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  ديفيد بالت. د
  

  .رسالة يوحنا األولى، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

شــفنا مــع بعــض . البشــارة هــي شــريان الحيــاة إليماننــا.. فــي حلقــة النهــاردة هــا نخــتم السلســلة اللــي ابتــديناها
َيــا َرب َيــا َرب َأَلــْيَس ِباْســِمَك تََنبْأَنــا َوِباْســِمَك : َكِثيــُروَن َســَيُقوُلوَن ِلــي ِفــي َذِلــَك اْلَيــْومِ : "، يســوع بيقــول٧متــى 

ــا َشــَياِطيَن َوِباْســِمَك َصــَنْعَنا ُقــواٍت َكِثيــَرًة؟ ــٍذ ُأَصــرُح َلُهــمْ  َأْخَرْجَن ــْم َأْعــِرْفُكْم َقــط : َفِحيَنِئ ــي َل ــوا عَ ! ِإن ــا اْذَهُب ــي َي ن
  "!َفاِعِلي اِإلْثمِ 

  
حاجة مخيفـة إن نـاس كثيـر بيروحـوا الكنيسـة أسـبوع ورا .. أنا شاركتكم بالسبب ورا تعمقنا في السلسلة دي

نــاس فــاكرين إن أبــديتهم مضــمونة، فــي . الً التــاني وهــم فــاكرين إنهــم مــؤمنين، فــي حــين إنهــم مــش كــده فعــ
الواقــع الخطيــر للخــداع .. تكلمنــا عــن الخــداع الروحــيا. نــاس مخــدوعين روحًيــا. حــين إنهــا مــش مضــمونة

يــا رب يــا رب، مــش : "نــاس كثيــر هــا يقولــوا لــه.. نــاس كثيــر فــي يــوم مــن األيــام هــا يتصــدموا. الروحــي
.. أنـا لـم أعـرفكم قـط: "ويتصدموا لما يكتشفوا يسوع بيواجههم ويقول لهـم" باسمك عملنا كل الحاجات دي؟

  ".ابعدوا عني يا فاعلي اإلثم
  

ومـن . الً ناس كانوا فـاكرين إنهـم مـؤمنين، لكـنهم مـش مـؤمنين فعـ. يسوع هنا بيتكلم عن ناس مش مؤمنين
احنـا شـلنا البشـارة مـن أسـاس حياتنـا . احنـا محتـاجين نعـرف البشـارة كـويس. هنا ابتدينا نبص على البشارة
ص علـى بفابتـدينا بنـ. ويتنـاشلنا الـدم اللـي فـي شـريان الحيـاة اللـي بيشـكل ه.. وحطينا بدالها عصير فواكه

إزاي ده بيـأثر علــى وشـفنا الحلقـة اللـي فاتـت هـي إيـه وٕازاي بتغيرنـا؟ يعنـي إيـه نتولـد مــن جديـد؟ .. البشـارة
  . دلوقتي نشوف ختام الموضوع واحنا بنتأمل يقين الخالص .طريقة حياتنا
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كـن تتحـرر مـن الخـوف هـل ممهل أنـت متـيقن إنـك اتولـدت مـن جديـد؟ هـل عنـدك يقـين إنـك رايـح السـما؟ 
هـل نقـدر نعـرف " اذهـب عنـي يـا فاعـل اإلثـم؟. أنـا لـم أعرفـك قـط: "إن في يوم تقف قدام يسوع ويقول لـك

  إن يسوع مش ها يقول لنا كده؟
  

مــش . ص علــى الرســالة بالكامــل فــي حلقــة النهــاردةبهــا نكــون بنــ. خلونــا نــبص علــى رســالة يوحنــا األولــى
: يوحنــا مــش بيقــول. ة يوحنــا األولــى مــش مكتوبــة بتسلســل منطقــيرســال .عــدد عــدد، لكــن مجمــل الرســالة

تكـــرر فـــي يب واضـــح موضـــوعلكـــن بنشـــوف فـــي الرســـالة كـــذا . كـــذا ٣كـــذا، نقطـــة  ٢كـــذا، نقطـــة  ١نقطـــة 
  . الرسالة

  
يوحنـــا هنــا كـــان . إننـــا نشــوف الســـياق ورا الرســالةاألول لكـــن مهــم . مـــع بعــض دي نشـــوف المواضــيع هــا

كــان وســطهم مجموعــة ابتــدوا ينكــروا الهــوت المســيح، وابتــدوا ينكــروا إن ؤمنين بيكتــب لكنيســة، لجماعــة مــ
وابتــدوا يعلمــوا تعــاليم . يعنــي انكــروا الهــوت وناســوت المســيح. اهللا أخــد طبيعــة بشــرية فــي شــخص المســيح

تعمـل إيـه لمـا نـاس تسـيب . يوحنـا يـتكلم عـن األمـر ده ٢فـي إصـحاح  .كاذبة، وفي النهاية سـابوا الكنيسـة
  يسة؟ لما ناس كنت فاكرهم مؤمنين يعلموا تعاليم غلط على المسيح؟الكن

  
ــاَعُة اَألِخيــَرةُ ١٨"، ١٨: ٢شــوفوا يوحنــا يقــول إيــه فــي رســالته األولــى  َهــا اَألْوَالُد ِهــَي السَأي . َوَكَمــا َســِمْعُتْم َأن

ـــاَعُة اَألِخيـــَرةُ . ونَ ِضــد اْلَمِســـيِح َيـــْأِتي، َقـــْد َصـــاَر اآلَن َأْضـــَداٌد ِلْلَمِســـيِح َكِثيــرُ  َهـــا الســـا ١٩. ِمـــْن ُهَنـــا َنْعَلـــُم َأنِمن
بمعنـى  ".لِكْن ِلُيْظهَـُروا َأنهُـْم َلْيُسـوا َجِمـيُعُهْم ِمنـا. َخَرُجوا، لِكنُهْم َلْم َيُكوُنوا ِمنا، َألنُهْم َلْو َكاُنوا ِمنا َلَبُقوا َمَعَنا

بــس .. آه، كــانوا معانــا. عمــرهم مــا كــانوا منــا. إيمــان حقيقــي بالمســيحآخـر، النــاس دي عمــر مــا كــان لــيهم 
  .الً كانوا منخرطين في الكنيسة، لكنهم عمرهم ما انتموا ليها فع. كانوا بيعملوا حاجات تانية

  
   ..تناقض مهم إننا نفهمه ، وفي سياق الرسالة بالكامل، نشوففي األصحاح األولو 
  

ــــا ممكــــن ن جــــًدا النــــاس تكــــون منخرطــــة فــــي الكنيســــة بإيمــــان مــــا يقــــودش ممكــــ. اإليمــــان الســــطحي دايًم
  . إيمان سطحي، إيمان كاذب، إيمان زايف. .للخالص
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، وقتهــا رجعنــا ٣شــفناها مــن كــام حلقــة واحنــا بنــدرس يوحنــا  .دي الصــورة اللــي نشــوفها فــي إنجيــل يوحنــا
. مـا ائتمـنهمش علـى نفسـهبيسـوع، لكـن يسـوع  وااللي بيتكلم عن كون نـاس كثيـر آمنـ ٢٥ -٢٣: ٢ليوحنا 

ممكـن نـاس يؤمنـوا بيســوع، . مـن هنـا شـفنا إنـه ممكـن نـاس يؤمنـوا بيسـوع، لكــن مـا يكونـوش عـارفين يسـوع
  .ويكون عندهم إيمان زايف

  
لكـــن . ١٢مـــش الــــ.. يســـوع كـــان بـــيكلم جمـــوع مـــن تالميـــذه، بعـــدها كثيـــر مـــنهم رجعـــوا عنـــه ٦٦: ٦يوحنـــا 

، يســـوع يكلـــم ٣٦ -٣١: ٨ونفــس الصـــورة نشــوفها فـــي يوحنــا . عـــوهمجموعــة أكبـــر مــن التالميـــذ كــانوا بيتب
كــان فــي نــاس فــي إنجيــل يوحنـــا ". ِإْن ثََبــتْم ِفــي كَالِمــي َفِباْلَحِقيقَــِة َتُكوُنـــوَن تَالِميــِذي: "تالميــذه ويقــول لهــم

دي صــــورة إليمــــان . لكــــنهم مــــا كــــانوش حتــــى يعرفــــوا يســــوع. بيــــدعوا إنهــــم مــــؤمنين يســــوع أو تالميــــذ ليــــه
  . إيمان مش بيقود للخالص.. إيمان ما يعرفش يسوع.. إيمان مش حقيقي.. حيسط

  
محتـاج هنـا أتأكـد . اإليمـان المخلـص دايًمـا مثـابر. التناقض هنا بين اإليمان السـطحي واإليمـان المخلـص

احنــا هنــا مــش بنــزود علــى اللــي قلنــاه عــن اإليمــان فــي . إنكــم هــا تفهمــوا موضــوع اإليمــان المخلــص صــح
إله الكون العادل الرؤوف نظر مـن ُعـاله "احنا شفنا بوضوح صورة البشارة، وهي إن . لحلقات اللي فاتتا

للناس الخطاة الميئوس منهم، وأرسل لهم ابنه يسوع المسـيح، اإللـه فـي الجسـد، علشـان يحمـل غضـب اهللا 
يـآمنوا بيـه يتصـالحوا تجاه الخطية على الصليب، ويظهر قوته على الخطية في القيامة، علشان كـل اللـي 

  .مش ها نزود على الكالم ده. بنخُلص باإليمان، بالنعمة من خالل اإليمان.. اإليمان". مع اهللا لألبد
  

هـــو إن الكتـــاب بيوضـــح لنـــا الفـــرق بـــين اإليمـــان " اإليمـــان المخلـــص"الســـبب الوحيـــد إنـــي باســـتخدم تعبيـــر 
يمـــان اللـــي بيقـــود للخـــالص، اإليمـــان الحـــق، واإل.. الســـطحي، اإليمـــان الزايـــف اللـــي مـــش بيقـــود للخـــالص

   .اإليمان الصخرة
  

محتـــاجين نـــدرك إنـــه كـــان فـــي نـــاس فـــي القـــرن األول فـــاكرين إنهـــم . ده التنـــاقض اللـــي محتـــاجين نشـــوفه
  .كانوا مخدوعين. مؤمنين بيسوع، وٕايمانهم ده ما قادهمش للخالص

  
مقتنـع إن جمـوع مـن النـاس اللـي فـي الكنـايس أنـا . أنا مقتنع إن ده لسه حقيقـي فـي القـرن الواحـد وعشـرين

جمـوع نــاس هـا يتصــدموا فـي يـوم مــن األيـام لمــا يسـوع ييقــول . دلـوقتي مـا عنــدهمش إيمـان يقــود للخـالص
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ولــو ده الحــال، يبقــى محتــاجين نســأل نفــس الســؤال اللــي النــاس فــي . ٧لهــم كــالم زي اللــي قالــه فــي متــى 
إزاي نعــرف إن كــان إيماننــا حقيقــي؟ : "بيســألوا.. كــانوا مــرتبكينالنــاس  .رســالة يوحنــا األولــى كــانوا بيســألوه

  "إزاي نعرف إننا مش ها نكون مهرطقين بننكر الحق بعد كام يوم؟ إزاي نعرف إن اللي جوانا ده حقيقي؟
  

ـــا نقـــدر نعـــرف فعـــ ـــي عـــايز . الً الرســـالة دي اتكتبـــت علشـــان تشـــجع المـــؤمنين، علشـــان تـــوريهم إنن وده الل
أدعــوكم . خلونــا ناخــد جولــة ســريعة. دمها لنــاأوريكــم الثقــة اللــي رســالة يوحنــا األولــى بتقــعــايز . أوريهــولكم

  .كل ما تقروها ومشتقاتها "نعرف"تحطوا دايرة على كلمة 
  

ِإْن : َوِبهـــَذا َنْعـــِرُف َأنَنـــا َقـــْد َعَرْفَنـــاهُ ٣. "أهـــه مـــرتين".. َوِبهـــَذا َنْعـــِرُف َأنَنـــا َقـــْد َعَرْفَنـــاهُ ٣"، ٣: ٢يوحنـــا األولـــى 
ــا َمــْن ٥. َوُهــَو َال َيْحَفــُظ َوَصــاَياُه، َفهُــَو َكــاِذٌب َوَلــْيَس اْلَحــق ِفيــهِ » َقــْد َعَرْفتُــهُ «: َمــْن َقــالَ ٤. َحِفْظَنــا َوَصــاَياهُ  َوَأم

لَـْت َمَحبـُة اهللاِ  ا ِفي هَذا قَـْد َتَكمَنـا ِفيـهِ . َحِفَظ َكِلَمَتُه، َفَحقـُه : َقـالَ  َمـنْ ٦: ِبهـَذا َنْعـِرُف َأنـُه ثَابِـٌت ِفيـِه َيْنَبِغـي َأنِإن
  ".َكَما َسَلَك َذاَك هَكَذا َيْسُلُك ُهَو َأْيًضا

  
ِمنــا َخَرُجــوا، لِكــنُهْم َلــْم َيُكوُنــوا ِمنــا، َألنهُــْم َلــْو ١٩: "تكملــة الجــزء اللــي قرينــاه مــن شــوية ١٩: ٢يوحنــا األولــى 

ـا َأْنـتُْم َفَلُكـْم َمْسـَحٌة ِمـَن اْلقُـدوِس َوَتْعَلُمـوَن ٢٠. ْن ِلُيْظَهُروا َأنُهْم َلْيُسـوا َجِمـيُعُهْم ِمنـالكِ . َكاُنوا ِمنا َلَبُقوا َمَعَنا َوَأم
  ".ٍب َلْيَس ِمَن اْلَحق َلْم َأْكُتْب ِإَلْيُكْم َألنُكْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن اْلَحق، َبْل َألنُكْم َتْعَلُموَنُه، َوَأن ُكل َكذِ ٢١. ُكل َشْيءٍ 

  
  " .ِإْن َعِلْمُتْم َأنُه َبار ُهَو، َفاْعَلُموا َأن ُكل َمْن َيْصَنُع اْلِبر َمْوُلوٌد ِمْنهُ ٢٩: "يقول ٢٩وعدد 

ِمـَن اِهللا، َوَكـَذا َمـْن َال ُيِحـب  ُكل َمْن َال َيْفَعـُل اْلبِـر َفلَـْيَس : ِبهَذا َأْوَالُد اِهللا َظاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِليَس ١٠"، ١٠: ٣
  ".َأَخاهُ 

َمْن َال ُيِحـب َأَخـاُه َيْبـَق ِفـي . َنْحُن َنْعَلُم َأنَنا َقِد اْنَتَقْلَنا ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياِة، َألنَنا ُنِحب اِإلْخَوةَ ١٤"، ١٤: ٣
َنْفٍس، َوَأْنـُتْم َتْعَلُمـوَن َأن ُكـل َقاتِـِل َنْفـٍس لَـْيَس لَـُه َحَيـاٌة َأَبِديـٌة ثَاِبتَـٌة  ُكل َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو َقاِتلُ ١٥ .اْلَمْوِت 

  ".ِفيهِ 
َألنـــُه ِإْن َالَمْتَنـــا ُقُلوُبَنـــا َفـــاُهللا َأْعَظـــُم ِمـــْن ٢٠. َوِبهـــَذا َنْعـــِرُف َأنَنـــا ِمـــَن اْلَحـــق َوُنَســـكُن ُقُلوَبَنـــا ُقداَمـــهُ ١٩"، ١٩: ٣
  ".ُلوِبَنا، َوَيْعَلُم ُكل َشْيءٍ قُ 
  

  ".َوَمْن َال ُيِحب َلْم َيْعِرِف اَهللا، َألن اَهللا َمَحبةٌ ٨"، ٨: ٤ونشوف في يوحنا األولى 
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  ".َأنُه َقْد َأْعَطاَنا ِمْن ُروِحهِ : ِبهَذا َنْعِرُف َأنَنا َنْثُبُت ِفيِه َوُهَو ِفيَنا١٣"، ١٣: ٤
  " .ِإَذا َأْحَبْبَنا اَهللا َوَحِفْظَنا َوَصاَياهُ : ِرُف َأنَنا ُنِحب َأْوَالَد اهللاِ ِبهَذا َنعْ ٢"، ٢: ٥

ــُتُم اْلُمــْؤِمِنيَن ١٣: "يقــول الفكــرة األساســية للرســالة بالكامــل ١٣: ٥وفــي نهايــة الرســالة،  ــْيُكْم، َأْن َكَتْبــُت هــَذا ِإَل
َنْعَلُم َأن ُكل َمـْن ُوِلـَد ِمـَن اِهللا َال ُيْخِطـُئ، َبـِل ١٨) ١٨عدد ... (َحَياًة َأَبِديةً  ِباْسِم اْبِن اِهللا، ِلَكْي َتْعَلُموا َأن َلُكمْ 

ـــهُ  يُر َال َيَمس ـــر ـــْد ُوِضـــَع ِفـــي ١٩. اْلَمْوُلـــوُد ِمـــَن اِهللا َيْحَفـــُظ َنْفَســـُه، َوالش ـــُم َأنَنـــا َنْحـــُن ِمـــَن اِهللا، َواْلَعـــاَلَم ُكلـــُه َق َنْعَل
يرِ  ر٢٠. الش اْبَن اِهللا َقْد َجاَء َوَأْعَطاَنا َبِصيَرًة ِلَنْعِرَف اْلَحق َوَنْعَلُم َأن."  

  
. واضـح إن يوحنـا عايزنـا نعـرف حاجـة. مـرة مختلفـة اتـذكر العلـم أو المعرفـة ٢٦شفتوا كام مرة؟ أكثر من 

الثقـة فكـرة شـايعة . ارفيناحنا عـ.. اهللا عارف.. أنت يمكن عارفين وعارفين، دلوقتي احنا عارفين وعارفين
  .يوحنا بيكتب لناس علشان يعرفوا إن ليهم حياة أبدية. في الرسالة دي

  
تقـدر تكـون متـيقن . الخـالص األبـدي ده واقـع ..يقـين الخـالص ..ده الحـق اللـي أتمنـى تشـوفوه مـن البدايـة

منـى فـي النهايـة مـش قاعـدين بنت". حـزر"احنـا مـش بنلعـب . تقدر تعرف إن ليك حياة أبدية. من الخالص
  .أنت تقدر تتيقن إن ليك حياة أبدية. كل حاجة تبقى كويسة

  
ُكــل َمــا ُيْعِطيِنــي اآلُب َفــِإَلي ُيْقِبــُل َوَمــْن ُيْقِبــْل ِإَلــي َال : "لمــا قــال ٣٧: ٦قــال نفــس الشــيء فــي يوحنــا  يســوع

. يقـول الكاتـب إن لينـا يقـين الرجـاء ١١: ٦ن عبـرانيي وفـي". َبْل ُأِقيُمُه ِفـي اْلَيـْوِم اَألِخيـرِ .... اُأْخِرْجُه َخاِرجً 
  .نقدر نعرف إن لينا خالص أبدي. نقدر يكون لينا يقين بخالصنا

  
لكــن أنــا مــش هــا أســتخدم ". اللــي نــال الخــالص مــرة، نالــه لألبــد: "نــا يفكــر فــي التعبيــر الشــايعهالــبعض 

ر ده بيفــــتح البــــاب لكثيــــر مــــن األفكــــار التعبيــــ. التعبيــــر ده وال تعبيــــرات مماثلــــة، ألنــــه مــــش تعبيــــر كتــــابي
 ".طالمـا صــليت الصـالة دي، يبقـى أنــا خلصـت لألبــد: "أولهــا الفكـرة اللـي بتيجــي ببالنـا. والتطبيقـات الغلـط

طالما عملت كذا، يبقـى أنـا فـي .. خالص. "الخالص حصرًيا على حاجة عملناها في وقت ماوده بيركز 
  .نالكن مش ده اللي الكتاب بيعلمه ل". التمام
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زي مــا شــفنا مــع بعــض، الكتــاب بيعلمنــا إن الخــالص بيبــدأ فــي لحظــة مــن الــزمن بنتولــد فيهــا مــن جديــد، 
ـــاة ـــة .. بنتنقـــل فيهـــا مـــن المـــوت للحي ويبتـــدي يظهـــر ثمـــر . بننمـــو أثنائهـــا فـــي المســـيحلكـــن ده بيبـــدأ عملي

  .وها ييجي يوم يكتمل فيه خالصنا. خالصنا
  

بتقلــل مــن الصــورة الكاملــة للخــالص اللــي بنشــوفها فــي " ، نالــه لألبــداللــي نــال الخــالص مــرة"بالتــالي فكــرة 
لمـــا بـــتخلص، .. الحـــق إنـــك لمـــا بتنـــال الخـــالص، لمـــا بتتولـــد مـــن جديـــد، بتتولـــد مـــن جديـــد لألبـــد. الكتـــاب

  .لما تخلص مش ها تبعد، مش ها تضل.. يقين الخالص ده واقع ممكن. بتخلص لألبد
  

إن النــاس اللــي انشــقوا عــن الكنيســة بعــدوا ألنهــم  ٢ولــى اصــحاح علشــان كــده يقــول يوحنــا فــي رســالته األ
يمكن في وقت من األوقات عملوا حاجة شكلها خالصي، لكـن عمـرهم مـا نـالوا . عمرهم ما نالوا الخالص

  .علشان كده بعدوا عنا ألنهم عمرهم ما كانوا منا. عمرهم ما اتولدوا من جديد. الً الخالص فع
  

" كـده إننـا مضــطرين نسـتنى للنهايـة علشـان نعــرف احنـا نلنـا الخــالص وال أل؟هـل معنــى : "ده يطـرح سـؤال
لكـن المثيـر فـي . رسالة يوحنا األولى بتعلمنا إننا نقدر نحظى بيقين الخالص يوم بيوم، لحظـة بلحظـة. أل

صــورة يقــين الخــالص هنــا هــي إنهــا مــش الصــورة اللــي ممكــن تيجــي فــي بــالكوا وأنتــوا بتفكــروا فــي يقــين 
  .الخالص

  
  .أساسات خاطئة لليقينخلونا األول نشوف 

  
. ده مـا يـديكش يقـين بـالخالص.. كونك إنسان طيب، أمين، لطيـف، محتـرم. أسلوب حياة أخالقي •

نـــاس محترمــة مـــع . هم والء ولطـــف تجــاه الكــل، مـــا عــدا اهللادالواقــع بيقــول إن فـــي نــاس كثيـــر عنــ
لهمــــش يقــــين بــــالخالص، ومــــش  نــــاس كثيــــر كويســــين وأخالقيــــين، لكــــن مــــا. الكــــل، مــــا عــــدا اهللا

 .المفروض يكون لهم يقين بالخالص
  

وده ألنـك ممكـن . ينفـع تعـرف كـل وقـائع البشـارة، لكـن مـا يكـونلكش يقـين بـالخالص. معرفة عقليـة •
. حتــى الشــياطين بتــؤمن. تعــرف كــل الوقــائع اللــي فــي البشــارة، مــن غيــر مــا تكــون نلــت الخــالص
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تـــالي المعرفـــة العقليـــة وحـــدها مـــا تكفـــيش لتكـــوين يقـــين بال. الشـــياطين عـــارفين الحاجـــات دي كلهـــا
 .بالخالص

  
. لــيهم شــكل تقــوى لكــنهم بينكــروا قوتهــاتــتكلم عــن نــاس  ٥: ٣تيموثــاوس الثانيــة . االنخــراط الــديني •

أعزائـي، تقـدروا تقضـوا كـل يـوم حـد مـن حيـاتكم فـي . ديانتهم فارغـة. بينكروا قوة التقوى في حياتهم
ومـا يـنفعش يكـون يقـين خالصـكم مبنـي علـى حضـور . م يقـين بـالخالصالكنيسة، وما يكـونش لـيك

 . الكنيسة
  

دي الصـــورة اللـــي . ممكـــن جـــًدا قســـيس كنيســـة مـــا يكـــونش ليـــه معرفـــة بالمســـيح. الخدمـــة النشـــطة •
اْسـِمَك َصـَنْعَنا َيا َرب َيا َرب َأَلْيَس ِباْسِمَك تََنبْأَنـا َوِباْسـِمَك َأْخَرْجَنـا َشـَياِطيَن َوبِ : "٧بنشوفها في متى 

ممكـن جـًدا حـد " !اْذَهُبـوا َعنـي َيـا فَـاِعِلي اِإلثْـمِ ! ِإني َلْم َأْعِرْفُكْم قَـط : َفِحيَنِئٍذ ُأَصرُح َلُهمْ  ُقواٍت َكِثيَرًة؟
 .لكن ده مش أساس ليقين الخالص.. يكون قائد روحي، الناس بتطلع له

  
ده أكيــد معنــاه إن لــي . باتضــايق لمــا باعمــل حاجــة غلــطأنــا : "أحياًنــا النــاس يقولــوا. ضــمير مــذنب •

احنــا عايشــين فــي مجتمــع . إيــه يعنــي؟ الكــل بيتضــايقوا لمــا يعملــوا حاجــة غلــط". يقــين بــالخالص
علــم الــنفس مشــغول تماًمــا بــإزاي نتغلــب علــى اإلحســاس بالــذنب اللــي . محكــوم باإلحســاس بالــذنب

أنــا حاســس : "احنــا اعتنقنــا فكــرة.. طمح ليهــاولألســف دي المســيحية اللــي معظمنــا بــي. حاســين بيــه
بقـت مسـيحية ". يبقى محتـاج أعمـل حاجـة علشـان أصـلح حيـاتي وأغطـي علـى الـذنب ده.. بالذنب

متمحــورة حــوالين الــذات، بنحــاول نتغلــب علــى الــذنب لوحــدنا، فــي حــين إن المســيح بيتغلــب علــى 
ك المـــذنب مــش بيمنحـــك يقـــين المهــم دلـــوقتي إن ضــمير  .لكـــن دي وعظــة تانيـــة. الــذنب نيابـــة عنــا

 .كونك بتتضايق لما تعمل حاجة غلط مش كافي. بالخالص
  

لـو اعتقـادك إنـك مـؤمن برضـه، إيـه يعنـي؟ ". أعتقـد إنـي مـؤمن: "البعض بيقولوا. التفكير اإليجابي •
طالمــا مقتنــع إنــك مــؤمن يبقــى . ، يبقــى مــافيش حاجــة اســمها خــداع روحــيالً معنــاه إنــك مــؤمن فعــ

فـــي الواقـــع، الكتـــاب بيعلمنـــا إن العـــدو بيعمـــي . مـــش ده اللـــي الكتـــاب بيعلمـــه لنـــا ..أنـــت تمـــام؟ أل
العـــدو بيحـــاول يقنـــع النـــاس إنهـــم مســـيحيين مـــؤمنين، فـــي حـــين إنهـــم مـــش . أذهـــان غيـــر المـــؤمنين

 .التفكير اإليجابي مش أساس ليقين الخالص. الً مؤمنين فع
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إزاي تعـــرف إنـــك نلـــت : "لـــبعض بيســـألواا. قـــرار ماضـــي.. آِخـــر نقطـــة، وأتمنـــى تركـــزوا معايـــا فيهـــا •

أنــا فــاكر يــوم مــا أتقــدمت للمنبــر، : "وتكــون اإلجابــة" الخــالص؟ إزاي تعــرف إنــك ليــك حيــاة أبديــة؟
أنا هنا مش بـاقول إنـك لـو فـاكر  ".أنا فاكر الوقت ده كويس. يومها صليت صالة، ومضيت تعهد

ــــتش الخــــالص ــــاقو . الزمــــان والمكــــان للحــــدث ده، يبقــــى مــــا نل ــــين لكــــن ب ل إن ده مــــش أســــاس ليق
 . الخالص

  
 ٣٠أعزائــي، فــي نــاس طلعــوا منــابر، مضــوا تعهــدات، صــلوا، اتعمــدوا، وفضــلوا أعضــاء فــي كنــايس لمــدة 

أنــت ينفــع تعمــل الحاجــات دي . دي الصــورة اللــي بنشــوفها هنــا. ســنة مــن غيــر مــا يعرفــوا المســيح خــالص
يكـون لـك معرفـة، تـدين، .. نسـان كـويس محتـرمتكـون إ: بنفـع تعـيش حيـاة أخالقيـة. كلها بعيد عن المسـيح

تقــدر تعمــل الحاجــات دي كلهــا .. خدمــة نشــطة، ضــمير مــذنب، تفكيــر إيجــابي، قــرار آخدتــه فــي الماضــي
  .بعيد عن المسيح

  
المســـيح هـــو الجـــوهر فـــي . إن المســـيح هـــو جـــوهر يقيننـــا بـــالخالصهـــو لكـــن اللـــي عـــايز أوريهـــولكم هنـــا 

ترمــــوا األساســــات الغلــــط دي علــــى جنــــب، وتحطــــوا رجــــاءكم فــــي  علشــــان كــــده أرجــــو إنكــــم. الصــــورة دي
  . الثالثة الصح حسب رسالة يوحنا األولى األساسات

  
أنـا مـدرك إن فـي نـاس آمنـوا بالمسـيح يخلصـهم، . باصـلي نوصـل لتـوازن.. أنـا هنـا باحـاول نوصـل لتـوازن

قلـوب النـاس دي احسـاس بعـدم آِخـر حاجـة أتمنـى أعملهـا إنـي أجيـب ل. اعتنقوا البشارة، واتولدوا من جديد
  .فعايز أشجعكم .األمان، في حين اللي المفروض يسود هو األمان

  
ــا فــي  ..بنــاء علــى الصــورة اللــي شــفناها مــع بعــض فــي نفــس الوقــت، ضــمننا نــاس إيمــانهم ســطحي، غالًب

آِخــر حاجــة ممكــن أعملهــا إنــي أشــجعكم . فــاكرين إن كــل حاجــة تمــام، وهــم عمــرهم مــا اتولــدوا مــن جديــد
األمــر أهــم مــن ". كــل حاجــة مــش تمــام".. ".كــل حاجــة تمــام: "اســتحالة أقــول لكــم. تفضــلوا فــي الحالــة دي

آِخـر حاجـة أتمناهـا إنـك تحـس باألمـان فـي . الزم تتولد من جديـد.. اتولد من جديد. إنك تسيبه زي ما هو
  .مكانك
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ويطبهــا فــي  الة يوحنــا األولــىرســكلمتــه فــي إن روح اهللا ياخــد .. إزاي أعمــل االتنــين؟ ده اللــي باصــلي لــه
باصلي إنـه يجلـب إحسـاس بأمـان للـي محتـاج إحسـاس . قلب كل واحد بيسمع الكالم ده بشكل حق وسليم

  . وٕانه يجلب إحساس بعدم األمان للي محتاج إحساس بعدم أمان.. باألمان
  

. ب فـي األمـر دهبنتجـر كلنـا . أمر تاني أحذركم منه واحنا بنتكلم عن أساسات الخالص في الوقـت الجـاي
الحــد ده . "ممكــن مــن العيلــة، مــن معارفــك.." أنــا أعــرف حــد: "لمــا نفكــر فــي الموضــوع ده، يجــي فــي بالنــا

" نـــال الخـــالص؟ الً هـــل فعـــ.. ي مـــش أويتبعيـــة المســـيح لمـــا كـــان صـــغير، بـــس حياتـــه دلـــوقت’ قـــرار‘أخـــد 
. هـي إنـك تفكـر فـي حـد تـاني أسوأ حاجـة ممكـن تعملهـا فـي الـدقايق الجايـة. ونبتدي نفكر في ناس تانيين

  جرب نفسك، هل أنت من اإليمان؟.. وتمتحن نفسك ٥: ١٣أشجعك تنفذ كورنثوس الثانية 
  

  .األساسات السليمة لليقين
مهــم نــدرك واحنــا بنــتكلم علــى أساســات اليقــين، إننــا . ملحوظــة جانبيــة هنــا قبــل مــا نشــوف أول األساســات

سـؤالنا . ٣ده بالفعـل فـي المـيالد الجديـد فـي يوحنـا  ا األمـراحنـا شـفن. مش بنتكلم عن إزاي تنـال الخـالص
إزاي تتأكـد إن  إزاي تتأكـد إنـك نلـت الخـالص؟: "سؤالنا" إزاي تنول الخالص؟: "مش سؤالنا.. هنا مختلف

دي مـش حاجـات محتـاجين نعملهـا علشـان ننـال .. بالتـالي لمـا نـبص علـى الـنقط الجايـة "ليك حيـاة أبديـة؟
احنــا بنــتكلم عــن اليقــين اللــي يســاعدنا نعــرف إن خالصــنا . حاجــات تتعمــل List " لســته"مــش . الخــالص

خلونـــا نشــوف األساســات دي، وٕازاي المســـيح بيتخلــل واحــد واحـــد  .مولـــودين مــن جديــد الً حقيقــي، إننــا فعــ
  .فيها

  
شـفنا فـي رسـالة يوحنـا األولـى مجموعـة بتنشـق . الحق الحاضر للمسيح في حياتكاألساس األول هو  -١

روح "ونشـوف فـي الرسـالة . اإليمـان بالمسـيح، وبيلغـوا بشـارة اإلنجيـل بإنكـارهم شـخص وعمـل المسـيحعن 
الحـــق اللـــي بيختبـــر األرواح ويعـــرف إيـــه أرواح . ٦: ٥، ومـــرة فـــي ٦: ٤مـــرة فـــي . بيتـــذكر مـــرتين" الحـــق

  .تعاليم الضالل وتعاليم الحق.. الضالل وأرواح الحق
  

واحنــا بنفكـــر فــي كـــل .. ونختبـــر نفوســنا واحنــا بنفكـــر فــي حياتنــا .كــل حاجــة بتـــدور حــوالين حــق المســـيح
كيـــف " List تـــاني، دي مـــش لســـته. عـــايز نحـــط قـــدامنا ســـؤالين نفكـــر فـــيهمأســـاس مـــن األساســـات دي، 

  . لما نفكر في األسئلة دي، ها تجلب لنا يقين بالخالص. لكنها أسئلة محتاجين نفكر فيها"! تخلص
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خلونــا نشــوف ده " هــل أنــا مــؤمن بالمســيح فقــط لخالصــي؟. "بحــق المســيحالســؤال األول، وهــو متعلــق  -أ

نشـوف األمـر ده  ١عـدد  ٥فـي إصـحاح هل أنا مـؤمن بالمسـيح فقـط لخالصـي؟ . في رسالة يوحنا األولى
  .تقدروا تكتبوا الشواهد الجاية، ألن زي ما قلت األفكار في يوحنا األولى مش مترتبة. كأوضح ما يكون

  
  " .ُكل َمْن ُيْؤِمُن َأن َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهللاِ ١"، ١ :٥يوحنا األولى 

  
أنـتم مـؤمنين .. "َكَتْبُت هَذا ِإَلْيُكْم، َأْنُتُم اْلُمْؤِمِنيَن ِباْسِم اْبِن اِهللا، ِلَكْي َتْعَلُموا َأن َلُكـْم َحَيـاًة َأَبِديـةً ١٣: "١٣عدد 

  .منين بالمسيحأنتم مؤ .. باسم ابن اهللا
٢  
لـــو أنكـــرت " .ُكـــل َمـــْن ُيْنِكـــُر االْبـــَن َلـــْيَس َلـــُه اآلُب َأْيًضـــا، َوَمـــْن َيْعتَـــِرُف ِبـــاالْبِن َفَلـــُه اآلُب َأْيًضـــا٢٣"، ٢٣: 

  . أي حد بينكر شخص وعمل المسيح مالوش يقين الخالص. المسيح، يبقى ليس لك اآلب
  

  ".َيُسوَع ُهَو اْبُن اِهللا، َفاُهللا َيْثُبُت ِفيِه َوُهَو ِفي اهللاِ  َمِن اْعَتَرَف َأن ١٥"، ١٥: ٤نفس الشيء في 
  

كـــل شــيء بيـــدور حـــوالين . التركيــز علـــى أســاس خالصـــنا، البشـــارة اللــي اتكلمنـــا عنهــا.. دي الصــورة هنـــا
اهللا أرسل ابنه يسوع المسـيح، اإللـه فـي الجسـد، علشـان يحمـل غضـب اهللا تجـاه ". المسيح، شخصه وعمله

كـــل شـــيء بيـــدور .. ده جـــوهر البشـــارة. "علـــى الصـــليب، ويظهـــر قوتـــه علـــى الخطيـــة فـــي القيامـــة الخطيـــة
  .حوالين المسيح

  
سـتمر فـي نلمـا بنتولـد مـن جديـد، مـش بهـو هـل بتـؤمن بالمسـيح فقـط لخالصـك؟ فالسؤال اللـي يتسـأل هنـا 

.. ا بنـؤمن بالمسـيح وحـدهلكـن احنـ .٢ده اللي الناس أدعوه في يوحنا األولى . حياتنا ونسيب المسيح ورانا
  .المسيح وحده للخالص. حاجة تاني+ مش المسيح 

  
لـو مــش بتــؤمن بالمســيح، اإللــه الكامـل، اإلنســان الكامــل، لــو مــش بتـؤمن إنــه جــه وعمــل عملــه الخالصــي 

يوحنــا قالهــا . لــو ده مــش جــوهر هويتــك، يبقــى مــالكش يقــين بــالخالص.. علــى الصــليب وقــام مــن المــوت
  ".ْن ُيْؤِمُن َأن َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهللاِ ُكل مَ : "ببساطة
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فـي المسـيح  ثابـتهـل أنـا في المسيح وحـده لخالصـي؟  ثابتهل أنا . السؤال الثاني ييجي من األول -ب

حتـى الشـياطين . وحده لخالصي؟ هنا أفكركم إن صورة يقـين الخـالص هـي أكثـر مـن مجـرد معرفـة عقليـة
أكيــد اإليمــان بالمســيح خالصــي ليقــين . فواضــح إن األمــر أكبــر مــن كــده. المســيح هــو ابــن اهللا بيؤمنــوا إن

  في المسيح لخالصي؟ ثابتهل أنا .. الخالص، لكن كمان
  

، بــس علشــان ٣و ٢هــا نركــز علــى أعــداد . أعــداد ٣، أول ١خلونــا نشــوف ده مــن رســالة يوحنــا األولــى 
َالــِذي َكــاَن ِمــَن اْلَبــْدِء، الــِذي َســِمْعَناُه، الــِذي َرَأْيَنــاُه ١: "ويقــولمــن هنــا يبتــدي يوحنــا رســالته . نشــوف الســياق

َفــِإن اْلَحَيــاَة ٢" :بعــدها يــتكلم علــى المســيح" .ِبُعُيوِنَنــا، الــِذي َشــاَهْدَناُه، َوَلَمَســْتُه َأْيــِديَنا، ِمــْن ِجَهــِة َكِلَمــِة اْلَحَيــاةِ 
ـــا َوَنْشـــ ـــْد َرَأْيَن ـــاُأْظِهـــَرْت، َوَق ـــَد اآلِب َوُأْظِهـــَرْت َلَن ـــْت ِعْن ـــِة الِتـــي َكاَن ـــاِة اَألَبِدي ـــُرُكْم ِباْلَحَي ـــاُه ٣. َهُد َوُنْخِب الـــِذي َرَأْيَن

ـا َشـِرَكتَُنا َنْحـُن َفِهـَي َمـَع اآلِب َوَمـَع اْبنِـ. َوَسِمْعَناُه ُنْخِبُرُكْم ِبِه، ِلَكـْي َيُكـوَن َلُكـْم َأْيًضـا َشـِرَكٌة َمَعَنـا ِه َيُسـوَع َوَأم
  ".اْلَمِسيحِ 

  
ر أوضـح ونشـوف األمـ. الحياة األبدية مؤسسة على الشركة مـع اآلب واالبـن. يوحنا هنا يتكلم عن الشركة

َوَنْحـُن ١٤. َأنـُه قَـْد َأْعَطاَنـا ِمـْن ُروِحـهِ : ِبهَذا َنْعِرُف َأنَنـا َنْثُبـُت ِفيـِه َوُهـَو ِفيَنـا: "١٣عدد  ٤كمان في اصحاح 
َمـِن اْعتَـَرَف َأن َيُسـوَع ُهـَو اْبـُن اِهللا، َفـاُهللا َيْثُبـُت ١٥. َنا َوَنْشَهُد َأن اآلَب َقْد َأْرَسَل االْبَن ُمَخلًصا ِلْلَعـاَلمِ َقْد َنَظرْ 

   ".ِفيِه َوُهَو ِفي اهللاِ 
  

ه عــايز أوريكــم ليــ. هــي دي الحيــاة األبديــة. مــع اآلب واالبــن ةالشــرك.. الصــورة هنــا هــي مشــاركة الحيــاة
ت إزاي أعــرف إنــي نلــ"الخطــر فــي إننــا نســأل . األمــر ده مهــم جــًدا لمــا األمــر يتعلــق بفهــم يقــين الخــالص

إزاي أضــمن التــذكرة الصــح للســما؟ إزاي أضــمن أعــدي البوابــات؟ أنــا ": بفكــر، هــو إننــا بنســأله "الخــالص؟
هـا أعمــل . ةفلـو محتـاج أصـلي الصــالة دي، هـا أعمـل كـده علشــان آخـد التـذكر . عـايز أضـمن بـس أعــدي

  ".بس إديني التذكرة.. ها أكرر أي كالم وراك. أي حاجة تطلبها مني
  

تيجـي للمسـيح، . ، مـش اهللا نفسـهمركز على عطايـا اهللاكده من البداية مشكلة التفكير ده إن فهمنا للبشارة 
بتيجــي أنــت .. لكــن ل. تيجــي للمســيح، تنــال كــذا وكــذا. تيجــي للمســيح، تنــال غفــران للخطايــا. تنــال الســما

  .للمسيح علشان تنال اهللا
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محتاجين اهللا، وكل الحاجات اللي بتفـيض مـن . احنا عايزين اهللا. اللي بيؤمنوا بالمسيح بيتصالحوا مع اهللا

مـش . .لكن الواقع إني مش ها ينفـع أدخـل السـما وأقـف قـدام اهللا لـو مـا أعـرفش اهللا. السما والمغفرة: عنده
الحيــاة األبديــة مــش حاجــة هــا تحصــل فــي . لــو اهللا مــش فيــك وأنــت فيــه، لــو مــش مشــاركه حياتــك هــا ينفــع
هو بيحيـا فينـا، . احنا لينا شركة مع اآلب واالبن دلوقتي. شكًرا للرب إن الحياة األبدية دلوقتي.. المستقبل

  .ساكنين فيه.. واحنا بنحيا فيه
  

لكــن فــي الواقــع، المســيح مــا مــاتش . صــليب عشــانناأيــوه خالصــنا معتمــد علــى اللــي المســيح عملــه علــى ال
إنمـــا المســيح بيشـــاركنا حياتنــا، لحظـــة . عنــا علـــى الصــليب، وبعـــدها ســابنا نكمـــل حياتنــا المســـيحية وحــدنا

  . يقين الخالص بييجي من مشاركة الحياة مع اهللا. بلحظة ويوم بيوم
  

! ماضـي علشـان تكـون مصـدر يقينـكغلـط إنـك تـدور علـى حاجـة عملتهـا فـي ال اً شايفين دلوقتي ليه أساسـ
، "أنـت حـي؟: "لمـا حـد يسـألك. عالقة معاك، والعالقة دي مسـتمرة المهم اللي المسيح عمله لما دخل.. أل

أنــت مــش محتــاج تقــدم لحــد ". أنــت شــايف إيــه؟ أنــا قــدامك أهــه: "هــل بتــدي لــه تــاريخ مــيالدك؟ وال بتســأله
  :)ا تثبت ده يكفي تبتسم، ه. تاريخ ميالدك علشان نثبت إنك حي

  
مـــش بـــس . ده يقـــين خالصـــنا. هـــو بيحيـــا فينـــا واحنـــا بنحيـــا فيـــه.. احنـــا أحيـــاء فـــي اهللا. دي الصـــورة هنـــا

ده معنـــاه إنــك لـــو صــليت صـــالة . اإليمــان بالمســـيح لخالصــنا، لكـــن كمــان الثبـــات فــي المســـيح لخالصــنا
  .ش يقين بالخالصللخالص وعشت حياة مالهاش عالقة بالشركة مع اهللا، يبقى حسب الكتاب مالك

  
لـو مـافيش شـركة حيـاة مـع اهللا وأنـت لسـه ميـت فـي . مش بنتكلم عن كيفيـة الخـالص أفكركم تاني هنا إننا

هـل أنـا : "اسـأل نفسـك. ده أحد الطرق اللي تتـيقن بيهـا مـن خالصـك. خطاياك، يبقى محتاج تبقى حي هللا
 وأنا فيه؟ثابت في اهللا؟ هل باشارك حياتي مع اهللا؟ هل اهللا بيحيا في"  

  
نــا لحظــة بلحظــة نمــن هنــا يقي. عمــل المســيح الحاضــر فــي حياتــك، لليقــين ده يقودنــا لألســاس الثــاني -٢

  .عمل المسيح الحاضر في حياتك. ويوم بيوم
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اهللا . ١٣: ٢إزاي تـتمم خالصـك زي مـا شـفنا فـي فيلبـي .. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عـن أعمـال الخـالص
ين الخـــالص مـــش مبنـــي علـــى أدائـــك ويقـــ. اهللا هـــو اللـــي بيعمـــل فينـــا. خالصـــنا نـــتمم ويمكننـــابيعمـــل فينـــا 

  .االختالف هنا مهم أوي. لمسيح، إنما على أداء المسيح فيكل
  
تبقـــى حياتـــك كويســـة لـــو عملـــت أحســـن مـــا عنـــدك، هـــا . لمســـيحين الخـــالص مـــش مبنـــي علـــى أدائـــك ليقـــ

  .الكتاب بيعلمه لنا لما نبص على األعداد ديمش ده اللي ! التالتين سنة الجاية وغالًبا ها تدخل السما
  

أداء المسـيح .. يقين الخالص مبني علـى عمـل المسـيح فينـا. إنما لما بنتمم خالصنا، فاهللا هو العامل فينا
  . خلونا نشوف سؤالين رسالة يوحنا األولى بتطرحهم عليناده، وبناء على ك. فينا

  
". الخـالص المبنـي علـى الطاعـة"رف ده ها يفـتح علينـا بـاب أنا عاهل أنا باطيع اللي المسيح بيقوله؟  -أ

وافتكـروا إن العمـل هـو . لكن أنـا هنـا محتـاج أوريكـم إزاي الطاعـة هـي جـزء مـن الصـورة الكاملـة للخـالص
  .كوننا بنتمم خالصنا، ده عمله. عمل المسيح فينا

  
ِإن اَهللا ُنــوٌر َوَلــْيَس ِفيــِه : اُه ِمْنــُه َوُنْخِبــُرُكْم ِبــهِ َوهــَذا ُهــَو اْلَخَبــُر الــِذي َســِمْعنَ ٥: "يقــول ٥: ١وحنــا األولــى يفــي 

َولِكـْن ِإْن َسـَلْكَنا ٧. ِإن َلَنـا َشـِرَكًة َمَعـُه َوَسـَلْكَنا ِفـي الظْلَمـِة، َنْكـِذُب َوَلْسـَنا َنْعَمـُل اْلَحـق : ِإْن ُقْلَنـا٦. ُظْلَمٌة اْلَبتةَ 
، َفَلَنـــا َشـــِرَكٌة َبْعِضـــَنا َمـــَع َبْعـــٍض، َوَدُم َيُســـوَع اْلَمِســـيِح اْبِنـــِه ُيَطهُرَنـــا ِمـــْن ُكـــل ِفـــي النـــوِر َكَمـــا ُهـــَو ِفـــي النـــورِ 

  ".َخِطيةٍ 
  

ودي مـش حاجــة . لـو ماشـي فــي الظلمـة وبتــدعي إنـك تعــرف النـور، وأنـت مــش شـايفه، يبقــى أنـت بتكــذب
ِإْن : َوِبهــَذا َنْعــِرُف َأنَنــا َقــْد َعَرْفَنــاهُ ٣" :٣يوحنــا يقــول ده بقــوة فــي اإلصــحاح التــاني عــدد . تحــب تكــذب فيهــا

» َقــْد َعَرْفتُــهُ «: َمــْن َقــالَ ٤". عــايز تعــرف إنــت عارفــه وال أل؟ تعــرف مــن حفظــك لوصــاياه" .َحِفْظَنــا َوَصــاَياهُ 
   ".َوُهَو َال َيْحَفُظ َوَصاَياُه، َفُهَو َكاِذٌب َوَلْيَس اْلَحق ِفيهِ 

  
. ، لكن مش بـتحفظ وصـاياه، يبقـى بتكـذب"نا صليت صالة خالصية وأعرف اهللاأ"بتدعي إنك نعرف اهللا، 

ــُة اهللاِ ٥": ويكمــل يوحنــا. أنــت كــذاب.. بتكــذب ــْت َمَحب َل ــْد َتَكم ــُه، َفَحقــا ِفــي هــَذا َق ــَظ َكِلَمَت ــا َمــْن َحِف ِبهــَذا . َوَأم
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لـو مـش بتسـلك " .ِغي َأنُه َكَمـا َسـَلَك َذاَك هَكـَذا َيْسـُلُك ُهـَو َأْيًضـاِإنُه ثَاِبٌت ِفيِه َيْنبَ : َمْن َقالَ ٦: َنْعِرُف َأنَنا ِفيهِ 
  .ده اللي بيقوله هنا.. زي يسوع، يبقى يسوع مش فيك

  
طـب لـو أخطيـت األسـبوع اللـي فـات، : "أنا واثق إن بمجرد ما نقـول الكـالم ده، هـا ييجـي علـى بالنـا سـؤال

ُكـل َمـْن ُهـَو َمْولُـوٌد ِمـَن ٩: "تقـول إيـه ٩: ٣يوحنـا األولـى شـوف " هل ده معناه إني ماليش يقين الخـالص؟
ِبهـــَذا َأْوَالُد اِهللا ١٠. اِهللا َال َيْفَعـــُل َخِطيـــًة، َألن َزْرَعـــُه َيْثُبـــُت ِفيـــِه، َوَال َيْســـَتِطيُع َأْن ُيْخِطـــَئ َألنـــُه َمْوُلـــوٌد ِمـــَن اهللاِ 

  ".َال َيْفَعُل اْلِبر َفَلْيَس ِمَن اِهللا، َوَكَذا َمْن َال ُيِحب َأَخاهُ ُكل َمْن : َظاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِليَس 
  

لــو أنــا أخطيــت األســبوع اللــي فــات، هــل ده معنــاه إنــي مــاليش يقــين الخــالص؟ نشــكر .. ده يطــرح الســؤال
مــال هنــا يوحنــا مــش بيــتكلم عــن ك. خلــوني أوريكــم ده. هنــا ربنــا إن مــش ده اللــي يوحنــا األولــى بتعلمــه لنــا

ِإْن َسَلْكَنا ِفي النوِر َكَما ُهَو ِفي النوِر، َفَلَنا َشِرَكٌة َبْعِضـَنا َمـَع : "ييقول ٧في األصحاح األول عدد . مقدس
َخِطيـٌة  ِإنـُه لَـْيَس َلَنـا: ِإْن ُقْلَنـا٨": يكمـل ٨وفي عـدد  ".َبْعٍض، َوَدُم َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِنِه ُيَطهُرَنا ِمْن ُكل َخِطيةٍ 

ِإِن اْعَتَرْفَنـا ِبَخَطاَياَنـا َفهُـَو َأِمـيٌن َوَعـاِدٌل، َحتـى َيْغِفـَر َلَنـا َخَطاَياَنـا َوُيَطهَرَنـا ٩. ُنِضل َأْنُفَسَنا َولَـْيَس اْلَحـق ِفيَنـا
  ".َلْيَسْت ِفيَنا ِإنَنا َلْم ُنْخِطْئ َنْجَعْلُه َكاِذًبا، َوَكِلَمتُهُ : ِإْن ُقْلَنا١٠. ِمْن ُكل ِإْثمٍ 

  
يوحنا األولى مش بتعلمنا إنك بمجرد مـا تتولـد مـن جديـد، هـا . هنا يوحنا بيعترف إن الخطية لسه موجودة

قلنـا ده قبـل كـده لمـا اتكلمنـا عـن . مـش ده التعلـيم اللـي بنشـوفه هنـا. تختفي الخطية تماًما وهـا تبقـى كامـل
َيـا ١"، ١: ٢وده اللـس نشـوفه فـي يوحنـا األولـى  .ها ييجي يوم مش هـا يكـون فيـه خطيـة.. هدف خالصنا

 ".َوإِْن َأْخَطـــَأ َأَحـــٌد َفَلَنـــا َشـــِفيٌع ِعْنـــَد اآلِب، َيُســـوُع اْلَمِســـيُح اْلَبـــار . َأْوَالِدي، َأْكتُـــُب ِإَلـــْيُكْم هـــَذا ِلَكـــْي َال ُتْخِطُئـــوا
. قتهــا هــا نكــره الخطيــةبمعنــى آخــر، لمــا نخطــي واحنــا مولــودين مــن جديــد، واحنــا أتبــاع المســيح بجــد، و 

مــش بنكمــل فــي . بنشــوفها علــى حقيقتهــا ومــش بنكمــل انغمــاس فيهــا مــرة ورا التانيــة ورا التالتــة ورا الرابعــة
  .ولينا محامي بيغفر لنا خطايانا. والنور بيكشف خطيتنا. ألننا في النور ..الخطية

  
المسـيح جـه يتغلـب . أعمال الشرير اللي قريناه من شوية يتكلم عن كون المسيح جه يهدم ٣يوحنا األولى 
المســيح إدانــا . واحنــا لينــا المســيح جوانــا، بالتــالي مــش محتــاجين نكمــل نعــيش فــي الخطيــة. علــى الخطيــة

  .نصرة على الخطية
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أفكـرك .. أعزائي أتباع المسـيح، لـو فـي أي تلمـيح فـي حياتـك السـتمرار فـي خطيـة، تمسـك بخطيـة بتتكـرر
العـدو هـا يحـاول . بيمنحـك نصـرة. هـو منحنـا نصـرة علـى الخطيـة. طانإن المسيح جـه يـدمر أعمـال الشـي

ـــا بيتغلـــب علـــى الخطيـــة. يقنعـــك إنـــك مـــا تقـــدرش تتغلـــب علـــى الخطيـــة دي هـــو هـــزم . لكـــن المســـيح دايًم
   .الخطية

  
مـــش مـــن بـــاب كمـــال مقـــدس، إنمـــا هـــو . عمـــل المســـيح الحاضـــر فـــي حياتـــك هـــا يمكنـــك تطيـــع وصـــاياه

، ١٠ -٥: ٣صورة عدم االستمرار في الخطية اللي نشوفها في يوحنـا األولـى دي . باألحرى اتجاه مقدس
َنْعلَـُم َأن ُكـل ١٨. "كمان، اللي بتفكرنـا إن األمـر مـش معتمـد علـى أعمالنـا ١٨: ٥ونفس الشيء نشوفه في 

   ".شريُر َال َيَمسهُ َمْن ُوِلَد ِمَن اِهللا َال ُيْخِطُئ، َبِل اْلَمْوُلوُد ِمَن اِهللا َيْحَفُظ َنْفَسُه، َوال
  

أتمنى هنـا تشـوفوا الحجـم . كمل في الخطية ألن المسيح بيحفظك، بيحميكمش بت. اهللا بيحفظ المولود منه
ده أمـــر كبيـــر . مـــش وعظـــة وتعـــاليم نســـمعها ونـــروح.. هـــو مـــش مجـــرد نقـــاش الهـــوتي. المهـــول لألمـــر ده

.. عايشـين حياتنـا كمـا لـو كـان المسـيح مـش موجـودلكـن ألننا لو بندعي إننـا فـي اهللا، فـي المسـيح، .. جًدا
لــو عايشــين منغمســين فــي كــل أمــور العــالم، ومــع ذلــك بنــدعي إن المســيح غفــر لنــا كــل خطايانــا وٕاننــا هــا 

 ده بإننـا. لو منغمسين في كل خطايا العالم، يبقى احنا بنتعـدى علـى الخـالص اللـي بندعيـه.. نروح السما
المـوت، لكـن واضـح إنـه مـا يملكـش القـوة للتغلـب : قـب الخطيـةأكبر عوانقول إن المسيح قادر يتعامل مع 

ليــه القــوة والســلطان إنــه يتغلــب علــى  .فــي حــين إن ليــه القــوة دي.. علــى الخطيــة فــي حياتنــا بشــكل يــومي
  . بشكل يومي الخطية في حياتنا

  
رة، وشـفت بعـض اتكلمت مع عدد كبير من أعضاء كنيستنا الوقت اللي فـات واحنـا بنتأمـل موضـوع البشـا

. ، وشاركوني إزاي اهللا منحهم نصرة عظيمة على الخطية من خـالل بشـارة اإلنجيـلصراعاتهم مع الخطية
   .النصرة ليك تالقيها

  
ـــديك يقـــين  ـــى الخطيـــة، ويمكنـــك تطيعـــه، ده بي الجميـــل فـــي الموضـــوع إن لمـــا المســـيح بيمنحـــك نصـــرة عل

شـايفين ". وليـك قـوتي. أنـت لـي : "الخطيـة، بيفكـرككل مـرة المسـيح بيمنحـك نصـرة علـى  .بالخالص وقتها
عمــل المســيح الحاضــر فــي حياتنــا، مــش كمــال ... . جمــال اليقــين هنــا؟ ده حاجــة بنختبرهــا بصــورة يوميــة

وافتكـر، لـو مـش بتطيـع وصـايا اهللا، هـا يكـون يقينـك ضـعيف، ده إن كـان فـي  .مقـدس، لكـن اتجـاه مقـدس
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المســيح فــي حياتــك، يبقــى إزاي يكــون لــك يقــين المســيح؟ هــا  لــو بتتجاهــل عمــل. وده شــيء منطقــي. يقــين
  .نيجي لألمر ده بعد شوية

  
  اللي المسيح بيقوله؟  عهل أنا باطي :السؤال األول كان

: ٢يوحنـا األولـى . هنـا نشـوف األمـر بيبقـى أعمـقهل أنا باحب اللي المسيح بيحبـه؟ : السؤال الثاني -ب
َمـْن ُيِحـب َأَخـاُه ١٠. ي النـوِر َوُهـَو ُيـْبِغُض َأَخـاُه، َفهُـَو ِإَلـى اآلَن ِفـي الظْلَمـةِ ِإنُه ِفـ: َمْن َقالَ ٩: "تقول ١١ -٩

ــا َمــْن ُيــْبِغُض َأَخــاُه َفهُــَو ِفــي الظْلَمــِة، َوِفــي الظْلَمــِة َيْســُلُك، َوَال َيْعَلــُم ١١. َيْثُبــُت ِفــي النــوِر َوَلــْيَس ِفيــِه َعثْــَرةٌ  َوَأم
  " .ي، َألن الظْلَمَة َأْعَمْت َعْيَنْيهِ َأْيَن َيْمضِ 

  
ـــاُء، ِلُنِحـــب َبْعُضـــَنا َبْعًضـــا، َألن ٧: "يقـــول ٧عـــدد .. يـــتكلم أكثـــر عـــن المحبـــة ٤وفـــي اصـــحاح  َهـــا اَألِحبَأي

َال ُيِحــب َلــْم َيْعــِرِف اَهللا، َألن اَهللا َوَمــْن ٨. اْلَمَحبــَة ِهــَي ِمــَن اِهللا، َوُكــل َمــْن ُيِحــب َفَقــْد ُوِلــَد ِمــَن اِهللا َوَيْعــِرُف اهللاَ 
ـــا ١٦: "يقـــول ١٦وفـــي عـــدد . وبعـــدها يقـــول إزاي نعـــرف إن اهللا بيحبنـــا ويحيـــا فينـــا" .َمَحبـــةٌ  َوَنْحـــُن َقـــْد َعَرْفَن

َلــِت ١٧. ْت ِفــي اِهللا َواُهللا ِفيــهِ َاُهللا َمَحبــٌة، َوَمــْن َيْثُبــْت ِفــي اْلَمَحبــِة، َيْثُبــ. َوَصــدْقَنا اْلَمَحبــَة الِتــيِ ِهللا ِفيَنــا ِبهــَذا َتَكم
  ".َأْن َيُكوَن َلَنا ِثَقٌة ِفي َيْوِم الديِن، َألنُه َكَما ُهَو ِفي هَذا اْلَعاَلِم، هَكَذا َنْحُن َأْيًضا: اْلَمَحبُة ِفيَنا

  
َوَأْبَغــَض َأَخــاُه، َفُهــَو » ِإنــي ُأِحــب اهللاَ «:ْن َقــاَل َأَحــدٌ إِ ٢٠. الً َنْحــُن ُنِحبــُه ألَنــُه ُهــَو َأَحبَنــا َأو ١٩: "يقــول ١٩وعــدد 
َوَلَنـا هـِذِه اْلَوِصـيُة ٢١َألن َمْن َال ُيِحب َأَخاُه الِذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقِدُر َأْن ُيِحب اَهللا الـِذي لَـْم ُيْبِصـْرُه؟ . َكاِذبٌ 

لــو محبــة المسـيح مــش حاضـرة فــي حياتــك، يبقـى المســيح مــش  ".َأَخــاُه َأْيًضـا َأن َمــْن ُيِحـب اَهللا ُيِحــب : ِمْنـهُ 
  . محبته بتوضح لما تحب اآلخرين .حاضر في حياتك

  
مــا كــانوش نــاس . مــين اللــي المســيح جــه عشــان يحــبهم.. لمــا تفكــر فــي إنــك تحــب زي مــا المســيح بيحــب

العــالم ممكــن يحـب حــد ســهل يتحــب، أي حــد فـي . كـانوا أصــعب نــاس ممكـن يتحبــوا.. سـهل يتحبــوا بــالمرة
َوَلِكــن اَهللا َبــيَن . "اهللا أظهــر لنــا محبتــه بالطريقــة دي. النــاس اللــي تقــدر تــأثر علــيهم لمــا تظهــر لهــم محبتــك
  .دي المحبة اللي فيكم ".َمَحبَتُه َلَنا َألنُه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح َألْجِلَنا

  



 ٦شريان الحياة 

١٧ 

. لكــن لــو محبــة اهللا فينــا، هــا تمكننــا نحــب النــاس دول. نــا نعــرف نــاس صــعب يتحبــواكل.. فلمــا نفكــر فيهــا
ولمــا يمكننـا نحــب النــاس زي مـا المســيح بيحــبهم، . احنـا بنعــرف إننـا فــي اهللا لمــا محبتـه تفــيض مــن خاللنـا

  ".أنا بامنحك القوة تعمل كده. أنت لي . أنت لي : "فهو بكده بيقول لكل واحد
  

مــش هــا . وعــارف إنــك محتــاج المســيح يمكنــك تحــبهم. اس اللــي فــي حياتــك صــعب يتحبــواأنــت عــارف النــ
دي . ده اليقــين. وده جمــال األمــر". ده أكيــد مــش أنــا: "لمــا تبتــدي تحــبهم، هــا تــدرك. تقــدر تحــبهم لوحــدك

لـو مـافيش محبـة، يبقـى أنـت مـش جـزء . الطريقة اللي نضع بيها حياتنا من أجل بعض ومن أجل الكنيسة
  .لو محبة المسيح مش موجودة، يبقى المسيح مش موجود. الكنيسةمن 

  
يـا يسـوع، . "لمـا المسـيح بينمـي ثمـر حياتـه فينـا، ده بيمنحنـا يقـين عظـيمهل باحب زي ما المسـيح بيحـب؟ 

ده ". شـايف بتمكننـي أعمـل إيـه وأنـا بـاطيع وصـاياك وباحـب زي مـا بتحـب. أنا شايف أنت بتعمل في إيـه
  .مل المسيح الحاضر في حياتكع. ... اليقين

  
  ...حق المسيح الحاضر في حياتك، عمل المسيح الحاضر في حياتك

ـــا األولـــى . روح المســـيح الحاضـــر فـــي حياتـــك: األســـاس الثالـــث لليقـــين -٣  ٦: ٥؛ ٦: ٤ذكرنـــا إن يوحن
نحنـــا يـــتكلم عـــن إزاي اهللا م ١٣: ٤. يـــتكلم عـــن إزاي اهللا منحنـــا روحـــه ٢٤: ٣. بيتكلمـــوا عـــن روح الحـــق

  .نشوف ده في أماكن كثير في الكتاب. اللي عايزكم هنا تشوفوه هو إن اليقين بييجي من الروح. روحه
  

وُح َنْفُسُه َأْيضً "، ٨رومية  َنا َأْوَالُد اهللاِ  اَالرَيْشَهُد َألْرَواِحَنا َأن ."  
". الـِذي ُهـَو َعْرُبـوُن ِميَراِثَنـا اْلَمْوِعـِد اْلقُـدوِس، ِإْذ آَمْنـُتْم ُخِتْمـُتْم بِـُروحِ  االـِذي ِفيـِه َأْيًضـ"، ١٤و ١٣: ١أفسـس 

الــروح . الــروح هــو عربــون، مقــدم بيتــدفع فــي قلبــك ويضــمن إنــك فــي يــوم مــن األيــام خالصــك هــا يكتمــل
وُح َنْفُسُه َأْيضً . "بيعمل فيك، بيكملك، وها يكمل خالصك َنا َأْوَالدُ  اَالراهللاِ  َيْشَهُد َألْرَواِحَنا َأن."  

  
يعني إيه الروح بيشهد ألرواحنا إننا أوالد اهللا؟ هل ده معناه إنـي باسـمع إزاي ده بيحصل؟ : السؤال دلوقتي

أكيـد تبقـى حاجـة . مـش دي الطريقـة اللـي األمـر بيـتم بيهـا.. ؟ أل"أنت بتاعي: "صوت في وداني يقول لي
يوحنــا األولــى تورينــا ده مــن خــالل . لنــارائعــة لــو حصــل بالطريقــة دي، لكــن مــش ده اللــي الكتــاب بيعلمــه 

  ..حاجتين
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َفَمــْن . َنْحــُن ِمــَن اهللاِ ٦: "يقــول ٦عــدد . ٦ -٤: ٤يوحنــا األولــى هــل أنــا بانصــت لــروح اهللا فــي كلمتــه؟  -أ

: ٢أعمـال  هنـا يوحنـا بيـتكلم علـى تعلـيم الرسـل فـي" .َوَمْن َلْيَس ِمـَن اِهللا َال َيْسـَمُع َلَنـا، َيْعِرُف اَهللا َيْسَمُع َلَنا
ــَاللِ . "٤٢ َوُروَح الض روح  .روح اهللا بيكلمنــا مــن خــالل الكلمــة، واحنــا بنســمع ".ِمــْن هــَذا َنْعــِرُف ُروَح اْلَحــق

ومــش بــس أســأل نفســي هــل بانصــت لــروح اهللا وكلمتــه، . اهللا بينــور عقولنــا عشــان نفهــم كلمتــه ونخضــع لــه
  ..لكن كمان

  
ده . هنـــا نشـــوف إن روح اهللا هـــو حضـــور المســـيح فينـــا؟ حيـــاتيمســـيرة بـــروح اهللا فـــي  هـــل أنـــا بانقـــاد -ب

َمْن َيْحفَـْظ َوَصـاَياُه َيْثُبـْت ِفيـِه َوُهـَو " :يلخص الموضوع ٢٤عدد . ٢٣ -٢١عدد  ٣ياخدنا لنهاية إصحاح 
وِح الـــِذي َأْعَطاَنـــا: َوِبهـــَذا َنْعـــِرُف َأنـــُه َيْثُبـــُت ِفيَنـــا. ِفيـــهِ  يقـــول احنـــا بـــنحفظ  ٢٤ -٢١فـــي األعـــداد  ".ِمـــَن الـــر

  .هو فينا بروحه.. وصايا اهللا ألننا عارفين إنه فينا
  

. ولمـا نـبص علـى العهــد الجديـد، نشـوف إن الــروح بيعلمنـا، بيشـفع فينـا، بيرشــدنا، بيقوينـا، بيمنحنـا مواهــب
دي صــورة الــروح . ه، هــو لينــا ألن روح اهللا فينــاكــلمكــل شــيء صــالح ن. الــروح بيعمــل كــل الحاجــات دي

ولمــا نمشــي بمحــاذاة ُخطــى الــروح وُخطـى الكلمــة، وقتهــا يقــين الخــالص جوانــا بيزيــد ويزيــد . مســيرتنا بيقـود
  .ويزيد

  
لـو عملـت كـل حاجـة بطريقتـك بـدل مـا تتبـع .. لـو أهملـت الـروح، لـو أحزنـت الـروح.. لكن من ناحية تانيـة

اســــمه تومـــاس بــــروكس  اســـمعوا المقولـــة دي لحــــد مـــن التطهيـــريين. قيـــادة الـــروح، وقتهــــا هـــا تقلـــل يقينــــك
Thomas Brooks .عـارف كـل . هـو فـي حضـن اآلب. الروح هو الكاشف األعظـم ألسـرار اآلب: "قال

هـو المعـزي . أكثـر حـد علـى معرفـة بـدواخل قلـب اهللا تجـاه الخطـاة البائسـين. اسم مكتـوب فـي سـفر الحيـاة
ت بخطيتـك المتعمـدة، الوحيـد اللـي لـو أحزنـ: "بعـدها يكمـل". األعظـم، والخـاتم الوحيـد ألرواحنـا ليـوم الفـداء

  " يقدر يفرحك، وقتها مين ها يفرحك؟
  

هنا توماس بروكس بيقول إن الروح بيمنحنا اليقـين عطيـة، هـو الـروح اللـي بيشـهد ألرواحنـا أننـا أوالد اهللا، 
نـا لـو أحزنـا روح اهللا، وقتهـا احنـا بنحـزن اللـي المفـروض يعزي. بيشهد إن الخالص األبدي واقع فـي حياتنـا
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مـن هنـا . لو اتجاهلنا روح اهللا، بكده احنـا بنتجاهـل اللـي المفـروض يمنحنـا اليقـين. ويمنحنا يقين الخالص
  . الصورة هي إن عمل المسيح الحاضر بيشمل روح المسيح الحاضر في حياتك والعامل فيك

  
فــي حـق المســيح الحاضـر فــي حياتـك، عمــل المسـيح الحاضــر .. حــط الـثالث أساســات مـع بعــضدلـوقتي 

هـل : تحـط الـثالث أساسـات مـع بعـض، فكـر فـي السـت أسـئلة. حياتك، روح المسـيح الحاضـر فـي حياتـك
أنــا مــؤمن بالمســيح وحــده لخالصــي؟ هــل أنــا ثابــت فــي المســيح وحــده لخالصــي؟ هــل بــاطيع اللــي المســيح 

مــة؟ بيقولـه؟ هــل بــاطيع اللـي المســيح بيقولــه؟ هــل باحـب زي مــا المســيح بيحــب؟ هـل بانصــت لروحــه وللكل
  ها بانقاد بالروح في مسيرة حياتي؟ 

  
مــش احنــا . المســيح هــو اللــي بيعمــل. دول عمــل المســيح، حــق المســيح، روح المســيح.. الثالثــة مــع بعــض

كــل مــا نخضــع لــه . األمــر مــش معتمــد علــى أدائنــا، إنمــا أداء المســيح فينــا. بنحــاول نكســب طريقنــا للســما
أتمنــى مــا حــدش يســمع . األمــر ســهل يــتفهم غلــط. اليقــين ويزيــد. .حياتنــا، كــل مــا يعمــل األمــور دي فينــا

  "!أنا محتاج أعمل األمور دي علشان أكسب اليقين: "الحلقة دي ويقول
  
نخضــع حياتنــا يــوم بيــوم لحضــور المســيح الســاكن فينــا، لروحــه اللــي اللــي محتــاجين نعملــه هــو إننــا .. أل

وكـل مـا ننمـو فيـه، كـل مـا . را يـوم ورا يـومروحـه اللـي بيـتمم خالصـنا يـوم و . بيعمل جوانا كـل األمـور دي
  .قصد لنا نعرف إن لينا حياة أبدية. اهللا قصد لنا نتمتع بالحياة األبدية. اليقين ينمو

  
فنا الصورة الكتابية دي فيما يتعلق بيقين الخالص ألننـا رخصـنا البشـارة بقت صورة غريبة تماًما . لكننا حر

ن ده، أو الخرافـات دي، تقــدر تضـمن الســما بغـض النظــر عـن شــكل لــو عملـت الــروتي: "جـًدا، فبقينــا نقـول
قللنــا الصــورة الكتابيــة ليقــين الخــالص وبــدلناها بالنســخة الرخيصــة اللــي ". حياتــك بعــد كــده هــا يكــون إيــه

  .بنقدمها عن البشارة دلوقتي
  

الحــي  حضــوراللكــن الجميــل فــي الموضــوع إننــا نقــدر نحظــى بــاليقين لحظــة بلحظــة ويــوم بيــوم مــن خــالل 
  . هو بيجلب حقه قدامنا، هو بيعمل فينا من خالل روحه. لمسيح فينال

  
  ..ده الختام اللي حابب أقدمه لكم في نهاية السلسلة دي
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الحاجـات دي مـش : "واحنـا بنقـرا كلمـة اهللا، بعضـكم أكيـد فكـر. أشجعكم تحترسوا من الخـداع الروحـي -١

ده ســؤال يســتاهل " مــا أعرفــوش؟ الً عــرف اهللا وأنــا فعــيــا تــرى هــل كنــت بــادعي إنــي أ. واضــحة فــي حيــاتي
  .تقف قدامه

  
ي لكــن هــدفي هــو إنــ. مــش هــدفي إنــي أحسســكم بعــدم األمــان لــو حاســين باألمــان فــي خالصــكم.. أكــرر

ده واقـع . احترسـوا مـن الخـداع الروحـي. أحسسكم بعدم األمان بناء على كلمة اهللا، لو خالصكم مش أكيـد
نصـــارع معـــاه بالســـاعات واأليـــام لحـــد مـــا يبقـــى جوانـــا ســـالم فـــي ر يســـتاهل أي حـــد مننـــا معـــرض ليـــه، أمـــ

  .لحد ما نتيقن في أرواحنا إننا اتولدنا من جديد. أرواحنا
  
شـفنا مـن  .حـذرنا مـن األمـر دهترسـالة يوحنـا األولـى مثـال . احترسوا من الكسـل الروحـيثاني حاجة،  -٢

ه النــاس أخــدوا الجــزء د. ف اهللا، يبقــى أنــت كــذابالكتــاب إنــك لــو اســتمريت فــي الخطيــة وأدعيــت إنــك تعــر 
لكـن "! الكتـاب بـيعلم إن الواحـد ممكـن يفقـد خالصـه. حد ممكن يفقد خالصهيبقى ده معناه إن الوا: "وقالوا

  .نقدر نعرف ده.. أنت بتؤمن باسم ابن اهللا، وليك حياة أبدية. زي ما قلنا مش هو ده الحال
  

ليـه ". َأْكتُـُب ِإلَـْيُكْم هـَذا ِلَكـْي َال ُتْخِطُئـوا: "١عـدد  ٢ى نشوفه في اصحاح لكن الدافع ورا رسالة يوحنا األول
" خطـر"علشـان يحـط قـدامنا عالمـة . ؟ علشان يحذرنا٢و ١يوحنا قال الكالم القوي اللي قاله في أصحاح 

اهللا إنـه يحـط  حاجـة رائعـة لينـا كـأوالد". مـا تكملـوش كـده.. خلـوا بـالكوا. "في الطريق اللي احنا سايقين فيـه
كولوسـي .. جـًدا أحياًنـا بيقولهـا بطريقـة واضـحة". مـا تكملـوش فـي الخطيـة: "لنا عالمات تحذير ويقـول لنـا

  .تقول إننا ها نقف قدام اهللا بال لوم وال شكوى لو ثبتنا على اإليمان ٢٣ -٢١: ١
  

ـــْكَنا ِبَبـــَداَءِة الثَقـــِة ثَاِبتَـــًة ِإَلـــى النَهاَيـــةِ َألنَنـــا َقـــْد ِصـــْرَنا ُشـــَرَكاَء اْلَمِســـيِح، ِإْن َتمَ : "١٤: ٣عبـــرانيين  ورســـالة ." س
كـل اللـي بينتمـوا . مش ها تحـب تسـلك فـي طـريقهم ده". ِمنا َخَرُجوا، لِكنُهْم َلْم َيُكوُنوا ِمنا: "٢وحنا األولى ي

  .، المولودين من جديد، مش ها يسلكوا الطريق دهالً هللا فع
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.. زي تحذير السم اللي بيبقى على أزايز بعـض األدويـة. ا اتجنبوا الطريق ده بأي شكليوحنا هنا بيقول لن
مــا . بتظهــر إنــك مــا تنتمــيش للمســيح. .دي خطيــة، لــو اســتمريت فيهــا، يبقــى أنــت كــذاب. مــا تاخــدش ده

  . تستمرش في الخطية دي
  

سـت فـي أمـور العـالم، لـو تـرت، لـو انغملـو بعـدت، لـو ف. ة إزايلـكل واحد فينـا عـارف حياتـه الروحيـة عام
اهــرب وخلــي .. عــارف إنــك بتنتمــي للمســيح لكــن لقيــت نفســك بتــنغمس فــي أمــور العــالم دي، يبقــى اهــرب

  .يسوع المسيح: أنت ليك حد بيدافع عنك قدام اآلب. نوره يسطع على األمور دي ويطهرك
  

. بالـك مـن تحذيراتـهخلـي . و أمين وعادل، ها يغفر لك خطاياك ويطهرك من كل إثماعترف بخطاياك، ه
يــا رب، أنــا مصــدق إنــي : "لــو حياتــك مــش بــتعكس محبــة المســيح، قــول لــه. احتــرس مــن الكســل الروحــي

روح إللــه النــور فــي يوحنــا ". بــانتمي ليــك، لكــن مــش شــايف محبتــك فــي حيــاتي زي مــا المفــروض يكــون
ديسـنا، جـزء مـن نمونـا فـي ده جـزء مـن تق". مكننـي أحـب. يا رب، اخلق المحبـة دي فـي : "األولى وقول له

  . المسيح
  
ـــة فيـــك -٣ لـــو . اعمـــل وانتظـــر بترقـــب روحـــي.. ثالـــث حاجـــة، بنـــاء علـــى عمـــل اهللا فيـــك، ونعمتـــه العامل

قــول إن يقــين الخــالص ينفــع ُيســتخدم كســبب لــال تمــاكن فــي الكتــاب المقــدس باالحظــتم، مــش هــا تالقــوا 
حـر فـي الحيـاة المسـيحية كمـا لـو كـان كـل شـيء عمر يقين الخالص ما كان مبرر إننـا نب. مباالة الروحية

  .ده مش في الكتاب. ها يبقى تمام في النهاية
  

بـس . آه حيـاتي مـش مرضـية هللا أوي. مش محتـاج أقلـق. كل حاجة ها تبقى تمام: "ده اللي بنقوله دلوقتي
وحــة لمــش بنشــوف بــولس راكــب . لكــن الكــالم ده مــش فــي الكتــاب". كــل حاجــة هــا تبقــى تمــام فــي النهايــة

َجاِهـْد : "يقول ٦لكن نسمعه في تيموثاوس األولى "! كل حاجة تمام: "نازل من على جبل ويهتف التزحلق
ـــْعَي، : "يقـــول ٤وفـــي تيموثـــاوس التانيـــة ". ِجَهـــاَد اِإليَمـــاِن اْلَحَســـنَ  َقـــْد َجاَهـــْدُت اْلِجَهـــاَد اْلَحَســـَن، َأْكَمْلـــُت الس

  . بيعمل.. نما بيشتغل على كل عائق يظهر قدامهإ.. مش نازل زحلقة ".َحِفْظُت اِإليَمانَ 
  

ـا َأْنـتُْم َأيَهـا اَألِحبـاُء َفـاْبُنوا : "٢١و ٢٠يهـوذا يعني إيـه؟ . بنعمة اهللا وعمله، اعمل وانتظر بترقب روحي َوَأم
وِح اْلقُـُدِس، يَن ِفي الـرـِة اهللاِ َواْحَفُظـوا َأنْ  َأْنُفَسُكْم َعَلى ِإيَماِنُكُم اَألْقَدِس، ُمَصلده جـزء العمـل" ُفَسـُكْم ِفـي َمَحب ..
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احفظــوا نفوســكم وأنــتم فــي انتظــار . وده جــزء االنتظــار" ُمْنَتِظــِريَن َرْحَمــَة َربَنــا َيُســوَع اْلَمِســيِح ِلْلَحَيــاِة اَألَبِديــةِ "
  صورة رائعة، مش كده؟. رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة األبدية

  
دي الصـورة . يوم يكمل فيه خلصـك يديك بيوفرها، وفي الطريق تثق في إنه ها أنت بتعمل بالقوة اللي اهللا

َاِإلَلـــُه  َواْلَقـــاِدُر َأْن َيْحَفَظُكـــْم َغْيـــَر َعـــاِثِريَن، َوُيـــوِقَفُكْم َأَمـــاَم َمْجـــِدِه ِبـــَال َعْيـــٍب ِفـــي اِالْبِتَهـــاِج،: "٢٤فـــي يهـــوذا 
ـْلَطاُن، اآلَن َوإَِلـى ُكـل الـدُهورِ اْلَحِكيُم اْلَوِحيـُد ُمَخلُصـَنا، لَـُه اْلَمْجـ قـادر يحفظـك اهللا ". ُد َواْلَعَظَمـُة َواْلقُـْدَرُة َوالس

  . بدون ما تعثر
  

.. أعزائي، أتباع المسيح، اللـي آمنـوا بالمسـيح للخـالص .إنه بنعمته.. ده الحق الجميل في يقين الخالص
َأِمـيٌن "، ٢٤: ٥تسـالونيكي األولـى . هـا يعمـل كـده هـو. للحيـاة األبديـةيجـبكم  ألن بنعمته هـو هـا.. اطمنوا

  ".اُهَو الِذي َيْدُعوُكُم الِذي َسَيْفَعُل َأْيضً 
  

يمكــن تكتشــف إن الخــالص عمــره مــا كــان واقــع فــي حياتــك، وٕان . أدعــوك تفحــص نفســك، تختبــر نفســك
لـك خطايـاك ويمنحـك  وقتها اجري في قلبك لروح المسيح واطلب منه يغفر. عمرك ما نلت الميالد الجديد

  . حياة جديدة
  

ده وقـت إنـك تصـلح .. ولو اتولدت من جديد، لكن في جوانب في حياتـك بعـدت فيهـا وكملـت فـي خطيتـك
  .ارجع له في قلبك وروحك واطلب منه يغفر لك ويمنحك نصرته. األمور مع اهللا

  
مـرك مـا صـدقت فـي لو مـا كنـتش اتولـدت مـن جديـد، لـو عمـرك مـا آمنـت بالمسـيح وحـده للخـالص، لـو ع

  . أدعوك تعمل ده دلوقتي.. البشارة


