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  ديفيد بالت. د
  

  .٣إنجيل يوحنا، إصحاح ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

الكلمــة صــالحة . مــش بــأقول كــده علشــان أخلــق جــو درامــي. النهــاردة ممكــن يكــون واحــد مــن أهــم أيــام حياتــك
 أبـدي مهـملكني باقول كده ألنـي مصـدق إن الكلمـة فيهـا شـيء . محتاجة تكون درامية مش. جًدا ومهمة جًدا

لكـن أتمنـى مـن البدايـة إنكـم تركـزوا فـي الحقـايق اللـي هـا . دي مـش قصـة جديـدة باعرضـها علـيكم. تقوله لنـا
  .٣نشوفها مع بعض في يوحنا 

  
إلـه الكـون إن : "إن البشـارة بتقـول لنـا شفنا. ضوعي للخالص في البشارةو شفنا األساس المالحلقة اللي فاتت 

العــادل الـــرؤوف نظـــر مـــن ُعـــاله للنــاس الخطـــاة الميئـــوس مـــنهم، وأرســـل لهــم ابنـــه يســـوع المســـيح، اإللـــه فـــي 
الجســـد، علشـــان يحمـــل غضـــب اهللا تجـــاه الخطيـــة علـــى الصـــليب، ويظهـــر قوتـــه علـــى الخطيـــة فـــي القيامـــة، 

  .دي البشارة. "ألبدعلشان كل اللي يآمنوا بيه يتصالحوا مع اهللا ل
  

لكــن الواقــع اللــي نهينــا بيــه الحلقــة اللــي فاتــت هــو إن . معرفــةمجــرد .. اس كثيــر يعرفوهــانــدي البشــارة اللــي 
تقدروا تعرفوا كـل الحاجـات دي، وفـي يـوم مـن األيـام تقفـوا قـدام . المعرفة في حد ذاتها مش بتشكل الخالص

  ". اْذَهُبوا َعني َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإني َلْم َأْعِرْفُكْم َقط : "يسوع ويقول لكم
  

إزاي البشارة تبقى واقع في حياتنا؟ إزاي البشارة تبقى قـوة اهللا للخـالص فـي حيـاة : هنا نقف قدام نفس السؤال
ونشـوف إجابـة  اللـي حابـب نتعمـق فيـه فـي حلقـة النهـاردةالسـؤال ده . السـؤال ده أهميتـه أبديـة. كل واحد مننا
كثيـــر يعرفـــوا الفقـــرة دي حتـــى لـــو مـــش متعمقـــين فـــي دراســـة . ٢١ -١: ٣هـــا نقـــرا مـــن يوحنـــا . يســـوع عليـــه

.. اسـمعوا هنـا يسـوع بيقـول إيـه. ثيـركاللـي بنشـوفها ونسـمعها  ١٦: ٣الكتاب، ألنها الفقرة اللي بتتضم يوحنا 
  .حاول تسمع كالم يسوع كما لو كان عمرك ما سمعت القصة دي قبل كده

  



 ٤شريان الحياة 

٢ 

يِسـييَن اْسـُمُه ِنيُقوِديُمـوُس، َرِئـيٌس ِلْلَيُهـودِ  َكانَ ١"، ١: ٣يوحنـا  هـَذا َجـاَء ِإَلـى َيُسـوَع َلـْيًال ٢. ِإْنَساٌن ِمَن اْلَفر
لِتـي َأْنـَت  اَيا ُمَعلُم، َنْعَلُم َأنَك َقْد َأَتْيَت ِمَن اِهللا ُمَعلًما، َألْن َلْيَس َأَحـٌد َيْقـِدُر َأْن َيْعَمـَل هـِذِه اآلَيـاتِ «:َوَقاَل َلهُ 

ِإْن َكـاَن َأَحـٌد َال ُيوَلـُد ِمـْن َفـْوُق : اْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلكَ «:َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهُ ٣. »َتْعَمُل ِإْن َلْم َيُكِن اُهللا َمَعهُ 
َأْن ُيوَلَد َوُهـَو َشـْيٌخ؟ َأَلَعلـُه َيْقـِدُر  َكْيَف ُيْمِكُن اِإلْنَسانَ «:َقاَل َلُه ِنيُقوِديُموُس ٤. »َال َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت اهللاِ 

ِإْن َكـاَن َأَحـٌد َال ُيوَلـُد ِمـَن اْلَمـاِء : اْلَحـق اْلَحـق َأقُـوُل َلـكَ «:َأَجـاَب َيُسـوعُ ٥» َأْن َيْدُخَل َبْطَن ُأمِه ثَاِنَيًة َوُيوَلـَد؟
وِح َال َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهللاِ  وِح ُهـَو ُروحٌ َالْ ٦. َوالر َال ٧. َمْولُـوُد ِمـَن اْلَجَسـِد َجَسـٌد ُهـَو، َواْلَمْولُـوُد ِمـَن الـر

ْب َأني ُقْلُت َلكَ  ـَك َال َتْعَلـُم ٨. َيْنَبِغي َأْن ُتوَلُدوا ِمْن َفْوقُ : َتَتَعجَحْيُث َتَشـاُء، َوَتْسـَمُع َصـْوَتَها، لِكن يُح َتُهب َالر
وحِ .  ِإَلى َأْيَن َتْذَهبُ ِمْن َأْيَن َتْأِتي َوالَ  َمْن ُوِلَد ِمَن الر هَكَذا ُكل«. 

َأْنـَت ُمَعلـُم ِإْسـَراِئيَل «:َأَجـاَب َيُسـوُع َوَقـاَل َلـهُ ١٠» َكْيـَف ُيْمِكـُن َأْن َيُكـوَن هـَذا؟«:َأَجاَب ِنيُقوِديُموُس َوَقاَل َلـهُ ٩
ــُم َوَنْشــَهُد ِبَمــا َرَأْيَنــا، َوَلْســُتْم َتْقَبُلــوَن : َلــكَ َاْلَحــق اْلَحــق َأُقــوُل ١١! َوَلْســَت َتْعَلــُم هــَذا ــَتَكلُم ِبَمــا َنْعَل ِإنَنــا ِإنَمــا َن

َوَلـْيَس ١٣ِإْن ُكْنُت ُقْلُت َلُكُم اَألْرِضياِت َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن، َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْلُت َلُكُم السَماِوياِت؟ ١٢. َشَهاَدَتَنا
 .ٌد َصِعَد ِإَلى السَماِء ِإال الِذي َنَزَل ِمَن السَماِء، اْبُن اِإلْنَساِن الِذي ُهَو ِفي السَماءِ َأحَ 
يِة هَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَع اْبُن اِإلْنَساِن، «١٤ َة ِفي اْلَبرَمْن ُيْؤمِ ١٥َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحي ُن ِبِه ِلَكْي َال َيْهِلَك ُكل

َألنـُه هَكـَذا َأَحـب اُهللا اْلَعـاَلَم َحتـى َبـَذَل اْبَنـُه اْلَوِحيـَد، ِلَكـْي َال َيْهِلـَك ُكـل َمـْن ١٦. َبْل َتُكوُن َلـُه اْلَحَيـاُة اَألَبِديـةُ 
ِإَلـى اْلَعـاَلِم ِلَيـِديَن اْلَعـاَلَم، َبـْل ِلـَيْخُلَص ِبـِه  َألنُه َلْم ُيْرِسِل اُهللا اْبَنـهُ ١٧. ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديةُ 

َوهـِذِه ١٩. َالِذي ُيْؤِمُن ِبِه َال ُيَداُن، َوالِذي َال ُيْؤِمُن َقـْد ِديـَن، َألنـُه َلـْم ُيـْؤِمْن ِباْسـِم اْبـِن اِهللا اْلَوِحيـدِ ١٨. اْلَعاَلمُ 
َء ِإَلــى اْلَعــاَلِم، َوَأَحــب النــاُس الظْلَمــَة َأْكثَــَر ِمــَن النــوِر، َألن َأْعَمــاَلُهْم َكاَنــْت ِإن النــوَر َقــْد َجــا: ِهــَي الدْيُنوَنــةُ 

يَرةً  َخ َأْعَماُلهُ ٢٠. ِشرُتَوب وِر ِلَئالوَر، َوَال َيْأِتي ِإَلى النآِت ُيْبِغُض النيَمْن َيْعَمُل الس ُكل ا َمْن يَ ٢١. َألنْفَعـُل َوَأم
  ".»اْلَحق َفُيْقِبُل ِإَلى النوِر، ِلَكْي َتْظَهَر َأْعَماُلُه َأنَها ِباِهللا َمْعُموَلةٌ 

  
جملـة عنيفـة ". ِإْن َكاَن َأَحٌد َال ُيوَلُد ِمْن َفْوُق َال َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت اهللاِ : اْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلكَ : "يسوع قـال

هـل نلــت المــيالد الجديــد؟ للـبعض، التعبيــر ده ممكــن يبــان هــل أنـت اتولــدت مــن جديــد؟ : ممهــ وبتطـرح ســؤال
 Barnaمثـال لكـده فـي مجموعـة اسـمها مجموعـة بارنـا . للبعض اآلخـر، التعبيـر ده لسـه بُيسـتخدم. قديم أوي
  .الناس المؤمنين، إزاي بيعيشوا، وهكذا عدددي هيئة مسيحية بتعمل أبحاث عن . لألبحاث

  
مســيحي نلــت المــيالد كــانوا بيعملــوا بحــث وســألوك، أول ســؤال هــا يكــون متعلــق بكونــك  Barna "ارنــاب"لــو 

هــل : "أول ســؤال بيســألوهبيعرفــوا إن كنــت مســيحي نلــت المــيالد الجديــد؟  Barna إزاي بارنــا. أل الجديــد وال
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علـى " نعـم"بـت بــ لـو جاو " سبق وأخدت تعهد شخصي تجاه يسوع، تعهد لسه بتعتبره مهم في حياتك دلـوقتي؟
: لـو قلـت" إنك ها تـروح السـما؟ أو هل أنت مؤمن ؟إنك رايح السماعارف هل أنت : "السؤال ده، ييجي بعده

ده كل اللي أنت محتـاج . أنت نلت الميالد الجديد.. ، يبقى عديت"أنا ها أروح السما علشان أنا قبلت يسوع"
، تقريًبـا ُنـص "بارنـا"وحسـب أبحـاث  .الميالد الجديـد، أنت كده مسيحي نلت  Barna "بارنا"في نظر . تعمله

  ! ُنص أمريكا مؤمنين نالوا الميالد الجديد. األمريكان هم مسيحيين نالوا الميالد الجديد
  

فمــــثًال، هــــا تالقــــي إن المســــيحيين . ، هــــا تالقــــي أمــــور مثيــــرة Barna "بارنــــا"لكــــن لمــــا تتعمــــق فــــي أبحــــاث 
نعــين إن تفــي الواقــع، عــدد كبيــر مــن المولــودين المــيالد الجديــد مق. جــًداالمولــودين المــيالد الجديــد متنــوعين 

ها أقتبس هنـا مـن .. كمان تشوف أسلوب حياة بعض المولودين الميالد الجديد. األعمال تقدر تدخلهم السما
عـن حيـاتهم فـي أوجـه كثيـر يكـاد ال يمكـن تمييزهـا : "، يقولوا عن بعض المولودين المـيالد الجديـد"بارنا"كالم 

حـــاالت المســيحيين المولـــودين المـــيالد الجديــد بيخوضـــوا : "عنــاوينهم كتبـــوا واحـــد مـــن فــي". غيــر المســـيحيين
إزاي المولـودين المـيالد الجديـد بيسـمعوا ويتفرجـوا .. ويتكلموا عن دراسـات مختلفـة". المؤمنينطالق زي غير 

  . لعالم تمام زي غير المؤمنينبيستجيبوا للظلم في ا. على نفس المواد الترفيهية زي غير المؤمنين
  

ووصـــلوا الســـتنتاج إن المســـيحيين المولـــودين المـــيالد  Barna" بارنـــا"والنتيجـــة إن نـــاس كثيـــر أخـــدوا أبحـــاث 
لكـــن اللـــي عـــايز أقولـــه لكـــم دلـــوقتي هـــو إن . الجديــد شـــكلهم وٕايمـــانهم مـــا يخـــتلفش كثيـــر عـــن غيـــر المــؤمنين

أنـا متأكـد إن . مـش سـليمة" بارنـا"مـش بـأقول إن أبحـاث . المرةاالسـتنتاج ده غيـر سـليم بـ. االستنتاج ده غلـط
أعتقــد إن األبحــاث دي مــش بتبــين إن المولــودين المــيالد الجديــد : لكــن اللــي باقولــه هــو. إحصــائياتهم ســليمة

أنا مقتنع إن األبحاث دي بتبين إن كثيـر مـن اللـي فـاكرين .. وغير المؤمنين بيعيشوا ويؤمنوا بنفس الحاجات
المـيالد  ومعتقـداتهم تشـهد إنهـم مـا نـالوش حيـاتهم. الميالد الجديد هم في الواقع مش كـده نالواؤمنين نفسهم م
  . الجديد

  
 Barna "بارنـا"إيه اللي بيتطلبه األمر علشان تتصنف إنك مؤمن مولـود المـيالد الجديـد حسـب .. فكروا فيها

لكـن وال حاجـة مـن االتنـين . ح السـما؟ إنك تقول إنك أخدت تعهد شخصي تجاه يسوع، ومصدق إنك ها تـرو 
بتؤمن بيسـوع؟ ومـين مـش بيـؤمن بيـه؟ كـل واحـد . تشكل تعليم الكتاب عن الميالد الجديدتهم بدول في حد ذا

. النــاس اللــي مــش متجــوزين وعايشــين مــع بعــض، مــؤمنين بيســوع. ســكران قابلتــه فــي الشــارع مــؤمن بيســوع
جمــوع مــن محبــي العــالم وحضــور كنيســة . ين بيســوعســنة، مــؤمن ٤٠رجالــة وســتات مــا حضــروش عبــادة مــن 



 ٤شريان الحياة 

٤ 

مـــن اللــي بيحضــروا الكنيســـة فــي أيامنــا دي بيؤمنـــوا بيســوع، لكــنهم مـــا كثيــر جمــوع . فــاترين، بيؤمنــوا بيســـوع
  . نالوش الميالد الجديد

  
ونــبص ألبعــد مــن كــده . اللــي حابــب نعملــه مــع بعــض هــو إننــا نفكــر فــي معنــى إن الواحــد يتولــد مــن جديــد

إزاي ممكـن حـد يـؤمن بيسـوع، لكـن مـا يكـونش عنـده عـايزكم تشـوفوا . ٣وف المكتـوب قبـل يوحنـا كمان، ونشـ
ـا َكـاَن ِفـي ُأوُرَشـِليَم ِفـي ِعيـِد اْلِفْصـِح، آَمـَن ٢٣: "يقول ٢٣: ٢في يوحنا  .فكرة عن معنى الميالد الجديد َوَلم

لِكـــن َيُســـوَع َلـــْم ٢٤: "يقــول ٢٤لكـــن فــي عـــدد .. ه، آمنــواأهـــ". َكِثيــُروَن ِباْســـِمِه، ِإْذ َرَأْوا اآلَيـــاِت الِتـــي َصــَنعَ 
ناس كثير آمنـوا بيسـوع، لكـن يسـوع مـا .. جزء مثير لالهتمام ".َيْأَتِمْنُهْم َعَلى َنْفِسِه، َألنُه َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميعَ 

  . ائتمنهمش على نفسه
  

وطالمـا . كرة إيـه معنـى المـيالد الجديـدمؤمن إن يسوع من اهللا، لكن ما عندوش ف.. نشوف بعدها نيقوديموس
تولــدت مــن أنــت ا: "ســؤال، يبقــى "ِإْن َكــاَن َأَحــٌد َال ُيوَلــُد ِمــْن َفــْوُق َال َيْقــِدُر َأْن َيــَرى َمَلُكــوَت اهللاِ : "يســوع قــال

  . ده سؤال مهم أبدًيا" جديد؟
  

، خلونــا نشــوف الكتــاب علشــان كــده. علشــان نجــاوب الســؤال ده، محتــاجين نعــرف يعنــي إيــه المــيالد الجديــد
إيـــه اللـــي اهللا بيعلمنـــا إنـــه بيحصـــل فـــي المـــيالد الجديـــد، إيـــه اللـــي .. المقـــدس بيعلمنـــا إيـــه فـــي الموضـــوع ده

  . و أكبر من مجرد االقتناع العقليمر ده أهميته أبدية، وبالتأكيد هألن األ. بيحصل لما نتولد من جديد
  

آه، أنــا مــؤمن : "يســنا ونســمع الوعــاظ ونســتجيب فــي أذهاننــانقعــد فــي كنااألمــر ده كبيــر جــًدا ألننــا متعــودين 
اللــي محتــاج تدركــه هــو إنــك ممكــن تــروح الكنيســة كــل يــوم حــد مــن وأنــت صــغير لحــد مــا لكــن ". بــالكالم ده

  . ممكن ما تكونش نلت الميالد الجديد. .تشيب، وما تكونش البشارة اتفعلت في حياتك للخالص
  

كـــل . نــتكلم عـــن اللـــي اهللا بيعملـــه فــي قلوبنـــا لمـــا نتولــد مـــن جديـــد خلونـــا؟ طــب المـــيالد الجديـــد بيتضــمن إيـــه
ا نــتكلم فــي الموضــوع هــ(بــالمرة  مــش بــأقول إن احنــا مالنــاش دور. هــي عمــل اهللا الحاجــات اللــي هــا نشــوفها

نـــا نشـــوف اهللا هـــو الفاعـــل األعظـــم فـــي الخـــالص، ونشـــوف نعمـــة اهللا بتتخلـــل صـــورة المـــيالد ، لكـــن عايز )ده
ـــد ب ـــة نعمـــة. الكامـــلالجدي ـــى اإليمـــان فـــي جـــوهره هـــو عطي ـــه الموضـــوع ده مهـــم .حت . محتـــاجين نـــدرك أد إي

ـ أعلق على الموضوع ده، وغالًبا ها أعلق عليه في باقي حلقـات السلسـلة سمعتوني في الحلقات اللي فاتت ب



 ٤شريان الحياة 

٥ 

يمانــك مــش مبنــي إ. اإليمــان مــش مبنــي علــى صــالة بتصــليها وال تعهــد بتمضــيه وال إنــك تتقــدم للمــذبح.. دي
تك إيمانــك مبنــي علــى اهللا اللــي نعمتــه أســرِ .. إيمانــك حتــى مــش مبنــي علــى قــرار أخدتــه. علــى األمــور دي

  .ها نشوف ده بيتكشف قدامنا. بالكامل وغيرت حياتك
  

  . بأربع طرق مختلفة ٣خلونا نفكر فيها بناء على يوحنا  إيه اللي بيحصل لما بنتولد من جديد؟
  
هنـا محتـاجين نـدرك إن نيقوديمـوس . احتياجنـا بيكشـفاهللا . احتياجنـا بيكشـفاهللا جديـد،  لما بنتولد مـن -١

أقـل مـا .. راجـل محتـرم جـًدا. فـي البدايـة بنشـوفكان فريسي، كان عضو في المجلس الحـاكم لليهـود زي مـا 
ـــه هـــو إنـــه إنســـان تقـــي ـــي المفـــروض . ُيقـــال عن ـــيعلم النـــاس الوصـــايا الل ـــه كلهـــا ب هـــود اليإنســـان قضـــى حيات

واللــي قضــى عمــره يعلــم بيــه ده هــو . يحفظوهــا، األعمــال اللــي محتــاجين يعملوهــا علشــان يــدخلوا ملكــوت اهللا
ص حياتـــه بشـــكل جـــذري هللا فـــي اللـــي خصـــده الشـــخص . ٣وع بيقولـــه فـــي عـــدد ســـاللـــي بيوضـــح ثقـــل اللـــي ي

كــان يســوع .. ٣عــدد ده المعنــى اللــي ورا "! أنــت مــا لكــش حيــاة روحيــة بــالمرة" :لــه ســمع يســوع بيقــولعملــه، 
كــل تــدينك ده فــي : "يســوع هنــا كــان بيقــول لــه. بيــنقض أساســات هويــة نيقوديمــوس واللــي بيعملــه فــي حياتــه

نا دلــوقتي هــو تغطيــة نيــا تــرى ممكــن يكــون تــدي. ده مجــرد تغطيــة النفصــالك عــن اهللا". النهايــة مــالوش معنــى
وداننــا أســبوع ورا التــاني، لكــن تغطــي واقــع إننــا " تنغــز"التــدين ممكــن يكــون الطريقــة اللــي النفصــالنا عــن اهللا؟ 

احتيـــاج  بيكشـــف.. ده اللـــي يســـوع بيخاطبـــه هنـــا. منفصـــلين عـــن اهللا، ومهمـــا حاولنـــا مـــا نقـــدرش نوصـــل لـــه
خلونــا نشــوف يســوع بيــتكلم عــن إيــه وهــو . وأعتقــد إن يســوع بيعمــل ده مــن خــالل طــرق مختلفــة. نيقوديمــوس

  .بيقدم فكرة الميالد الجديد
  
مـــا تقـــدرش تعـــرف اهللا بـــدون المـــيالد . المـــيالد الجديـــد ضـــروري لمعرفـــة اهللاحاجـــة، يســـوع بيقـــول إن أول  -أ

ماحـدش يقـدر يشـوف ملكـوت اهللا . ده اللـي بيقولـه هنـا. ما ينفعش تعرفه من غير ما تتولد من جديـد. الجديد
يســوع مــا كــانش بــيكلم نيقوديمــوس . "َيْنَبِغــي َأْن ُتوَلــُدوا ِمــْن َفــْوقُ : "يقــول ٧فــي عــدد . إال لــو اتولــد مــن جديــد

".. َيْنَبِغــي َأْن ُتوَلــُدوا ِمــْن َفــْوقُ .. "يســوع بــيكلم كــل واحــد فينــا. لوحــده، كمــا لــو كــان حالــة مختلفــة عــن البــاقي
المـيالد الجديـد ضـروري . أعزائي، علشان نقضي األبديـة مـع اهللا، الزم نتولـد مـن فـوق، الزم نتولـد مـن جديـد

  .لمعرفة اهللا
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بمجــــرد مــــا يســــوع يقـــــول ده، . مســــتحيل بـــــدون اهللا. المــــيالد الجديـــــد مســــتحيل بــــدون اهللاحاجــــة،  ثــــاني -ب
ـِه ثَاِنَيـًة : "فيرد. نيقوديموس بُيصدم ـُه َيْقـِدُر َأْن َيـْدُخَل َبْطـَن ُأمَكْيَف ُيْمِكُن اِإلْنَساَن َأْن ُيوَلَد َوُهـَو َشـْيٌخ؟ َأَلَعل

ــَد؟ واضــح إنــه مســتحيل .. يســوع مــش بيــتكلم علــى والدة جســدية. بيــتكلم عنــهطبًعــا مــش ده اللــي يســوع " َوُيوَل
مسـتحيل تتســبب فــي . مســتحيل تتولـد مــن جديـد لوحــدك.. مسـتحيل تولــد نفسـك. نيقوديمـوس يرجــع لـبطن أمــه

لال، أنـا هـا ايـ. حسـن أعملهـاأنـا ماعنـديش حاجـة أ: "ى قاعـد يفكـرمين مننا قرر يتولـد؟ ماحـدش بيبقـ. والدتك
  . دي الصورة اللي يسوع بيوريها لنا هنا. ماحدش بيقرر يتولد". دلوقتيأدخل األرض 

  
. المـيالد الجديـد هـو حرفًيـا المـيالد مـن فـوق. يسوع كان بيوري نيقوديموس إنه مستحيل حد يعمل كـده بنفسـه

ده مستحيل بـدون اهللا مـن فـوق، مسـتحيل بـدون . ما تقدرش تخلق األمر ده. دي حاجة بتحصل لك من فوق
  .ر العهد الجديد كلهادي صورة الخالص اللي بنشوفها على مد. ح اهللا اللي يمنحك حياةرو 
  

: ونشــوفهم بيتســائلوا نشــوف يسـوع بــيكلم تالميـذه ويعــدي علـيهم الشــاب الغنـي ٢٧و ٢٦: ١٩بعـدها فــي متـى 
ُمْســَتَطاٍع َوَلِكــْن ِعْنــَد اللــِه ُكــل َشــْيٍء  َهــَذا ِعْنــَد النــاِس َغْيــرُ : "فيســوع يقــول لهــم" ِإذًا َمــْن َيْســَتِطيُع َأْن َيْخُلــَص؟"

  . لكنه ممكن مع اهللا.. األمر مستحيل بدون اهللا. عند اهللا. ."ُمْسَتَطاعٌ 
  

قبــل مــا نــؤمن . .بيوريــه لنــا عــن حالنــا قبــل المــيالد الجديــد المقــدس حابــب أوريكــم بســرعة صــورة للــي الكتــاب
هــا أعــدي علــى إزاي الكتــاب بيوصــفنا؟ . مــا تتفعــل فــي حياتنــابالمســيح، قبــل مــا ننــال الخــالص، قبــل البشــارة 

المهــم تشــوف الصــورة اللــي الكتــاب بيرســمها لحياتــك . الجــزء ده بســرعة، فلــو تقــدر تكتــب الشــواهد يكــون رائــع
  .، بعيد عن عمل المسيح في حياتكقبل الميالد الجديد

  
لــو قلــت . قــول الكلمــة دي، الكــل هــا يتفــاجئأنــا مــدرك إنــي أول مــا هــا أ. احنــا أشــرار أخالقًيــاأول حاجــة، * 
؟ مش كبيرة شوية؟ فـي الواقـع، "أشرار أخالقًيا"لكن . ماشي" بناخد قرارات غلط"لو قلت . ماشي" احنا خطاة"

يٌر ُمْنـُذ َحَداثَتِـهِ "، ٢١: ٨تكـوين . ده اللي الكتاب بيقولـه علينـا َر َقْلـِب االْنَسـاِن ِشـر وفـي العهـد الجديـد،  ".َتَصـو
كمــا لــو كنــا عــارفين إننــا ...". ُكْنــُتْم َوَأْنــُتْم َأْشــَرارٌ  َفــِإنْ : "يكلــم تالميــذه عــن الصــالة ويقــول يســوع ١٣: ١١وقــا ل

َوهـِذِه ١٩: "يقـول يسـوع ١٩: ٣وفـي يوحنـا . يسوع هنا بيكلمنا بافتراض إننا مدركين إننا أشرار أخالقًيـا. أشرار
يَرةً ِإن النوَر َقْد : ِهَي الدْيُنوَنةُ  َأْعَمـاَلُهْم َكاَنـْت ِشـر ـوِر، َألنْلَمَة َأْكَثَر ِمَن الناُس الظالن َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحب. "

  .احنا أشرار أخالقًيا
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في جوهر كياننا فـي مـرض . يقول إننا مرضى روحًيا ومحتاجين طبيب ١٢: ٩متى . احنا مرضى روحًيا* 

احنــا مرضــى روحًيــا فــي . عب مــن أي مــرض جســدي ممكــن ُنصــاب بيــهعضــال، مــرض مميــت، أعمــق وأصــ
  .جوهر كياننا

  
هــل أنــت أخطيــت؟ يبقــى ". ُكــل َمــْن َيْعَمــُل اْلَخِطيــَة ُهــَو َعْبــٌد ِلْلَخِطيــة"، ٣٤: ٨يوحنــا . احنــا عبيــد للخطيــة* 

خاطيـــة وبنطيـــع يتكلمـــوا عـــن إزاي احنـــا عبيـــد للطبيعـــة ال ٢٠وعـــدد  ٦، عـــدد ٦روميـــة . أنـــت عبـــد للخطيـــة
  .احنا عبيد للخطية... . تقول إننا عبيد إلبليس ذاته ٢٦: ٢تيموثاوس الثانية . شهواتها

  
، احنـــا مـــا نقـــدرش نفهـــم أمـــور اهللا ألنهـــا بالنســـبة لنـــا ١٤: ٢كورنثـــوس األولـــى . احنـــا معميـــين عـــن الحـــق* 

ــَذا الــدْهِر قَــ"، ٤: ٤ونفــس الشــيء فــي كورنثــوس الثانيــة . جهالــة ــاَن َغْيــِر اْلُمــْؤِمِنيَن، ِلــَئال ِإلَــُه َه ْد َأْعَمــى َأْذَه
مـا نقـدرش . وقلوبنـا غليظـة" ُمْظِلُمـو اْلِفْكـرِ "تقـول إننـا  ١٨: ٤وأفسـس ". ُتِضيَء َلُهْم ِإَناَرُة ِإْنِجيِل َمْجِد اْلَمِسيحِ 

ْنِقَيــاِء اْلَقْلــِب َألنُهــْم ُطــوَبى ِلألَ ". ل إننــا مــا نقــدرش نــرى اهللايقــو  ٨: ٥متــى . احنــا معميــين عنــه. نســتقبل الحــق
  .ما نقدرش نراه.. احنا ما نقدرش نعاين اهللا ."ُيَعاِيُنوَن اللهَ 

  
ـــيآِت "، ٢٠: ٣ويوحنـــا ". َألنُكـــْم ُكْنـــتُْم َقـــْبًال ُظْلَمـــةً "، ٨: ٥أفســـس . احنـــا محبـــين للظلمـــة*  َمـــْن َيْعَمـــُل الس ُكـــل

. بنهرب من النـور، وبنحـب الظلمـة. احنا بنحب الظلمة. "النوِر ِلَئال ُتَوبَخ َأْعَماُلهُ  ُيْبِغُض النوَر، َوَال َيْأِتي ِإَلى
  .بًال ظلمةقأفسس تقول لنا إننا كنا 

  
بــس أنــا حبيــت : "حــد يقــول. يقولــوا لنــا إننــا أعــداء اهللا ١٠: ٥وروميــة  ٤: ٤يعقــوب . احنــا أبنــاء الغضــبو * 

فــي ذهنــك، لكنــك كرهــت إلــه الكتــاب  اخترعتــهيمكــن حبيــت إلــه أنــت  .أل، مــا حبيــتش اهللا"! اهللا طــول عمــري
  .غضب اهللا حال علينا. تقول لنا إننا أبناء الغضب ٣ -١: ٢أفسس . احنا أعداء اهللا. المقدس

  
أشـرار أخالقًيـا، مرضـى روحًيـا، عبيـد للخطيـة، معميـين عـن الحـق، محبـين .. بـالمرة كويسـةList "لسـته"مش 

  ...وذروة كل ده في النقطة األخيرة .للظلمة، أبناء الغضب
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، ١٤: ٥أفســس . ، احنــا تحــت حكــم المــوت الجســدي١٢: ٥روميــة . أمــوات روحًيــا. احنــا أمــوات روحًيــا* 
ــــة . مــــوت روحــــي ــــدي٢٣: ٦رومي ــــة  ... .، مــــوت أب ، مــــوت ١٤: ٥أفســــس . ، مــــوت جســــدي١٢: ٥رومي

  . ا أموات بالذنوب والخطاياتقول حرفًيا إننا كن ١: ٢أفسس . ، موت أبدي٢٣: ٦رومية . روحي
  

دي معايـا،   List دلـوقتي فكـروا فـي اللسـته. دي صورتنا قبل الميالد الجديد، قبل ما نيجي لإليمان بالمسـيح
كـل تصـور قلبـه شـرير منـذ الطفولـة، اللـي شـرير أخالقًيـا، إزاي ممكن لل. ا سؤال بسيط جًداوخلونا نسأل نفسن

ــا إنــك تخلــي نفســك صــحيح؟ إزاي ممكــن إزاي إزاي ممكــن يختــار حاجــة صــالحة؟  ليــك أنــت المــريض روحًي
إزاي ممكــن تكــون معمــي عــن الحــق، وتخلــي نفســك ممكــن تكــون عبــد للخطيــة وتحــرر نفســك مــن العبوديــة؟ 

 وفوا النـــور يهربـــوا منـــه، إزاي محبـــيدلـــوقتي تشـــوف؟ إزاي تقـــدر تعمـــل كـــده؟ إزاي محبـــي الظلمـــة اللـــي بيشـــ
روا ترضـــوا إزاي تعمـــل اللـــي أنـــت بتكرهـــه؟ أبنـــاء الغضـــب، إزاي تقـــدللنـــور؟  يلجـــأوايتركـــوا الظلمـــة و الظلمـــة 

إمكانيـة إن ده يحصــل هـي مــن إمكانيــة إن ب اهللا؟ وكمــوتى روحًيـا، إزاي حــد ميـت يرجــع نفسـه للحيــاة؟ ضـغ
  "! أعتقد إني ها أخرج دلوقتي. أنا أحب أرجع أتنفس من جديد: "لعازر في القبر يقرر

  
دي حاجــة . دي مــش حاجــة احنــا نقــدر نخلقهــا. وع بيوريهــا لنــاســييالد الجديــد اللــي دف مــن صــورة المــده الهــ

  . روح اهللا هو اللي بيعمل األمر ده في حياتنا، ومن غير روح اهللا األمر مستحيل. الزم تحصل من فوق
  

ننـا أعتقد إن ده أمـر صـعب نهضـمه إلـى حـد مـا أل .يسوع هنا بيتكلم عن عدم قدرتنا على دخول ملكوت اهللا
احنا ناس أخدت أخالقيات المجتمع حوالينـا وزودنـا عليهـا جرعـة مـن . شايفين نفسنا عايشين بطريقة أخالقية

جمعنــا كــل ده مــع بعــض، .. حضــور الكنيســة وطاعــة ألجــزاء مــن الكتــاب، وحرصــنا إننــا نتجنــب أمــور العــالم
إننـــا نـــاس بتحـــب تعمـــل  ِضـــيف علـــى كـــده كمـــان. ســـمعناه دلـــوقتيمـــش بالســـوء اللـــي  وتخيلنـــا إن الموضـــوع

 List أكيــد فــي لســته. أكيــد فــي حاجــة أقــدر أعملهــا: "، بنقــول٣زي نيقوديمــوس فــي يوحنــا .. الحاجــة بنفســها
  ". مافيش: "لكن يسوع يقول". أكيد في قواعد أقدر أتبعها. أعلم على النقط اللي فيها

  
يــد بتقــول لنــا ليــه الكــالم ده كلــه؟ طــب يــا ديف". أنــا عــارف إن ده أمــر بيســيب كثيــر مننــا محبطــين لألعمــاق

.. مـة، مـوتى روحًيـاأخالقًيـا، عبيـد للخطيـة، محبـي الظلأشـرار . مافيش حاجة نقدر نعملهـا علشـان نوصـل هللا
. مــــافيش حاجــــة نقــــدر نعملهــــا، وحتــــى محاوالتنــــا طلعــــت خداعــــة ومجــــرد تغطيــــة النفصــــالنا عــــن اهللا. فهمنــــا

معنـــى المـــيالد جـــوهر أنـــت قربـــت مـــن .. دور جـــواك، أشـــجعكلـــو ده اللـــي بيـــ" المفـــروض نعمـــل إيـــه دلـــوقتي؟
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دي . هــو ده المقصــود.. لــو الكــالم اللــي قلنــاه أحبطــك ووصــلك لمرحلــة كآبــة ويــأس وعجــز روحــي. الجديــد
قلـق ت. ، وقتها أنـت محتـاج تقلـقاالحتياجلو مش بتصارع مع األمر ده، لو مش حاسس بثقل . حاجة كويسة

األمـر مـش ممكـن بـدون  في حين إن .وده طريق هللا فيه اكتفاء ذاتي.. ألنك صدقت اللي نيقوديموس صدقه
  .اهللا
  
قلنــا المــيالد الجديــد ضــروري لمعرفــة اهللا، مســتحيل بــدون . وده يوصــلنا لثالــث حــق عــن المــيالد الجديــد -ج
 فـــي أعزائـــي، مـــا تقـــدروش تتولـــدوا مـــن جديـــد بـــدون احتيـــاج ُملـــح هللا. اهللا معتمـــد علـــىالمـــيالد الجديـــد و . .اهللا

أِخــر حاجــة ســمعناها منــه ودي  "َكْيــَف ُيْمِكــُن َأْن َيُكــوَن هــَذا؟: "نيقوديمــوس ســأل. خطيــتكم وٕادراك الحتيــاجكم
بالكامــل مــش  ١٠ -١: ٣فـي حــين إن يوحنــا " كيـف يمكــن أن يكــون هــذا؟: "نيقوديمــوس بيســأل. ٩فـي عــدد 

ــه، إنمــا بتركــز بالكامــل علــى اللــي بيتعمــل يســوع مــا ابتــداش كالمــه بإنــه . لــك بتركــز علــى اللــي ممكــن تعمل
اللــي .. يســوع ركــز علــى اللــي بيتعمــل لــك". يــا نيقوديمــوس، عــايز تتولــد مــن جديــد؟ اعمــل كــذا وكــذا: "يقــول

  . جزء من األخبار السارة.. ده جزء من البشارة. محتاج يحصل من فوق
  

اهللا . خلونــا نتقابــل فــي الــُنص مــش اهللا قاعــد فــي مكانــه وبيقــول.. البشــارة هــي صــورة اهللا جــاي لنــا فــي مكاننــا
اهللا بيعمـل . جـه لنـا فـي موتنـا، وٕادانـا حيـاة. جه لنا مطـرح مـا احنـا موجـودين فـي ظلمتنـا، وأشـرق بنـوره علينـا

اهللا في رحمته ونعمته بيجي لنا ويمنحنـا مـيالد جديـد فـي الوقـت اللـي مـا فـيش حاجـة . ودي أخبار سارة.. ده
  . احنا نقدر نعملها لنفسنا

  
الحــق ده بيـأثر بشــكل . نفكــر فـي الحــق ده، هـا نالقــي نقطتـين فــرعيتين، بـس يســتاهلوا نفكـر فــيهم ثـوانيولمـا 

لوال إنـه قابلنـا مطـرح . احنا بنجتمع في كنايسنا ونرنم بسبب نعمة ورحمة اهللا كلي القدرة. جذري على عبادتنا
أصـلي إن اهللا . دينا سبب عظيم للعبـادةده ي. ما احنا، كنا كلنا ها نكون موتى روحًيا متجهين للظلمة األبدية

  . يساعدنا ندرك كده
  

الشـخص المعـارض .. لمـا تفكـر فـي أصـعب حاجـة ممكـن تقابلـك. كمان الحق ده بيأثر على العمل المرسلي
لمـــا تفكـــر فـــي شـــخص زي ده، هـــا تـــدرك إن قـــوة روح اهللا تقـــدر تاخـــد .. جـــًدا لفكـــر اهللا أو للتحـــول ناحيـــة اهللا

مــافيش إنســان فــي مــدينتنا وال بلــدنا وال أي بلــد . تقابلــه فــي مكانــه، وتغيــره جــذرًيا لمجــد اهللالقلــب القاســي ده و 
جماعــة مــن النــاس عمــرهم مــا ســمعوا اســم .. علشــان كــده بنــروح للبــدو. تــاني بعيــد عــن متنــاول قــوة روح اهللا
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؟ ألن فـي اللحظـة ليه نقدر نروح لجماعة مـن البـدو، علـى الـرغم مـن إن حيـاتهم ضـد البشـارة بالكامـل. يسوع
الـروح القـدس هـا ياخـد البشـارة اللـي أنـت قـدمتها للبـدو، . قوة اهللا للخـالص ىاللي بنشاركهم فيها البشارة، بتبق

  .األمر ده يدينا ثقة عظيمة. ويفتح عيونهم ويجلبهم للنور
  

ليـه؟ هـل وصـلك هل اهللا كشف لـك احتياجـك . الميالد الجديد بيتم لما اهللا يكشف احتياجنا.. دي الصورة هنا
 Davidلمكــان احتيـــاج ُملـــح؟ حكيـــت لكـــم الحلقــة اللـــي فاتـــت عـــن الســـيرة الذاتيــة الرائعـــة لــــ ديفيـــد برينـــارد 

Brainerd .بالسـاعات لحـد مـا وصـل لمرحلـة أدرك فيهـا  قال إنه لشهور وشهور صارع مع اهللا في الصـالة
اليـــأس الروحـــي بدونـــه؟ ده اللـــي و  هـــل اهللا كشـــف لـــك احتياجـــك ليـــه، وصـــلك لمرحلـــة مـــن العجـــز. احتياجـــه

  ..اهللا بيكشف احتياجنا...  .بندرك إننا ما نقدرش نعمل ده بنفسنا.. بيحصل لما تنولد من جديد
  
نيقوديمـوس هنـا كـان متحيـر، بيتسـائل ده بيـتم . لمـا بنتولـد مـن جديـد، اهللا بيغيـر قلوبنـا. اهللا بيغير قلوبنا -٢

لكــن شــوفوا يســوع . ٩ه، لكــن يظــل نيقوديمــوس متحيــر فــي عــدد وعلــى الــرغم مــن إن يســوع بيوضــح لــ. إزاي
وِح َال : اْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلكَ : "٥بيقول إيه علشان يوضح األمر في عدد  ِإْن َكاَن َأَحٌد َال ُيوَلُد ِمَن اْلَمـاِء َوالـر

وِح ُهَو ُروحٌ  َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسدٌ ٦. َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اهللاِ  ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الر ."  
  

يسوع واضـح . ، ودي صورة من العهد القديم ها نتكلم عنها حاالً يكلم نيقوديموس عن الماء والروحيسوع هنا 
لكــن كــافي دلــوقتي نعــرف إن . "معنــى المــاء والــروح.. أكيــد األمــر ده مــألوف ليــك"كــان بيقــول لنيقوديمــوس 
أنـــت قضـــيت حياتـــك كلهـــا بتحـــاول تصـــلح حياتـــك وشخصـــيتك ومعتقـــداتك مـــن : "يســـوع بيقـــول لنيقوديمـــوس

. لكـن الواقـع إنـك محتـاج حاجـة تحصـل مـن الـداخل للخـارج. حاولت تعمل كل حاجـة صـح.. الخارج للداخل
  ". محتاج قلبك يتغير

  
كــر أد إيــه كــالم يســوع ده مهــول، بســبب الطريقــة اللــي بنــبص بيهــا قبــل مــا نتعمــق فــي العهــد القــديم، خلونــا نف

لمـــا بنـــتكلم عــن إيمـــان حـــد بالمســـيح، بنـــتكلم عــن طقـــوس دينيـــة، ســـواء كانـــت . للخــالص والمســـيحية دلـــوقتي
وفـي المرحلـة دي بتسـيب أمـور العـالم اللـي بتحبهـا، . صالة أو تعهد أو أًيا كـان اللـي بنوصـف الخـالص بيـه

. اللي لو كنت صادق مع نفسك ها تعترف إن شكلها متعب أكثر ومـش مثيـرة للدرجـة ،هللاوتدور على أمور ا
لكنــك عــارف إنــك الزم تعمــل الحاجــات دي علشــان تخلــص نفســك تــاني، . أكيــد مــش مثيــرة زي أمــور العــالم

أنــت فعــًال . وبعــدها تــدخل فــي معضــلة. تصــلي الصــالة دي، تاخــد التعهــد ده. فتبتــدي تــدور علــى أمــور اهللا
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فتبــدأ مرحلــة مــن مســيحية افتراضــية .. عــايز األمــور القديمــة، لكنــك المفــروض تعــيش حســب األمــور الجديــدة
. بتحــاول تحبهــا، لكــن مــش بتالقــي نفســك فرحــان بــالرب. تحــاول وتحــاول وتحــاول فيهــا إنــك تحــب أمــور اهللا

ن مهزومــة، بــس تقــول وفــي النهايــة تفكــر إنــك عــايش حيــاة إيمــا. فتالقــي نفســك بترجــع ألمــور العــالم القديمــة
  !على األقل نفدت بجلدي بكوني باحاول أعمل الصح: لنفسك

  
مــش محتــاج . اللــي بيحصــل فــي المــيالد الجديــد هــو إن اهللا بيغيــر قلبــك. أعزائــي، دي مــش مســيحية كتابيــة

 اهللا. تحسـين الطبيعـة العتيقـة.. مـش ده اللـي البشـارة بتـدور حواليـه. ده مـش خـالص. تحسن الطبيعـة العتيقـة
ــٌة َجِديــَدةٌ . "بيمنحــك طبيعــة جديــدة بالكامــل . اهللا بــيحط قلــب جديــد فيــك". ِإْن َكــاَن َأَحــٌد ِفــي اْلَمِســيِح َفُهــَو َخِليَق

. بيمنحك رغبات جديدة واشتياقات جديـدة، محبـة جديـدة، مشـاعر جديـدة. بيغير قلبك، فتبتدي تحب أمور اهللا
بـدون شـك، . نفسك مش عايز أي حاجة من أمور العـالم مش باقول إن ده بيحصل مرة واحدة، وفجأة تالقي

لكـن كـافي هنـا نقـول إن لمـا بنتولـد مـن . األمر ده بياخد وقت، ها نتكلم أكثر عـن العمليـة دي الحلقـة الجايـة
إنمـا احنـا عـايزين اهللا، وكـل . احنا مش بنعمـل أمـور اهللا وهـي ثقيلـة علـى قلبنـا .جديد، اهللا بيمنحنا قلب جديد

  . هللا، كل ما بنشوف جماله، وكل ما بندرك أمور العالم أد إيه باهتة بالمقارنة بيهما بنريد ا
  

فـي أجـزاء كثيـر فـي الكتـاب المقـدس بتـتكلم عـن . ٣٦خلونا نفـتح حزقيـال . خلوني أوريكم ده في العهد القديم
ن هنـا نـدرك محتـاجي. ٣هنا نشوف االتنين مع بعض، في صـورة كاملـة للـي نشـوفه فـي يوحنـا . الماء والروح

مــافيش وقــت نتعمــق فــي . رمــز لتطهيــرك مــن اللــي بينجســك.. إن المــاء كــان رمــز فــي العهــد القــديم للتطهيــر
لمــا نـبص علــى الســياق، مــش . مــش بيــتكلم عـن ميــاه المعموديــة ٣يوحنــا األمـر ده، لكــن كــافي هنــا نقـول إن 

  .٣مش دي الصورة اللي في يوحنا . بنشوف أي ذكر للمعمودية
  

 ٥: ٣تـــيطس . فـــي قلـــوبكم تحفظوهــاأشـــجعك . ، هـــي فقـــرة مذهلــة بتـــتكلم عـــن نفــس الفكـــرة٨ -٣: ٣تــيطس 
ده نفــس . تقــول إننــا خُلصــنا مــش بأعمــال بــر لكــن بمقتضــى رحمــة اهللا اللــي بيغســلنا ويجــددنا بــالروح القــدس

  .الماء والروح.. ٣اللي بنشوفه في يوحنا 
  

َوآُخــُذُكْم ٢٤: "، هنــا اهللا بـيكلم شـعبه ويقــول لهـم٢٤: ٣٦حزقيـال . خلونـا نشـوف صــورة الميـاه فـي العهــد القـديم
. َوَأُرش َعَلــْيُكْم َمــاًء َطــاِهًرا َفُتَطهــُرونَ ٢٥. ِمــْن َبــْيِن اُألَمــِم َوَأْجَمُعُكــْم ِمــْن َجِميــِع اَألَراِضــي َوآِتــي ِبُكــْم ِإَلــى َأْرِضــُكمْ 
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ها أرش مياه طاهرة عليكم وأطهـركم مـن شايفين الصورة هنا؟ " .هُرُكمْ ِمْن ُكل َنَجاَسِتُكْم َوِمْن ُكل َأْصَناِمُكْم ُأطَ 
  .دي صورة اللي اهللا بيعمله لما يغير قلوبنا. كل نجاستكم وكل أصنامكم

  
  يعني إيه نتولد من الماء والروح؟

 بتقــــول إنــــه بيغســــلنا، بيطهرنــــا مــــن ٥: ٣تــــيطس . اهللا بيغســــلنا. دي صــــورة الميــــاه. اهللا بيطهرنــــايعنــــي  -١
ده أمــر كبيـــر . بيطهرنــا مــن نجاســتنا. ده اللـــي بيحصــل لمــا يمنحنــا قلــب جديـــد. نجاســتنا، مــن كــل خطايانــا

لكـن األمـر مـش بينتهـي . اهللا بيطهرنـا. دي الصـورة هنـا. مهم جًدا إن خطايانا تتغسـل، تتغفـر، تتمسـح.. جًدا
  .هنا
  

َوَأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِفي َداِخِلُكْم، َوَأْنِزُع َقْلَب اْلَحَجـِر َوُأْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، ٢٦: "يكمل ٣٦من حزقيال  ٢٦عدد 
َوَأْجَعـــُل ُروِحـــي ِفـــي َداِخِلُكـــْم، َوَأْجَعُلُكـــْم َتْســـُلُكوَن ِفـــي َفَراِئِضـــي، َوَتْحَفُظـــوَن ٢٧. ِمـــْن َلْحِمُكـــْم َوُأْعِطـــيُكْم َقْلـــَب َلْحـــمٍ 

  ...لما اهللا بيغير قلوبنا، بيطهرنا .صورة مذهلة" .َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَن ِبَها
  
ــا جديــًدا، روًحــا جديــًدا.. كــمهــو قــال أجعــل روحــي داخل. اهللا بيســكن فينــاوكمــان  -٢ مــش قلــب . أعطــيكم قلًب

نشـوف صـورة رائعـة للـروح بيـنفح حيـاة  ٣٧وفـي اصـحاح . حجري زي األول، لكن قلـب لحـم حسـاس نـاحيتي
  .في عظم، واهللا بيمنحنا عهد جديد

  
ده اللـــي بيحصـــل لمـــا اهللا يغيـــر . اهللا بيطهرنـــا وبعـــدها بيســـكن فينـــا. ده جـــوهر الخـــالص.. بيحصـــل ده اللـــي
لكن خلونا هنا نقف ثواني ونشوف إحنـا إزاي هيأنـا نفسـنا نفهـم الخـالص علـى إنـه الجـزء األول بـس، . قلوبنا

ه مغفــرة الخطايــا أقصــد إيــه؟ أقصــد إننــا هيأنــا نفســنا نفهــم الخــالص علــى إنــ. مــع بعــض مــش األول والتــاني
لكننـا كـده قسـمنا .. أكيد حاجة رائعـة إننـا نتحـرر". نكمل حياتنا بقى.. خالص، احنا أتغفر لنا: "فنقول. وبس

  . والنتيجة إنه بيفوتنا معنى الخالص حسب الكتاب. فصلنا ما بين التطهير والُسكنى. صورة الماء والروح
  

إن المجـيء لإليمـان : خطايـا، ده معنـاه إننـا بنخلـق فكـرةلما بنحصر الخالص في الجزء األول بـس، مغفـرة ال
فكــرة  وتبتــدي وراهــا.. بالمســيح معنــاه إنــك تصــلي الصــالة دي أو تاخــد القــرار ده علشــان تتغفــر لــك خطايــاك

فنشــوف نــاس بيصــلوا صــالة علشــان . دلــوقتي أنــت حــر تعــيش حياتــك زي مــا أنــت عــايز :تتســلل جوانــا تانيــة
ودول السـبب إننـا فـي الكنيسـة . عد كده حياتهم تكمل في شـر أخالقـي ومـوت روحـيينالوا مغفرة لخطاياهم، ب
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أنــا مــش بــاقول إننــا ". هــم بــس مغفــور لهــم.. المــؤمنين مــش كــاملين: "بنقــول كــالم غريــب، لمــا نشــوفهم نقــول
ًيا؟ مــش بنســمح لقــوة المســيح تغيــر حياتنــا جــذر  كوننــانبــرر للعــالم محتــاجين لكــن تفتكــروا احنــا فعــًال .. كــاملين

هـم بـس مغفـور .. المـؤمنين مـش لطـاف"أو " هـم بـس مغفـور لهـم.. المـؤمنين مـش أخالقيـين: "ليه ما نقـولش
  "!لهم
  

وبعــدها . احنــا خلقنــا فكــرة إن الخــالص هــو إنــك تعمــل حاجــة معينــة، تاخــد قــرار معــين وتصــلي صــالة معينــة
فـي لمـؤمنين هـو إنـك لحسـن الحـظ الفـرق الوحيـد بينـك وبـين غيـر ا. زي باقي العـالم وأنـت مـؤمنتقدر تعيش 

اللــي بيحصــل فــي . دي مــش البشــارة بــالمرة .دي مــش البشــارة. .. تــذكرة مجانيــة تنجيــك مــن الجحــيم جيبــك
بيحط روحـه جـوه كـل واحـد مننـا، . بيطهرنا، لكنه كمان بيمالنا.. الميالد الجديد هو إن اهللا بيغير قلوبنا، أيوه

يســوع يقـارن عمــل الــروح  ٣علشـان كــده فـي يوحنــا . هـر حياتنــا مختلفــةويبـدأ يغيــر هوياتنـا، يغيــر رغباتنــا فتظ
  . بتشوف آثار الروح وبالمثل. أنت مش بتشوف الريح، لكنك بتشوف آثارها. بالريح

  
بيفــتح  فــي اللحظــة اللــي فيهــااحنــا بكــده ســرقنا مــن صــورة الخــالص قــوة روح اهللا واللــي بيعملــه لتغييــر قلوبنــا 

  . قلنا من الموت للحياة ويحطنا في سكة جديدة بالكامل ألننا نملك قلوب جديدةعيوننا ويغير رغباتنا وين
  

تـــاني أفكـــركم إنـــي مـــش بـــاقول إن صـــالة الخـــالص . وده مـــن أســـباب اعتراضـــي علـــى الصـــلوات الخالصـــية
اعتراضــي . مـش ده اللـي باقولـه. ومـش بـاقول إن خالصـك الغـي لـو صـليت صـالة خالصـية. حاجـة وحشـة

ده مـــش . فــي قلبــك "تخلــص الصــفقة"ي تــؤمن بالمســيح، تبقــى محتـــاج واعــظ يســاعدك علــى كونــك لمــا تيجــ
.. لمــا روح اهللا يحــل عليــك، ويكشــف لــك احتياجــك، ويغيــر قلبــك، يطهــر قلبــك ويســكن بروحــه فيــك. حقيقــي

حتـى لـو عمـرك مـا صـليت فـي حياتـك، . وقتها آِخر حاجة ممكن تحتاجها هي حد يقول لك كـالم تكـرره وراه
اهللا أكثــر مــن كــافي إنــه يخليــك تهتــف هللا، فتفــيض مــن قلبــك صــالة للخــالص لمــا روح اهللا يعمــل وقتهــا روح 

حاشــا إننــا نتــدخل فــي عمــل روح اهللا ونحــاول نخلــي حــد يعمــل اللــي احنــا عايزينــه يعملــه علشــان نبــان . فيــك
  .ده عمل روح اهللا. بشكل كويس

  
التأكيـد هنـا شـوفوا . اهللا لما يمال حـد بييجـي لإليمـانيعمله، خلونا نفرح بقوة روح خلونا نشوف اللي روح اهللا ب

َأُرش َعلَـْيُكْم . ...آُخـُذُكْم ِمـْن َبـْيِن اُألَمـِم َوَأْجَمُعُكـْم ِمـْن َجِميـِع اَألَراِضـي": ٣٦ضـمير المـتكلم فـي حزقيـال على 
َداِخِلُكْم، َوَأْنِزُع َقْلَب اْلَحَجِر ِمْن َلْحِمُكْم َوُأْعِطـيُكْم  ُأْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، َوَأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِفي ....َماًء َطاِهًرا 
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هــا ".. َتْحَفُظــوَن َأْحَكــاِمي َوَتْعَمُلــوَن ِبَهــا" هــا أعمــل كــل ده، والنتيجــة؟". َأْجَعــُل ُروِحــي ِفــي َداِخِلُكــمْ وَ . َقْلــَب َلْحــمٍ 
هـل اهللا غيـر قلبـك؟ . ا قـادر أغيـر قلـوبكماحرصوا إنكم تحفظوا وصاياي ألنـي باعمـل ده فـيكم، وأنـ. تتبعوني

  هل غير قلبك؟
  

. بعــد مــا وصــلنا النقطــة دي عــن الخــالص، مــش عــايز أعكــر الجــو وأتكلــم عــن الحيــاة مــع المســيح دلــوقتي
أنا مش باقول إن عنـد النقطـة دي مـن الخـالص، لمـا تتولـد مـن الجديـد، بتبقـى كـل . خلونا نتكلم عنها بعدين

لكـن بـاقول إن الكتـاب بيعلمنـا إننـا لمـا بنتولـد مـن جديـد، . صراعات مـع الخطيـة حاجة تمام وما عندكش أي
هــا . أنــت خليقــة جديــدة، ونتــائج ده هــا تبتــدي تظهــر.. أنــت دلــوقتي فيــك قلــب جديــد. قلوبنــا بتتطهــر وتتجــدد

  هل اهللا منحك قلب جديد؟ : فالسؤال هنا. تشوف عمل الروح
  

  ...نا، ويغير قلوبنالما بنتولد من جديد، اهللا بيكشف احتياج
  
إزاي بيمنحنـا  ٣عـدد مـن يوحنـا  ١١أو  ١٠شـوفنا فـي أول . اهللا بيمكننـا نـؤمن. اهللا بيمكننا من اإليمان -٣

. اإليمــان: بعــدها نشــوف نقلــة فــي بــاقي الفقــرة، ممثلــة فــي كلمــة واحــدة مفتاحيــة. حيــاة ويــدينا نتولــد مــن جديــد
الفكرة اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، إن البشـارة هـي عمـل  ودي. مرات ٧كلمة اإليمان مذكورة حوالي 

 ٣ونشــوف فــي نهايــة روميــة . باإليمــان وحـده.. وا بالمسـيح يتصــالحوا مــع اهللا لألبــداهللا علشـان كــل اللــي يؤمنــ
الكتـــاب واضـــح جـــًدا بخصـــوص يورينـــا إن  هد. مـــرة ٢٠، كلمـــة اإليمـــان مـــذكورة أكثـــر مـــن ٤وبدايـــة روميـــة 

يرجعنـا للفكـرة اللـي أثبتناهـا بالفعـل، إن اإليمـان هـو أكثـر مـن مجـرد و . للـي البشـارة بتتفعـل بيهـا فينـاالطريقة ا
  . اقتناع عقلي بحقايق معينة

  
لمـــا بنتولـــد مـــن جديـــد، اهللا . خلونـــا هنـــا نشـــوف موضـــوع اإليمـــان فـــي ســـياق الصـــورة األكبـــر للمـــيالد الجديـــد

بيفــــتح عيوننــــا علــــى شــــرنا األخالقــــي وموتنــــا .. يعملهــــا دي حاجــــة اهللا وحــــده يقــــدر. بيكشــــف احتياجنــــا ليــــه
. برضه حاجة هـو وحـده يقـدر يعملهـا، بيغسـلنا، بيطهرنـا ويسـكن فينـا.. ويغير قلوبنا. بيفتح عيوننا.. الروحي

ــيب دهوالطريقــة اللــي مــن خاللهــا بيعمــل كــده، الطريقــة اللــي مــن خاللهــا  بالبشــارة، اإليمــان  ل هــي اإليمــانتفع
  . بالمسيح
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االتنين دايًما مع بعـض، فـي كـل . إيماننا في سياق عمل اهللا في الخالص.. وهنا نشوف دورنا في الخالص
هــا . الهــوتيين كثيــر بيحبــوا يتجــادلوا أد إيــه اهللا بيعمــل وأد إيــه اإلنســان بيعمــل فــي الخــالص. أجــزاء الكتــاب

بــدون شــك . قض، لكنــه ســرمــش تنــا.. فــي ســر فــي األمــر ده: نــتكلم عــن الموضــوع ده فــي الكنيســة الســرية
كــل واحــد فينــا مصــيره األبــدي مرهــون بكونــه . احنــا بنــؤمن وهــا نتحاســب احنــا آمنــا وال أل. اإليمــان هــو عملنــا

. يـــا إمـــا بنـــؤمن أو مـــش بنـــؤمن. ماحـــدش يقـــدر يــؤمن نيابـــة عنـــا. احنـــا مســـئولين عـــن األمـــر ده. آمــن وال أل
  . في سياق نعمة اهللا ورحمة اهللا.. اإليمان عملنا، لكن العمل ده بيتم في سياق عمل اهللا

  
اللــي بيحصــل فـــي الخــالص هــو إن اهللا فـــي ســيادته العظيمـــة " إزاي االتنـــين يمشــوا مــع بعـــض؟: "حــد يســأل

أنـا هـا أعمـل كـذا، وأنـت تعمـل : "يقـولب اهللا مـش. بيعمل معجزة في حياتنا، مـن خاللهـا الـروح القـدس بيغيرنـا
خلونـا . مة وحكمته العظيمة، بيجلب لنـا الخـالص بطريقـة تظهـر مجـدهالصورة هنا هللا في رحمته العظي". كذا

  .نشوف ده في مختلف جوانب الكتاب المقدس
  

َال َيْقــِدُر َأَحــٌد َأْن ُيْقِبــَل ِإَلــي ِإْن َلــْم َيْجَتِذْبــُه اآلُب ٤٤: "يســوع بيقــول لتالميــذه ولجمــوع مــن النــاس، ٤٤: ٦يوحنــا 
َففَـَتَح الـرب َقْلَبَهـا ِلُتْصـِغَي ِإَلـى َمـا َكـاَن : "يـتكلم عـن ليـديا ويقـول ١٤: ١٦لرسـل وفي أعمال ا". الِذي َأْرَسَلِني
اهللا فــتح . اســتجابت للبشــارة؟ أيــوه. ســمعت بشــارة اإلنجيــل واهللا فــتح قلبهــا عليهــا.. جملــة مذهلــة". َيُقولُــُه ُبــوُلُس 

  .قلبها للبشارة؟ أيوه
  

التوبـة فـي حـد ذاتهـا . اهللا مـنحهم التوبـة". اْألَُمـَم َأْيضـًا التْوَبـَة ِلْلَحَيـاةِ  َأْعَطـى اهللاُ : "يقـول ١٨: ١١وفي أعمال 
ــــَتَح ِلْألَُمــــِم َبــــاَب اِإليَمــــانِ "يقــــول إن اهللا  ٢٧: ١٤أعمــــال . هــــي عطيــــة مــــن اهللا َطهــــَر "، ٩: ١٥وأعمــــال ". َف

يمان هو الطريقـة اللـي البشـارة بتتفعـل مـن من هنا نشوف إن اإل. اهللا عمل كل ده باإليمان". ِباِإليَماِن ُقُلوَبُهمْ 
  . خاللها، في سياق صورة الميالد الجديد، في سياق نعمة ورحمة اهللا

  
كــل اللــي بيحصــل، بيحصــل فــي ســياق نعمــة .. طــب إيــه اللــي بيحصــل فــي اإليمــان؟ حاجــة بســيطة خــالص

  ..اهللا
  
. عــن الخطيــة نتحــولن المخلــص؟ بإيــه اللــي بيحصــل لإليمــا . بنتحــول عــن الخطيــةبنعمتــه فــي اإليمــان،  -أ

احنــا بنحــب الظلمــة، لكــن عيوننــا . ٣الصــورة دي فــي بســاطة صــورة النــور والظلمــة اللــي بنشــوفها فــي يوحنــا 
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. اهللا بيورينا جماله ورحمته ونعمته من خالل يسوع المسيح، وقتها بنتحـول عـن الظلمـة. بتتفتح فنشوف النور
بنتحـول  بالمثـل. حاجة اللي كنـت بتكرههـا فـي األول، بقيـت بتحبهـاال. بنتحول عنها.. مش بنكمل نعيش فيها

: ٢أعمـال . دي دعوة البشارة اللي بنشوفها في سفر أعمال الرسل بالكامل، وخاصة فـي بدايتـه. عن الخطية
 ُتوُبـوا َوْلَيْعَتِمـْد ُكـل : "فبطـرس قـال لهـم بعد ما بطرس وعظ أول وعظة مسيحية، النـاس سـألوا يعملـوا إيـه، ٣٨

  .بنتحول عن الخطية... ". ُتوُبوا َواْرِجُعوا"قال،  ١٩: ٣وفي ". َواِحٍد ِمْنُكْم َعَلى اْسِم َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
  
بترجـــع  ١٥و ١٤: ٣يوحنـــا . بنتحــول عـــن الخطيـــة ونتكـــل علــى المســـيح. بنتكـــل علـــى المســـيحبنعمتــه،  -ب

. لـدغ الحيـات، كـانوا بيبصـوا علـى الحيـة الُمعلقـة في العهد القديم الناس اللـي كـانوا بيموتـوا مـن .للعهد القديم
نفـس الشـيء لمـا تـبص للمسـيح علـى . كـانوا بيؤمنـوا بتـدبيره. ولما كانوا يبصـوا لهـا، اهللا كـان بيجلـب خالصـه

إنــه الوحيــد اللــي ممكــن يصــالحك علــى اهللا، الوحيــد اللــي يقــدر يطهــرك مــن الخطيــة، الوحيــد اللــي يقــدر يــديك 
  .بتتحول عن الخطية وتتكل على المسيح. ور حوالين البشارةكل شيء بيد. قلب جديد

  
اإليمـان والخـالص مـع ". آِمْن ِبالرب َيُسـوَع اْلَمِسـيِح فَـَتْخُلَص : "بولس يقول لسجان فيلبي ٣١: ١٦في أعمال 

  . بنؤمن بالمسيح، بنتكل عليه إنه يصالحنا مع اهللا. اهللا بيمكننا من اإليمان.. بعض
  

هـل اتحولـت عـن الخطيـة واتكلـت هل اإليمان ده في سياق نعمة اهللا بقى واقع فـي حياتـك؟ : "لده يطرح سؤا
اهللا بيكشـف احتياجنـا، بيغيـر . ده جزء من اللي بيحصل في الميالد الجديد" على المسيح وحده إنه يخلصك؟

  . قلوبنا، وبيمكننا من اإليمان
  

فــي المــيالد الجديــد، اهللا . عايــا فــي الجــزء اللــي جــاي دهركــزوا م. كــل ده يقــود آلخــر جــزء فــي المــيالد الجديــد
  ..في الميالد الجديد، اهللا بيمكننا من اإليمان.. في الميالد الجديد، اهللا بيغير قلوبنا.. بيكشف احتياجنا

  
هنـا أنـا محتـاج أكـون حـريص ألننــا هـا نـتكلم فـي الحلقـة الجايــة . اهللا بيغيـر حياتنــاوفـي المـيالد الجديـد،  -٤

أنــا هنــا مــش بــاقول إن لحظــة مــا المــيالد . إزاي اللــي بيحصــل فــي المــيالد الجديــد بيبتــدي عمليــة تغييــرعــن 
بعض الحاجات اللي قلناها لما اتكلمنـا عـن ُسـكنى ل النقطة دي هي تكرار. الجديد يتم، كل حاجة بتبقى تمام

ــا َمــْن َيْفَعــُل اْلَحــق "، ٢١: ٣خلونــا نشــوف يوحنــا . روح اهللا فينــا َهــا  َأمــوِر، ِلَكــْي َتْظَهــَر َأْعَماُلــُه َأنَفُيْقِبــُل ِإَلــى الن
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مـن يفعـل الحـق يقبـل إلـى النـور، لكـي تظهـر أعمالـه .. عـدد رائـع بعـد مـا اتكلمنـا عـن اإليمـان". ِباِهللا َمْعُمولَـةٌ 
  .خلونا هنا نشوف حقين، بعدها نتأمل حاجتين. أنها باهللا معمولة

  
اتكلمنـــا بالفعـــل عـــن األمـــر ده فـــي صـــورة النـــور . بيغيرنـــا لصـــالحنا األبـــدي. بـــدياهللا بيغيرنـــا لصـــالحنا األ -أ

الظلمـة تمثيـل لكـل مـا هـو شـرير، والنـور . إنجيل يوحنا يتكلم كثير عن التناقض بين النور والظلمة. والظلمة
  .وعده الجميل في الموض. فتبتدي تشوف الصالح، تبتدي تختبر إيه هو الصالح. تمثيل لكل ما هو صالح

  
والتلفزيــون  "اللمــة"قبــل مــا تيجــي للمســيح، قبــل مــا تتكــل عليــه، قبــل مــا تتولــد مــن جديــد، كنــت بتحــب األكــل و

أو .. كــان مجــرد فكــرة، مــش أكثــر.. كــان اهللا بعيــد فــي حــين.. والماتشــات وكــل الحاجــات اللــي العــالم بيقــدمها
شـــوف إنـــه صـــالح وُمشـــِبع ومجيـــد فابتـــديت ت غيـــر حياتـــكلكـــن لمـــا اهللا غيـــر قلبـــك، . يمكـــن موضـــوع للنقـــاش

العــالم ده يقــدر اللــي حاجــات الوبالمقارنــة بيــه، حتــى أحســن . هــو كــل شــيء صــالح بالنســبة لــك.. ومســتحق
غييـر اهللا حياتنـا لصـالحنا األبـدي علشـان نختبـر النـور ونختبـر دي صـورة ت. لما تتقارن بيهماتذكرش يقدمها، 

عمليــة التغييــر بتبــدأ لحظــة المــيالد . كلم عنهــا الحلقــة الجايــةدي العمليــة اللــي هــا نــت. إنــه صــالح وشــبعنا فيــه
  ...ده يقودنا للجزء التاني .الجديد، وقتها بنبتدي نشوف ده

  
ـا َمـْن َيْفَعـُل اْلَحـق "اخدتوا بالكوا من الجزء األخيـر؟ .. برضه ٢١: ٣يوحنا . اهللا بيغيرنا لمجده األبدي -ب َأم

إيـه اللـي اهللا بيعملـه فـي المـيالد الجديـد؟ اهللا ". ِبـاِهللا َمْعُمولَـةٌ ) إيـه؟(ْي َتْظهَـَر َأْعَمالُـُه َأنَهـا َفُيْقِبُل ِإَلى النـوِر، ِلَكـ
  . بيوضح إنه يقدر يعمل األمر ده. بيظهر مجده في الميالد الجديد.. بيظهر قوته

  
اللي ختمنا بيهـا الحلقـة  وهي نفس الصورة. ٣علشان كده الميالد الجديد هو الصورة اللي بنشوفها في يوحنا 

المسيح مات على الصليب علشان يظهر مجد اهللا، علشـان يكـون بـار ويبـرر . اللي فاتت، المسيح والصليب
الجميـل إن النقطتـين دول مـش . المسيح مات ألجل اهللا أكثر من كونه مات ألجلـك. اللي باإليمان في يسوع

كـــل مـــا بنشـــبع فيـــه، كـــل مـــا بنشـــوف ونختبـــر . ديصـــالحنا األبـــدي بيظهـــر مجـــد اهللا األبـــ. بيناقضـــوا بعـــض
  . صالحنا األبدي ومجده األبدي ماشيين مع بعض. صالحه، وكل ما يظهر إن اللي بيحصل هو بسببه هو

  
قبـل مـا اهللا يوعـد .. قبـل األعـداد اللـي قريناهـا مـن شـوية. ٢٣و ٢٢: ٣٦ده بالظبط اللي نشـوفه فـي حزقيـال 

محتــاجين : قبــل مــا يمــنحهم كــل الوعــود الرائعــة دي، قــال لهــم. .مفــيهشــعبه يمــنحهم قلــب جديــد ويحــط روحــه 
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َلــْيَس َألْجِلُكــْم َأَنــا َصــاِنٌع َيــا َبْيــَت ِإْســَراِئيَل، َبــْل " .ده مــش عشــانكم، ده عشــاني أنــا.. تعرفــوا حاجــة مــن البدايــة
ْسُتُموُه ِفي اُألَمِم َحْيُث ِجْئُتمْ  َألْجِل اْسِمي اْلُقدوسِ  ِذي َنجـِذي ٢٣ .الَس ِفـي اُألَمـِم، ال ُس اْسِمي اْلَعِظـيَم اْلُمـَنجَفُأَقد

، ِحيَن َأَتَقدُس ِفيكُ  بُد الريَيُقوُل الس ، بي َأَنا الرْسُتُموُه ِفي َوْسِطِهْم، َفَتْعَلُم اُألَمُم َأن اَم َأْعُيِنِهمْ َنجْم ُقد ."  
  

ـــب تغ ..ده جمـــال األمـــر ـــي لمـــا اهللا بيجل ـــا مـــن اإليمـــان، الل ـــا، لمـــا يمكنن ـــا ده، لمـــا يكشـــف احتياجن ـــر قلوبن يي
ــد ألنــه أخــد نــاس ميتــة روحًيــا وخالهــم أحيــاء أخــد نــاس أشــرار أخالقًيــا وخالهــم يحبــوا  ..بيحصــل إن اهللا بُيمج

د في العملية دي بالكامل. الخير دهيغيرنا لصالحنا، ولمج.. دي الطريقة اللي اهللا قصدها. اهللا بُيمج.  
  

اتكلمنــا ": حــد يقــولاحنــا بنقــول إيــه فــي السلســلة دي؟ . خلونــا نشــوف الحقــين دول فــي ضــوء فهمنــا للخــالص
: لكن هنـا حـد يسـأل". عن الخالص الكتابي وٕانه مش مجرد صالة تصليها وبعدين تكمل حياتك بدون تغيير

إن الشــخص ده  طــب لــو حــد صــلى صــالة خــالص، وبصــينا علــى حياتــه ماشــفناش اخــتالف، هــل ده معنــاه"
و حيـاة حـد يمكن تكون الفكرة دي جالت ببالك بخصوص حياتك أنت شخصًيا، أ" نال الخالص فعًال وال أل؟

  "هل الشخص ده نال الخالص لو مافيش دليل على بداية تغيير؟". عيلتك أو أصحابك من
  

ي يقـيم خـالص أي خلوني أتكلم هنا بأكبر قـدر ممكـن مـن الحساسـية ألنـي مـش بـأي حـال بـأدعي إنـي قاضـ
وده اللـي شـفناه . عن متضـمنات الخـالصأنا باصدق إن الكتاب بيقدم لنا الحق . اهللا هو الديان األبدي. حد

ر إننا نثبت إن صـالتنا دي حقيقيـة، إو إننـا نحـاول مش باقول هنا إننا لما نصلي، يبقى علينا دو . مع بعض
لكـن فـي نفـس الوقـت أقـدر أقـول بثقـة بنـاء . امـش هـي دي الصـورة هنـ. نكسب خالصـنا ونضـمن إنـه مختـوم

، يبقـــى ياتـــهتغييـــر فـــي ح ظهـــرش بدايـــةمـــا ســـاعتها مـــن علـــى الكتـــاب إن لـــو حـــد صـــلى صـــالة للخـــالص و 
أقـــول لكـــم ســـبب اقتنـــاعي بكـــده مـــن الكتـــاب . الشـــخص ده مـــا اختبـــرش المـــيالد الجديـــد، مـــا نـــالش الخـــالص

  ..المقدس
  
مـش بيتوصـف علـى إنـه . الص بيتوصف على إنه قـرار بشـريمافيش مكان في الكتاب بنشوف فيه الخ -١

مش دي الطريقـة اللـي الكتـاب . حد واقف في الطابور المتجه للجحيم ويقرر فجأة ينط للطابور المتجه للسما
الكتــاب مــش بيوصــف الخــالص علــى إنــه نطــة مــن طــابور للتــاني علشــان الواحــد . بيوصــف بيهــا الخــالص

ص على إنه عملية تغيير في قلوبنا وحياتنا، عملية اهللا بيرفعنـا فيهـا مـن الكتاب بيوصف الخال. ينجي بجلده
  .الموت للحياة ويظهر مجده العظيم في خالصك وتغييرك
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لمـــا بنخلـــق فكـــرة إن الخـــالص منفصـــل عـــن التغييـــر، يبقـــى احنـــا بنقـــول إن .. للنقطـــة التانيـــة ده يقودنـــا -٢

كـده بنقـول .. الكـالم ده تجـديف علـى اهللا. ة غيـر المـؤمنينلودين من جديد حياتهم زيها زي حياو المؤمنين الم
لكنه غير قادر على تخليصهم من الخطية في حيـاتهم اليوميـة علـى  ،اهللا قادر يخلص الناس من الجحيمإن 

كـده بنقـول إن اهللا قـادر يـدفع الــثمن المطلـق للخطيـة، لكنـه مـا يقــدرش يـدي قـوة يمنحـك نصـرة علــى . األرض
  . مالخطية يوم ورا يو 

  
اإلله اللي خلصنا من لعنة وهـالك أبـدي، اإللـه اللـي أقـام ابنـه الوحيـد مـن المـوت، . ده مش حقيقي.. أعزائي

هــو أكثــر مــن صــالح، يقــدر يعمــل . هــو أكثــر مــن قــادر إنــه يمنحــك نصــرة علــى الخطيــة يــوم ورا يــوم ورا يــوم
  . كده
  

ينجينـا مـن الجحـيم، لكـن مـا يقـدرش يغيرنـا  احنا بنسلب اهللا مجده الُمستحق فـي الخـالص لمـا نقـول إنـه يقـدر
دي . في الخالص بإننـا نفصـل الخـالص عـن التغييـر واهللا مش ها يسمح لنا نسلبه مجده. في حياتنا اليومية

هـل حياتـك اتغيـرت؟ هـل اهللا غيـر حياتـك؟ . الموضوع عملية تغييـر بتبتـدي لمـا نتولـد مـن جديـد. الصورة هنا
هــل حياتــك بتظهــر قــوة اهللا والتغييــر .. ألتضــمن إن خالصــك مختــوم؟ مــش هــل حاولــت بمــا يكفــي علشــان 

اللي حصل في قلبك لما فتح عينيك على احتياجك، لما أخد قلبك وطهره من خطيتك وحـط روحـه فيـك، لمـا 
  هل ده حصل جواك؟ .. مكنك تؤمن فتتحول من الخطية وتتكل على المسيح، لما غير حياتك

  
هـل اتولـدت مـن فـوق؟ هـل اتولـدت مـن جديـد؟  ."َلُد ِمْن َفْوُق َال َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت اهللاِ ِإْن َكاَن َأَحٌد َال ُيو "

كــل طالــب، كـل راجــل، كــل ســت، .. لكــل حــد سـامعنيهــل اتولــدت مـن جديــد؟ . ده أهـم ســؤال علــى اإلطـالق
  شارة اإلنجيل بقت واقع في حياتك؟هل بهل اتولدت من جديد؟ .. كل عضو بكنيسة

  
أوعــى . و تحــط الســؤال ده فــي مقدمــة الحاجــات اللــي علــى قلبــك، ألن الســؤال ده بيقــود لحاجــة مــن اتنــينأرجــ

  . ألنه بيقود لطريق من اتنين السؤال ده أهميته أبدية. ما تحاولش تتجنبه. تتوه عن السؤال ده
  

مـة تفكرنـا بـاللي أول طريـق إن الكل.. أول طريق يقود ليه، وأتمنـى إنـه يكـون بيحصـل مـع كـل اللـي سـامعيني
، نأفتكــر أنــا كنــت فــي. تســاعدنا نرجــع ونــدرك إن ده هــو اللــي حصــل. حصــل فــي المــيالد الجديــد فــي حياتنــا
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مكننــي إنــي أتحــول .. واهللا فــتح لــي عينــي علــى احتيــاجي، غيــر قلبــي، طهــره وحــط روحــه جوايــا وبــدأ يغيرنــي
وتفكـركم بـاللي حصـل وقـت  شـجيع لـيكمتكـون مصـدر ت ٣أصلي إن يوحنـا . عن الخطية وأتكل على المسيح

  .الميالد الجديد في حياتكم
  

يسـتاهل . يبقـى األمـر ده فعـًال يسـتاهل تصـارع معـاه.. بتصارع مع األمر، يا ترى حصل فعـًال وال أللكن لو 
ح الـرو . وافتكـر إن الـروح صـالح.. إنك تقعد وحدك مع روح اهللا وكلمة اهللا، ليلة ورا التانيـة، سـاعة ورا التانيـة

وُح َنْفُسُه َأْيضًا َيْشَهُد َألْرَواِحَنا َأنَنا َأْوَالُد اهللاِ . "صالح صـارع مـع السـؤال ده . عشـان كـده اسـأل السـؤال ده". َالر
أتمنـى إنـك تاخـد وقـت . علشان مـا تمشـيش فـي سـكة خـداع روحـي، وتكمـل فـي روتـين دينـي زي نيقوديمـوس

هـا أمنحـك قلـب : "يمكن ألول مـرة يقـول لـك. ف لك احتياجكوتصارع مع اهللا، يمكن ألول مرة، وهو ها يكش
  ". ها أغسلك من كل نجاساتك. جديد

  
بيمنحنـا قلـب جديـد وروح جديـد فينـا، بيغيـر حياتنـا فنتحـول عـن الخطيـة ونتكـل .. ده اللي بيعمله. شكًرا للرب

تتجـه هللا، تطلـب منـه لو ده لسه ما حصلش في حياتك، أدعوك . ده معنى إننا نتولد من جديد. على المسيح
فــي  األهــموحتــى وأنــت بتعمــل كــده، أنــت بتقــول إن اهللا هــو . يفحــص قلبــك، ويعمــل األمــور دي فــي حياتــك

  .هو اللي بيقوم بالعمل.. حياتك
  

هل اتولـدت مـن جديـد؟ . ٣أدعوك تاخد وقت تصارع مع األسئلة دي، تواجه الحقايق اللي شفناها في يوحنا 
لــو حقيقــة، خليــه يوريــك . خليــه يكشــف لــك دي حقيقــة وال أل" ده فــي حيــاتي؟ هــل عملــت: "أدعــوك تســأل اهللا

خليـه يكشـف الجوانـب اللـي فـي حياتـك اللـي عـايز فيهـا يظهـر مجـده . جوانب في حياتك لسـه محتاجـة تغييـر
أدعـوك تقضــي وقــت مــع . خلــي ده يقــودك لعمـق أكبــر فــي التغييــر. وقوتـه ونصــرته علــى الخطيــة فـي حياتــك

  .روح اهللا كلمة اهللا ومع
  

  هل اتولدت من جديد؟


