍ �َوِلهــَذا َعْيِن ــاِذُلوَن ُكــل اْجِتَه ــُتْم َب ــ )نــتمأوهــو ده عملكــم (� َوَأْن دُموا ِفــي َق

ْبِر َتْقـَوى، ٦ِإيَماِنُكْم َفِضيَلًة، َوِفي اْلَفِضيَلِة َمْعِرَفًة،  ِف َصْبًرا، َوِفي الصَعفًفا، َوِفي التَوِفـي ٧َوِفي اْلَمْعِرَفِة َتَعف
ده  ..مـش عمـل اهللا ده"بتقـول مـش نا قـدامالصـورة اللـي  ".التْقَوى َمَودًة َأَخِويًة، َوِفي اْلَمَودِة اَألَخِويـِة َمَحبـةً 

   .عمل، ده هو عمل اهللا وعمل اهللا بيخلينا نقدر نأل "!انسيب اهللا بقى ورا ضهرنها  دورنا،
  

. هـــو الصـــلة اللـــي بتـــربط بـــين عمـــل اهللا وعملنـــا؟ هنـــا بقـــى عـــايزكم تركـــزوا معايـــايكـــون ب إزاي اإليمـــان طـــ
  .اإليمان بيتضمن حاجتين عشان يتمم الخالص

  
نرجــع هنــا . اعتمــاد جــذري. عمــل اهللا فــي حياتنــا ىجــذري علــبيتضــمن اعتمــاد اإليمــان اجــة هــي ان أول ح

معتمـدين عليــه و  ..احنـا كنـا معتمـدين علــى اهللا يـدينا حيـاة وقتهـا.  تتـاللــي فا الحلقـةلنـاه تـاني للكـالم اللـي ق
أكيـد فيـه فروقـات لكـن . وقتيهو نفسـه اللـي بيقدسـنا دلـ ،نفس اإليمان اللي خلصنا وقتها. يدينا حياة دلوقتي

نـه إمـان احنـا محتـاجين اهللا باسـتمرار زي ما اهللا فتح عينيـك علـى لحظـة الخـالص لمـا اتولـدت مـن جديـد، ك
لكـن تبقـى بـنفس الطريقـة اللـي فـتح بيهـا عينينـا علـى االحتيـاج ليـه فـي أول مـرة، ا مش ه اطبعً  .يفتح عينينا

  .احنا محتاجين اهللا
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نـه يفـتح عينينـا إ ننـا نعتمـد عليـه و إنـه يفـتح عينينـا كـل يـوم إين اهللا بنالقي اننا محتاجفي كل الكتاب المقدس 
مــن  َنخُلصبــ احنــا مــش .نقــدر نســتمرا ألن مــن غيــر الكــالم ده مــش هــ. بشــارتهكــل يــوم علــى نعمتــه وعلــى 
نكمـل نعـيش  صين لما اعتمدنا علـى اهللا عشـانلكن احنا ُمَخل . في اكتفاء ذاتي اكتفاءنا الذاتي عشان نعيش

يارب مفيش حاجـة فـي إيـدي . كرب، أنا محتاج يا" :لهل واحنا معتمدين على اهللا ونفضل طول الوقت بنقو 
. مفـيش حاجـة أقـدر أقـدمها النهـارده... زي مـا مـاجبتش حاجـة أقـدمها لـك لمـا عرفتـكتمام  ،لك أقدمهاأقدر 

ننـا إأنـا أصـدق  ".مـل عملـك فـيّ ن تعمحتـاج لـك عشـا لما بأصحى الصبح يارب مش هأقدم لك حاجة لكنـى
  . وهو ده المفتاح. بنعتمد على اهللا ،لحظة بلحظة، باستمرار

األعمــال مــش بتخليــك : لكــم عليــهل أقــو ا الزم نتمســك بالحقيقــة دي عشــان األمــور بتمشــي بالشــكل اللــي هــ
كــده  عشــان. مــن اهللا نــابعمــن مــين؟  نــابعالعمــل اللــي بنعملــه ن إألن الحقيقــة هــي . تحصــل علــى خالصــك

  . مل فينااالعهو قدام اهللا ألنه اهللا  خالصنا بنكتسباحنا مش 
  

مر علـــى اهللا لحظـــة ألن هـــي دي حيـــاة اإليمـــان، هـــي اعتمـــاد مســـت. باســـتمرار.. الزم باســـتمرار نـــبص عليـــه
ألنـه سـاعتها  ،وعمرنـا مـا نحـس باكتفـاء ذاتـي ،قـوىنعيش حيـاة فيهـا ت ينا القوة عشاندنه يإبلحظة وكل يوم 

ننـا نـبص إزم نعتمـد علـى اهللا واإليمـان هـو لـو احنـا عـايزين نـتمم خالصـنا، يبقـى ال. صـورةبتدخل ال الخطية
  . وده بيفتح عينينا" كعنديش حاجة أقدمها لك، أنا محتاجأنا ما"اإليمان هو اتجاه القلب اللي بيقول، . هيل

  
  . ن اهللا بيغير قلوبناإنية هو ان اللي بيحصل لما بنتولد الوالدة التإت تاللي فا الحلقةاحنا اتكلمنا 

  
هــو اهللا اللــي . ٢وهــو ده بـالظبط اللــي بيـتكلم عنــه فيلبـي  ل قلوبنـايشــك  هاحنــا محتاجينـتتغيـر، وعشـان قلوبنــا 

  ".َأْن ُتِريُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا" الً اننا يبقى عندنا اإلرادة واننا نعمل فع: بيعمل فينا عشان نعمل حاجتين
  

اق رغباتنـــا أعمـــ المقصـــودلكـــن ... وهنـــا مـــش بنقصـــد أمنياتنـــا. هـــو بيشـــكل قلوبنـــا". دوان تريـــأ": ةأول حاجـــ
 :ننـا نقـولإاننا واحنا بنتبع المسيح كـل يـوم ننا نقول باإليمان أو يكون اتجاه إيمإده معناه .  الحقيقية وٕارادتنا

مســتعد كــل يــوم يقــول، عشــان كــده اإليمــان  ."نــت عــايزهأ، أنــا عــايز أعــوز اللــي نــت عــايزهأأنــا عــايز اللــي "
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نــي بنعمتــك أغيــر شــهواتي إأنــا محتــاج . يــارب أنــا محــاط بـــ ُمتــع الحيــاة لكــن أنــا محتــاج شــهية جديــدة منــك"
محتاجـك تشـكل  ..لمـا غيـرت قلبـينـت ابتـديتها فـّي أالعملية اللـي  محتاجك تكمل. إرادتي أكتر وأكتر أغيرو 

ننــا بنحتاجـــه عشــان يشـــكل إهـــو لــي بيحصــل وال! ناهللا أمـــي. وباإليمـــان ده بيحصــل." أكتـــر وأكتــر قلبــي فــي
 لكــن احنــا. ت عــن إزاي هــو بيغيــر حياتنــا وان عمليــة التغييــر بتبتــديتــاللــي فا مــا اتكلمنــا الحلقــةزي  .قلوبنــا

   ..بسيغير حياتنا و مش محتاجينه 
  

نـا بروحـه هـو بيمال. ٣٦وده اللي شوفناه في حزقيال . كمان احنا محتاجينه عشان يقوي حياتنا: تاني حاجة
اللــي تخلينــا نعمــل فــي الطريقــة الوحيــدة اإليمــان هــو . ننــا نطيــع وصــاياه وهــو ده المفتــاحإيــدينا القــدرة  عشــان

رب أنــا محتاجـك تــديني  يـا. ننــا نصـدق فــي اهللاإعــن طريـق ! باإليمـان. الحيـاة المسـيحية وفــي تبعيـة المســيح
ب أنـا عـايز أكـون مقـدس ألنـك إديتنـي الرغبـة ر  يـا" :لـهل مـش بـس إنـي أقـو . القدرة إنـي أعمـل، إدينـي القـوة

مـش ! هـو ده اإليمـان. "تديني القدرة إنـي أكـون مقـدسرب أنا محتاجك  يا: "كمان أقول لهلكن  "في القداسة
لكـن يـارب إدينـي القـدرة إنـي أخـدم النـاس اللـي  ،لـه يـا رب أنـا عـايز أخـدم النـاس اللـي حواليـال بس إني أقـو 

نــه عمــل اهللا، هــو بيشــكل أل ١٢زي مــا هــو مكتــوب فــي عــدد ن حاجــة أساســية؟ عرفتــوا ليــه اإليمــا. حواليــا
  . وبيقوي حياتنا واإليمان هو االعتماد عليه انه يعمل كدهقلوبنا 

  
التــاني مــن اإليمــان هــو  بيبقــى الجانــ ،نــه لمــا اإليمــان يكــون االعتمــاد عليــه انــه يعمــل كــدهإالحقيقــة هــي 

. إخــالص جــذري إلرادتــه لحياتنــالكنــه  ،فــي حياتنــاى عملــه اعتمــاد جــذري علــبــس اإليمــان مــش : كــاآلتي
ول لكـل مـؤمن حقيقـي بيتبــع بـولس بيقــ. هنـا بقـى يبتـدي دورنــا، وقـت العمـل! إخـالص جـذري إلرادتـه لحياتنــا

. بنشــوف كــل الكــالم ده بــاين فــي كتاباتــه ".اعمــل بانضــباط ،د واجتهــادكــاعمــل ب. تمــم خالصــك" :المســيح
ده  .كسـل دي مسـيحية بـدون، أل لكـن.. البعض شايفين دي ناموسية". الصكتمم خ. اعمل. اعمل. اعمل"

احنـا بنعمـل وبنعمـل بمنتهـى الجهـد كــ نـاس . بنعمة اهللا في يسوع المسيح المتعضدتتمم خالصك  معناه إنك
  . قوتنا لكن بقوة اهللامش ب. بتتبع المسيح
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 ١٠عـدد  ١٥قـرة  مـن كورنثـوس األولـى ف بصـوا معايـا علـى أول. خليني أوريكم فقرتين فيهم كـالم مهـم أوي
ــــ كولوســـيا وبعـــد كـــده هـــ انتـــوا مـــش  . الزم نـــدرك ان تتمـــيم خالصـــنا هـــي حاجـــة فعالـــة ونشـــيطة. نرجـــع ل

االنترنــت وتتفرجــوا علــى حاجــات مالهــاش  لــىا ســاعات عو مقدســين، انتــوا مــش بتتممــوا خالصــكم لمــا تقضــ
دي الطريقـة مـش . غ أو انكم تنغمسوا في ُمتـع الحيـاةأو انكم تقضوا وقت في حديث فار  ،لزمة في التلفزيون

   .اهللا بيدينا القدرة اننا نعمله العمل اللي ..اللي بنتقدس بيها، مش بيحصل بالشكل ده لكنه بيتحقق بالعمل
  

ودي واحـــدة مـــن ملخصـــات  البشـــارة، هنـــا بـــولس بيـــتكلم عـــن ١٠:١٥بصـــوا معايـــا علـــى كورنثـــوس األولـــى 
َألْن ُأْدَعــى  الً َألنــي َأْصــَغُر الرُســِل، َأَنــا الــِذي َلْســُت َأْهــ٩"بيقــول،  ٩فــي عــدد . ١٥فــي أول اصــحاح  البشــارة

َولِكـْن ِبِنْعَمــِة ١٠ : "١٠اسـمعوا بيقــول إيـه بعـدها، خططـوا تحـت عــدد  ".، َألنـي اْضــَطَهْدُت َكِنيَسـَة اهللاِ الً َرُسـو 
ــ يكمــل بعــدها . ن النعمــة هــي كــل حاجــةإهنــا بيقــول  ."ي َلــْم َتُكــْن َباِطَلــةً اِهللا َأَنــا َمــا َأَنــا، َوِنْعَمُتــُه اْلُمْعَطــاُة ِل

  ".َولِكْن َال َأَنا، َبْل ِنْعَمُة اِهللا الِتي َمِعي. َبْل َأَنا َتِعْبُت َأْكَثَر ِمْنُهْم َجِميِعِهمْ " :ويقول
  

 .بيعمـل باجتهـاد بنعمـة اهللا بعدهاشايفين هنا المراحل المختلفة؟ نعمة اهللا في البداية، نعمة اهللا في الُنص، و 
بـــولس بيصـــحى الصـــبح . هـــي دي الصـــورة اللـــي قـــدامنا. نهـــا نعمـــة اهللاإوكأنـــه بيراجـــع نفســـه تـــاني وبـــيعلن 

  أنا إزاي هأعيش وأطبق حياتي المسيحية النهارده؟ : ويفكر
  

ـــا بنعـــيش حياتنـــا المســـيحية  كـــأم أو بنصـــحى بيبقـــى شـــكلنا عامـــل إزاي؟ أب أو كشـــاب صـــغير؟  إزاي احن
أنــا ... النهــارده، أنــا مــاليش غيــر نعمتــك حاجــةيــارب أنــا مــش قــادر أعمــل " :لــهل هللا ونقــو ونــبص  الصــبح 

    ."أنا محتاجك تديني القوة إني أعيش وأكون عملك النهارده. أنا محتاج قوتك تعمل فيّ ... محتاج نعمتك
  

هـو كـان . طـول أيـام حياتـهيـوم  كلفي حياة بولس لحظة بلحظة،  ااالعتماد على النعمة ده كان واضح جدً 
وعـظ فيـه وعمـل كـام وبعـد يـوم طويـل كـان . بنعمـة اهللابيبص علـى نعمـة اهللا وكـان بيجتهـد فـي العمـل  ادايمً 

لكــن كمــان هــو . هــي النعمــة، مفــيش غيرهــا." َال َأَنــا، َبــْل ِنْعَمــُة اِهللا الِتــي َمِعــي" :م اليــوم ويقــولي يقــ ،معجــزة
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 بــولس بيقــول. النعمــة بتعمــل بمنتهــى الجهــد .لحظــة بلحظــة امــدنا بكــل حاجــة نحتاجهــإيمــان بــإن نعمــة اهللا بت
  .باقي الرسلمن  أكتر باجتهاد عمل إنه
  

أنا عارف انه فيه مصطلحات بتخلـي الواحـد . ١تعالوا نرجع لـ كولوسي اصحاح . خليني أوريكم شاهد تاني
 ٢٧عــدد . ٢٩و  ٢٨كــز علــى عــددين ونر  ٢٧نبتــدي مــن عــدد ا هــ، ١كولوســي ... يحــس شــوية بعــدم راحــة

َأَراَد اُهللا َأْن الـِذيَن ٢٧" :بيقـول ٢٧مـن عـدد . اسـمعوا بيقـول إيـه بعـدها. فينـا بيتكلم عن صورة المسيح الرائعـة
" .َجـاُء اْلَمْجـدِ الِذي ُهَو اْلَمِسـيُح ِفـيُكْم رَ " ..البشارةهو ده سر " ُيَعرَفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد هَذا السر ِفي اُألَممِ 

الِذي ُنَناِدي ِبِه ُمْنـِذِريَن ُكـل ِإْنَسـاٍن، َوُمَعلِمـيَن ُكـل ِإْنَسـاٍن، ٢٨"بيقـول،  ٢٨عدد ... بيقول المسيح فيكم ،أيوه
عمـل وبـيعلن انـه بيسـامعين هـو بيقـول إيـه؟ " .ِفـي اْلَمِسـيِح َيُسـوعَ  الً ِبُكل ِحْكَمٍة، ِلَكْي ُنْحِضَر ُكل ِإْنَسـاٍن َكـامِ 

  . كاملين في المسيحبيعلم كل الناس عشان يقدم كل الناس . وبينذر
  

ـــِه َأْتَعـــبُ ٢٩" :بيقـــول ٢٩عـــدد  ؟ ابيختـــار يســـتعملهبـــولس هنـــا اللـــي  اتمـــســـامعين الكل" ...اَألْمـــُر الـــِذي َألْجِل
ا ُمَجاِهـًدا، ِبَحَسـِب َعَمِلـِه الـِذي اَألْمُر الـِذي َألْجِلـِه َأْتَعـُب َأْيًضـ". في ترجمات تانية أصارع... أتعب.. أعمل

وبيسـاعد  بالبشـارة، بينـذر النـاس البشـارةهـو بـيعلن  .بـولس بيعمـل باجتهـاد، بيـتمم خالصـه" .َيْعَمـُل ِفـي ِبقُـوةٍ 
بأعمـــل كـــده  أنـــا بأصـــارع وأنـــا :بـــولس بيقـــول. عـــيش الحيـــاة المســـيحيةبيطبـــق وبي. البشـــارةالنـــاس تنمـــو فـــي 
  . لنا بالقوة اللي اهللا بيديها ..هو ده السر لتتميم الخالص ،أحبائي. ل فيّ بالطاقة اللي بتعم

  
هــو  .قبــل كـده ســي تـي سـتادانتـوا سـمعتوني بــاتكلم عـن . بيقـول إيــه C.T. Studd سـي تــي سـتاد اسـمعوا

ن ده الوقـت إيطلـع علـى المعـاش قـال  بدل ماسنة  ٥٠وهو عنده و  ،راح الهند هاوبعد شخص راح الصين
ب نـــاس للمســـيح مـــن كـــل أنحـــاء الســـودان وابتـــدى اجـــح الســـودان و را الً فعـــ.  نـــه يـــروح الســـودانإ المناســـب

وصـلت لكـل آسـيا وافريقيـا  البشـارةدي،  المنظمـةومـن خـالل  منظمة التبشير العالمية مؤسسة دلوقتي اسمها
  .ومات في السودان وهو عنده سبعين سنة. وجنوب أمريكا
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لكــن . بتـدييحـد تـاني تيـر كاسـتنينا "كتـب يقــول، . ا يمـوت بفتـرة قصـيرةقبــل مـ عـايزكم تسـمعوا هـو كتـب إيـه
اللـي  ،الفـاتر، النـايمالعـالم المسـيحي مـن  إزاي أخـافزينا يخافوا من العالم،  إزاي ناس. وقت االنتظار فات

ه وقلوبنــا مليانــة بفــرح مايتوصــفش بنغنــي نعمــل كــدا احنــا هــ. الزم نجــرؤ نصــدق فــي إلهنــا ؟ماعنــدوش إيمــان
وت ننـا نمـأأحسـن لنـا ألـف مـرة " ..اسـمعوا بيكمـل ويقـول إيـه." نصدق فيه وفرحه يمال قلوبنـاا احنا ه. ببهبس

  ."نسانننا نعيش واحنا بنصدق في اإلإواحنا بنصدق ونثق في اهللا عن 
  

 الً هـو أصـ هنـإبنوصل للمرحلة دي، بنكتشف واحنا لما "شايفين الراجل إزاي عاش باإليمان؟ بيكمل ويقول، 
يبقــى لينــا قداســة اهللا الحقيقيــة مــش  هنــإوهــي  ،ايــة المجيــدة للحملــة دي قربــتن النهإ و  ،تصــر فــي المعركــةان

وأعمــال  يءســة حقيقيــة، قداســة ســببها إيمــان جــر يكــون لينــا قداا هــ. الكــالم المعســول عنهــا أو األفكــار الحلــوة
  ." شجاعة ليسوع المسيح

  
ن إننــا نفكــر إنتجنــب بكــل طريقــة محتــاجين . اموســيةالنمحتــاجين نتجنــب أحبــائي، احنــا محتــاجين نوقــف، 

وفي نفس الوقت، احنا لينا قوة اهللا اللـي أقـام يسـوع المسـيح . تخلينا ننال رضاها نها هإ تقربنا هللا و ا أعمالنا ه
روحــوا . م بمنتهــى القــوةعشــان كــده انهضــوا بقــوة اهللا اللــي بتعمــل فــيك. مــن األمــوات، والقــوة دي ســاكنة جوانــا

يكــون لينــا قداســة حقيقيــة مــش بــس كــالم ا هــ .وكــل ركــن فــي كــل األمــم واعلنــوا مجــدهمــدينتكم  كــل ركــن فــي
مـاينفعش . ننـا بنـتمم خالصـناإيكون لينا حياة بتعلن ا ه إنما. في الكنيسة كويس ومنظم بنسمعه كل يوم حد

اللــي عملهــا  بقوتــه نكونــوا منضــبطي. ، اعملــوا باجتهــاداعملــوا. تممــوا خالصــكم. نفضــل مســيحيين كســالنيين
بيعلمنـا فـي  الكتـابن إهو ده اإليمان وعشان كده بنالقـي . هو ده اإليمان. عليه اظاهر فيكم واعتمدوا دايمً 

  . ٧ن األعمال والخالص بيمشوا مع بعض زي ما يسوع قالهم في متى إالعهد الجديد 
  

، َيـاَرب : َيقُـوُل ِلـي ُكـل َمـنْ َلـْيَس " :نه عنده حـق لمـا قـالإى ولو فهمت معنى الكالم ده، هتالق َيـْدُخُل ! َيـاَرب
ـــَماَواِت  ـــوَت الس ـــَماَواِت . َمَلُك ـــي الس ـــي الـــِذي ِف ـــُل ِإَراَدَة َأِب ـــِل الـــِذي َيْفَع إزاي تعمـــل إرادة اآلب اللـــي فـــي ." َب

. هو ده الهدف من الموعظـة علـى الجبـل. اكالسموات؟ عن طريق االعتماد المستمر على المسيح اللي جو 
َولِكـِن ١٣. َوِلَكثْـَرِة اِإلثْـِم َتْبـُرُد َمَحبـُة اْلَكِثيـِرينَ " ١٣و  ١٢عـدد  ٢٤بب اللي خاله يقـول فـي متـى و ده السوه
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اي يقـول الكـالم ده؟ إز !! ُص الِذي َيْصِبُر ِإَلـى اْلُمْنَتَهـى َفهـَذا َيْخلُـ."... الِذي َيْصِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى َفهَذا َيْخُلُص 
سـب خالصـك طـول الوقـت عشـان تبقـى متأكـد انـك تثبـت للنهايـة تتك نـك الزمإن يسوع بيقـول إاه هل ده معن

تصـــبر ا نـــت هـــألكـــن لمـــا اهللا يكـــون بيعمـــل فيـــك، . ؟ ال خـــالص"تصـــبر للمنتهـــى"أو زي مـــا الكتـــاب بيقـــول 
  .للمنتهى

  
ــا الــِذيَن ِبَصــْبٍر ِفــي ٧. ْعَماِلــهِ الــِذي َســُيَجاِزي ُكــل َواِحــٍد َحَســَب أَ ٦"، ٦بدايــة مــن عــدد  ٢بيقــول فــي روميــة  َأم

اِلِح َيْطُلُبـوَن اْلَمْجـَد َواْلَكَراَمـَة َواْلَبقَـاَء، َفِباْلَحَيـاِة اَألَبِديـةِ  ِب، َوَال ٨. اْلَعَمِل الصَحـزـِذيَن ُهـْم ِمـْن َأْهـِل التـا الَوَأم
". ِشدٌة َوِضـيٌق، َعلَـى ُكـل َنْفـِس ِإْنَسـاٍن َيْفَعـُل الشـرّ ٩َخٌط َوَغَضٌب، ُيَطاِوُعوَن ِلْلَحق َبْل ُيَطاِوُعوَن ِلِإلْثِم، َفسَ 

يقــول الكـــالم ده عشــان كـــل  قـــدريقــول الكــالم ده؟  بــولس قـــدرإزاي . اهللا هيجــازي كــل واحـــد حســب أعمالـــه
  . حاجة عملها اتعملت بقوة اهللا اللي بتعمل فيه

  
ــا ال"، ٢٢ :١١يقــول بعــدها فــي روميــة و  َفَأْنــَت َأْيضــًا َســُتْقَطعُ َأم ْطــِف َوإِالِفــي الل ْطــُف َفَلــَك ِإْن َثَبــتهنــا ."ل 

بيقـول فـاهمين . قطـعتُ ا قـدرتش تعمـل كـده، هـ وٕاذا مـا ..نه لو فيه انقسام في الكنيسة، اسـلك بـاللطفإبيقول 
  . يخليك تقدر تعمل كدها عمله ده هن عمل اهللا فيك و إإيه؟ بيقول 

  
". ثََبـتْم َعَلـى اِإليَمـاِن، ُمَتَأسِسـيَن َوَراِسـِخينَ ِإْن ٢٣"، ٢٣ :١كولوسـي. هد كتيرال يتأكد في شواالكالم ده عمّ 

إزاي ". َالِحْظ َنْفَسَك َوالتْعِليَم َوَداِوْم َعَلـى ذِلـَك، َألنـَك ِإَذا َفَعْلـَت هـَذا، ُتَخلـُص َنْفَسـكَ ١٦" ١٦: ٤تيموثاوس ١
نـك تـتعلم وهـو ده اللـي إعمـل اهللا فيـك بيـديك القـوة انـك تسـتمر فـي  الكالم ده؟ ألن لنال الكتاب المقدس يقو 

  ". َالِحْظ َنْفَسَك َوالتْعِليمَ ١٦"ه لما بيقول دبيقص
  

 ،مـش بـس لحظـة الخـالص فـي البدايـة ..شايفين إزاي الموضوع مستمر في اإليمان، اإليمـان اللـي بـيخلص
وفــي نفــس  ،ص هــو اعتمــاد جــذري علــى عمــل اهللا جــواكن الُمَخلــاإليمــا. عمليــة الخــالص بكاملهــافــي لكــن 

نهـا حاجـة لحظيـة إأنا مش بأقول  الوقت بسبب عمله فيك بيّكون فيك إخالص جذري إلرادة اهللا في حياتك؟
دنــا وده يقو  .يكــون بيــتمم ويحقــق إرادة اهللاا نــه طــول حياتــه هــإن كــل واحــد فينــا ضــامن إ نهــا حاجــة كاملــة و إ و 
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نعمة اهللا بتغطي كل جانب مـن جوانـب الخـالص، وان اإليمـان هـو الوصـلة بـين  حنا شفنا إنا.. خر جزءآل
  . عمل اهللا وعملنا

  
زي مـا  .، هـو عـايز يتممـهنه يتممـهإهو بيهدف . نه يتمم خالصنا من أجل مجدهإهدف اهللا : الجزء التالت

نـا نقـدر نقـول اح. خـرلحاجـة لآلتكمـل انـك إهـو " ممـوا خالصـكمت"المعنـى الحرفـي لكلمـة قلت لكم قبل كده، 
احنـا نقـدر . لما نتكلم عن تأكيد الخـالص يةالجا الحلقةنتكلم عن الجزء ده بتعمق أكتر ا ه. .الكالم ده بثقة

 ده اللــي نشــوفه فــي. اهللا بيكمــل اللــي بيبتديــه. نــااللــي بيعمــل فيعشــان اهللا هــو  نعلــن ده ونبقــى متأكــدين منــه
ُل ِإَلى َيْوِم َيُسوَع اْلَمِسيحِ  الً ِفيُكْم َعمَ  الِذي اْبَتَدأَ "، ٦ :١فيلبي  يكمله للنهايةا هو ه" .َصاِلًحا ُيَكم.   

  
ننـا لسـه بنصـارع مـع إاحنـا عـارفين . .يرجعنـا لـدورناده و ". ف ورعـدةو تمموا خالصكم بخـ"لكنه كمان بيقـول 

معنــاه إيــه الكــالم ده؟ أنــا . فـــ إزاي بقــى نــتمم خالصــنا؟ بخــوف وبرعــدة ،التجربــة ولســه بنصــارع مــع الخطيــة
  .الفقرة دي في ضوءبص على مجمل الكتاب المقدس ننه معناه تالت حاجات لما إأعتقد 

  
خـــايفين مـــن إننـــا نعـــيش ننـــا إخوف أقصـــد الوبـــ. محتـــاجين نخـــاف. ننـــا محتـــاجين نخـــافإمعنـــاه : أول حاجـــة

. أو الخـوف المرضـي أو الهلـع الفوبيـا وهـهنـا لخـوف كلمـة االمعنى الحرفي ل. اهللا ما تكرمش نعيش بطريقة
  . نه مايكونش بيكرم اهللا في حياتهإالمسيح الزم يكون بيخاف من فكرة بيتبع و أحبائي، كل واحد بيسمعني 

  
لــنفس الحاجــة اللــي كنــا بنــتكلم  نــاوده بيرجع. لمســيحل الحقيقــيتــابع الخللــي دي حاجــة ترعبــك ألن دي حيــاة 

ألنــك عــارف  ..ألنــك عــايز تعتمــد عليــه لحظــة بلحظــة ..عليــه وهــي اإليمــان، االعتمــاد لحظــة بلحظــة ؛عنهــا
ن الطريقــة  إألنــك عــارف . .تقــعا هــاكتفــاء ذاتــي،  فــي وعــايشمســيطر  فــي اللحظــة الليهــا تكــون فيهــانــك إ

وعشــان كــده . مــل فيــكاللــي بتع يــديك القــوةن اهللا إتصــمد بيهــا ضــد التجربــة والخطيــة هــي ا الوحيــدة اللــي هــ
أنــا . أنــا محتــاج لــك. رب، أنــا ماقــدرش أعمــل األمــر الفالنــي يــا" :لــهل هللا وتقــو نــت لحظــة بلحظــة بتصــرخ أ

النـوع ده مـن االعتمـاد  نّمـي. هـو أمـين وبيـتمم عملـه. وعشان كده هـو بيمـدك باالحتيـاج." محتاج لك يا رب
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نــا مــش عــايز يكــون فيــه حاجــة فــي حيــاتي ألمــا تخــاف قــول للــرب، . عليــه لمــا تــتمم خالصــك بخــوف ورعــدة
  .تكرمك وده يخليك تعتمد على اهللا باستمراربمش تكون 

   
فـي  أجـزاءنـه فـي إالحاجـة الرائعـة هـي . بيعمـل فينـا ن اهللاأل ننـا نشـعر بالرهبـةإنـه يعنـي إأعتقد : تاني معني

تالقـي الكلمتـين  ١٦ :١٥خـروج . موجودين مـع بعـض ادايمً " خوف ورعدة"كلمتين  فيهاالعهد القديم بتالقي 
. " َتَقـُع َعَلـْيِهِم اْلَهْيَبـُة َوالرْعـبُ ١٦" :يقـولف ،يدخل أرض الموعـدا اهللا هم عن إزاي شعب مع بعض لما بيتكل

َفَتْرَتِعُد َوَتْرُجُف ِمْن َهـزِة َيـِد َرب "، يقول ١٦ :١٩ ءنفس الحاجة في إشعيا. لما يشوفوا عمل اهللا وسط شعبه
بيـدينا صـورة توضـح لنـا مجـد المسـيح شـكله إيـه، بـيكلم ملـوك األرض  ٢مزمور " .اْلُجُنوِد الِتي َيُهزَها َعَلْيَها

    ."اْعُبُدوا الرب ِبَخْوٍف، َواْهِتُفوا ِبَرْعَدةٍ ١١" :لهمل ويقو 
  

دي الصـــورة الموجـــودة فـــي العهـــد القـــديم، ده اللـــي بيحصـــل لمـــا النـــاس بتشـــوف عمـــل اهللا، الخـــوف والرعـــدة 
ُمـــوا " :لمـــا بيقـــول ١٣و ١٢عـــدد  ٢صـــورة الموجـــودة فـــي فيلبـــي عشـــان كـــده أنـــا بأحـــب ال. بيملـــوا قلـــوبهم َتم

ننـا نعـيش إا هنـا فـي روعـة الحيـاة المسـيحية، فكـرو . عشان انتوا شايفين عمـل اهللا .."َخَالَصُكْم ِبَخْوٍف َوِرْعَدة
قــوة اهللا ننــا نشــوف إاللــي عنــدنا  االمتيــازلنــا وكمــان  نعتمــد عليــه ونكــرس نفوســنا إلرادتــه وللقــوة اللــي بيــديها

المسيحية بقت كأن الواحـد بيتفـرج مـن الصـفوف األماميـة علـى . بتعمل في حياتنا لحظة بلحظة في كل يوم
ن إدرامـي بالشـكل ده، وال حتـى بـأقول  ان الموضـوع دايًمـإأنـا مـش بـأقول أو بـأفترض . ل بقـوةبيعمـ وهـو اهللا

مـع الخطيـة والتجربـة واحنـا لحظـة بلحظـة  لما نصـارع انإنلكن الحقيقة هي .. ُمفرح أو سهل االموضوع دايمً 
نشـوف نصـرته زي مـا ا نشوف قوته اللـي بتعضـدنا، هـا وعلى سلطانه على الخطية، ساعتها هبنعتمد عليه 

اهللا بيعضــدنا  نشــوفهــا لمــا نعتمــد عليــه لحظــة بلحظــة حتــى لــو بنتــألم، . ٧بــولس اتكلــم عنهــا فــي روميــة 
ن كتيـر مننـا مـروا بـاألمور دي وبعضـنا بيمـر إياتنـا ونـدرك علـى اللـي بيحصـل فـي حفنقـدر نـبص . وبيقوينا

. نشوف قوة اهللا بتعمـل فـي حياتنـاو  ..بيها دلوقتي، فنعرف إيه اللي ممكن يتعمل عشان نعدي الظروف دي
تممـــوا خالصـــكم بخـــوف ورعـــدة ألنكـــم خـــايفين . حســـوا بالرهبـــة ألن اهللا بيعمـــل فـــيكم. دي حاجـــة رائعـــة أوي

  .وحاسين بالرهبة
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خلونــا . يــتمم اللـي ابتـداها اهللا هـ. وده اللـي لسـه مكلمكــم فيـه. كونـوا متأكــدين... ألنكــم متأكـدين: ت حاجـةتالـ
فَـِإن َخَالَصـَنا اآلَن ". ١١ :١٣ روميـة. اللي اتكلمت عنها قبل كده لما كنا بننـاقش الـنص ١٣نرجع لرومية 

  .تتويج الخالص قّرب" .َأْقَرُب ِمما َكاَن ِحيَن آَمنا
  

وكــان قســيس فــي  ١٩، كــان موجــود فــي القــرن الـــHoratius Bonar هوراتيــوس بونــار فيــه راجــل اســمه
المهمـل ومـن سـلوكي أنا خجالن من قلبي الممل و " :بيقول في مرة كتب للقسس الباقيين. سكتلنداإفي أدنبرة 

ن سـلوكه إ ون مملـة و نهـا تكـإحياته كانت أبعد مـا يكـون عـن  نإ المشكلة" .والغير ُمجدي يءفي الحياة البط
طــول فتــرة حياتــه، القســيس ده كتــب فــوق الـــ . نــه يكــون غيــر ُمجــدي أو غيــر مــربحإكــان أبعــد مــا يكــون عــن 

الحاجـــة اللـــي . ســـنة ٨٠عمـــره  بقـــىهـــى األمانـــة لحــد مـــا تبمن بالبشـــارةوكـــرز  ،ترنيمــة عـــن عظمـــة اهللا ٦٠٠
ذاتــي، كــان بيشــوف بيشــوف اكتفــاء مــا يــبص علــى الكنيســة كــان  ه كــان كــلإنــه هــي علــى قلبــ اكانــت دايًمــ

عشــان كــده كتــب واحــدة مــن أشــهر التــرانيم بيوصــف  .اشــتياقات ضــعيفة تجــاه اهللا واعتمــاد ضــعيف علــى اهللا
وبيجيــب . نــه يبررنــاإنــه يكــون بــار وقــدرة اهللا الفائقــة عجــز االنســان ا.. عجــز االنســان وقــدرة اهللا الفائقــةفيهــا 

ن إتــدركوا ا فكــروا كــويس وهــ. ١٣و ١٢عــدد  ٢فــي فيلبــي  هــو مكتــوب االتنــين مــع بعــض بــالظبط زي مــا
  . نقدر نعيش بيها النهاردها هي الطريقة الوحيدة اللي ه البشارة

  


