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  ديفيد بالت. د 
  

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

أنــا عــارف إنــه أســهل إننــا نــروح لحــد تــاني . أشــجعك إنــك تكــون بتطــرح أســئلة وتقضــي وقــت مــع الــرب
روح اهللا هـا .. لكن لما تقضي ساعات كل أسبوع مع اهللا وكلمتـه. اإلجابات ونسأله، ونستنى منه يقدم لنا

محتـاجين نقعـد قـدام الكلمـة . سـريعة، تطلـب وتخـرجالوجبـات الدي مش مسـيحية . يبتدي يكشف لك أمور
  .ده أمر مهم إننا نستثمر فيه وقتنا. وندرك اللي روح اهللا بيعمله في أرواحنا لألبدية

  
نـــي عـــايز أقـــدم السلســـلة دي هـــي إنـــي مقتنـــع إن فـــي مجاعـــة فيمـــا يتعلـــق ببشـــارة مـــن األســـباب اللـــي خلت
ومقتنــع إن معظــم المــؤمنين، حتــى اللــي عاشــوا فــي الكنيســة ســنين، مــا عنــدهمش . اإلنجيــل فــي الكنيســة
سـواء كـان . الوعـاظ للبشـارة فـي األيـام ديدي حاجة نقدر نشوفها فـي طريقـة تقـديم . صورة كاملة للبشارة

دي مـش . اهللا بيحبـك وعنـده خطـة رائعـة لحياتـك: ، فالبشارة اللـي بتتقـدم هـيعظات خالصيةو و في ُنبذ أ
فــي الواقــع، أعتقــد إن معظــم اللــي بيعــدي علــى إنــه تبشــير . ده كــالم كــويس، لكنــه مــش البشــارة.. البشــارة

: قـال.. كـان ثـوري فـي أيامـه Keith Greenكيـث جـرين . معاصـر هـو فـي الحقيقـة مـش البشـارة بـالمرة
. النهــاردة بيتــوعظ بيهــاأنــا مــؤمن مــن كــل قلبــي إن يســوع كــان هــا يبقــى محــرج مــن رســائل البشــارة اللــي "

  ". السبب الرئيسي إنها بتفتقد كل النقط المهمة اللي وعظ عنها هو نفسه
  

.. علشــان كــده اللــي عايزنــا نعملــه مــع بعــض هــو إننــا نوصــل لجــوهر البشــارة فــي الفقــرة دي مــن روميــة
هــي فعــًال ". النقطــة األساسـية فــي الكتــاب المقـدس كلــه"اللــي قــال عنهـا مــارتن لــوثر  ٢٦ -٢١: ٣روميـة 

. من أهم الفقرات في الكتاب المقدس، بل يمكن أهم فقرة في الكتاب المقـدس كلـه إن جـاز إننـا نقـول كـده
لنــا  ألنهــا بتقــدم. أشــجعك لــو األعــداد دي مــش محفــورة فــي ذاكرتــك، أشــجعك تحفظهــا .هــي فقــرة مفتاحيــة

  .صورة رائعة عن البشارة
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  :بولس يكتب ٢١: ٣رومية 
ــا اآلَن َفقَــْد َظَهـــَر بِــر اِهللا ِبـــُدوِن النــاُموِس، َمْشـــُهوًدا لَــُه ِمـــَن النــاُموِس َواَألْنِبَيـــاِء، ٢١" اِهللا ِباِإليَمـــاِن ٢٢َوَأم بِــر

ِإِذ اْلَجِميـُع َأْخَطـُأوا َوَأْعـَوَزُهْم َمْجـُد اِهللا، ٢٣. َألنـُه َال فَـْرقَ . ِمُنـونَ ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكل َوَعَلـى ُكـل الـِذيَن ُيؤْ 
ــَداِء الــِذي ِبَيُســوَع اْلَمِســيِح، ٢٤ ــِه ِباْلِف ــا ِبِنْعَمِت اًن ِريَن َمج ــاَرًة ِباِإليَمــاِن ِبَدِمــِه، ِإلْظَهــاِر ٢٥ُمَتَبــرَمــُه اُهللا َكفــِذي َقدال

ــاِلَفِة ِبِإْمَهــاِل اهللاِ ِبــرِه، ِمــْن  ــْفِح َعــِن اْلَخَطاَيــا الس ا ٢٦. َأْجــِل الصَمــاِن اْلَحاِضــِر، ِلَيُكــوَن َبــار ِه ِفــي الزِإلْظَهــاِر ِبــر
َر َمْن ُهَو ِمَن اِإليَماِن ِبَيُسوعَ  َوُيَبر."  

  . دي البشارة بموضوعية
  

، ٢٦لــــ ٢١وبيوصـــل لذروتـــه مـــن  ١عـــدد ، اللـــي بيبتـــدي مـــن ٣أخـــد الحـــق اللـــي فـــي روميـــة أنـــا حاولـــت 
البشــارة  اعمــل كــده ألن مــش الهــدف إننــا نقلــص بصــراحة، أتــرددت. وأحطــه فــي جملــه بتوصــف البشــارة

. تحتهـا كثيـر أوي. .فـي الواقـع، كـل كلمـة فـي الفقـرة دي هـي أشـبه بقمـة جبـل جليـدي. لمحتوياتها األولية
بنـــاء علـــى " نفصصـــها"ونـــا نقـــرا الجملـــة دي، وهـــي البشـــارة، خلإيـــه لكـــن مـــن منطلـــق االحتيـــاج لتوضـــيح 

  . ٣رومية 
  

ميئــوس ال خطــاةإن إلــه الكــون العــادل الــرؤوف نظــر مــن ُعــاله للنــاس ال: "البشــارة، أو األخبــار الســارة هــي
، وأرســل لهــم ابنــه يســوع المســيح، اإللــه فــي الجســد، علشــان يحمــل غضــب اهللا تجــاه الخطيــة علــى مــنهم

  ."ية في القيامة، علشان كل اللي يآمنوا بيه يتصالحوا مع اهللا لألبدالصليب، ويظهر قوته على الخط
  

لكــن .. مــش هــا أدعــي إنهــا جملــة كاملــة، وال إنهــا أفضــل تعبيــر فــي الكتــاب. أنــا مــدرك إنهــا جملــة مليانــة
خلونا نتناولها بالتفصيل، ألني مقتنع إنك لو شلت أي جزء من الجملـة دي، يبقـى بتقلـل البشـارة كقـوة اهللا 

خلونــا نبتــدي مــن البدايــة، ونســتخدم الجملــة دي فــي فهــم . كــل جــزء مــن الجملــة دي مهــم جــًدا. للخــالص
  .بتفصيل ٢٦ -٢١: ٣رومية 

  
 ٢١عـدد  ...".إلــه الكــون العــادل الــرؤوف. "اهللا ابتدى مـن عنـد.. خلونا نبتدي مطرح ما بولس ابتدي* 

ـــا اآلنَ : "يبتـــدي بتعبيـــر بلهـــاقاللـــي قالـــه قبلهـــا، عكـــس اللـــي قالـــه  تمـــدة علـــىمع.. جملـــة انتقاليـــة...". َوَأم .
قبـل النقلـة دي، بـولس . محتاجين نفهم بولس كان بيتكلم عن إيـه قبلهـا ٢٦ -٢١: ٣علشان نفهم رومية 
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: ١فــي روميــة . اكتبــوا الشــواهد لــو مــش الحقــين تفتحوهــا. ١٨عــدد  ١بينــاقش حاجــة مــن أصــحاح كــان 
َلْســُت َأْســَتِحي ِبِإْنِجيــِل اْلَمِســيِح، ألَنــُه قُــوُة اِهللا ِلْلَخــَالِص ِلُكــل َمــْن ": بــولس يقــول فــي آيــة مميــزة للرســالة ١٦
المثيـر فـي األمـر إنـه بيبتـدي عـدد . ، واللـي بيبـدأ فيهـا يشـرح البشـارة١٨وبكده يمهد الساحة لعدد . "ُيْؤِمنُ 
ـــَماءِ ": "غضـــب اهللا"بتعبيــر  ١٨ َغَضـــَب اِهللا ُمْعَلـــٌن ِمـــَن الس ـــِذيَن  َألنـــاِس َوإِْثِمِهـــِم، الَعَلــى َجِميـــِع ُفُجـــوِر الن

ــاِإلْثمِ  ــا َلهُــْم، ١٩. َيْحِجــُزوَن اْلَحــق ِب َألن ُأُمــوَرُه َغْيــَر اْلَمْنظُــوَرِة ٢٠ِإْذ َمْعِرفَــُة اِهللا َظــاِهَرٌة ِفــيِهْم، َألن اَهللا َأْظَهَرَه
  ".ْصُنوَعاِت، ُقْدَرَتُه السْرَمِديَة َوَالُهوَتُه، َحتى ِإنُهْم ِبَال ُعْذرٍ ُترَى ُمْنُذ َخْلِق اْلَعاَلِم ُمْدَرَكًة ِباْلمَ 

  
اللـي عـايزكم . الخـالقاهللا بـيعلن ذاتـه إنـه . بولس هنا بيبتدي شرحه للبشارة من عند اهللا، وخاصة الخليقـة

  .صفات هللا بتمثل األساس للبشارة ٣هو  ٢٠: ٣لـ  ١٨: ١تشوفوه من رومية 
  
. مـن بـدء خلـق العـالم واهللا بيكشـف عـن ذاتـه إنـه الخـالق. ده اللي بولس يبتدي مـن عنـده. هللا خالقا -١

. اهللا خالقنـا. حاجـات مخلوقـة بـدل مـا نعبـد الخـالق الُمسـبح لألبـديتكلم عن إزاي احنـا بنعبـد  ٢٥في عدد 
. خلـق علـى كـل واحـد مننـااهللا ليـه حقـوق ال. ونتيجة كده، هو يملك كل واحد فينا. هو خلق كل واحد فينا

  .اهللا خالق. دي البداية اللي بولس يبتدي منها
  
نشـوف دينونـة وعـدل اهللا بتتـذكر  ١٦لـ ١، عدد ٢في أصحاح . اهللا عادل كقاضي وديان. اهللا عادل -٢

  : ١فيقول من عدد . كثير
َألنـَك َأْنـَت . َك ِفي َما َتِديُن َغْيَرَك َتْحُكُم َعَلى َنْفِسـكَ َألن . ِلذِلَك َأْنَت ِبَال ُعْذٍر َأيَها اِإلْنَساُن، ُكل َمْن َيِدينُ ١"

ــُم َأن َدْيُنوَنــَة اِهللا ِهــَي َحَســُب اْلَحــق َعَلــى الــِذيَن َيْفَعُلــوَن ٢! الــِذي َتــِديُن َتْفَعــُل ِتْلــَك اُألُمــوَر ِبَعْيِنَهــا َوَنْحــُن َنْعَل
ا اِإلْنَســاُن الــِذي َتــِديُن الــِذيَن َيْفَعُلــوَن ِمْثــَل هــِذِه، َوَأْنــَت َتْفَعُلَهــا، َأنــَك َتْنُجــو ِمــْن َأَفــَتُظن هــَذا َأيَهــ٣. ِمْثــَل هــِذهِ 

ـــِة اِهللا؟  ـــ٤َدْيُنوَن ـــاُدَك ِإَل ـــا َيْقَت ـــَر َعـــاِلٍم َأن ُلْطـــَف اِهللا ِإنَم ـــِه، َغْي ـــِه َوُطـــوِل َأَناِت ـــِه َوإِْمَهاِل ـــى ُلْطِف  ىَأْم َتْســـَتِهيُن ِبِغَن
ِن َولِكنــَك ِمــْن َأْجــِل َقَســاَوِتَك َوَقْلِبــَك َغْيــِر التاِئــِب، تَــْذَخُر ِلَنْفِســَك َغَضــًبا ِفــي َيــْوِم اْلَغَضــِب َواْســِتْعالَ ٥التْوَبــِة؟ 

ـــِة،  ـــِة اِهللا اْلَعاِدَل ـــهِ ٦َدْيُنوَن ـــا الـــِذيَن ِبَصـــْبرٍ ٧. الـــِذي َســـُيَجاِزي ُكـــل َواِحـــٍد َحَســـَب َأْعَماِل ـــاِلِح  َأم ـــي اْلَعَمـــِل الص ِف
ـا الـِذيَن ُهـْم ِمـْن َأْهـِل التَحـزِب، َوَال ُيَطـاِوُعوَن ِلْلَحـق ٨. َيْطُلُبوَن اْلَمْجـَد َواْلَكَراَمـَة َواْلَبقَـاَء، َفِباْلَحَيـاِة اَألَبِديـةِ  َوَأم

اْلَيهُـوِدي َأوًال ثُـم : ى ُكـل َنْفـِس ِإْنَسـاٍن َيْفَعـُل الشـر ِشـدٌة َوِضـيٌق، َعلَـ٩َبْل ُيَطاِوُعوَن ِلِإلْثِم، َفَسـَخٌط َوَغَضـٌب، 
 َالحَ ١٠. اْلُيوَناِني َمْن َيْفَعُل الص َوَمْجٌد َوَكَراَمٌة َوَسَالٌم ِلُكل : اْلُيوَنـاِني ًال ثُـمَأو َألْن لَـْيَس ِعْنـَد اِهللا ١١. اْلَيهُـوِدي
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ِفي اْلَيْوِم الِذي ِفيِه َيِديُن اُهللا َسَراِئَر النـاِس َحَسـَب ِإْنِجيِلـي " ول إن ده ها يحصليق ١٦ومن عدد  ".ُمَحاَباةٌ 
  ".ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 

  
فــي يــوم مــن . .دي النقطــة اللــي بــولس بيوضــحها هنــا، وهــي نقطــة مهولــة لكــل إنســان علــى مــر التــاريخ

هـا يكـون عـادل . لكالم ده، ودينونته ها تكـون عادلـةاللي ها يدين كل واحد بيسمع ا. األيام اهللا ها يدينك
فـي العـدد ده بـولس يقـول . ٥: ٣ودي مش حاجة كويسة زي ما نشوف في روميـة . بالكمال في اليوم ده

ها يـدين كـل , اهللا عادل. يربط غضب اهللا بعدله ٢و ١وفي رومية . إن اهللا عادل في جلبه لغضبه علينا
  .لاهللا خالق، اهللا عاد. ... إنسان
  
ــا ٢١: "٢١، عــدد ٣نشــوفها فــي إصــحاح  ثالــث صــفة. نشــكر اهللا إن روميــة مــش بتســيبنا متعلقــين -٣ َوَأم

 Martinمـــارتن لويـــد جـــونز . حاجـــة مختلفـــة ظهـــرت علـــى الســـاحة.. عكـــس المـــذكور قبلهـــا..." اآلنَ 

Lloyd Jones ـا اآلَن فَ . "كله يقول إن الكلمتين دول هم أعظم كلمتين في الكتاب اهللاِ َوَأم قَـْد َظهَـَر بِـر" ،
: ٢٤أهــم عــدد هــو .. لكــن ده مــش أهــم عــدد". اْلَجِميــُع َأْخَطــُأوا َوَأْعــَوَزُهْم َمْجــُد اهللاِ : "يقــول ٢٣وفــي عــدد 

اًنا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الِذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ ٢٤" ِريَن َمج اهللا رؤوف: ثالث صفة". ُمَتَبر .  
  

اهللا بيقـــدم رضـــا . اهللا خـــالق، عـــادل، رؤوف. ٣لروميـــة  ١ي بـــولس رســـمه هللا مـــن روميـــة ده البورتريـــه اللـــ
حافظوا عليهـا فـي أذهـانكم ألنهـا صـفات . كل دي صفات شخص اهللا. غير ُمستحق، بركة غير ُمستحقة

  .اهللا خالق، عادل، رؤوف. مفتاحية لفهم البشارة
  
ميئــوس ال خطــاةنظــر مــن ُعــاله للنــاس الؤوف إلــه الكــون العــادل الــر .. "بعــدها نشــوف الجــزء الثــاني* 

هـــو ولألســـف . نشـــوف وصـــف لإلنســـان.. ٢٠: ٣لــــ ١٨: ١دي تـــاني حاجـــة نشـــوفها مـــن روميـــة  "مـــنهم
.. نشـوف جـزء مـن أقصـى االتهامـات الالذعـة للبشـرية ٢٠ -٩: ٣في روميـة . وصف مش جميل بالمرة

  :قولي ١٠لعهد القديم، في عدد بولس هنا ابتدى يقتبس من ا. األصعب على مدار الكتاب المقدس
لَـْيَس َمـْن . اْلَجِميـُع َزاُغـوا َوَفَسـُدوا َمًعـا١٢. لَـْيَس َمـْن َيْطلُـُب اهللاَ . لَـْيَس َمـْن َيْفهَـمُ ١١. َأنُه َلْيَس َبار َوَال َواِحدٌ «"

ِســم اَألْصــَالِل . ِبَأْلِســَنِتِهْم َقــْد َمَكــُروا. حٌ َحْنَجــَرُتُهْم َقْبــٌر َمْفتُــو ١٣" ده أنــت وأنــا" .َيْعَمــُل َصــَالًحا َلــْيَس َوَال َواِحــدٌ 
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ِفــي ُطــُرِقِهِم اْغِتَصــاٌب ١٦. َأْرُجُلُهــْم َســِريَعٌة ِإَلــى َســْفِك الــدمِ ١٥. َوَفُمُهــْم َمْمُلــوٌء َلْعَنــًة َوَمــَراَرةً ١٤. َتْحــَت ِشــَفاِهِهمْ 
  ".»ْوُف اِهللا ُقداَم ُعُيوِنِهمْ َلْيَس خَ ١٨. َوَطِريُق السَالِم َلْم َيْعِرُفوهُ ١٧. َوُسْحقٌ 

  
 الميئـوس مـنهمس الخطـاة لنا صورة للنـا بتلخص ٢٠ -٩: ٣رومية . مافيش مجاملة في الكالم ده بالمرة

  ". اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهللاِ : "يقول ٢٣، في عدد في عبارة واحدة
  

  :انبجو  ٣ميئوس منهم من  خطاةخلونا نشوف يعني إيه 
تابــــه كبتــــتكلم عــــن نــــاموس اهللا اللــــي منحــــه لنــــا فــــي  ٣ -١روميــــة . اتمردنــــا علــــى اهللامعناهــــا إننــــا  -١

احنــا كلنــا تعــدينا علــى نــاموس اهللا، كلنــا كســرنا نــاموس .. . المقــدس، ونــاموس اهللا المكتــوب علــى قلوبنــا
  .كلنا أخطأنا .اهللا، كلنا اتمردنا على ناموس اهللا

  
: كــان رد فعلهــم. حــواء فــي الجنــة، واهللا يقــول لهــم مــا تــاكلوش مــن الشــجرة دينشــوف آدم و  ٣فــي تكــوين 

هـا ناكـل مـن الشـجرة بغـض النظـر عـن اللـي . هو فاكر نفسـه مـين؟ احنـا نقـدر نعمـل اللـي احنـا عايزينـه"
  .ازدروا بسيادته على حياتهم. اتمردوا على ناموس اهللا". قاله
  

اهللا . ، فتهـب فـوًرا"هبـي هنـاك: "بيقـول للـريح. فتـروح لـه فـوًرا ب العواصـف،حُ اهللا بيشـاور لُسـ.. فكروا فيهـا
اهللا بيقـــول . ، فتتحـــرك فـــوًرا"روحـــي هنـــاك: "اهللا بيقـــول للجبـــال. ، فينـــزل فـــوًرا"انـــزل هنـــاك: "بيقـــول للمطـــر

كــل حاجــة فــي الخليقــة بتســتجيب للخــالق ده فــي طاعــة  .، فتقــف فــوًرا مطــرح مــا قــال"اقفــي هنــا: "للبحــار
بعد كده ينظر لإلنسان ويقول لإلنسان يعمـل إيـه، لكـن اإلنسـان بوقاحـة يـبص لـه بتخـدي .. فورية وكاملة
احنـــا بنـــزدري ســـيادة اهللا ". ... إيـــه أنـــت مـــش عـــارف بتقـــول. أحســـنأنـــا عنـــدي فكـــرة .. ال ال: "ويقـــول لـــه

  .اتمردنا على اهللا.. ده معنى إننا نكون خطاة ميئوس مننا. وبنتمرد عليه
  
فــي العهــد القــديم نشــوف إن مجــد اهللا كــان مــرتبط . كلنــا أخطأنــا وأعوزنــا مجــد اهللا. انفصــلنا عــن اهللا -٢

ـــا مجـــد اهللا. بحضـــور اهللا، بمـــلء حضـــور اهللا ـــه بقـــى يعوزن ـــا حضـــور اهللا .. وفـــي روميـــة نشـــوف إن يعوزن
  . عنا عن اهللا، انفصلنا عن اهللاطاحنا اتق. ، حضوره البهيالمجيد
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.. ولمـا دخلـت خطيـة واحـدة الصـورة. يشـين فـي شـركة كاملـة مـع اهللاآدم وحـواء عا. ٣نرجع تاني لتكوين 
. أعوزنــا حضــور اهللا، أعوزنــا مجــده. ماعــادش بقــى فــي شــركة كاملــة مــع اهللا. اختفــت.. اتكســرت الشــركة

  . محتاجين ندرك األمر ده كويس
  

بت قبـل كـده؟ هـل سـبق وكـذ: "لما تسمع تقديم البشارة دلوقتي، هـا تسـمع نـاس بتـتكلم عـن الخطيـة فيقولـوا
". أنـــت أخطيـــت.. هـــل ســـبق وعمـــل حاجـــة غلـــط قبـــل كـــده؟ يبقـــى أنـــت فـــي مشـــكلة. يبقـــى أنـــت أخطيـــت

لكـن المشـكلة الحقيقيـة هـي إنــك .. ارتكـاب الغلـط ده نتيجـة ثانويـة. المشـكلة مـش إنـك عملـت حاجـة غلـط
مــش .. نــامــش إننـا غلط. هـي دي المشــكلة. اتقطعــت عــن اهللا.. فـي جــوهر كيانـك بقيــت منفصــل عـن اهللا

المشـكلة إنـي أنفصـلت وأتقطعـت عـن اإللـه اللـي . مش إننـا أخـدنا قـرارات غلـط.. إننا عملنا حاجات غلط
  ..ونتيجة كده جه الحق الثالث.. بعدت عن مجده. خلقني
  
ُأْجـَرَة اْلَخِطيـِة " تقـول لنـا ٢٣: ٦روميـة . أموات بدون اهللاوبقينـا .. اتمردنا على اهللا، انفصلنا عن اهللا -٣

َوَنْحــُن َنْعَلــُم َأن ُكــل َمــا َيُقوُلــُه النــاُموُس : "نشــوف ده حقيقــي قــدامنا ٢٠و ١٩: ٣وفــي روميــة . "ِهــَي َمــْوتٌ 
احنــا  ".اهللاِ َفُهــَو ُيَكلــُم ِبــِه الــِذيَن ِفــي النــاُموِس، ِلَكــْي َيْســَتد ُكــل َفــٍم، َوَيِصــيَر ُكــل اْلَعــاَلِم َتْحــَت ِقَصــاٍص ِمــَن 

بنقـــف قـــدام اهللا كمتمـــردين علـــى . خطيتنـــا، بنقـــف قـــدام اهللا مـــافيش حاجـــة نقـــدر نقولهـــا أو نعملهـــابســـبب 
  .ناموسه، كمنفصلين عنه وأموات بدونه

  
دكتـور فـي الـوعظ . مـافيش حاجـة نقـدر نعملهـا ترجعنـا للحيـاة. مافيش حاجـة نقـدر نعملهـا.. أموات بدونه

ان بيــبص لهــم واحــد واحــد ويتحــداهم إنهــم يتكلمــوا علــى زمــان كــان بياخــد الطلبــة بتوعــه كــل تــرم لمقبــرة، كــ
كان واحد واحد فـيهم يحـاول، وطبًعـا واحـد . القبور اللي قدامهم وينادوا األموات اللي فيها للحياة من تاني

لمــا تكلــم اللــي مــا يعــرفش المســيح، مهمــا كانــت فصــاحة .. بعــدها كــان بيــبص لهــم ويفكــرهم. واحــد يفشــل
حارة، مافيش حاجة كلماتـك تقـدر تعملهـا علشـان تجلـب حيـاة بعيـد عـن روح عظتك، مهما كانت دعوتك 

لـــو أنـــت ميـــت، إيـــه اللـــي تقـــدر تعملـــه . النـــاس أمـــوات فـــي الخطيـــة، مـــا يـــنفعش يحيـــوا إال بـــروح اهللا. اهللا
مســتحيل تتنقــل مـــن . وهــو ده المقصـــود. مـــا فــيش حاجــة بـــالمرة تقــدر تعملهــا.. علشــان تحيــا؟ وال حاجــة

  . ودي الصورة اللي بولس بيقدمها لنا هنا. حاجة تعملهاناء على الموت للحياة ب
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هنــا نشــوف الفــرق بــين البشــارة الكتابيــة . اهللا ناحنــا اتمردنــا علــى اهللا، انفصــلنا عــن اهللا، بقينــا أمــوات بــدو 
البشـــارة الكتابيـــة . اهللا بيحبـــك وعنـــده خطـــة رائعـــة لحياتـــك: البشـــارة المعاصـــرة بتقـــول. والبشـــارة المعاصـــرة

الكالم ده مش هـا يـروج لبيـع . أنت عدو هللا، وفي حالتك دي أنت ميئوس منك وميت في خطيتك: تقولب
  .بس هي دي البشارة. مش ها تجذب بيه جموع كثير. كتب كثير

  
إلـه الكـون العـادل الـرؤوف نظـر مـن ُعـاله للنـاس .. "هنا حابب نقف ونـبص علـى أول جـزأين فـي جملتنـا

لـو مـا أخـدناش بالنـا مـن . موقـف متـوترنقرا الجزأين دول مع بعض بنشـوف لما ". الخطاة الميئوس منهم
. احنــا الخطــاة الميئــوس مــنهم.. إلــه الكــون العــادل الــرؤوف. ، يبقــى بكــده بيفوتنــا جــوهر البشــارةالتــوتر ده

اإللــه .. تحطهــا قــدامنا ٢٦ -٢١: ٣هنــا نشــوف المعضــلة اللــي روميــة . االتنــين مــش ماشــيين مــع بعــض
  ف يعمل إيه مع خطاة ميئوس منهم؟ العادل الرؤو 

  
عـايز أوريكـم . ١٧علشـان كـده خلونـا نشـوف أمثـال . فـي الموقـف دهأعتقد إننا مش حاسين بالتوتر اللـي 

 ُئ "، ١٥: ١٧أمثـال  .العــدد ده هـا يورينــا التـوتر هنــا .مـوا عليــه فـي كتــبكم المقدسـةعـدد محتــاجين تعلُمَبــر
العدد ده بيقول إن اهللا بيكره تبرئة المـذنب، اهللا بيكـره تبريـر ". ِكَالُهَما َمْكَرَهُة الرب  اْلُمْذِنَب َوُمَذنُب اْلَبِريءَ 

  لكن مش هو ده جوهر الخالص؟ . ده اللي كلمة اهللا بتقوله. مكرهة هللا إنه يبرر الشرير. الشرير
  

لكـن . بتقـول إن اهللا بيبررنـا  ٢٦ -٢٠: ٣وروميـة . احنا لسه قايلين إن أنـتم وأنـا واقفـين قـدام اهللا مـذنبين
هنـا نشـوف تـوتر  طب إزاي اهللا يعمل حاجة هـي مكرهـة ليـه؟. إنه يبرر الخطاة األشرار دي مكرهة لذاته

إزاي اهللا يكــون عــادل ورحــوم؟ إزاي اهللا يكــون حتــى : ده الســؤال اللــي الكتــاب المقــدس بيطرحــه.. الموقــف
  لو هو عادل؟  ،رؤوف مع الخطاة

  
فــي العهــد . هنــا بيــتكلم عــن العهــد القــديم. ، إمهــال اهللا علــى الخطايــا الســالفة٢٥ه عــدد يــتكلم عنــده اللــي 

صــحيح دينونــة اهللا بتتشــاف فــي طــرق مختلفــة، لكــن اهللا عمــره مــا ســكب .. القــديم نشــوف نــاس بتخطــي
: ويقــول لــه يواجــه داودالنبــي ، ناثــان ١٢صــموئيل الثــاني . دينونــة كاملــة علــى الخطيــة فــي العهــد القــديم

فـداود " ليـه احتقـرت الـرب؟: "وسـأله. واجه داود الملـك بالزنـا والقتـل". أنت زنيت مع بثشبع وقتلت جوزها"
   ."الرب َأْيضًا َقْد َنَقَل َعْنَك َخِطيَتكَ : "ناثان رد عليه". َأْخَطْأُت ِإَلى الرب : "قال
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إزاي اهللا يكـون عـادل ورؤوف؟ . سعلـى إلـه قـدو بكـل بسـاطة شايفين المعضـلة هنـا؟ زنـا وقتـل عـدوا كـده 

مــش .. دي مــش عدالــة. لــو فــي زمننــا قاضــي بــرأ مجــرم مــتهم بالزنــا والقتــل، هــا نشــيله مــن منصــبه فــوًرا
  شايفين إزاي شخص اهللا ومجد اهللا مهدد هنا في البشارة؟! صح
  

مننـا ش إزاي اهللا يكـون رؤوف مـع الخطـاة؟ خلونـا صـرحاء، مـا حـد: دلوقتي مـش بنسـمع السـؤال ده كثيـر
: علــى العكـس، احنـا بنوجــه صـباع االتهــام هللا. مـن نومــه ويفكـر إزاي اهللا يكـون رؤوف مــع الخطـاةبيقلـق 

بنوجــه صــباع االتهــام لشخصــه، بنســائله " يــا رب إزاي تعاقــب الخطــاة؟ إزاي تخلــي نــاس تــروح الجحــيم؟"
  . إزاي يقدر يعمل كده

  
فــي .. ر للعـالم مـن منظـور متمحـور حـوالين اهللاده ألن الكتـاب بينظــ. لكـن الكتـاب المقـدس يعمـل العكـس

الكتــاب مــش بيســأل إزاي اهللا يقــدر يعاقــب . حــين احنــا بننظــر للعــالم بمنظــور متمحــور حــوالين اإلنســان
الخطــاة، إنمــا بيســأل إزاي اهللا يســمح لمتمــردين يــدخلوا الســما؟ إزاي اهللا يحــافظ علــى مجــده ويســمح للــي 

  . توتر اللي بمواجهه في البشارةده القللوا من مجده يدخلوا السما؟ 
  
إزاي اهللا قداسـته ورحمتـه، غضـبه ومحبتـه، عدلـه ونعمتـه؟ : إزاي اهللا يظهر كـل صـفاته دي مـع بعـض* 

إلـــه الكـــون العـــادل الـــرؤوف نظـــر مـــن ُعـــاله للنـــاس الخطـــاة الميئـــوس مـــنهم، ": يظهـــر كـــل ده؟ واإلجابـــة
ــه فــي الجســد، علشــانو ــى  أرســل لهــم ابنــه يســوع المســيح، اإلل يحمــل غضــب اهللا تجــاه الخطيــة عل

مــافيش . يســوع هــو الحــل الوحيــد لحــل التــوتر ده ."...الصــليب، ويظهــر قوتــه علــى الخطيــة فــي القيامــة
  إزاي؟. وحده يسوع يقدر. نظام ديني تاني، ما فيش فلسفة دينية تانية تقدر تخفف التوتر ده

  
. ٢٦ -٢١: ٣ف البر فـي كـل أجـزاء روميـة بنشو . حياته بتظهر بر اهللا. حياة يسوع بتظهر بر اهللا -١

محتـاجين حـد  ،محتـاجين حـد مـا كسـرش النـاموس. نـا كسـرنا النـاموساح.. وافتكروا السياق فـي الجـزء ده
ع اهللا الحــال فــي الجســد اللــي بيطيــ. ودي بــالظبط الصــورة اللــي بنشــوفها فــي يســوع.. يقــدر يــتمم النــاموس
مـر ده األ. بالكامـل وٕانسـان بالكامـل اهللا. لكامـل وٕانسـان بالكامـلوبيعمـل كـده إلنـه اهللا با. الناموس بالتمـام

ات التبشـيرية بتاعـت زمننـا مـش هـا تالقـي فيهـا الهـوت لألسـف لـو دورت فـي النبـذ والعظـ. ي هنـامفتاحال
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لكـن الواقـع يـا أعزائـي إن . كما لو كنـا شـايفين الموضـوع ده مـش مهـم كفايـة.. وناسوت المسيح مذكورين
لـو مـا كـانش اهللا بالكامـل، مـا و . يسوع لو ما كانش إنسان بالكامل، ما كانش هـا يقـدرر يحـس بيـك وبيـك

  . كان الزم يبقى اهللا بالكامل وٕانسان بالكامل. لخطيةإللهي لثقل االكانش ها يقدر يتحمل 
  

لطائفيــة الزايفــة، ده اللــي بيفــرق المســيحية ا ل المســيحية ببشــارتها الحــق عــن البشــايرصــده التعلــيم اللــي يف
مهـــم جـــًدا إن يســـوع يكـــون إلـــه بالكامـــل وٕانســـان . عـــن اإلســـالم، ده اللـــي بيفصـــل المســـيحية عـــن البوذيـــة

لكن الواقع المحزن هو إني لو طلبت من المؤمنين اللي سامعيني إنهم يوروني فين فـي الكتـاب . بالكامل
ودي . ا هــا نرتبــك ومــش هــا نعــرف نفــتح أي جــزء مــن الكتــابالمقــدس أدعــى يســوع إنــه هــو اهللا، معظمنــ

  .حياته، هويته، بتظهر شخص اهللا وبر اهللا بالكامل.. لكن ده جوهر البشارة. حاجة مؤلمة
  
َقدَمــُه اُهللا ": عــن يســوع يقــول ٢٥عــدد . هنــا نوصــل لــذروة البشــارة. مــوت يســوع بيرضــي غضــب اهللا -٢

مسـتخدم مـع الـذبائح الحيوانيـة اللــي كــان هنـا بيسـتخدم تعبيـر . اهللا قـدم يســوع كفـارة ".َكفـاَرًة ِباِإليَمـاِن ِبَدِمـهِ 
الصــورة هنــا هــي هللا بيقــدم يســوع . فــي العهــد القــديم ١٦نشــوف فــي الويــين ب زي مــا كانــت بتقــدم ككفــارة

ل غضــب اهللاباعتبــاره اللــي  ل  ١٦زي مــا دم حيــوان فــي الويــين . ويغفــر الخطايــا ممكــن يحــو كــان بيحــو
الوحيــد اللــي يقــدر يحــول غضــبه تجــاه الخطيــة ويغفــر .. ذلك اهللا قــدم يســوع ذبيحــة كفاريــة، كــغضــب اهللا
  .محتاجين نتأكد أننا فاهمينه كويس.. ده أمر محوري. الخطايا

  
يـدفع ثمـن كـل خطايانـا، وخطايـا  في موت المسيح على صليب خشب يخليـهإيه .. خلونا نفكر في األمر
. ركـزوا معايـا كـويس فـي اللـي هـا أقولـه دلـوقتياي موته علـى الصـليب يعمـل ده؟ كل اللي يؤمنوا بيه؟ إز 

ـــه بـــالموت ـــا ألن يســـوع تـــم اتهامـــه ظلـــم واتحكـــم علي ـــا مـــا نلنـــاش الخـــالص عـــن خطايان مـــا نلنـــاش . احن
مــا نلنــاش الخــالص . الخــالص عــن خطايانــا ألن الجنــود الرومــان دقــوا مســامير فــي إيــدين ورجلــين يســوع

مــا نلنــاش . كــل الحاجــات المتعلقــة بالصــلب اللــي الوعــاظ بيحبــوا يعظمــوا مــن شــأنها عــن خطايانــا بســبب
. مش ده اللـي بيخلصـنا. الخالص عن خطايانا بسبب إكليل الشوك على رأس يسوع وال الحربة في جنبه

 تفتكــروا . مــش ده اللــي كــان معــذب يســوع. ف يســوع وخلــي عرقــه دم فــي البســتانمــش ده اللــي كــان مخــو
يــه فــي البســتان كــان بســبب خوفــه مــن صــليب خشــب؟ خوفــه مــن مســمار رومــاني؟ خوفــه مــن اللــي مــر ب
  الصلب؟ 
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مـات لو فكرنا فيها ها نالقي فـي تـاريخ المسـيحية رجالـة وسـتات مـالهمش حصـر قـدموا حيـاتهم، بعضـهم 

كــان فــي مــؤمنين فــي القــرن األول مــش بــس اتصــلبوا علــى صــليب، لكــن كمــان كــان . بطــرق مرعبــة جــًدا
نمــوا ر معظمهــم كــانوا بي. كانــت أجســادهم بتبقــى مشــاعل تنــور الطريــق للمــارة. ع فــيهم وهــم مصــلوبينبيتولــ

وهـم بيسـلخوا جلـده وهـو حـي، كـان بيقـول للـي . وفي الهنـد، مـؤمن سـلخوا جلـده وهـو حـي. على صلبانهم
 زوجــةو ". ب هــا ألــبس رداء بــر المســيحقريــ. شــيلوا عنــي ردائــي العتيــق. أشــكركم.. أشــكركم: "بيضــطهدوه

هــا يفصــلوا عنــك . النهــاردة هــا تلــبس ثــوب عرســك: "كتبــت لــه Christopher Loveكريســتوفر الف 
وفـي طريقـه للمقصـلة، ". المسـيح: راسك الجسدية، لكن عمرهم ما ها يقدروا يفصلوك عـن راسـك الروحيـة

سـيح فـي تفتكـروا دول كـانوا أشـجع مـن الم. مراته كانـت بتصـفق لـه وتشـجعه، وهـو كـان بيـرنم عـن المجـد
  البستان؟

  
اســمعوا قـال إيــه . خـايف مــن صـليب رومــاني خشـب علشـانيسـوع مـا كــانش العـرق طــالع مـن مســامه دم 

الكـأس ده مـا كـانش صـليب خشـب وال مسـمار ". َيا َأَبَتاُه ِإْن َأْمَكَن َفْلَتْعُبـْر َعنـي َهـِذِه اْلَكـْأُس "في البستان؟ 
وفـي . مملـوءة بخمـر غضـب الـرببيـتكلم عـن كـأس  ٥١ء ديم، تشوف إشـعيالما ترجع للعهد الق. روماني
دي الصـــورة  .، كـــأس خمـــر ســـخط غضـــب اهللا١٩: ١٦رؤيـــا . كـــأس مملـــوءة بســـخط اهللا ١٥: ٢٥إرميـــا 

  .سخط اهللا. .الكأس هي صورة لغضب اهللا. اللي بنشوفها في الكتاب المقدس للكأس
  

يخلصنا مش إكليل الشـوك اللـي اتحـط اللي ب. اللي بيخلصنا مش مسامير اتدقت في إيدين ورجلين يسوع
  . اللي بيخلصنا إن غضب اهللا كلي القدرة اتسكب كسيل جارف على يسوع المسيح. على راسه

  
لكــن مــش ده . فــي وعــاظ بيقولــوا عــن اهللا حــول وجهــه ألنــه مــا اتحملــش يشــوف الجنــود بيضــطهدوا ابنــه

ل وجهــه ل وجهــه ألنــه شــاف خطيتــك. الســبب إن اهللا حــو كــل الغضــب البــار المقــدس . علــى ابنــه اهللا حــو
ناحيتـك كخـاطي ونـاحيتي كخـاطي، فجـأة  وامفتـرض يتوجهـلـي الالو  ،لخطيـةغض البار المقـدس تجـاه اوالبُ 

اهللا بيحـب كـل مـا هـو بـار وقـدوس، . أنـت قلـت بغـض؟ آه، بغـض. علـى ابنـه الوحيـد واوفي لحظة اتسكب
فــي اللحظــة دي اهللا ســكب ســخط . العكــس ده احنــا.. أعزائــي. وبــنفس القــدر بيكــره كــل مــا هــو عكــس ده

  . سكب سخط غضبه على ابنه).. حسب تعبير الكتاب(غضبه 
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متــر مــن ســد ارتفاعــه  ١٠٠عــد قــال األمــر أشــبه بكونـك واقــف علــى بُ .. حـد مــن الوعــاظ وصــف األمــر ده

 فعفـــي لحظـــة الســـد يختفـــي والميـــاة تنـــدو . آالف كيلـــو ومليـــان آلخـــره بالميـــاه ١٠آالف كـــم وعرضـــه  ١٠
، وتســـيبك واقـــف ألرض تنشـــق وتبلـــع الميـــاه آلخـــر قطـــرةوفجـــأة، قبـــل مـــا الميـــاه توصـــل لـــك، ا. ناحيتـــك
  . مكانك
  

ولمـــا خلـــص آِخـــر . ر قطـــرةأحبـــائي، علـــى الصـــليب، يســـوع المســـيح أخـــد كـــأس غضـــب اهللا وشـــربها آلخـــ
ــْد ُأْكِمــلَ : "ل الكــأس وقــالقطــرة، حــوّ  دي أخبــار ســارة  .مــوت يســوع أرضــى غضــب اهللا. ... قــد ُأكِمــل". َق

  .ربنا يساعدنا ما نرخصش األخبار السارة دي. جًدا
  

  ..شكًرا هللا إن األمر ما أنتهاش هنا.. حياته أظهرت بر اهللا، موته أرضى غضب اهللا
ــى قــوة اهللا -٣ ــت عل علــى الصــليب، يســوع . علــى الصــليب، يســوع بــرأ شــخص اهللا. قيامــة يســوع برهن

علـى الصــليب، يســوع . ومــن هنـا نشــوف إزاي يسـوع خفــف التــوتر. اأظهـر إزاي عــدل اهللا ونعمتـه اجتمعــو 
أقامـه مـن المـوت، وأظهـر إزاي واجـه المـوت  .المسـيح وفـي القيامـة، اهللا بـرأ حيـاة يسـوع.. برأ شـخص اهللا

  .قيامة يسوع بتبرهن على قوة اهللا. غلب القبر، غلب الخطية.. وغلبه
  

مــن ُعــاله للنــاس الخطــاة الميئــوس مــنهم، وأرســل لهــم ابنــه  إلــه الكــون العــادل الــرؤوف نظــر: "دي البشــارة
يســوع المســيح، اإللــه فــي الجســد، علشــان يحمــل غضــب اهللا تجــاه الخطيــة علــى الصــليب، ويظهــر قوتــه 

  "....علشان كل اللي يآمنوا بيه يتصالحوا مع اهللا.. على الخطية في القيامة
  

حقـايق عـن إزاي بـر  ٣لكـن دلـوقتي كـافي نـدرك . ها نتكلم عن النقطة دي بالتفصيل في الحلقات الجاية
  .٢٦ -٢١: ٣اهللا بيتخصص لينا بناء على رومية 

  
ســـمعت . اهللا الزم يمنحهـــاإزاي البشـــارة تبقـــى واقـــع فـــي حياتـــك؟ . اهللا هـــو مـــانح البشـــارة: أول حـــق -١

اًنا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الـِذي ِبَيُسـ٢٤: "٢٤مرتين عدد  ِريَن َمج ـاَرًة ِباِإليَمـاِن ٢٥ ،وَع اْلَمِسـيحِ ُمَتَبرَمـُه اُهللا َكفـِذي َقدال
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ــهِ  ــَن اِإليَمــاِن ِبَيُســوعَ  ...ِبَدِم ــْن ُهــَو ِم َر َم ا َوُيَبــرــار وده معنــاه إن اهللا هــو اللــي .. األمــر باإليمــان". ِلَيُكــوَن َب
  .ارةاهللا هو اللي بيمنح البش. األمر مش معتمد على اللي أنت بتقدمه.. بيدي
  

اًنــا ِبِنْعَمِتــهِ : "يقــول ٢٤عــدد  ِريَن َمج ــا بنعمتــه. تعبيــر مــذهل جــًدا. "ُمَتَبــر ــا . يكــاد يكــون تكــرار.. مجاًن مجاًن
.. إن األمر بـدون ثمـن بالنسـبة لـك.. هنا بولس بيوضح حاجة. هي عطية. .يعني عطية، والنعمة عطية

األمــر كــان . أنــا محتــاج أقــدم لهــم خــالص اهللا ماشــفش حاجــة فيــك أو فــي خلتــه يقــول. بــدون ســبب فيــك
  .متبررين بنعمته. بالكامل وبالتمام مبادرة منه

  
.. متبررين، ده فعل مبني للمعلوم وال مبنـي للمجهـول؟ أفكـركم: الفعل هنا. خلونا ناخد حصة نحو سريعة

للمجهــول هــو الفعــل المبنــي . أنــا الفاعــل.. أنــا أمنحــك حاجــة. الفعــل المبنــي للمعلــوم هــو لمــا تعمــل حاجــة
اًنــا ِبِنْعَمِتــهِ : "يقــول ٢٤: ٣فــي روميــة . أنــا اتمنحــت حاجــة. لمــا حاجــة تتعمــل فيــك ِريَن َمج هــل ده ". ُمَتَبــر

ده . مبـررين أنفسـكم: هنا مش بيقـول. مبني للمعلوم وال مبني للمجهول؟ فعل متبررين هنا مبني للمجهول
  .مش فعل أنتم اللي ها تقوموا بيه

  
لكـن . ا الخـالصمحتـاجين يعملـوا اللـي فيهـا علشـان ينـالو  ، List"لسـته"متخيلـة إن فـي  فـي نـاسأعزائي، 

مـا .. مـر دهما تقدرش تخلـق األ. وحده اهللا يقدر يبررك.. أنت مش بتبرر نفسك. ده مافيش لسته بالشكل
. اهللا هـــو اللـــي بيعلنـــك بـــار. ده شـــيء بيتعمـــل لـــك. ده اهللا يقـــدر يعملـــه فيـــكوحـــ. تقـــدرش تخليـــه يحصـــل

القاضـــي هـــو اللـــي ". أنـــا بـــريء.. مـــا تقلقـــش مـــن القضـــية دي: "ماحـــدش بيـــدخل محكمـــة ويقـــول للقاضـــي
  .هو مانح البشارة.. هو الفاعل. اهللا هو اللي بيعلن اإلعالن ده. بيعلن اإلعالن ده

  
يعنـي إيـه : حـد يسـأل. اهللا مش بس مـانح البشـارة، لكنـه كمـان عطيـة البشـارة. اهللا هو عطية البشارة -٢
. ٢٦ -٢١: ٣اللـي بيتأكـد عليـه فـي روميـة  بـر اهللا. اهللا بيعلنـك بـار. فكر فيهـا معايـاالبشارة؟  عطيةاهللا 

َألنـُه َجَعـَل الـِذي لَـْم َيْعـِرْف َخِطيـًة، َخِطيـًة َألْجِلَنـا، "، ٢١: ٥كورنثـوس الثانيـة . واهللا بيقول إنه بيمنحنا بـره
ــر اِهللا ِفيــهِ  علشــان كــده قــال إن المــؤمنين . وفــي البشــارة اهللا بيمنحنــا إيــه؟ بيمنحنــا نفســه. "ِلَنِصــيَر َنْحــُن ِب
  .المقصودوهو ده . بيسوع بيتصالحوا مع اهللا
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.. األمــر يبــان بســيط. واهللا بننالــه فــي البشــارة ..والحــل هــو إننــا نرجــع هللا ..المشــكلة إننــا انفصــلنا عــن اهللا
إنمــا تســمع نــاس بتحــث نــاس ييجــوا . م فــي أيامنــا ديلكــن مــش ده اللــي بنســمعه فــي البشــارة اللــي بتتقــد

ييجــوا للمســيح علشــان ينــالوا مغفــرة، علشــان ينــالوا شــبع، ييجــوا للمســيح علشــان يالقــوا نجــاح، .. للمســيح
أنــت بتــروح للمســيح علشــان ! ده تجــديف! علشــان ينــالوا أحســن حيــاة، علشــان ينــالوا كــل اللــي حلمــوا بيــه

  . تنال اهللا
  

أعزائـي، تفتكـروا إننـا فـي زمننـا ده حـد يسـأل يعنـي إيـه؟ . البشارة، وحطينا بداله عطايـاه احنا شلنا اهللا من
بقـــى ممكـــن نرضـــى بالحاجـــات اللـــي اهللا بيقـــدمها أكثـــر مـــن اهللا نفســـه؟ إننـــا ننشـــغل بالحاجـــات اللـــي اهللا 

أعزائـي، ! ده غلـطلكـن . احنا شلنا اهللا مـن البشـارة، وفرحنـا بعطايـاهبيقدمها أكثر من انشغالنا باهللا نفسه؟ 
مــا فــيش حاجــة . اهللا بيمنحنــا ذاتــه. اهللا هــو عطيــة البشــارة! مــش هــا تروحــوا الســما لــو مــش عــايزين اهللا

مــش .. آه، فــي مغفـرة. والجميــل إن كـل األمــور التانيـة دي بتنبــع مـن اهللا.. أحسـن مــن كـده ممكــن نطلبهـا
اهللا ...  .بتفــيض مــن حضــور اهللا حاجــة رائعــة.. بــاقول إن الســما مــش حاجــة وحشــة، الســما حاجــة رائعــة

  ...هو مانح البشارة، هو عطية البشارة
  
ليــه يســوع راح للصــليب؟ ليــه يســوع راح للصــليب؟ .. خلــوني أســألكم ســؤال. اهللا هــو هــدف البشــارةو -٣

لكــن مــش دي اإلجابــة اللــي . علشــان يخلصــنا مــن خطايانــا: أول وأبســط إجابــة هــا تييجــي ألذهاننــا هــي
مـــش بتقـــول إن يســـوع راح للصـــليب علشـــان يخلصـــك مـــن  ٣روميـــة . بتقـــدمها لنـــا ٢٦ -٢١: ٣روميـــة 
لكــن خلونــا . مــش بــاقول إن ده مــا حصــلش علــى الصــليب، احنــا اتكلمنــا بالفعــل عــن األمــر ده. خطايــاك

َقدَمـــُه اُهللا : "عـــن يســـوع يقـــول ٢٥عـــدد . جمـــل ســـببية، كلهـــا بتركـــز علـــى اهللا، مـــش عليـــك ٣نـــبص علـــى 
ـْفِح َعـِن اْلَخَطاَيـا السـاِلَفِة ِبِإْمَهـاِل اهللاِ "ه؟ لي..." َكفاَرةً  ِه، ِمـْن َأْجـِل الصِإلْظهَـاِر ٢٦" وليـه كمـان؟" .ِإلْظَهاِر ِبر

َماِن اْلَحاِضرِ  ِه ِفي الزَر َمْن ُهَو ِمَن اِإليَماِن ِبَيُسوعَ " :السبب الثالث" ِبر ا َوُيَبرِلَيُكوَن َبار ."  
  

هــو ده اللــي خلــى يســوع يــروح . علشــان يعلــن مجــد اهللا.. صــليب؟ علشــان يعلــن عــدل اهللاليــه يســوع راح لل
ِنـي ِمـْن َهـِذِه : "يسوع يقول ١٢في يوحنا . ده اللي نشوفه في األناجيل. للصليب َهـا اآلُب َنجَماَذا َأُقوُل؟ َأي
ِد اْسَمكَ : "بعدها يقولو ". َوَلِكْن َألْجِل َهَذا َأَتْيُت ِإَلى َهِذِه الساَعةِ . الساَعةِ  َها اآلُب َمجَأي."  
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لصليب؟ على عكس اللي الترانيم دلوقتي بتقوله إنك كنت الوحيد اللي فـي ذهنـه وهـو إيه اللي قاد يسوع ل
أبوه، شخص أبـوه هـو اللـي قـاده  مهابةلكن اللي قاد يسوع للصليب كان مجد أبوه، .. في طريقه للصليب

  . اآلب كان في باله في طريقه للصليب،. للصليب
  

ـــا؟: "حـــد يعتـــرض ـــل فـــي الموضـــوع إن بســـبب الصـــليب بقـــى بـــر اهللا منســـوب لحياتـــك " طـــب واحن الجمي
بقــت حياتنــا بــتعكس مجــد .. وحيــاتي، فبقــت حياتنــا متماشــية مــع الهــدف اللــي خلــى يســوع يــروح للصــليب

   .اهللا هو هدف البشارة. بقت حياتنا بتعكس بر اهللا، وشخص اهللا فينا ..اهللا
  

ل البشـا.. علشان كده الزم نكون شغوفين بعدم ترخيص وتقليل البشارة رة لصـالة عاطفيـة، ما يـنفعش نحـو
ده مــش بيغيــر حياتنــا بعــد . مــش ده الخــالص. بتتعهــد قدامــه علــى المنبــر، أو واعــظ أو بطاقــة بتتمضــي

يمكـن لمـا .. بنـؤمن بالمسـيحاحنا . لو قلنا إن ده الخالص، يبقى احنا كده رخصنا مجد اهللا والبشارة. كده
مـش بـاقول إن الحاجـات دي بتلغـي .. آمنت بالمسـيح تكـون صـليت أو مضـيت تعهـد أو اتكلمـت مـع حـد

لكــن اللــي بيحصــل فــي المرحلــة دي مــن الخــالص هــو إن البشــارة بتتغــرس فــي قلوبنــا، وقلوبنــا . إيمانــك
تنـا بقـت بـتعكس بـر اهللا وبنجلـب مجـد عظـيم بـُنعلن أبـرار قـدام اهللا، وحيا.. ، وبنتمـنح بـر اهللابتتغير جذرًيا

لــو بنــدعي إننــا نلنــا الخــالص، لكــن مــا عنــدناش رغبــة ). وده اللــي هــا نــتكلم عنــه فــي الحلقــات الجايــة(هللا 
ألن الهـدف مـن الخـالص هـو مجـد . في مجد اهللا، يبقى محتاجين نتسائل احنـا فعـًال نلنـا الخـالص وال أل

  .ين بيه بيتصالحوا مع اهللالمؤمن.. اهللا هو هدف البشارة. اهللا
  

إلــه الكــون العــادل الــرؤوف نظــر مــن ُعــاله للنــاس ". لألبــد.. وده يوصــلنا آلخــر كلمــة فــي وصــف البشــارة
الخطاة الميئوس منهم، وأرسل لهم ابنـه يسـوع المسـيح، اإللـه فـي الجسـد، علشـان يحمـل غضـب اهللا تجـاه 

ة، علشـان كـل اللـي يـآمنوا بيـه يتصـالحوا مـع الخطية على الصليب، ويظهر قوته على الخطية في القيامـ
  .وأفكركم بخطر وبواقع. هنا أفكركم إن األبدية معتمدة على كيفية استجابتنا للبشارة". لألبد اهللا
  

أرجوك خلي بالك مـن األمـر . إننا ممكن نعرف كل الحق ده، ومع ذلك ما نكونش نلنا الخالص: الخطر
الـبعض . لمنـا عنـه النهـاردة ومـع ذلـك مـا نكـونش نلنـا الخـالصاحنا ممكن نعـرف كـل الحـق اللـي اتك. ده

ده صـحيح، " مـش الكتـاب المقـدس بيقـول آمـن بـالرب يسـوع فـتخُلص؟. "ممكن يتخيلـوا إنـي باعقـد األمـور
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. لكــــن الكتــــاب برضــــه بيقــــول إن اإليمــــان أكثــــر مــــن مجــــرد اقتنــــاع عقلــــي. اللــــي الكتــــاب بيقولــــه بــــالظبط
تقدر تعرف كل حاجـة عـن اهللا، عـن يسـوع، عـن الصـليب والقيامـة، تقـدر . يباألمور دالشياطين بيؤمنوا 

وده . ومـــع ذلـــك مـــا تكـــونش نلـــت الخـــالص.. تعـــرف إنـــه راجـــع تـــاني، تقـــدر تعـــرف تفاصـــيل حيـــاة يســـوع
اإليمـان المخلـص أكثـر مـن إيه الُمتضمن في اإليمان المخلص؟ . السبب إننا بندرس السلسلة دي بتعمق

  ..وده ييقودنا للواقع. أنت ينفع تعرف كل الحق وما تكونش نلت الخالص. مجرد اعتراف عقلي
  

وضــح بـــ أمــرة ورا التانيــة علشــان كــده . الواقــع إن مصــيرنا األبــدي متعلــق علــى اســتجابتنا للبشــارة: الواقــع
أنــا عــارف إنــه يبــان إنــي باعيــد وأزيــد فــي بعــض الحاجــات . هــا بــالخالصالتعبيــرات والعــادات اللــي بنربط

  . لكن األبدية أهم من إننا نتعامل مع الخالص بعدم احترام. .دي
  

لــو مــا .. لــو كونــك مبــرر هــو إعــالن اهللاطــب إزاي ننــال الخــالص؟ : الســؤال اللــي بيطــرح نفســه دلــوقتي
يبقـــى إزاي تنـــال .. تقـــدرش تشـــتري الخـــالص ألنـــه مجـــاني، لـــو مـــا تقـــدرش تشـــتغل وتكســـبه ألنـــه بالنعمـــة

الحـل هـو . تعلـم علـى اللـي فيهـا، وال كلمـات ترددهـا، وال حاجـة تعملهـا  Listالحل مش لسـتهالتبرير ده؟ 
األمـر . ارتمي قدامـه، واعتـرف إنـك مـا تملكـش حاجـة تقـدمها لـه بـالمرة. تطرح قلبك وحياتك قدام اهللاإنك 

  .يبان سهل، لكنه مش سهل بالمرة
  

ديفيــد فضــل . David Brainardينــارد األســبوع اللــي فــات كنــت بــاقرا الســيرة الذاتيــة المذهلــة لـــ ديفيــد بر 
". عملـت كـذا أو كـذا.. أنا أشتغلت.. أنا عملت حاجة: "كل ما يتقدم هللا، يالقي نفسه بيقول. نةيصارع س

.. والمصـارعة مـع اهللا علـى خطيتـه قوبعد سنة مـن االشـتيا. ويرجع تاني وتاني لطبيعته الخاطية وأنانيته
بـدون حاجـة تتحسـب .. أدرك إنـه بيتقـدم هللا بـدون حاجـة بـالمرة .أدرك واقع إن مافيش حاجة يقـدر يعملهـا

  . مافيش صالة تتحسب له، مافيش عمل يتحسب له، مافيش حاجة تتحسب له.. له
  

إنــك تطلــب مــن اهللا يعلنــك بــار، إنــك تتوســل لــه .. هــو ده اإليمــان.. إن الواحــد يتقــدم هللا بإيــدين مفتوحــة
ين علـى مـر التـاريخ مـروا بيهـا وهـم بيصـارعوا مـع الطبيعـة دي الرحلة اللي القديس. يخلصك من خطاياك

األمـر اللـي فاتنـا مـع مسـيحية الوجبـات السـريعة بتاعـت زمننـا . الخاطية لنفوسهم، ويدركوا عمق نعمة اهللا
  !أتأكد من خالصي قبل ما أروح الكنيسة -٢أنجز األمر ده،  -١:  List لسته.. ده
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بأمانـة لكـن محتـاجين نـدرك . ما أقصدش إنك محتـاج تعمـل. هامش دي الطريقة اللي الخالص بيعمل بي

نوصــل للنهايــة مــع ذواتنــا . قــدر نقــدمها لــه، محتــاجين نتقــدم لــه بــأذرع مفتوحــةقــدام اهللا إن مــافيش حاجــة ن
ويليام صـارع سـنين . ١٧٥٩سنة، في  ٢٨عمله وعمره  William Calpertونعمل اللي ويليام كالبرت 

ـــاب  .Stوأودعـــوه مستشـــفى مجـــانين ســـان ألبـــان . تحـــار بـــثالث طـــرق مختلفـــةوحـــاول االن. مـــع االكتئ

Albans . ــاَرًة ٢٥"، ٢٥: ٣شــهور مــن إيداعــه، لقــى كتــاب مقــدس، وقــرا روميــة  ٦وبعـدَمــُه اُهللا َكفــِذي َقدال
  ". ِباِإليَماِن ِبَدِمهِ 

  
فشـفت كفايـة . بالكامـل فجأة، اتلقيـت قـوة إنـي أصـدق الكـالم ده، وشـمس البـر أشـرقت علـي : "كتب بعدها
فــــي لحظــــة آمنــــت بالبشــــارة . شــــفت العفــــو عنــــي مختــــوم بــــدم يســــوع، وشــــفت مــــلء تبريــــره. كفــــارة يســــوع
  :سنة كتب خاللهم الترنيمة الرائعة ٣٥ويليام عاش بعدها ". واستقبلتها

  
  في نبع مليان دم، من عروق عمانوئيل فياض"

  الخطاة يغطسوا فيه، بقع ذنوبهم تتحول بياض
  مه، اللص المصلوب فرح، برؤية ها الغديرفي يو 

  هناك، عل خطاياي تتغسل، مع إني مثله شرير
  حبيبي الحمل المذبوح، دمك الغالي عمره ما هايفقد قوته

  لحد شعب اهللا المفدي، ما يتحرر من قيود خطيته
  النبع اللي من جروحك فاض ،من لحظة ما شفت باإليمان

  ."لمماتالحب المحرر بقى شعاري، وها يفضل ل
  

اللي من سنة كان شكله في كامل صحته وفجـأة اكتشـف إن  John Brokawودي صورة جون بروكاو 
. كلمنــي عــن إزاي كــان قــانع بالتــدين الســطحي. قابلــت جــون فــي بيتــه مــن كــام أســبوع. عنــده ســرطان رئــة

ــه الســرطان إن التــدين ســابه فاضــي مــن جــوه  يقــدرش التــدين الســطحي مــا ). أجــوف(لكنــه أدرك لمــا جال
وابتــدى يــتكلم . وحــدها العالقــة مــع المســيح تقــدر تســاعد حــد بيواجــه ســرطان. يســاعد حــد بيواجــه ســرطان

  . إزاي المسيح كان هو سالمه وقوته وتعضيده
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بـأي : "وقـف قـدام اهللا، واهللا سـأله.. واتنقـل لمحضـر اهللا. إمبارح جون بروكاو أخد آخر نفس ليـه فـي بيتـه

" بأي حق تقف فـي محضـري يـا جـون بروكـاو؟.. "زي ما قلنا يديننا كلنا اهللا ها" حق تقف في محضري؟
فــ اآلب بـص ". المسـيحيسـوع مـا أملكـش غيـر بـر . أنـا مـا أملكـش حاجـة بـالمرة: "وجون بص هللا وقال له

  ". أهًال بيك في بيتك: "لجون وقال له
  

األبديـة أهـم ليها بطريقة كتابيـة؟ يا ترى عارفين البشارة؟ استجبتم . دي البشارة.. أعزائي، هي دي البشارة
ـــى اهللا ومـــافيش حاجـــة فـــي إيـــديك،  .بعـــدم احتـــرام األمـــر دهمـــن إننـــا نتعامـــل مـــع  هـــل رميـــت نفســـك عل

بكفـــارة ابنـــي علـــى الصـــليب، أنـــا : "وصـــرخت تطلـــب منـــه يخلصـــك ويعلنـــك بـــار؟ هـــل ســـمعته بيقـــول لـــك
لمـا بنتقـدم هللا، بينظـر لنـا مـن ُعـاله،  .؟ هـي دي البشـارة"باعلنـك بـال عيـب! باعلنـك بـال لـوم! باعلنك بار

هـــي دي ". أنـــت مـــا عـــدتش مـــذنب: "وعلـــى أســـاس كفـــارة يســـوع المســـيح وقيامتـــه مـــن األمـــوات بيقـــول لنـــا
  أنت ما عدتش مذنب؟.. يا ترى هل هي واقع حقيقي في حياتك؟ هل اهللا قال لك ده. البشارة


