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  الحلقة السابعة: السكنى

  التلميذ  إرادة

  ديفيد بالت. د

  
أصـلي إن المسـيح يكـون . ٢غالطيـة ، خليني أدعوك تفـتح )منى إنه يكون معاكتوأ(مقدس  باكت لو معاك

  .كل شيء بالنسبة لنا
  

" لحيـاتي؟يـا تـري إيـه هـي إرادة اهللا ". ده يمكن أكثر سـؤال بيتسـأل فـي مسـيحية اليـوم" إيه إرادة اهللا لحياتي؟"
ر هـو إن قـدامنا قـرارات كثيـر جـًدا، وأسـئلة كثيـر جـًدا مـش أعتقد إن السبب ورا كـون السـؤال ده بيتطـرح كثيـ
" أعــرف منــين ربنــا عــايزني أعمــل إيــه؟: "فـــ نجــول ونتســائل. مطروحــة بصــورة مباشــرة فــي الكتــاب المقــدس

ده سـنة وُنـص للي عنـل إيه لو ابني اأعم" "اقرا سفر إيه اليومين دول؟: "بعضها ممكن تكون قرارات صغيرة
" هـا ناكـل فـين النهـاردة؟ هـا ناكـل فـي البيـت وال بـره؟" "سنة تعـب؟ ١٦أعمل إيه لو ابني اللي عنده " "تعب؟

الكتـاب مـش " ؟Chineseلـو أكلنـا بـره، هناكـل إيـه؟ ناكـل برجـر وال أكـل إيطـالي وال : "والسؤال يجيب سؤال
  يبقى تعمل إيه؟.. وال ألالنهاردة  Chineseبيقول لنا ناكل 

  
أكبـر بنواجههـا ومالهـاش لكـن مـن ناحيـة تانيـة فـي قـرارات تانيـة . ودي بس القـرارات البسـيطة اللـي بنواجههـا

جامعـــة؟ أدرس فـــي كليـــة إيـــه؟ هـــا أعمـــل إيـــه فـــي اخلـــص  أدخـــل الجامعـــة؟ طـــب. "دايًمـــا إرشـــادات واضـــحة
لجــنس اآلخــر وقــت الدراســة؟ لــو كــده، مــين؟ المفــروض اتجــوز؟ لــو نــاس مــن اب ارتــبطحيــاتي؟ يــا تــرى ينفــع 

نعــيش ".. واألمـر يعقـد أكثـر "كـده، مـين؟ بعـدها، امتـى الوقـت المناســب إننـا نجيـب أطفـال؟ لـو كــده، أد إيـه؟
أســئلة كتيــر  "فينــا؟ بيتنــا يبقــى شــكله إيــه؟ يــا تــرى محتــاجين نحــوش، وال نصــرف أكثــر؟ نعمــل إيــه بفلوســنا؟

يـــا تـــرى أســـاعد أهلـــي " "يـــا تـــرى ننفصـــل شـــوية علشـــان نتعامـــل مـــع المشـــاكل اللـــي بتواجهنـــا؟.. "جـــادة جـــًدا
أســئلة كثيـــر وأفكــار كثيــر الكتـــاب المقــدس مــش بيقـــدم إرشــادات معينـــة " وأدخلهــم بيــت مســـنين، وال أســتنى؟

  . بخصوصها
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حصـــر  أنـــا أقصـــد مـــؤمنين، فـــي مـــؤمنين مـــالهمش" نـــاس"إن فـــي نـــاس مـــالهمش حصـــر، وبــــ  الخبـــر الســـيئ
إرادة اهللا .. إرادة اهللا مــش ضــايعةوالخبــر الســار هـو إن " إرادة اهللا لحيـاتي؟ أالقــيإزاي : "مـرتبكين وبيتســائلوا

  .نالقيهامش ضايعة، فاحنا مش مضطرين 
  

 : "بغمــوض نحــاول نالقــي إرادة اهللا، واهللا بيالعبنــااحنــا مــش ب. عظتنــاأتمنــى الفكــرة دي تســاعدكم فــي بدايــة 
! ين نكشـــف عنـــه فـــي وقـــت مـــاإرادة اهللا مـــش ســـر محتـــاج إنتخيلـــوا ". أل، كـــده بعـــدت. تقربـــ.. قربـــتانـــت 
ــح إرادتــه لينــا، وٕان علــى قلبــه إننــا نعــرف إرادتــه أكتــر مــن رغبتنــا احنــا إننــا نعــرف إرادتــهإن اهللا  تخيلــوا وض !

محاولـــة إيجـــاد  تخيلـــوا إن! تخيلـــوا إن فكـــرة البحـــث عـــن إرادة اهللا هـــي فكـــرة وثنيـــة أكثـــر منهـــا فكـــرة مســـيحية
تخيلـوا إن إرادة اهللا لـيكم ولـي مـش ! معادلة الكتشـاف إرادة اهللا ده أمـر بعيـد كـل البعـد عـن جـوهر المسـيحية

نـا علشـان يحـرص إنـه اسـتثمر بالفعـل ابنـه الوحيـد فـي حيات.. ف إرادته، لكن كمـان إننـا نختبرهـابس إننا نعر 
باصـلي مـن كـل قلبـي إن اهللا يحـط الحـق ده فـي . ساسيده الحق األ.. دي خالصة األمر! إننا نحقق إرادته

  . عقولنا وقلوبنا كلنا
  

أتبــع إرادتــه جــًدا لدرجــة إنــه  عــايزنياهللا . عــايش فــي علشــان أحققهــاأتبــع إرادتــه جــًدا لدرجــة إنــه  عــايزنياهللا 
المسـيح : المركز. ده يرجعنا للدواير اللي ليها نفس المركز اللي ذكرناها قبل كده .عايش في علشان أحققها

ســنا، علــى مشــاعرنا؛ بيــأثر علــى طريقــة تفكيرنــا، علــى ذهننــا؛ وعلــى طريقــة إحساوشــفنا إزاي المســيح . فيــك
ي نعتنـي بيهـا بطريقـة تمجـد شفنا الحلقة اللـي فاتـت إزاي نعـيش بأجسـادنا، إزاي نحملهـا، إزا. وعلى أجسادنا

ـــا النهـــاردة. شـــفنا إزاي المســـيح بيـــأثر علـــى أجســـادنا. المســـيح ـــأثر علـــى إرادتن دي . نشـــوف إزاي المســـيح بي
المكــان اللــي فيــه حياتنــا بــتعكس اللــي بنــؤمن بيــه واللــي بنشــعر بيــه .. المســاحة اللــي تصــرفاتنا بتظهــر فيهــا

  .واللي بنفكر فيه
  

، وفيـــه بنشـــوف نـــوع مـــن أنـــواع ٢علشـــان كـــده عـــايز النهـــاردة نتعمـــق فـــي نـــص كتـــابي مثيـــر مـــن غالطيـــة 
خلــوني أديكــم خلفيــة عــن  .بيتصــادموا بــبعض العهــد الجديــد بطــرس، اتنــين أقويــاء مــنة بــين بــولس و المواجهــ
دول ظهـروا علـى السـاحة ". المتهـودين"العهـد الجديـد اسـمهم  كان في مجموعة في تاريخ كنيسة.. الموضوع
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وكــانوا بيؤمنــوا إنــه ينفــع النــاس تتبــع المســيح، المســيح اللــي خلصــك، لكــن فــي نفــس الوقــت تتبــع النــاموس 
علشــان حــد يبقــى مســيحي، الزم يحــافظ علــى . وبالتــالي علشــان حــد يبقــى مســيحي، الزم ُيختــتن. ليهــوديا

األمــم بيعيشــوا كــان وقتهــا كــان فــي نــاس مــن األمــم بيــآمنوا بالمســيح، و . الوصــايا المتعلقــة باألكــل والشــرب
تبـع إننـا الزم ُنختـتن علشـان ن هل الكالم ده معناه: "فابتدى األمم يتسائلوا.  بطريقة مختلفة تماًما عن اليهود

والمتهـــودين " الكـــالم ده معنـــاه إننـــا الزم نتبـــع وصـــايا األكـــل والشـــرب علشـــان ننـــال الخـــالص؟" ،"المســـيح؟
  ".أيوه، ده بالظبط اللي الزم يحصل: "جاوبوا

  
تخيـــل إنـــك مســـيحي مـــن خلفيـــة يهوديـــة . ومـــن هنـــا نشـــوف االنقســـام، الصـــراع اللـــي بطـــرس كـــان فـــي ُنصـــه

ولما ابتدوا ياكلوا، أدركت إنهـم مقـدمين أكـل مـا يتناسـبش مـع . تاكل عند مسيحين من خلفية أمميةواتعزمت 
إمـــا إنـــك تاكـــل معـــاهم وتخـــاطر بالتعـــدي علـــى وصـــايا العهـــد القـــديم المتعلقـــة . النـــاموس، فبقيـــت فـــي ورطـــة

كالمك ده إنهـم مـش ، والمعنى الضمني ل"أنا مش ها أقدر أكل معاكم تاني: "أو تقول لهم.. باألكل والشرب
  .مقبولين عند اهللا بسبب األكل اللي بياكلوه

  
بعـــد كـــده جـــه مجموعـــة مـــن المتهـــودين، . فـــي األول، كـــان بياكـــل مـــع األمـــم. بطـــرس كـــان فـــي الموقـــف ده

: فيــه اللــي بيقــوللمســتوي البــر  والمعنــى الضــمني لموقفــه ده هــو إنــه رجــع. فــاتراجع وبطــل ياكــل مــع األمــم
فـــ جــه بــولس وأنبــه علــى ". شــان تبقــى مقبــول عنــد اهللا، الزم تعمــل األمــور دي، وتمتنــع عــن األمــور ديعل"

آيـة باصـلي إنهـا تتعمـق فـي .. وفي الُنص نشوف واحدة من جـواهر العهـد الجديـد. ٢موقفه ده في غالطية 
  .ياتناآية بتساعدنا ندرك إزاي المسيح بيأثر على طريقة ح.. قلوبنا وأذهاننا النهاردة

  
ق الكـالم، إنمـا  .علشان السـياق ١١، بس ها ابتدي من عدد ٢٠هي عدد  هـا تالحظـوا إن بـولس مـش بيـزو

ا َأتَـى ُبْطـُرُس ِإلَـى َأْنَطاِكَيـَة َقاَوْمتُـُه : "بولس يقول ١١: ٢في غالطية  .بيقول اللي في فكره بصورة مباشرة َلم
ـا ) بطـرس(ُه َقْبَلَمـا َأتَـى َقـْوٌم ِمـْن ِعْنـِد َيْعقُـوَب َكـاَن َألنـ١٢. ُمواَجَهًة، َألنُه َكاَن َمُلوًمـا َيْأُكـُل َمـَع اُألَمـِم، َولِكـْن َلم

ُر َوُيْفــِرُز َنْفَســُه، َخاِئًفــا ِمــَن الــِذيَن ُهــْم ِمــَن اْلِختَــانِ  ١٣. َأتَــْوا َكــاَن ُيــَؤخ ــى ِإنَوَراَءى َمَعــُه َبــاِقي اْلَيهُــوِد َأْيًضــا، َحت
لِكْن َلما َرَأْيُت َأنهُـْم َال َيْسـُلُكوَن ِباْسـِتَقاَمٍة َحَسـَب َحـق اِإلْنِجيـِل، ُقْلـُت ِلُبْطـُرَس ١٤! اَبا َأْيًضا اْنَقاَد ِإَلى ِرَياِئِهمْ َبْرنَ 
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ُدوا؟ِإْن ُكْنــــَت َوَأْنــــَت َيُهــــوِدي َتِعــــيُش ُأَمِميــــا َال َيُهوِديــــا، َفِلَمــــاَذا ُتْلــــزِ «:قُــــداَم اْلَجِميــــعِ  َنْحــــُن ١٥» ُم اُألَمــــَم َأْن َيَتَهــــو
ُر ِبَأْعَمـاِل النــاُموِس، َبــْل ِبِإيَمــاِن َيُســوَع ١٦ِبالطِبيَعـِة َيهُــوٌد َوَلْســَنا ِمــَن اُألَمـِم ُخَطــاًة،  اِإلْنَســاَن َال َيَتَبــر ِإْذ َنْعَلــُم َأن

َر ِبِإيَماِن َيُسوَع َال ِبَأْعَماِل الناُموسِ اْلَمِسيِح، آَمنا َنْحُن َأْيًضا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، لِ  ـاُموِس َال . َنتََبرُه ِبَأْعَمـاِل النَألن
ُر َجَسٌد َما َر ِفـي اْلَمِسـيِح، ُنوَجـُد َنْحـُن َأْنُفُسـَنا َأْيًضـا ُخَطـاًة، َأَفاْلَمِسـيحُ ١٧. َيَتَبر ـا َوَنْحـُن َطـاِلُبوَن َأْن َنَتَبـرَفـِإْن ُكن 

َألنـي ١٩. َفِإني ِإْن ُكْنُت َأْبِنـي َأْيًضـا هـَذا الـِذي َقـْد َهَدْمتُـُه، َفـِإني ُأْظِهـُر َنْفِسـي ُمَتَعـدًيا١٨! ِلْلَخِطيِة؟ َحاَشا َخاِدمٌ 
َفَمـا َأْحَيـاُه اآلَن . َيْحَيـا ِفـي  َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا َال َأَنا، َبِل اْلَمِسـيحُ ٢٠. ُمت ِبالناُموِس ِللناُموِس َألْحَيا هللاِ 

َلْسـُت ُأْبِطـُل ِنْعَمـَة ٢١. ِفي اْلَجَسـِد، َفِإنَمـا َأْحَيـاُه ِفـي اِإليَمـاِن، ِإيَمـاِن اْبـِن اِهللا، الـِذي َأَحبنِـي َوَأْسـَلَم َنْفَسـُه َألْجِلـي
، َفاْلَمِسيُح ِإًذا مَ . اهللاِ  اُموِس ِبرُه ِإْن َكاَن ِبالناَت ِبَال َسَبٍب َألن!"  
  

َمـــَع اْلَمِســـيِح ٢٠". لـــو مـــش حـــاطط تحتهـــا خـــط فـــي كتابـــك المقـــدس، أشـــجعك تعمـــل كـــده.. ٢٠: ٢غالطيـــة 
 َمـا َأْحَيـاُه ِفـي اِإليَمـاِن، ِإيَمـاِن اْبـ. ُصِلْبُت، َفَأْحَيا َال َأَنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيِن َفَمـا َأْحَيـاُه اآلَن ِفـي اْلَجَسـِد، َفِإن

دي آيــة ضــخمة جــًدا، بتوضــح لنــا يعنــي إيــه المســيح يغيــر بالكامــل " .اِهللا، الــِذي َأَحبِنــي َوَأْســَلَم َنْفَســُه َألْجِلــي
خلونا نشوف بعض من الحـق المسـتخبي فـي العـدد ده واللـي يسـاعدنا نفهـم يعنـي إيـه . طريقة حياتنا وٕارادتنا
  .المسيح يغير إرادتنا

  
دي بدايـة غالطيـة . فـي المسـيح ليـك هويـة جديـدة. ي المسيح ليـك هويـة جديـدةفالحق األول هو إنـك  -١
٢٠"، ٢٠: ٢ يمكــن دي أكثــر الصــور اختصــاًرا، ". َمــَع اْلَمِســيِح ُصــِلْبُت، َفَأْحَيــا َال َأَنــا، َبــِل اْلَمِســيُح َيْحَيــا ِفــي

حــد بالمســيح، وٕازاي كــل لكنهــا صــورة بنشــوفها فــي كــل كتابــات بــولس فــي العهــد الجديــد عــن إزاي حياتنــا بتت
الصـــليب هـــو . مـــع المســـيح ُصـــلبت. حاجـــة للمســـيح بتبقـــى لينـــا، وٕازاي كـــل حاجـــة بتـــدور حـــوالين الصـــليب

 بيقـول ٦لشان كده نشوف بعدها في غالطيـة ع. المكان اللي نفسي بتتحد فيه مع المسيح وكل ما هو عليه
إزاي الواحـد يفتخـر بـأداة للتعـذيب؟ لكـن ! تعبيـر غريـب". وَع اْلَمِسيحِ َحاَشا ِلي َأْن َأْفَتِخَر ِإال ِبَصِليِب َربَنا َيسُ "

  .بولس بيفتخر بالصليب علشان اللي بيحصل عند الصليب
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عايزكوا تفكروا في التبادل العظيم اللي بيحصل عند الصليب، والوحدة اللـي لينـا فـي المسـيح اللـي بتـتم عنـد 
  إيه اللي بيحصل عند الصليب؟. الصليب

  
اآلب ، ٢١: ٥كورنثـوس الثانيـة . ني بـرهم خطيتي للمسيح، والمسيح بيمنحباقدل حاجة، عند الصليب أو  -أ
عنــد الصــليب، بنقــدم للمســيح كــل ". َجَعــَل الــِذي َلــْم َيْعــِرْف َخِطيــًة، َخِطيــًة َألْجِلَنــا، ِلَنِصــيَر َنْحــُن ِبــر اِهللا ِفيــهِ "

ومــش بــس األمــور الســيئة، لكــن كمــان األمــور الكويســة . ملناهــاكياننــا، كــل خطايانــا واألمــور الســيئة اللــي ع
حتـى دمـوع توبتنـا محتاجـة تتغسـل فـي دم . اللي عملناهـا واللـي مهمـا كانـت مـا توصـلش للمسـتوى المطلـوب

  . ال عيببر ب.. دم لنا إيه؟ بيقدم لنا برهعارفين في المقابل بيق. بنقدم له كل كياننا، كل خطاينا. المسيح
  

ِإنـي َأْحِسـُب ُكــل َشـْيٍء َأْيًضـا َخَسـاَرًة ِمـْن َأْجـِل َفْضـِل َمْعِرَفـِة اْلَمِســيِح : "٣بـولس يقـول فـي فيلبـي علشـان كـده 
ْيَس َوُأوَجـَد ِفيـِه، َوَلـ٩َيُسوَع َربـي، الـِذي ِمـْن َأْجِلـِه َخِسـْرُت ُكـل اَألْشـَياِء، َوَأَنـا َأْحِسـُبَها ُنَفاَيـًة ِلَكـْي َأْرَبـَح اْلَمِسـيَح، 

عنــد الصــليب، بتقــدم  ."ِلــي ِبــري الــِذي ِمــَن النــاُموِس، َبــِل الــِذي ِبِإيَمــاِن اْلَمِســيِح، اْلِبــر الــِذي ِمــَن اِهللا ِباِإليَمــانِ 
مــش بــس . كمــان يبقــى أحســنبدي حاجــة رائعــة، لكــن األمــر . للمســيح كــل خطايــاك، وهــو بيمنحــك كــل بــره

  ..عند الصليب، لكن كمان بنقدم للمسيح خطيتنا ويمنحنا بره
  
العهــد الجديــد يورينــا صــورة لكوننــا عبيــد . باقــدم للمســيح عبــوديتي، وهــو بيمنحنــي حريتــهعنــد الصــليب  -ب

َألنـي ُمـت ِبالنـاُموِس ِللنـاُموِس ١٩: "١٩ده اللـي بـولس بيقولـه فـي عـدد . الناموس، عبيد نفوسنا، عبيد الجسـد
وهـــو بيمنحنـــا حريـــة إننـــا .. للنـــاموس ولنفوســـنا وألجســـادنا دم للمســـيح عبوديتنـــابنقـــعنـــد الصـــليب ". َألْحَيـــا هللاِ 
باقــدم . بتبقــى حــر إنــك تعــيش. بنبقــى أحــرار مــن ذنــب النــاموس، األمــر اللــي هــا نــتكلم عنــه حــاالً . نعــيش هللا

  . للمسيح عبوديتي، وهو بيمنحني حريته
  
الفكـرة مـش إن النـاموس هـو شـيء سـيء . باقدم للمسـيح هزيمتـي، وهـو بيمنحنـي نصـرتهوعند الصليب  -ج

وده .. لكــن فــي حــد بيــتمم النــاموس. المشــكلة الوحيــدة هــي إنــي اســتحالة أقــدر أتمــم النــاموس.. فــي حــد ذاتــه
وبكــده  .علشــان تــتم فينــا متطلبــات البــر ةطيــجســد الخإن اهللا دان الخطيــة فــي  وهيقولــ ٤و ٣: ٨اللــي روميــة 
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: علشــان كــده يقــول الرســول. ســيح بيمنحنــا نصــرة علــى النــاموسالم. نقــدر نــتمم النــاموس مــن خــالل المســيح
  .باقدم للمسيح هزيمتي، وهو بيمنحني نصرته". ُشْكرًا ِللِه الِذي ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبَة ِبَربَنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ "
  
النـاُموِس ُكـل ِذي  ْعَمـالِ ِبأَ : "يقـول ٣روميـة . باقدم للمسيح دينونتي، وهو بيمنحني رحمتـهوعند الصليب  -د

ُر َأَماَمــهُ  أنــتم وأنــا . ام اهللاقــدالعــالم كلــه فــي موضــع ُمســائلة .. مــافيش حــد بــُيعلن بــار أمــام اهللا". َجَســٍد َال َيَتَبــر
ياخـــد الدينونـــة علـــى لكـــن شـــكًرا للـــرب، إنـــه قـــدم يســـوع المســـيح علشـــان . واقعـــين تحـــت دينونـــة اهللا لخطايانـــا

  .يح دينونتنا، وهو بيمنحنا رحمتهبنقدم للمسند الصليب، ده اللي بيحصل عفـ .. نفسه
  
َألنـُه ِإْن ٥: "يقـول بـولس ٦فـي روميـة . باقدم للمسيح موتي، وهـو بيقـدم لـي حياتـهوأخيًرا، عند الصليب  -ه

ـــِه، َنِصـــيُر َأْيًضـــا ِبِقَياَمِتـــهِ  ـــْد ِصـــْرَنا ُمتِحـــِديَن َمَعـــُه ِبِشـــْبِه َمْوِت ـــَن َعـــاِلِمي٩... .ُكنـــا َق َن َأن اْلَمِســـيَح َبْعـــَدَما ُأِقـــيَم ِم
َألن اْلَمـْوَت الـِذي َماتَـُه َقـْد َماتَـُه ِلْلَخِطيـِة َمـرًة َواِحـَدًة، ١٠. َال َيُسـوُد َعَلْيـِه اْلَمـْوُت َبْعـدُ . اَألْمَواِت َال َيُمـوُت َأْيًضـا

ودلـوقتي المسـيح بيحيـا، وأنـا . مـات وأنـا مـت ا بيقـول إن المسـيحبـولس هنـ". َواْلَحَياُة الِتي َيْحَياَها َفَيْحَياَهـاِ هللاِ 
   .موتنا، وهو بيمنحنا حياة أبدية بنقدم للمسيح. المسيح ُاقيم، وأنا ها ُأقام. باحيا
  

التبـادل العظـيم اللـي بيحصـل عنـد الصـليب هـو إن المسـيح بياخـد كـل اللـي . ده اللي بيحصل عند الصـليب
  .بيمنحنا هوية جديدة بالكامل. و عليهاحنا عليه، ويمنحنا كل ما ه

  
  ١Air Force في فـيلم أمريكـي طلـع فـي منتصـف التسـعينات عـن اختطـاف طيـارة الـرئيس األمريكـي اسـمه

  الطيــارة قــرب النهايــة، نشــوف. الفــيلم كلــه بيــدور حــوالين محاولــه انقــاذ الــرئيس. أو الطــائرة الرئاســية األولــى
ويربطــوا كابــل مــا بــين . "٤-٢حريــة "أو  ”Liberty 2-4“تانيــة اســمها بتقــع ناحيــة المحــيط، فيجيبــوا طيــارة

قاعــدين علــى أعصــابهم مســتنيين  كــل البلـد. قبــل مــا تــتحطم طيارتـه الطيـارتين ويحــاولوا يخرجــوا الــرئيس مــن
 لكـــن بعـــد فتـــرة تـــوتر، نعـــرف إيـــه اللـــي حصـــل مـــن قائـــد. وال ألمـــن الموقـــف ده يعرفـــوا ريســـهم هـــا ينجـــى 

“Liberty 2-4” مـا يعلــن إن ل“Liberty 2-4” هــا تغيـر اسـمها لـــ“Air Force 1”  الطـائرة الرئاســية
  . هوية الطيارة اتغيرت بالكامل لما شخص واحد صعد على متنها. األولى
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كـل .. كل خبراته، موته، حياته، صـعوده.. أفكركم إن لما بتوحد حياتك بالمسيح عند الصليب، كل اللي ليه

  . بتتغير بالكامل هويتك. ما ليه بيبقى ليك
  
اْلَمِسـيُح َيْحَيـا "ليـه؟ ألن دلـوقتي .. بولس فخور بكونـه ُصـلب مـع المسـيح". َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا َال َأَنا"

 التبادل العظيم حصل عند الصليب. حاجة كويسة إني اتصلب مع المسيح". ِفي .  
  

" يح ولما تموت مع المسيح، يبقـى وقتهـا مـا لكـش إرادة؟هل ده معناه إنك لما توحد حياتك بالمس: "حد يسأل
األمــر مــش إن بــولس مــا . األمــر مــش إن مــش بيكــون لــك إرادة، لكــن إن إرادتــك بتــذوب فيــه.. علــى العكــس

أنـا قـدمت للمسـيح كـل مـا أنـا : "بولس بيقول فعلًيـا. دي إرادة المسيح. عادلوش إرادة، لكن المسيح بيحيا فيه
سـلمت لـه . أنـا سـلمت لـه كـل شـيء.. قتي اللي في هو إرادة المسيح وكل ما هو عليهعليه، كل كياني، دلو 

  .هو ده المقصود باالتحاد بالمسيح، ده معنى إن إرادة المسيح توجهني". إرادتي بالكامل
  

أنــت وأنــا خــالص . تبــع المســيح، يبقــى محتــاج تفتكــر إنــك تركــت الحــق فــي تحديــد اتجــاه حياتــكلــو أنــت بت
. إرادتنــا اتصــلبت مــع المســيح، فمــش بنعــود نحيــا، لكــن هــو بيحيــا فينــا. اتخــاذ القــراراتفــي  مالنــاش الحــق

احنـا جوانـا . دي النقطـة اللـي كثيـر بتفوتنـا. ودي حاجـة كويسـة.. ماعادش لينا الحق إننا نحدد اتجـاه حياتنـا
عيلتي قـدامك، اللـي عايزنـا يا رب، أنا و : "إننا نقول ..م اهللا حياتنا بالكاملن كمان خوف، إننا نسلتردد، يمك

مــش . ده أمــر صــعب جــًدا: "علشــان كــده بنقــول". المكــان اللــي عايزنــا نروحــه، هــا نروحــه. نعملــه، هــا نعملــه
منين جـات لنـا الفكـرة دي؟ أعتقـد إنهـا . ويبان األمر كأنها حاجة مخيفة". عارف إذا كنت مستعد أعمل كده

  .هللا أبانا.. للمسيح.. نبننسى احنا بنسلم إرادتنا لميجات لنا ألننا 
  

بابا، طـول األسـبوع ده أنـا هـا : "األبهات اللي سامعني، رد فعلك ها يكون إيه لو ابنك أو بنتك جولك وقالوا
رد فعلــك هــا يكــون إيــه؟ األول، ".. كــل حاجــة تقولهــا، أنــا هــا أعملهــا. أعمــل اللــي أنــت تقــول عليــه بــالظبط

أنــا هــا أخلــي ده أســوأ أســبوع فــي حيــاة : "بعــدها تقــول. قعتــكطبًعــا تقــوم مــن علــى األرض بعــد مــا الصــدمة و 
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، هـا أوريـك . أنـا هـا أرشـدك: "لكن ها تقـول. أكيد أل.. أل ؟"ابني أو بنتي اتجـاه يثبـت لـك إنـك تقـدر تثـق فـي
ــُتْم َأْشــَراٌر َتْعِرُفــوَن َأْن تُ ". "ويثبــت لــك إنــي باحبــك، وٕانــي هــا أقــودك لألحســن ليــك ــُتْم َوَأْن ــِإْن ُكْن ْعُطــوا َأْوَالَدُكــْم َف

وَح اْلقُـُدَس "...  ،"َراٍت ِللـِذيَن َيْسـَأُلوَنهُ َعَطاَيا َجيَدًة َفَكْم ِبـاْلَحِري َأُبـوُكُم الـِذي ِفـي السـَماَواِت َيَهـُب َخْيـ ُيْعِطـي الـر
  ؟ يعطي إرشاد للذين يطلبونه "ِللِذيَن َيْسَأُلوَنهُ 

  
بالتــالي مــش حاجــة وحشــة إنــك تقــدم لــه . مــش بيرتكــب أخطــاء.. لكمــالأفكــركم إن أبونــا الســماوي مطلــق ا

وده جمـال األمـر، . فـي النهايـة، هـو اللـي خلقنـا". أنـت وجهنـي. أنت قـدني. أنت ارشدني: "إرادتك وتقول له
ق الوحيـد اللـي يقـدر يمكننـا مـن اختبـار الحيـاة اللـي الخـال ةمش إننا بنفقد إرادتنا، لكن إرادتنا بتـدوب فـي إراد

  .لكن لألمانة، احنا لسه ما وصلناش المرحلة دي. وقتها، ها تبقى إرادتنا ألول مرة فعالة. صممها علشاننا
  

اللــي القســيس هــا يقــراه مــن الكتــاب النهــاردة، هــا أنفــذه مهمــا كــان، بــدون : "مــين فــيكم بيــروح الكنيســة ويقــول
أعتقــد إننــا بنتعامــل "! مــة هــا تعلنــه، هــا أعملــهاللــي الكل"؟ كــام واحــد فينــا بيتقــدم للكلمــة وده اتجاهــه؟ "مناقشــة

أول حاجـة هـا تقولهـا " ممكـن تقـدم لـي خدمـة؟: "لـو حـد جـه وقـال لـك. مع الكلمة زي ما بنتعامل مـع بعـض
مــا فــيش مشــاكل إن دي تكــون طريقــة تعاملنــا مــع بعــض، لكــن مــا يــنفعش تكــون " خيــر؟ إيــه الخدمــة؟: "هــي

احنــا أخضــعنا حياتنــا . ألن ده بعيــد كــل البعــد عــن جــوهر المســيحية دي الطريقــة اللــي بنتعامــل بيهــا مــع اهللا
خلينــي أشــوف الكلمــة بتقــول إيــه األول وبعــدين أقــرر هــا : "مــا يــنفعش نقــولليســوع المســيح، اتصــلبنا معــاه، 

  .محتاجين نحترس في األمر ده". أنفذها وال أل
  

لـــي احنـــا عايزينهـــا تقولـــه، تقـــول اللـــي فيهـــا ونـــدور علـــى كنيســـة تقـــول ال" نتســـوق"المســـيحية المعاصـــرة بقينـــا 
احنـا هـا نـروح للكتـاب : "لسـان حالنـا بيقـول. يناسبنا أكثر، بغض النظر عن الكتاب المقدس بيقول إيه فعـالً 

محتـاجين ". المقدس، ونقـدم نفسـنا لألجـزاء اللـي تناسـبنا، واألجـزاء اللـي مـا تناسـبناش هـا نحطهـا علـى جنـب
احنـا اتخلينـا عـن الحـق فـي . إرادتنـا بتـدوب فـي إرادتـه. إدانا هوية جديـدةالمسيح . ... نحترس من األمر ده
  .المسيح بيمنحنا هوية جديدة. وده أمر فعًال كويس.. تجديد اتجاه حياتنا
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أنـــا اتصـــلبت مـــع . Daveماشـــي يـــا ديـــف : "حـــد هنـــا يقـــول. المســـيح بيمنحـــك اتجـــاه جديـــد: الحـــق التـــاني
 أنـا ". لسـه عنـدي قـرارات كثيـر محتـاج أخـدها.. لسه عندي أسـئلة كثيـر لكن أنا. المسيح، والمسيح بيحيا في

ممكـن تـروح مكتبـة مسـيحية، وتالقـي . مدرك إن كثير من اللي سـامعني بيواجهـوا قـرارات محتـاجين ياخـدوها
ممكـن تـروح تطلـب نصـيحة مـن مجموعـة مـؤمنين، وهـا يقـدموا لـك . كمية كبيرة من الكتب بتقدم لك نصـايح

  .خلونا نفكر في طرق عصرية بنحاول من خاللها نعرف إرادة اهللا. لكن خلونا نقف ثواني. آراء مختلفة
  
أنــا مــش عــارف أعمــل . "ممكــن تضــحكوا، لكــن كثيــر بيســتخدموا الطريقــة دي. طريقــة الُصــباع العشــوائية -أ

 تخيـــل لـــو فتحـــت علـــى". هـــا أفـــتح الكتـــاب المقـــدس وأشـــاور علـــى أول آيـــة ألمحهـــا وهـــا تبقـــى هـــي دي. إيـــه
نقـــول هـــا ي حاجـــة مشـــجعة؟ وقتهـــا بنعمـــل إيـــه؟ د"! َلَعَبـــَرْت َعَلـــى َأْنُفِســـَنا اْلِمَيـــاُه الطاِمَيـــةُ "، ٥: ١٢٤مزمـــور 
هـي دي الكلمـة : "فنقـول. ونجرب مرة واتنين وتالتة، لحد ما نالقي آية منطقية في وضعنا. ة تانينجرب مر 

 وننبسط إننا نجحنا. "مش مصدق إن الطريقة دي ناجحة كده. حاجة رائعة. لي.  
  

ــا "، ٢٥: ٨واحــد صــاحبي كــان بيســتخدم الطريقــة دي، وفــتح علــى روميــة  ــا َنْرُجــو َمــا َلْســَنا َنْنُظــُرُه َفِإنَن ِإْن ُكن
ْبرِ  ُعُه ِبالصاآليـة، قـال هـي لما قرا . كان في بنت بيحاول يقرب منها، وهي بتقول له أل مرة ورا التانية". َنَتَوق
المشــكلة الوحيــدة إننــا لمــا ". خلــي عنــدك رجــاء فــي اللــي مــش ليــك لســه، اســتنى بصــبر: " لــي دي كلمــة اهللا

بتــتكلم عــن رجائنــا فــي فــداء أجســادنا، رجائنــا فــي  ٨روميــة . بنعمــل كــده، بنجــرد الكلمــة مــن ســياقها بالكامــل
اع العشـوائية مـش بالتـالي طريقـة الُصـب. مش محتاجين نقلق من العالقات العاطفية خالص.. الحياة األبدية

  .أكتر طريقة ينفع ُيعتمد عليها
  
رؤى زي اللــي شــافها . زي العليقــة المشــتعلة بتاعــت موســى. طريقــة الحــدث المعجــزيريقــة التانيــة، الط -ب

.. يـا ريتنـا نكـون روحـانيين كفايـة، فـاهللا يعلـن لنـا عـن ذاتـه بالطريقـة دي. شاول أو بولس في طريقـه لدمشـق
كــام واحــد مننــا شــاف فعــًال العليقــة المشــتعلة؟ كــام حــد مننــا كــان لــه : لكــن ســؤال. حاجــة فيهــا إكــرام صــحيح

  .االختبار ده؟ أعتقد إنها مش طريقة شايعة، فـ خلونا ما نعتمدش عليها
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هنــا وهنــاك، نحطهــم مــع بعــض ونــربطهم  حاجــاتنصــادف . طريقــة المصــادفة البحتــةالطريقــة التالتــة،  -ج
تحـس إنهـا حاجـة غريبـة . الفجـر ٢٢: ٢بالليـل، تـبص علـى السـاعة تالقيهـا ممكـن تقلـق . بـإرادة اهللا لحياتنـا
.. ٤٤: ٤اليـوم اللـي بعـده تقلـق السـاعة . ، فــ تبتـدي تقلـق٣٣: ٣تـاني يـوم تقلـق السـاعة . لكن تكمـل نومـك
"! يـــا تـــرى محتـــاج أغيــر شـــغلي؟ وال يمكـــن المفـــروض أعـــزل. ربنـــا عـــايز يقـــول لــي حاجـــة: "فتبتــدي تتســـائل

لوا، لما تسألوتروح تق ٢ليه، تقول لها أصـلي قلقـت فـي ليلـة السـاعة  كول للمدام إن يمكن أحسن إنكوا تعز :
يمكـن ربنـا : "غالًبـا هـا تـرد"! ٤٤: ٤، الليلـة اللـي بعـدها قلقـت السـاعة ٣٣: ٣، الليلة اللـي بعـدها قلقـت ٢٢

  .مصادفة البحتةيبقى بالش كمان طريقة ال " :)علشان تعرف تنام كويس هدئبيقول لك خد م
  
لــو عــايزني أعمــل األمــر : "جــدعون بيقــول هللا؟ طريقــة كتابيــة أهــه. الصــوف جــزة.. اللــي بعــدهاالطريقــة  -د

! المفـروض أتبعهـا يبقـى أكيـد دي الطريقـة اللـي.. ده شخص مـن الكتـاب". إنك تعمل كذاده، يبقى أكد لي ب
ا ن مش كل قصـص الكتـاب المقـدس مـذكورة لينـالمشكلة إ. هي مشكلة كبيرة في الحقيقة.. المشكلة هنا هي

اهللا قـــال لـــه . قصـــة جـــزة الصـــوف بينـــت أكتـــر مـــا بينـــت قلـــة إيمـــان جـــدعون. علشــان نقلـــدها أو نقتـــدي بيهـــا
ــا وال . بوضــوح يعمــل إيــه، لكنــه كــان بيماطــل تفتكــروا ده أفضــل نمــوذج لينــا علشــان نكتشــف إرادة اهللا؟ غالًب

  ..طب نجرب طريقة الباب المفتوح. جزة الصوف كمان
  
دي . اللـي بتوجـه األمـرهـي هي إيه؟ لما اهللا يفتح باب، يبقى ده معنـاه إن إرادتـه طريقة الباب المفتوح  -ه

. هنــا التبريـر الكتـابي لطريقــة البـاب المفتــوح. ٨عـدد  ١٦خلونـا نفـتح كورنثــوس األولـى . طريقـة كتابيـة أكتــر
لحــد عيــد  بــولس يقــول إنــه هــا يســتنى فــي أفســس. لمــا اهللا يفــتح بــاب، يبقــى ده معنــاه إنــه بيقــودك مــن خاللــه

لـو اهللا فـتح . حاجـة منطقيـة. اتفـتح قدامـه، وٕان كـان فـي نـاس كثيـر بيعارضـوه عظـيم ألن في باب الخمسين
: بــولس يقـــول. ١٢عـــدد  ٢المشـــكلة الوحيــدة فـــي ده إيــه؟ افتحــوا كورنثـــوس التانيــة . بــاب، يبقــى أدخـــل منــه

ــا ِجْئــُت ِإَلــى تَــُرَواَس، َألْجــِل ِإْنِجيــِل اْلمَ ١٢" َولِكــْن َلم ، بَلــْم َتُكــْن ِلــي َراَحــٌة ِفــي ١٣ِســيِح، َواْنَفــَتَح ِلــي َبــاٌب ِفــي الــر
المشــكلة إن فــي مــرة بــاب اتفــتح، ". لِكــْن َودْعــُتُهْم َفَخَرْجــُت ِإَلــى َمِكُدوِنيــةَ . ُروِحــي، َألنــي َلــْم َأِجــْد ِتــيُطَس َأِخــي

إن لمــــا اهللا يقـــدم فرصــــة، ده مـــش معنــــاه واضــــح إن ده معنـــاه . المـــرة التانيــــة اتفـــتح بــــاب، فمشـــي. فاســـتنى
  حاجة منطقية؟. بالضرورة إنه بيدعوك تستغل الفرصة دي
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معنـاه  لمـا اهللا يقفـل بـاب، دهطب طريقة الباب المقفول؟ . طريقة الباب المفتوح ما ينفعش نثق فيها أوي -و

، فــي أفســسوبــولس قاعــد مــع أصــحابه  ٢٠لحــد مــا نوصــل أعمــال  ..Ok .مــا تحــاولش تعبــر مــن خاللــه
أعتقـد إنهـم كـانوا بيقولـوا . ويقولوا له إنه لو راح أورشليم غالًبا هـا يتقيـد ويتقـبض عليـه وممكـن يتقتـل لـو راح

وحِ " إنــه رايــح أورشــليم لكــن بــولس يقــول. لــه إن اهللا قافــل البــاب ده ــًدا ِبــالرتفتكــر روح اهللا ممكــن يخليــك ". ُمَقي
طريقـة دي مـن أخطـر الطـرق ألننـا بنميـل إننـا نفكـر إن إرادة اهللا تخبط في بـاب مقفـول؟ تفتكـر ده ممكـن؟ ال

ـــم واضـــطهاد فواضـــح إن . أكيـــد ألماننـــا وســـالمتنا، فـــي حـــين إن البـــاب اللـــي ممكـــن يفتحـــه هـــو مشـــاكل وأل
  . الطريقة دي كمان ما تنفعش

  
ه؟ ممكـــن ده معنــاه إيــ. بــاب مقفــول.. تخيــل إنــك حاســس إن اهللا بيــدعوك للهنــد، فتقــدم علــى فيــزا وتتــرفض

. ممكــن يكــون معنـــاه إن اهللا مــش داعيــك للهنــد، لكــن داعيــك تفضــل فــي بلـــدك. يكــون لــه أكثــر مــن معنــى
ممكــن يكــون اهللا بيختبــرك علشـــان . ممكــن يكــون بيعنــي إن اهللا مــش داعيــك للهنــد، لكــن داعيــك لبلــد تانيــة

وم لهنـــاك لــــو هتاخـــدها عـــ.. يشـــوف إن كنـــت جـــاد فـــي إنـــك تتبعـــه وجـــاد فـــي طاعتـــك فـــي المـــرواح للهنـــد
  .علشام كده طريقة الباب المقفول ما تنفعش. اضطريت، بس ها تطيع وتروح البلد دي

  
. طريقـة الصـوت الهـادي.. ، لكـن ده آخـر اختيـار:)االختيارات بـتخلص قـدامنا . ده يقودنا آلخر طريقة -ز

يحصــل . فــي الــريح تهــب ريــح، لكــن اهللا مــش. جــييواهللا ي. ويقــف، إيليــا يجــري مــن اهللا ١٩فــي ملــوك األول 
مـــنخفض "بعـــدها يســـمع صـــوت . تيجـــي نـــار، لكـــن اهللا مـــش فـــي النـــار. زلـــزال، لكـــن اهللا مـــش فـــي الزلـــزال

المشكلة إن معظمنـا، مهمـا حاولنـا نغمـض عيوننـا . ده خفيفالمنخفض اليبقى تدور على الصوت ". خفيف
ده احســاس بييجـــي : "ايبقــى لـــو مــش مســـموعة النــاس يقولـــو . ونركــز، مـــا بنســمعش حاجـــة، وال حتــى همســـة

إزاي تفـرق لكن عادة لما الواحد بيواجه قرارات صعبة، عادة بيحس بأحاسـيس متداخلـة، مـش كـده؟ ". للواحد
مـا أعتقـدش إنـه صـح األحاسيس اللي من اهللا، عـن اللـي مـش مـن اهللا؟ إزاي توصـل للتـوازن فـي األمـر ده؟ 

ولــو مــا ســمعتش حاجــة، هــا . وت هــاديأنــا هــا أغمــض عينــي واســتنى صــ: "فــي المواقــف دي إن حــد يقــول
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هـا اسـأل هـو صـوت مـنخفض؟ هـو صـوت خفيـف؟ . استنى أول فكـرة تيجـي علـى بـالي وتـديني احسـاس مـا
  !"بعد كده ها أسأل هو من اهللا

  
". أنــت كــده شــلت كــل الطــرق اللــي خلقناهــا واعتمــدنا عليهــا طــب إزاي الواحــد يعــرف؟: "ده يســيبنا بنتســائل

زي مــا قلــت فــي ك إن اهللا بيســتخدم طــرق كثيــر علشــان يعلــن عــن ذاتــه لينــا، لكــن أنــا مــدر .. خلــوني أفكــركم
 ادة اهللا هـــي كلهــا طـــرق وثنيـــة، وبيفوتهـــاالطـــرق والمعـــادالت اللــي خلقناهـــا علشـــان نميــز ونعـــرف إر  ،البدايــة

  .جوهر عالقة اهللا بينا
  

مفهــوم، لكنهــا ذروة اللــي بــولس هــي مــش طريقــة بــالمعنى ال. خلــوني أقــدم لكــم طريقــة كتابيــة لمعرفــة إرادة اهللا
.. كـالم وعـاظده " :يفكـرعـارف الـبعض هـا . طريقـة اإليمـانخلونـا نسـميها . ٢٠: ٢اتكلم عنه فـي غالطيـة 

لما نيجـي لكنيسـة العهـد الجديـد وحلـول الـروح القـدس، . لكن خليكوا معايا"! كما لو كان األمر بالبساطة دي
وحتــى مــش .  باســتخدام الطــرق المــذكورة فــي العهــد القــديممــش بنشــوف وال مــرة حــد بيحــاول يعــرف إرادة اهللا

وقـت  ١المـرة الوحيـدة اللـي بنشـوف فيهـا حاجـة مشـابهة هـي فـي أعمـال . بنشوف إرشادات لمعرفـة إرادة اهللا
بــدل كــده نشــوف صــورة للــروح القــدس فــي . القرعــة الســتبدال يهــوذا، لكــن ده كــان قبــل حلــول الــروح القــدس

   .شعبه، بيقودهم ويرشدهم
  

ــا َأْحَيــاُه ِفــي اِإليَمــانِ "، ٢٠: ٢بــولس يقــول فــي غالطيــة  إننــا وهنــا بنميــل ". َمــا َأْحَيــاُه اآلَن ِفــي اْلَجَســِد، َفِإنَم
َألنُكــْم ِبالنْعَمــِة ُمَخلُصــوَن، ِباِإليَمــاِن، َوَذِلــَك : "توضــح ٨: ٢أفســس . نحصــر دور اإليمــان فــي أمــر الخــالص

: ٢ده اللــي غالطيــة . الطريقــة الوحيــدة اللــي نعــيش بيهــا خالصــنا هــي اإليمــان". يــُة اهللاِ ُهــَو َعطِ . َلــْيَس ِمــْنُكمْ 
ـــه ١٦ ـــا باإليمـــان. مـــرات يقـــول بـــولس إن كـــل حاجـــة باإليمـــان ٤.. بتقول ـــاة المســـيحية مـــش إننـــا . بنحي الحي

يعــيش الحيــاة المســيحية هــي إننــا نثــق فــي المســيح إنــه . دي مــش المســيحية.. نكتشــف إزاي نعــيش للمســيح
  . دي الفكرة اللي بنحاول نتعمق فيها في الحلقات اللي فاتت.. بدالنا
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تخيــل إن مهمتــك مــش إنــك تكتشــف إرادة . دلــوقتي خلونــا نشــوف عالقــة ده بكالمنــا عــن إرادة اهللا فــي حياتنــا
م، تخيل إن مهمتك هي إنك نثق في المسيح اللـي فيـك لحظـة بلحظـة، يـوم بيـو ! اهللا وتروح تعملها نيابة عنه

اللــي قــدم نفســه . ده اللــي بــولس بيقولــه لنــا هنــا. تثــق فــي المســيح إنــه يعــيش حياتــه مــن خاللــك.. قــرار بقــرار
  .عني بيحبني كفاية إنه يعيش حياته من خاللي

  
معرفــة إرادة اهللا أمــر إن : االختــراق هــو. وده يوصـلنا الختــراق أعتقــد إن اهللا بيقودنــا ليــه لمــا نفكـر فــي إرادتــه

كـل الطـرق اللـي ذكرتهـا مـن شـوية . معرفة إرادة اهللا هي أمر ثانوي جنب معرفـة اهللا. فة اهللاثانوي جنب معر 
كلهــا طــرق بتــدور علــى حلــول ســريعة، . كلهــا طــرق كســالنة جــًدا لــو فكــرتم فيهــا شــوية. هــي طــرق مختصــرة

ن وال واحـدة مـ.. مش بتتطلب أي شـغل أو تغييـر فـي الشخصـية. مش بتتطلب أي انضباط. إجابات سريعة
لكــن تخيــل لــو اهللا قصــد مــن موضــوع إرادة اهللا بالكامــل إنــك . الطــرق اللــي ذكرتهــا بتتطلــب حاجــة مــن دي

ومـن خـالل العمليـة دي، يشـكلك ويمكنـك، مـش بـس . و وأنت بتعرفـه وتسـكن فيـه، يشـكلك.. تطلب اهللا ذاته
  .من معرفة إرادته، لكن كمان يمكنك تختبر إرادته

  
القرارات اللي بتحاول تاخدها دلوقتي، اهللا ليه القوة إنـه يكتـب لـك علـى السـما . القوةاهللا ليه .. خلونا صرحاء

يبقـى أكيـد . اللـي محتـاج تعملـهإيـه يك حلم أو رؤيا الليلـة ده نه يور ليه القوة إ. اللي المفروض تعمله بالظبط
تخليـه يسـتخدم  ،مـد عليـهتعت ،تتعلم منه ،تثق فيه ،يمكن اهللا عايزك تعرفه. في سبب إن اهللا مش بيعمل كده

دي علشــان يشــكلك علــى صــورة المســيح، ويســاعدك تفهــم يعنــي إيــه المســيح بيعــيش فيــك ويعنــي إيــه الرحلــة 
  .إنك تثق في المسيح العايش فيك بدل ما تثق في معادلة من أي نوع

  
ات ينفـع من خطـوتين تالتـة أو حتـى سـتة سـبعة، أي خطـو   List"لسته"أنا عارف، أغلبيتنا نتمنى يكون في 

المشـكلة إنـي مـا أقـدرش أقـدم لكـم . ناخدها دلوقتي وتساعدنا نفهـم نعمـل إيـه قـدام القـرار اللـي قـدامنا دلـوقتي
لكـن بنـاء علـى سـلطان كلمـة اهللا، أنـا أقـدر أقـول لكـم . زي اللي عايزينها وتكون مبنية علـى كلمـة اهللا" لسته"
. وعـايزك تعرفـه بشـكل شخصـيسـه بيـدور عليـك إن في إله فـي السـما دور عليـك علشـان يخلصـك، ول.. ده

مـش بـس علشـان يوريـك إرادتـه، .. لدرجـة إنـه حـط المسـيح فيـك علشـان يعلـن ذاتـه ليـك.. عايزك تعرفه جـًدا
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إرادة إنـه المفـروض يقودنـا لحقيقـة إن : وده أجمل مـا فـي السـؤال ده. لكن كمان علشان يمكنك تختبر إرادته
إنمـا هـي عالقـة، فيهـا ". اعمـل كـذا وكـذا وكـذا: "ة بيـديها لـك ويقـول لـكمـش خريطـ. اهللا مش خريطة طريـق

  .المسيح بيستلم إرادتك فتتوحد بإرادته
  

أكيـــد كثيـــر الحظـــت قبـــل كـــده إن اهللا مـــش دايًمـــا بياخـــدنا فـــي أســـرع وأســـهل طريـــق مـــن نقطـــة أ لنقطـــة ب؟ 
خيـل لـو إن اللـي يهـم اهللا أكثـر، لكـن ت". يا ريتني وصلت مـن أ لــ ب بطريقـة أسـهل وأسـرع.. حقيقي: "يقولوا

؟ تخيـل "الوجبـات السـريعة"مش إنك توصل بأسهل وأسرع طريقة؟ تخيـل لـو إن إرادة اهللا مـش بتشـتغل بمبـدأ 
إن اللــي يهــم اهللا أكثــر هــو إنــه يعلمــك تثــق فيــه بالكامــل وٕانــك تنمــو لصــورة المســيح، حتــى لــو كــان معنــى ده 

  !إنه ياخدك في طريق الفف شوية
  

هـا تكـون حاجـة لكـن أتمنـى إن. إن من ناحية، دي مش حاجة مشجعة، ألننـا عـايزين اإلجابـة حـاالً أنا مدرك 
مـش عـايز بـس يـدينا تعليمـات، لكـن .. مشجعة بعمق إننا نـدرك إن إلـه الكـون عـايز يكـون علـى عالقـة بينـا

  . ديفي الرحلة .. هو ما سبناش لوحدنا، لكنه قدم لنا كل حاجة في العالقة. عايز يعيش جوانا
  

  ...ح بيتسلم إرادتنا فتتوحد بإرادته، واحناإرادة اهللا مش خريطة، إنما هي عالقة فيها المسي
أنـــت مـــش تايـــه فـــي . أغلـــب إرادة اهللا لحياتـــك هـــو قـــدمها لـــك بالفعـــل. اهللا قـــدم لنـــا كلمتـــه. بنثـــق فـــي كلمتـــه •

افــتح أي . الكتــاب المقــدسمــن إرادة اهللا لحياتنــا موجــودة بالفعــل فــي % ٩٥أنــا مقتنــع إن . الضــلمة لوحــدك
  .يبقى نثق في كلمته. دي حاجة مضمونة وموثوق فيها. جزء في الكتاب ها تالقي إرادة اهللا

ِإْن "، ١٧: ٥علشـان كـده باحـب كورنثـوس التانيـة . كلمة اهللا لما تمـال أذهاننـا بتغيـر رغباتنـا. نصلي لرغباته •
لمـا المسـيح  ."ُهَوَذا اْلُكل َقْد َصاَر َجِديداً . اَألْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضتْ . ةٌ َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديدَ 

اننــا، لــو اســتلم رغباتنــا وعواطفنــا، يبقــى هــا نقــدر فعلًيــا نبتــدي نثــق فــي عواطــف لــو غيــر أذه.. بيســتلم حياتنــا
هــا يحــط رغباتــه : حرفًيــا". ُيْعِطَيــَك ُســْؤَل َقْلِبــكَ َتَلــذْذ ِبــالرب فَ : "يقــول ٤: ٣٧ورغباتنــا؟ مزمــور . المســيح جوانــا

نقــدر نعمــل . هنــا نحــس بالحريــة، ونقــدر نثــق فــي رغباتنــا.. هنــا جمــال األمــر. فيــك وأنــت ســاكن فــي المســيح
 ..بنثق في كلمته، ونصلي لرغباته. ... اللي عايزين نعمله والمسيح مالينا
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" مشــيئته؟ ينرفاعــ إننــا مــشالقضــية  هــي مشــيئته؟ مــشيعنــي إيــه نســير فــي : "حــد يقــول. ونســير فــي مشــيئته •
لكنهــا رحلــة . اختبــار وٕاتبــاع إرادة اهللا مــش رحلــة ســلبية، نقعــد فيهــا ونســتناه يورينــا حاجــة. دي نقطــة مهمــة
فـــي العهـــد  ده اللـــي بنشـــوفه. فيهـــا بناخـــد دايًمـــا إرادة اهللا الُمعلنـــة لينـــا ونســـير فيهـــا ونطيعهـــاإيجابيـــة فعالـــة، 

 ١٦فـي أعمـال . ةسـائلوأحياًنا الموضوع كان بيبقـى مفتـوح للم. الرسل بياخدوا البشارة لألمم بنشوف. الجديد
. بعدها يروح مدينـة تانيـة، واهللا يوقفـه هنـاك. ويخرج منهايروح مدينة . نشوف بولس بيروح من مدينة لمدينة

أحياًنــا .. عمــل إيــهالمفــروض ي بــولس مــا كــانش دايًمــا عــارف" طــب أروح فــين يــا رب؟.. "فيــروح مكــان تــاني
وكــان عــارف ليــه . كــان عــارف إنــه الزم يكــرز بالبشــارة: لكــن حاجــة واحــدة كــان عارفهــا. بقــى مرتبــككــان بي

وفـــي خـــالل الطريـــق، اهللا كـــان بيوقفـــه . ولألمـــر ده قـــدم نفســـه.. لمجـــد اهللا وعلشـــان العـــالم: الزم يعمـــل كـــده
ايــة، ولمــا نقــدم نفســنا إلرادتــه، مــش هــا يســمح إننــا اهللا عــايز إرادتــه تتحقــق كف. أحياًنــا كجــزء مــن قيادتــه ليــه

 .نضل
  

هـا " .مـن أسـباب قلقنـا مـن إرادة اهللا هـو إننـا بنخـاف ناخـد قـرارات غلـط. جزء من األمر هو إن جوانا خـوف
أنــا كــده بوظــت التسلســل . يحصــل إيــه لــو اتجــوزت حــد غلــط؟ حــد تــاني كــان المفــروض يتجــوز الشــخص ده

؟ هـا يحصـل إيـه لـو دخلـت كليـة غلـط"". مسئول عن لخبطـة السلسـلة بالكامـل وأنا مش عايز أبقى. بالكامل
. خلـي عنـدك ثقـة فـي المسـيح اللـي فيـك: لكـن بـولس يقـول". ها أبوظ خطة اهللا لحياتي لو دخلت كليـة غلـط

دي حاجــة أساســية . قــدم نفســك .لمــا تبقــى مــش عــارف تعمــل إيــه، اعمــل اللــي تعرفــهو . امشــي فــي مشــيئته
دي مش محاولة مني لتبسـيط الموضـوع، . فس الوقت احنا محتاجين نرجع نركز فيها كويسجًدا، لكن في ن

لـو بنسـأل إيـه إرادة اهللا لحياتنـا فـي أمـر، لكـن مـش بنطيـع إرادتـه فـي . لكنها الحقيقة اللي محتـاجين نواجههـا
ن عـايش بطريقـة لكـ" إرادتك إيه لحياتي؟"لو بتسأل اهللا . ، يبقى احنا مش فاهمين الموضوع كويسأمر تاني
، أو بتقضـي وقـت تتفـرج علـى مـواد إباحيـة علـى النـت، يبقـى فاتـك فـي عالقـة مـع الجـنس االخـر مش اليقـة

أنــا عــايز أعمــل إرادتــك فــي األمــر ده، : "لــو تخيلنــا إننــا بنكــرم اهللا لمــا نقــولأغبيــاء  نبقــى. جــوهر الموضــوع
يبقـى نسـير فـي مشـيئته ونطيـع . كـده يبقـى فاتنـا القصـد تماًمـا". التـاني ده لكني ها أتجاهل إرادتك في األمر

  .اللي عارفين إنه الزم يتطاع
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 مـات قريـب وكـان بيخـدم فـي، ده كان قسيس Adrian Rogersفي مقوله باحبها لحد اسمه إدريان روجرز
دقيقــــة  ١٥إنـــك تعمـــل إرادة اهللا الــــ  ياتـــك هــــيالكتشـــاف إرادة اهللا بقيـــة حالطريقــــة : "قـــال .معمدانيـــة كنيســـة
 ".دقيقـة الجـايين ١٥الطريقة الكتشاف إرادة اهللا بقيـة حياتـك هـي إنـك تعمـل إرادة اهللا الــ ". منطقي". الجايين

أنـا عـارف إن إرادة اهللا لحيـاتي هـي . هي مش صالة سحرية. في صالة باصليها في حياتي بصورة مستمرة
. وعـارف إنـه عــايز المهمـة دي تـتم فــي حيـاتي أكتـر مــا أنـا عايزهـا تتحقــق. األمــمإنـي أتلمـذ تالميــذ مـن كـل 

وال بعـد  ١٠سـنين، وال بعـد  ٥أنـا مـش عـارف هـا أكـون فـين بعـد . لما باصلي، بيبقى جوايا ثقـةعلشان كده 
لكنـي عـارف . مـا أعـرفش هـا أكـون لسـه عـايش أصـًال وال أل. ما أعـرفش. سنة من دلوقتي ٤٠وال بعد  ٢٠
، يبقـى لـي "يـا رب أنـا عـايز أتبـع إرادتـك لحيـاتي هنـا ودلـوقتي: "إني لو باطلب اهللا وبـاقول لـه: ة واحدةحاج

فــي المكــان اللــي اهللا ســنة مــن دلــوقتي، فهــا أكــون بــالظبط  ٤٠، ٢٠، ١٠، ٥أثــق إنــه أًيــا كــان مكــاني بعــد 
ي فـي إنـه يحقـق اللـي خلقنـي مش علشان أنا واثق في نفسي، لكن ألنـي واثـق فـي المسـيح اللـ.. عايزني فيه

... . قلقـان إنـك تفـوت إرادة اهللاتكـون دايمـا   مـش محتـاجقادرين تشوفوا ده أد إيه إحساس محرر؟ . علشانه
  .بنسير في مشيئته

  
وأتمنـى اهللا يسـاعدنا . ده أجمل ما في األمر. نكون إرادتهوبدل ما نحاول نكتشف إرادته، اهللا قصد إن احنا 

  .بدل ما نحاول نكتشف إرادته، اهللا قصد إن احنا نكون إرادته. دي ناخد الخطوة
  

إنـك تكـون علـى اتصـال كبيـر بـاهللا لدرجـة " ليـه مقولـة رائعـة، قـال Oswald Chambersأوزولـد تشـامبرز 
آِخـر مرحلـة فـي انضـباطك فـي  مـنا تطلب منه يوريك إرادته لحياتك، معناه إنـك قربـت إنك ما تحتاجش أبدً 

أنــت إرادة .. لمــا تتواصــل مــع اهللا بطريقــة ســليمة، بتبقــى عــايش حيــاة حريــة وانطــالق ومســرة. نحيــاة اإليمــا
بتاخد قراراتك في األمور فـي صـداقة كاملـة ُمفرحـة . اهللا، وقراراتك المنطقية هي إرادته لحياتك، إال لو وقفك

ده . أنـت إرادتـه". تقـف فـوًرا ولما يوقفـك، هـا .قراراتك غلط، هو دايًما ها يوقفكمع اهللا، وأنت عارف إن لو 
َال َأُعـوُد ُأَسـميُكْم َعِبيـًدا، َألن اْلَعْبـَد َال َيْعَلـُم َمـا ١٥.... ُاْثُبتُـوا ِفـي َمَحبِتـي: "١٥شبه اللي يسوع قاله فـي يوحنـا 

ْيُتُكْم َأِحباَء َألني َأْعَلْمُتُكْم ِبُكل َما سَ  ي َقْد َسمُدُه، لِكنِمْعتُُه ِمْن َأِبيَيْعَمُل َسي".   
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لقــرار  شــهر، كنــا هيــزر وأنــا بنصــلي ١٨أفتكــر مــن أكثــر مــن " طــب ده بيحصــل إزاي عملًيــا؟": حــد يســأل
ونبتـدي الرحلـة هنـا، واللـي كنـت عـارف  وال نيجي هنـا لبـروك هيلـز بعد اإلعصار كبير، نرجع لنيو أورليانز

حب حواليــك مــن كــل مكــان، ومــش قــادر تشــوف طيــارة والســ األمــر أشــبه بكونــك فــي. إنهــا مــش رحلــة ســهلة
. مســتني اختراقــة تحصــل وتقــدر تشــوف بوضــوح، لكــن مــا فــيش حاجــة بتحصــل يــوم ورا يــوم ورا يــوم. حاجــة

مـا كنـاش . الوقت ده اهللا أخدنا ألعماق جديدة في الكلمة وفي فهمنا إلرادتـه. طب تعمل إيه؟ تثق في كلمته
عــــن بـــروك هيلـــز وال برمنجهــــام وال نيـــو أورلينـــز وال أي حاجــــة  الكتــــاب بيقـــول إيـــه: "بنـــروح للكلمـــة ونســـأل

الفكرة إنه كل مـا تعـرف تميـز صـوت اهللا أكثـر . ، الكتاب مش بيقول حاجة عن أي من األمور دي"مشابهة
   .في الكتاب، كل ما تعرف تميز صوته في حياتك

  
ــا كانــت رغباتنــا بتختلــف عــن اأحي. كــان جوانــا كــل أشــكال الرغبــات. اهللا أخــدنا ألعمــاق جديــدة فــي كلمتــه ًن

حياًنـا كنـت أروح لهـا فـي المكـان اللـي هـي فيـه، أ. بعض، وبعـدها نتنقـل لمرحلـة تتغيـر رغباتنـا فيهـا بالكامـل
كنـا بنصـارع " احنـا عـايزين نعمـل إيـه فعـًال؟: "كانـت حـرب رغبـات. أالقيها راحـت المكـان اللـي أنـا كنـت فيـه

  . وده اللي عمله". قود إنت إرادتنا. ير إرادتنايا رب، عايزينك تغ: "مع األمر ده ونصلي
  

كنا لسه في أطالنطا بعـد اإلعصـار، وكنـت بـاجي بـروك و . وصلنا مرحلة إننا مش عارفين احنا عايزين إيه
وفــي ". أنــا هــا أعلــم الكلمــة هنــا زي مــا اهللا أتــاح لــي الفرصــة ودعــاني فــي المرحلــة دي" :قلــت. هيلــز أوعــظ

كنـا . كنا بنساعد في حاجات كثيـر فـي الكنيسـة هنـاك. مكان خدمتنا يو أورليانزنفس الوقت، كنا ها نرجع ن
ومـن خـالل الخطـوات دي، اهللا وصـلنا لحالـة . كنـا ماشـيين فـي مشـيئته.. بنعمل حاجات كتير بنحب نعملهـا

الجميل في األمر إن اهللا لما ياخـدك لحالـة الوضـوح دي وتعـرف عـايزك تعمـل إيـه، بتـدرك إن لكن . وضوح
  .شيء ثانوي جنب اللي اهللا علمه لك عن نفسه وصالحه ونعمته وقوتهده 
  

الخبـر الســار " يـا تــرى أخـدت القـرار الصـح؟: "عـادة لمــا بناخـد قـرار صـعب، بنتسـائل.. أقـول لكـم خبـر سـار
شــهر أو أًيــا كــان الوقــت، لمــا تســأل يــا تــرى أخــدت القــرار الصــح، مــش  ١٨شــهور أو بعــد  ٦هــو إنــه بعــد 

لكــن تــبص لــورا ورجائــك فــي . وتحــط رجائــك فــي إحســاس بســيط جالــك، وال إشــارة لمحتهــا محتــاج تــبص لــورا
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أنـا باعتقـد إن . ده اللـي اهللا صـممه علشـاننا. العالقة المتينة مع إله الكون اللي عمره ما سـابك طـول الرحلـة
ا نـثقش فـي إننـا مـ.. مش حابب أبان بابسط األمر زيادة عن اللزوم، لكـن هـو ده المقصـود. دي طريقة آمنة

وده جمــال االتجــاه الجديــد اللــي المســيح بيقدمــه . نفســنا، لكــن نثــق فــي المســيح اللــي فينــا إنــه يقودنــا ويرشــدنا
  . لينا
  
هنــا عــايز نــبص علــى . المســيح بيمنحــك هــدف جديــدو.. المســيح بيمنحــك هويــة جديــدة، واتجــاه جديــد -٣

شــان بطــرس فاتــه اللــي اهللا بيعملـــه بــولس كــان بيواجـــه بطــرس عل. ونرجــع نشــوف الســياق ٢٠: ٢غالطيــة 
اهللا كــان عنــده خطــة وســط األمــم، وبطــرس بكونــه مــش عــايش اللــي بيــؤمن بيــه كــان بيعــرض . وســط األمــم

ذكرنـــا " يــا رب، إرادتـــك إيــه لحيــاتي؟"الســـؤال مــا عــادش . مهــم جـــًدا نــدرك األمــر ده. الصــورة دي للتشــكيك
يـا رب، "السؤال مضـحك إلـى حـد مـا .. تفكر في األمر ، كمان لمالينا ما نسألش السؤال دهشوية أسباب تخ

يـا "يمكـن األحسـن مـن إننـا نسـأل . بيـدور حـوالين حياتـك أو حيـاتيكمـا لـو كـان الكـون " إرادتك إيه لحيـاتي؟
 "مـع إرادتـك؟حياتي تتنـاغم يا رب، إيه إرادتك لتاريخ البشرية، وٕازاي : "، إننا نسأل"رب، إيه إرادتك لحياتي؟

  .اجةده يغير كل ح
  

 "إيــه إرادة اهللا لكنيســتي؟"أو حتــى " إيــه إرادة اهللا لعيلتــي؟"أو " إيــه إرادة اهللا لحيــاتي؟"تخيــل لــو الســؤال مــش 
أنـا عايزهـا تكـون إيـه، وال  مـش إيـه؟ هـي" إيه إرادة اهللا فـي تـاريخ البشـرية؟"تخيل لو إن السؤال الحقيقي هو 

ونشـوف إزاي . إيـه إرادة اهللا فـي تـاريخ البشـرية محتـاجين نـبص علـى الكلمـة ونشـوف. خططي ورغبـاتي إيـه
اهللا يســـاعدنا نوصـــل  أمـــين. ده اللـــي محتـــاجين نوصـــل لـــهحياتنـــا وعائالتنـــا وكنايســـنا تتنـــاغم مـــع إرادة اهللا؟ 

  ده معناه إيه؟". المسيح فيك، بيوجهك ويرشدك: "ده اللي كان بولس بيقوله لبطرس. المرحلة دي
  
َألنـُه . َلْسـُت ُأْبِطـُل ِنْعَمـَة اهللاِ ٢١": بيقولـه ٢١ده اللي عـدد . م مجد المسيحبنعيش علشان نعظأول حاجة،  -أ

، َفاْلَمِســيُح ِإًذا َمــاَت ِبــَال َســَبٍب  ــاُموِس ِبــربــولس بيقــول لبطــرس بصــراحة إنــه لــو كمــل بالطريقــة " !ِإْن َكــاَن ِبالن
لــو محتــاج تتبــع . مســيح مــات بــال ســبباللــي بيتصــرف بيهــا دي، هــا يبقــى بيبطــل نعمــة اهللا فــي المســيح، وال

  .يبقى تعيش بطريقة تعظم مجد المسيح .جوهر الموضوعالقوانين دي علشان توصل هللا، يبقى أنت فاتك 
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يا بطرس، أنت بتعوق تقـدم البشـارة وسـط : "بولس بيقول لبطرس. بنعمل علشان نحقق إرسالية المسيح -ب

هنــا محتــاجين نرجــع لجديــة ". اللــي بتنفــذ بيهــا إرادتــك بــدراعكاألمــم بالطريقــة اللــي بتعــيش بيهــا، وبالطريقــة 
احنـا بنقـول إننـا بنـؤمن إن يسـوع غـالي وٕان محبتـه أغلـى مـن أي حاجـة . األمر ده لينا ككنيسـة وكشـعب اهللا

لو قلنـا إن يسـوع هـو رجـاء العـالم، . لو ده حقيقي، يبقى نتيجته إننا نشارك البشارة مع جيراننا. في العالم ده
ن شخص ما سمعوش اسمه حتى، يبقى لـو مـا اتحركنـاش وقلنـا هـا نعمـل كـل اللـي فـي وسـعنا علشـان وبليو 

إننـا مـش مصـدقين فعـًال إن يسـوع هـو كـل اللـي قالـه عـن : نوصل لهم البشارة، يبقى محتـاجين نواجـه الواقـع
  . نفسه في الكتاب المقدس

  
ا إن كنـا هـا نبقـى متفـرجين علـى خطـة اهللا، محتاجين نقرر في حياتنا وفي عائالتنا وفي كنايسن. أمر مهول

، ونبقــى وال هــا نحــط كــل ده علــى جنــب.. ونعــيش حســب خططنــا الهزيلــة ورغباتنــا الهزيلــة وأهــدافنا الهزيلــة
مشــاركين فــي الــدراما األبديــة للمســيح اللــي بيجــذب العــالم لنفســه فــي كــل األمــم؟ عــايزين نشــارك فــي الــدراما 

بنعمـــل علشـــان نحقـــق . ... هـــا يفوتنـــا معنــى كـــون المســـيح بيحيـــا فينـــا األبديــة دي؟ لـــو مـــش عـــايزين، يبقـــى
  .إرسالية المسيح

  
. الكلمـة أسـلم حياتـه ألجلنـا. ، بنموت علشان ننشر بشارة المسـيح، اللـي أحبنـا وأسـلم نفسـه ألجلنـاوأخيًرا -ج

ك حياتـه، شـار وعلشـان ن. واحنا بنمـوت معـاه علشـان يقـدر يحيـا مـن خاللنـا. المسيح مات علشان يعيش فينا
َفَمـا َأْحَيـاُه . َمـَع اْلَمِسـيِح ُصـِلْبُت، َفَأْحَيـا َال َأَنـا، َبـِل اْلَمِسـيُح َيْحَيـا ِفـي ٢٠. "بنموت علشـان ننشـر بشـارة المسـيح

ــي َوَأْســَلَم َنْفَســ ــِن اِهللا، الــِذي َأَحبِن ــاِن، ِإيَمــاِن اْب ــاُه ِفــي اِإليَم األمــر مــش ". ُه َألْجِلــياآلَن ِفــي اْلَجَســِد، َفِإنَمــا َأْحَي
. معادلــة ميكانيكيــة لمعرفــة إرادة اهللا فــي حياتــك، لكنــه ســر معرفــة واختبــار والســير فــي إرادتــه بشــكل يــومي

نملكهـا علشـانها، فعًال عايزينهـا، ومسـتعدين نضـحي بـأي حاجـة .. باصلي إن اهللا يخلينا ناس عايزين إرادته
  . نتصلب مع المسيح مستعدين

  



٧ السكنى  

20 

فـي . أدعوك تفكر في جوانب إرادتك اللي محتاجة المسـيح يغيرهـا النهـاردة. نصلي ونتأملخلونا ناخد وقت 
  جوانب في إرادتك محتاج تخِضعها بين إيديه؟ 

  
تتبـع المسـيح، لكنـك شـفت الكلمـة، شـفت التبـادل العظـيم قبـل كـده سمعتني من غير ما تكون اتعهدت يمكن 

. أنــا مســتعد التبــادل ده يبقــى واقــع فــي حيــاتي: "لبــكاللــي بيحصــل عنــد الصــليب وبقيــت مســتعد تقــول فــي ق
خلـي ده اليـوم اللـي تتعـرف فيـه علـى ". مسـتعد أقـدم لـه مـوتي وأنـال حياتـه. مستعد أقدم له خطيتي وأنال بره

  .شخص المسيح ألول مرة


