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  البشارة، هويتنا : الجزء الثاني

  ديريك توماس
  

خلونـا نفـتح رسـالة أفسـس أصـحاح . شـكًرا هللا علـى شـخص وعمـل المسـيح. شكًرا للرب على بشـارة اإلنجيـل
ي الحلقـة دي سلسـلة شـريان الحيـاة، وفيهـا هـا نشـوف إزاي البشـارة وشـخص هـا نكمـل فـ. ١٤لـ  ٣، عدد ١

  . لى كل جوانب حياتنا، ها نشوف إيه هي البشارة وتأثيرها على هويتناوعمل المسيح بيأثروا ع
  

احنـا مـين؟ الموضـوع ده مهـم جـًدا بسـبب االتهامـات اللـي بُتوجـه لكثيـر ". الهويـة"الكلمة المفتاحيـة هنـا هـي 
فـي  تهامات وشكاية من إبلـيس عـن هـم مـين وعملـوا إيـها. ن اللي نالوا الميالد الجديديحقيقيمن المؤمنين ال

زي ريتشــارد  وغيـر أتقيـاء علمـاء حمقــى. وغيــر أتقيـاء حمقـىاتهامـات مـن رجالــة وسـتات . حيـاتهم قبـل كــده
فـي .. اللي بيطرح افتراضـات علميـة خالصـتها هـي فلسـفة إنـه مـا فـيش إلـه Richard Dawkinsداوكنز 

ر أتقيـاء زي ديبـاك نـاس حمقـى وغيـ. الدنـاسـف بيتخلـل المنـاهج الدراسـية ألو حين إن ده مش علم، لكنـه لأل
ــا، ألن Deepak Chopraشــوبرا  ، وده دكتــور أعلــن إنــه يتمنــى يــتخلص مــن المســيحية والمســيح تاريخًي

ودكــاترة تــانيين بحماقــة وانعــدام حكمــة بيقتلــوا أطفــال مــن خــالل . المســيح مــش أكثــر مــن مجــرد حالــة ذهنيــة
   .عمليات االجهاض، وبكده بيقللوا من قيمة البشرية وكرامة الحياة

  
غيـر أتقيـاء زي دالي فالسـفة حمقـى و احنا مـين؟ ده كلـه معنـاه إيـه؟ . الحاجات دي كلها بتربكنا كمسيحيين

. بيقـول إن فـي طـرق كثيـر هللا. ، اللي بيقول إن يسوع هو مجـرد إلـه ضـمن آلهـة كثيـرDalai Lamaالما 
  ع للمسيح؟ احنا مين كأتبا. ع الحاجات دي كلها، بتبتدي رؤيتنا لهويتنا تتشوشلما بنسم

  
فـي كثيـر . فـي كثيـر آبـاء وأمهـات أتقيـاء، وحكمـاء. أتقيـاء وا آبـاء وأمهـات حمقـى وغيـرأو يمكن حتى يكون

آبــاء وأمهــات حمقــى مــن . لكــن فــي كثيــر كمــان حمقــى. فــي مــؤرخين أتقيــاء وفالســفة أتقيــاء. علمــاء أتقيــاء
يمكـــن مـــا يقولوهـــاش ". ي وال أعرفـــكأنـــِت ال بنتـــ. أنـــت ال ابنـــي وال أعرفـــك: "زي اللـــي ممكـــن يقولـــوا حاجـــة

   .بالكالم، ممكن أحياًنا يقولوها باألفعال
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ده محتـــاج يفهـــم هـــو مـــين فـــي .. لكـــن تـــابع المســـيح الحقيقـــي اللـــي نـــال المـــيالد الجديـــد، وأخـــد قلـــب جديـــد
. اهللا بنعمتـــه خلصـــني. الفقـــرة الكتابيـــة اللـــي هـــا ندرســـها النهـــاردة بتتنـــاول الموضـــوع ده بوضـــوح. المســـيح

. دفـع ثمـن خطيتـي.. أدركـت إنـه افتـداني. فأدركـت إنـه اختـارني قبـل تأسـيس العـالم. تبناني ودخلني عيلتـها
ـــر، التقـــديس، التمجيـــد ـــا لـــي ميـــراث فـــي المســـيح. واتعلمـــت كلمـــات ضـــخمة زي التبري شـــريكه فـــي أنـــا .. أن

  .هي دي هويتنا الحقيقية. هي دي األخبار السارة. هي دي البشارة. الميراث
  

مـرات فـي  ١٠بـولس اسـتخدم التعبيـر ده حـوالي ". فيـه"، "فـي المسـيح"تعبيـر الحظـوا .. ١٤ -٣: ١ أفسس
. مـرة فـي كـل كتاباتـه ١٦٠واسـتخدمه حـوالي . مـرة فـي رسـالة أفسـس ٤٠حـوالي  واسـتخدمه. الجزء ده بـس

  .مهم جًدا" في المسيح"تعبير . ده شيء مهم جًدا
  
ـــَماِوياِت ِفـــي اْلَمِســـيِح، ُمَبـــاَرٌك اُهللا َأُبـــو َربَنـــا َيُســـ٣" ـــٍة ِفـــي السَبَرَكـــٍة ُروِحي ـــِذي َباَرَكَنـــا ِبُكـــلَكَمـــا ٤وَع اْلَمِســـيِح، ال

ي ِبَيُســوَع ِإْذ َســَبَق َفَعيَنَنــا ِللتَبنــ٥اْخَتاَرَنـا ِفيــِه َقْبــَل َتْأِســيِس اْلَعــاَلِم، ِلَنُكـوَن ِقديِســيَن َوِبــَال َلــْوٍم ُقداَمــُه ِفـي اْلَمَحبــِة، 
الـِذي ِفيـِه َلَنـا ٧ِلَمـْدِح َمْجـِد ِنْعَمتِـِه الِتـي َأْنَعـَم ِبَهـا َعَلْيَنـا ِفـي اْلَمْحُبـوِب، ٦اْلَمِسيِح ِلَنْفِسِه، َحَسَب َمَسرِة َمِشـيَئِتِه، 

ــِه،  ــا، َحَســَب ِغَنــى ِنْعَمِت ــَراُن اْلَخَطاَي ــَداُء ِبَدِمــِه، ُغْف ــا ٨اْلِف ــٍة، الِتــي َأْجَزَلَه ــٍة َوِفْطَن ــا ِبُكــل ِحْكَم ــا ِبِســر ٩َلَن َفَن ِإْذ َعر
ِتِه الِتــي َقَصــَدَها ِفــي َنْفِســِه،  َشــْيٍء ِفــي اْلَمِســيِح، َمــا ١٠َمِشــيَئِتِه، َحَســَب َمَســر ِلتَــْدِبيِر ِمــْلِء اَألْزِمَنــِة، ِلَيْجَمــَع ُكــل

لـِذي ِفيـِه َأْيًضـا ِنْلَنـا َنِصـيًبا، ُمَعينِـيَن َسـاِبًقا َحَسـَب َقْصـِد الـِذي ا١١ِفي السـَماَواِت َوَمـا َعَلـى اَألْرِض، ِفـي َذاَك 
. ِلَنُكـــوَن ِلَمـــْدِح َمْجـــِدِه، َنْحـــُن الـــِذيَن َقـــْد َســـَبَق َرَجاُؤَنـــا ِفـــي اْلَمِســـيحِ ١٢َيْعَمـــُل ُكـــل َشـــْيٍء َحَســـَب َرْأِي َمِشـــيَئِتِه، 

ــُتْم، ِإذْ ١٣ ــِه َأْيًضــا َأْن ــُروِح  الــِذي ِفي ــُتْم ِب ــُتْم ُخِتْم ــِه َأْيًضــا ِإْذ آَمْن ــَة اْلَحــق، ِإْنِجيــَل َخَالِصــُكُم، الــِذي ِفي َســِمْعُتْم َكِلَم
  ."الِذي ُهَو ُعْرُبوُن ِميَراِثَنا، ِلِفَداِء اْلُمْقَتَنى، ِلَمْدِح َمْجِدهِ ١٤اْلَمْوِعِد اْلُقدوِس، 

  
وفـي الحاضــر، . للمـؤمن حاجـةي، قبـل بدايـة الـزمن، اهللا عمــل شـايفين غنـى الفقـرة دي؟ فـي الماضــي األزلـ

مـن . وفـي المسـتقبل، فـي ميـراث، فـي وعـد الـروح القـدس جـزء منـه. للمـؤمن حاجـةفي التاريخ، يسوع عمـل 
نلـــت لـــو . ده إلهـــك.. ده إلهنـــا. األزل لألبـــد نشـــوف عمـــل الثـــالوث األعظـــم؛ اآلب، واالبـــن، والـــروح القـــدس

يبقــى هويتــك مختلفــة جــذرًيا عــن اللــي .. عيلــة المســيح، لــو اتمنحــت الــروح القــدسالمــيالد الجديــد ودخلــت 
  . كنت عليه قبل كده
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فتــرة . نشــوف تقريــر مــدح ١٤لعــدد  ٣عــدد  مــن بدايــة. المســيح جعلنــا أغنيــاءإن  ٣فــي عــدد نشــوف ** 
مـا وقفـش خـالص بـولس . الجزء ده في اللغة اليونانية عبارة عن جملة واحـدة. عبادة وتسبيح بيقودها بولس

   .في الُنص
  

عــن الرخــاء، بــس مــش الرخــاء اللــي يقــول لــك إنــك تقــدر تحصــل علــى أي حاجــة طالمــا  بيــوعظ بــولس كــان
إن فــي المســيح إحنــا لينــا كــل البركــات  ..لكنــه كــان واعــظ عــن الرخــاء، عــارف الحــق. عنــدك إيمــان كفايــة

  . الروحية الموجودة
  

. .بننالهـــا نتيجـــة إتحادنـــا بالمســـيحالمتاحـــة لبركـــات الروحيـــة كـــل ا. يـــا جماعـــة، إحنـــا غنانـــا فـــي المســـيح* 
لــو المــؤمن بــدأ يعــرف اهللا مــن . يامتــه، اتحادنــا فــي صــعودهاتــه، اتحادنــا بموتــه، اتحادنــا فــي قاتحادنــا بحي

  .ده أمر رائع. خالل المسيح، يبقى كل اللي للمسيح هايبقى ليه
  

بيفكرنــــي بقصــــة لراجــــل ريفــــي عجــــوز عــــاش فــــي  ده. احنــــا لينــــا كــــل البركــــات الروحيــــة المتاحــــةكمــــان * 
مــا كــانش . كــوخ صــغيرفــي  مراتــهكــان عــايش مــع . قصــة حقيقيــةده . أوكالهومــا فــي بدايــة القــرن العشــرين

أبحاثنـا : "في يوم راح له مجموعة من الناس، قالوا لـه. ، كان عايش تقريًبا عند خط الفقرمعاه فلوس ُتذكر
فاكتشـفوا . قال لهم أكيد يقـدروا" نقدر نبص على األرض؟. حت بيتكبتقول لنا إن ممكن يكون في بترول ت

لكـن لـو . وبقـى مليـونير مـا بـين يـوم والتـاني. أكبر احتياطي بتـرول فـي تـاريخ أمريكـا تحـت بيـت الراجـل ده
هويتـك فـي المسـيح هـي .. . لكنـه مـا كـانش يعـرف. فكرت فيها، ها تالقي إنه كان مليونير اليوم اللـي قبلـه

  . سواء أدركت ده أو أل.. روحيبليونير 
  

أنـت تملـك كـل شـيء محتاجـه علشـان تواجـه عـدو . شكًرا هللا إنه جعلنا أغنياء فـي المسـيح. دي أخبار سارة
الجســد لســه موجــود، لكــن روح اهللا فيــك، وأنــت ليــك كــل بركــة روحيــة فــي . اهللا، علشــان تتغلــب علــى الجســد

فــي المســيح  إنــه منحنــا كــل شــيء.. حــةل بركــة روحيــة متاشــكًرا هللا إنــه منحنــا كــ. دي أخبــار ســارة. المســيح
  .نتيجة إتحادنا بيه
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قبـل آدم . اهللا اختارنـا فـي المسـيح.. هو حق عميق جـًدا ٤الحق التاني اللي عايزكم تشوفوه في عدد ** 
 .اهللا أختـارك. أنـت المسـيحي المـؤمن الحقيقـي.. ، قبل تأسيس العالم، اهللا اختـارك١: ١وحواء، قبل تكوين 
ده حــق عميــق . اآلب اختــارك منــذ األزل. أختــارك قبــل مــا تتولــد.. هــو اللــي أختــارك.. أنــت مــا أختــارتوش

مــش المفــروض إنــه يســبب انقســام، .. مــش المفــروض إنــه يســبب جــدل، المفــروض إنــه يســبب فــرح.. جــًدا
، تــم اســتخدامه اختيــار اهللا.. الحــق الرائــع ده .وده اللــي بــولس بيعملــه هنــا. المفــروض إنــه يخلينــا نســبح اهللا

د يســبب صــراعات طائفيــة، إنمــا يولــده حــق مــش المفــروض إنــه .. مــرة فــي الكتــاب المقــدس ٥٠أكثــر مــن 
  . اهللا أختارك يا مؤمن. تسبيح

  
األطفــال بيحبــوا إن أهــاليهم يحكــوا لهــم . أقــول لكــم قصــة صــغيرة تســاعدكم تفهمــوا األمــر ده شــويةخلــوني 

كـان مـرة فـي  ..فنقـول لهـم مـثالً  .الكتاب، قصـص عـن العيلـة فبنحكي لهم قصص من. قصص وقت النوم
كـانوا بيحبـوا بعـض أوي وكـان . واحد اسمه ديريك وواحدة اسمها هيزر، حبوا بعض، واهللا جمعهـم واتجـوزوا

كـانوا بيتكلمـوا عـن الطفـل اللـي . وديريـك كمـان كـان عـايز طفـل. بالـذات هيـزر. .نفسهم جًدا يجيبـوا أطفـال
وقبــل مــا الطفــل يتولــد، . وفــي يــوم مــن األيــام اهللا مــنحهم طفــل. ا بيفكــروا هــا يســموه إيــهوكــانو . هــا يجيبــوه

الحــق اللــي . وده لمحــة مــن الحــق الغنــي جــًدا ده. ده اللــي بنقولــه ألطفالنــا. مــن وهــو جنــين، حبنــاه. حبنــاه
توعب مــا فــيش الهــوتي فــي العــالم بيقــدر يســ. احنــا فعــًال مــش بــنفهم مــلء األمــر ده. صــعب علينــا نفهمــه

يرجـع عـن . .اللي بيعمل األمر ده، ومسـئولية اإلنسـان هـي إنـه يتـوب هو اهللا لكن .سيادة اهللا في الخالص
  . الخطية ويثق في يسوع

  
اهللا عنـده شـوية أسـرار، واألمـر ده . ، األمـور السـرية للـرب إلهنـا"السـَراِئُر ِللـرب ِإلِهَنـا": تقـول ٢٩: ٢٩تثنية 
قني، وده شـيء كثيـر بيضـاي. اهللا مـا قالنـاش.. زاي األمور دي متوافقـة مـع بعـضمش ها أقول لكم إ .منهم

عــايز أعـرف إيـه اللــي بيحصـل فــي حيـاة الــنجم . خاصـة لمـا أكــون متكبـر بزيــادة، وعـايز أعـرف كــل حاجـة
، لكــن اهللا احنــا فــي كبريائنــا وأنانيتنــا عــايزين نعــرف كــل حاجــة. الفالنــي، وٕايــه اللــي الصــحافة بتقولــه عنــه

.. ألمــور المعلنــة هــي لينــا وألوالدنــالكنــه بيقــول كمــان إن ا. ل لنــا إن فيــه أمــور ســرية خاصــة بيــه وحــدهيقــو 
لـو اهللا مـا أعلـنش . اللي اهللا بيعلنـه لنـا هـو لينـا وألوالدنـا.. ده حاجة كويسة". اْلُمْعَلَناُت َلَنا َوِلَبِنيَنا ِإَلى اَألَبدِ "

هـو أختـارك قبـل مـا تعمـل .. هـو أعلـن ده عنـك يـا مسـيحي. فلسـف فيهـاتحاجة معينة، خلونا ما نحـاولش ن
  . األمر ده بيغير هويتك بشكل جذري. أي حاجة، كويسة أو وحشة، قبل تأسيس العالم
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ولمـا . لمـا آمنـت بالمسـيح، اتحـدت بيـه. كمان احنا مكانتنا قديسين بال لوم، والمفروض نعيش ده باسـتمرار

مـش علـى أسـاس بـرك، مـش علـى . ُمبـرر، ُأعلنـت بـار قـدام اهللا بقيـت. ده حصل، مكانتك أتغيرت بالكامل
ولمـا آمنـت . أساس أعمالك الصالحة، مش على أساس قداستك، لكن على أساس بر وقداسة وكمال يسوع

لكن كمـان نتيجـة حيـاة المسـيح فينـا وامتالئنـا بـالروح القـدس . بيه، اللي كان ليه بقى ليك من ناحية المكانة
لــو الــروح . طــول مــا أنــت ماشــي مــع اهللا، ده هــا يحصــل بشــكل تلقــائي .و فــي تقديســنامحتــاجين نســتمر ننمــ

لـــوم، ومحتـــاجين نعــــيش ده  مكانتنـــا قديســـين بــــال. ... القـــدس ســـاكن فيـــك، هــــا تبتـــدي تحيـــا حيــــاة مقدســـة
لمـــا بينظـــر لـــك، بيشـــوف . أنـــت بـــار.. هويتـــك فـــي المســـيح إنـــك مبـــرر قدامـــه. باســـتمرار لـــو احنـــا اتبررنـــا

  .نت حر إنك تكون قديسأ. المسيح
  

ـــ  ٤بصــوا علــى األعــداد مــن .. الحــق الثالــث**  ــااحنــا . ٦ل . فــي المحبــة مــن خــالل المســيح ســبق تعيين
وعلـى الــرغم إننـا مــش فــاهمين الكلمـة للنهايــة، لكــن . مــرات فـي العهــد الجديــد ٥" سـبق فعــين"نشـوف تعبيــر 

بغـض النظــر .. إنــك تكـون ُمتبنــى فـي عيلتــهقبــل مـا تتولــد، اهللا صـممك . فـي حاجــة محتـاجين نعرفهــا عنهـا
. عن أنت مين، بغض النظر عن خطيتك إيه، بغض النظر عن تمردك عليه، بغض النظـر عـن نواقصـك

عزيـزي المـؤمن، . اهللا سبق وقصد يقول لـك أنـا جـاي علشـانك، هـا أخـدك بيتـي، وهـا تبقـى جـزء مـن عيلتـي
  . حبتتشخص علشان أنت مش .. أنت في عيلة اهللا. ده بيغير هويتك بشكل جذري

  
حكــى لــي عــن والديــه اللــي . مــت معــاه مــن أســبوع، وحكــى لــي عــن قصــة تبنيــهافتكــر هنــا قصــة لشــاب اتكل

وقتهــا كانــت بطنــه منتفخــة ألن فــي طفيليــات فــي أمعائــه، وكــان عنــده . راحــوا يتبنــوه وعمــره أقــل مــن ســنة
علـى الـرغم مـن كـده، . يـان نمـشوكان وشه مل. ونتيجة كده كان الزم يخضع لعالج مكثف. إسهال صعب

أخـدوه ومكـان مخصـص ليـه، واسـم مختارينـه ليـه،  ، اللي كان عندهم خطة لحياته،بة التقية ديحِ العيلة المُ 
اللـي لينـا، . ليك ميراثنا، ليك هويتنا. أنت ابننا دلوقتي.. بنحبك. "سبق فعيننا في محبة". بنحبك: "وقالوا له

دي لمحـة مـن .. . طالـب فـي ثـانوي دلـوقتي، بيحـب يسـوع وبيحـب والديـهالطفل ده بقى ". تعال معانا. ليك
أبونـا السـماوي،  اوالداحنـا دلـوقتي . احنا سبق واتعين إنه يتم تبنينـا. حق التعيين المسبق من خالل المسيح

وبمـــا إن اآلب أحـــب االبـــن، فهـــو بيحبنـــا احنـــا .. هويتنـــا هـــي أوالد اهللا.. شـــركاء فـــي الميـــراث مـــع المســـيح
  .كمان
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ــاحنــا . ٨و ٧الحــق الرابــع، عــدد **  ــا : "هنــا يقــول. احنــا ُمفَتــدين فــي المســيح. فــي المســيح دينُمفَت ِفيــِه َلَن

فديـة بتتـدفع علشـان يـتم شـراء شـخص . الفـداء هـو دفـع ثمـن شـيء معـين. في صيغة الماضـي" اْلِفَداُء ِبَدِمهِ 
ن يشـــتريه ويخلصـــه مـــن شـــخص أو شـــيء كـــان مأســـور، وجـــه حـــد دفـــع الـــثمن علشـــا. أو شـــيء مـــن جديـــد

ــــة ــــي ســــفر الخــــروج. العبودي ــــا فــــي. ده اللــــي بنشــــوفه ف حواديــــت  كــــارتون وبنشــــوفه طــــول الوقــــت مــــع ابنن
واللي بتتكلم عن موسى وقيادته لشعب إسـرائيل، بعـد ". مو والخروج العظيم"حلقة عنوانها في الخضروات، 

علشان لما ييجي المالك الُمهلـك، . همما اهللا قال لهم كل بيت يدبح خروف ويحطوا دم الخروف على أبواب
دم الخــروف، والــثمن ده كــان الزم .. كــان الزم يبقــى فــي ثمــن. يمــر قــدام البيــت ويشــوف الــدم فيعبــر عــنهم

واحنـا دلـوقتي محتـاجين نتحـرر مـن . خـرجهم مـن العبوديـة فـي مصـر. ونتيجة كـده، اهللا حـرر شـعبه. يتدفع
لــو أنــت فــي . محتــاجين ُنفتــدى بــدم المســيح. يــة خطايانــامــن عبود محتــاجين نتحــرر بــدم المســيح. خطيتنــا

يســوع عــاش حيــاة كاملــة أنــت مــا تقــدرش . ألن الــثمن اتــدفع، الكفــارة اتقــدمت. المســيح، يبقــى أنــت ُافَتــديت
مـا كـانش يسـتحق الموتـة دي، لكنـه مـات كبـديل، كفـارة . ومات موتة كاملـة أنـت مـا تقـدرش عليهـا. تعيشها

يســوع، حمــل اهللا، جــه علشــان . اهللا اللــي كــل الحمــالن هتفــت وأشــارت ليــه كــان حمــل. بديلــة عنــك وعنــي
.. حــر: هويتــك. ونتيجــة الفــداء ده، أنــت بقيــت حــر يــا عزيــزي المــؤمن. هــو ده الفــداء. يحمــل خطايــا شــعبه

أنـت . هويتنـا هـي رجـال ونسـاء أحـرار. أنت حر من العبوديـة. احنا ُافَتدينا بدم المسيح. ُمفتدى في المسيح
  .أنت حر في المسيح.. دتش في عبودية مصر، ما عودتش في الخطيةما عو 

  
ده بيفكرنـــي بأيـــام .اتفتحـــت لـــك صـــفحة بيضـــاء. ومـــش بـــس ُمفتـــدى، لكـــن كمـــان اتغفـــر ليـــك بـــدم المســـيح

الكـــل . كــان وقتهـــا اللــي يعمــل حاجــة غلـــط، يتحــرم مــن الفســحة ويقعـــد يمســح الســبورة. المدرســة االبتدائيــة
لو قابلـت حـد مـن المدرسـين دلـوقتي، . فت السبورة كثيرضأفتكر إني ن. السبورةف ضبيلعب، وأنت قاعد تن

". يف السـبورةضـكـان المفـروض أتعاقـب بـأكثر مـن تن. أنـا مـا كنـتش ولـد مطيـعآه، أنا أخطيـت، : "ها أقول
ـــ ـــي صـــفحة بيضـــاءلكـــن اهللا ف ـــاي ". غســـل ســـبورتي. "تح ل ـــي خطاي ـــار ســـارة. غفـــر ل ببشـــارة يســـوع . ده أخب
  . ويتي اتغيرتالمسيح، ه

  
بتاعــت  ا بنتمشــى كثيــر علــى الرملــة البيضــاءمراتــي وأنــا كنــ. ده بيفكرنــي بوقــت مــا كنــا عايشــين فــي ميــامي

أفتكــر إنــي كنــت بــابص لــورا وأشــوف أثــر خطواتنــا علــى الرملــة، وتيجــي موجــة وتمحــي . الشــواطئ هنــاك
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صـورة رائعـة . لـه لسـه جـاي ي رايحـينكمـا لـو إن اللـي جينـا منـه راح، واللـ.. صورة رائعـة. اآلثار دي تماًما
شكًرا هللا أننـا ُمفتَـدين، . إن خطاياك في الماضي مهما كان حجمها، دم المسيح بيمحيهاللمغفرة، مش كده؟ 

  .ده بيغير هويتك. إنه غفر لنا
  

قديســي العهــد القــديم مــا . أعلــن إرادتــه لينــا فــي المســيحشــكًرا هللا إنــه . ١٠و ٩الحــق الخــامس، عــدد ** 
إن اهللا بيوحــد اليهــود واألمــم فــي  ٢بــولس يعلــم فــي أفســس . اللــي بــولس بيقولــه فــي األعــداد دي أدركــوش

  . خلونا نشوف ده مع بعض. جسده، وٕان دي كانت خطة اهللا من البداية
  

ممكـن إنهـم . طـب كـان لـونهم إيـه؟ مـا نعـرفش. آدم وحواء ُوضعوا في الجنة وكـانوا علـى صـورة اهللا ومثالـه
البشــرية . مــش مهــم. لكــن الكتــاب مــا قالنــاش حاجــة عــن األمــر ده. أو ســود أو ِبــيض كــانوا حمــر أو صــفر
نسـل المـرأة اللـي هـا يسـحق رأس .. ونتيجة كده، أنا ها أرسـل طفـل. سقطت للخطية. سقطت عن رضا اهللا

  .ها أخلص شعبي. الحية، عدو اهللا
  

ونشـــوف إن األمـــة دي كانـــت . مـــةيقـــول اهللا ألبـــراهيم إنـــه هـــا يجعـــل منـــه أمـــة عظي. بعـــدين نيجـــي ألبـــراهيم
إنــه هــا يباركــه،  ١٢لكــن مقاصــد اهللا كانــت أكبــر مــن إســرائيل، ألن اهللا قــال إلبــراهيم فــي تكــوين . إســرائيل

.. كل األمـم هـا تتبـارك فـي نسـل إبـراهيم. ألن فيه، في نسله، ها تتبارك كل شعوب األرض: ويقول السبب
تقــول لنــا نفــس  ١أفســس  .اهللا هــا يوحــدهم. وشــعب ولســان اليهــود، األمــم، نــاس مــن كــل قبيلــة.. فــي المســيا

  .إن اهللا ها يوحد الكل.. اللي الكتاب كله بيقوله
  

احنــا كمــؤمنين، أتبــاع . ده شــيء يغيــر هويتنــا بشــكل جــذري. ملــك الملــوك ورب األربــاب يســوع المســيح هــو
ليــة اللــي دخلناهــا أو مــا مــا عودنــاش بنتعــرف بالك.. للمســيح، مــا عودنــاش بنتعــرف بكوننــا بــيض أو ســود

احنـا .. دي هويتنـا. ده ختمنـا". فـي المسـيح: "إنما بنتعرف بده.. دناش بنتعرف بطوايفناما عو .. دخلناهاش
  . في المسيح

  
لمـا . ها تتحقـق، ويكـون الجميـع واحـد ١٧صالة يسوع في يوحنا . المسيح ها يملك على شعب موحد لألبد

فـي قصـة اهللا، اهللا مـن البدايـة . يتهم الحقيقيـة إيـه، وقتهـا هـا يبقـوا واحـدشعب اهللا يـدركوا هـم مـين فعـًال، هـو 
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يجلــبهم كلهــم فــي . وشــعب ولســان قصــده يجلــب نــاس مــن كــل قبيلــة. أســود كــان قصــده أكبــر مــن أبــيض أو
  .اهللا أعلن إرادته لينا في المسيح. ... دي هويتك. المسيح

  
ي موضوع الميراث قبل كـده، ألنكـم مـا ورثتـوش يمكن بعضكم ما فكرش ف. ومنحنا ميراث في المسيح** 

ميـراثكم هـو إنكـم تنـالوا اهللا، إنكـم تعرفـوا . لكن مع ذلك، ليكم ميراث في المسـيح. في الناحية دي من السما
عارفـك، وفـي يـوم مـن األيـام هـا تكـون  وهـو .نلـت المسـيح، تعرفـه. أنت اتصالحت مـع اهللا ومـع شـعبه .اهللا

  . ده الميراث والبركات اللي بتفيض منه. معاه في السما وجًها لوجه
  

وهـم فـي الطيـارة فـوق المحـيط األطلنطـي، األم بصـت . ده بيفكرني بقصـة لعيلـة اتنقلـت مـن أمريكـا ألوروبـا
دي . سـارة، المنظـر ده جميـل جـًدا: "سـنين ٦فقالـت لبنتهـا اللـي عنـدها . من الشباك وشافت جمال المنظـر

يسـوع " مامـا، أومـال فـين يسـوع؟: "ي متحيـرة، وعلـى وشـها خيبـة أمـلفالبنـت بصـت مـن الشـباك وهـ". الجنة
الســما الجديــدة، األرض الجديــدة، المدينــة اللــي مصــممها وبانيهــا . هــو اللــي بيخلــي الســما مكــان مجيــد جــًدا

وشــعب اهللا هــا يجتمعــوا فيهــا مــن كــل . اهللا، أورشــليم الجديــدة هــا تنــزل مــن الســما وهــا تكــون مكــان حقيقــي
  . احنا عارفينه وهو عارفنا. ها يعبدوا اهللا مع بعض، متوحدين. ولسانشعب وقبيلة 

  
يبقـى أنـت لـو أنـت فـي المسـيح، . ختم ال ُيزال.. مختومين بالروح القدس.. مختومين في المسيحاحنا ** 

  . ميراثك مضمون. ده شيء مش بيروح. دسمختوم بختم الروح الق
  

اهللا منحـك الـروح، اللـي هـو عربـون  ليك رجاء عظيم ألن .ء عظيملينا رجا وده .إرادة اهللا ها تتحقق بالتمام
األمـر . بيضـمن وحـدتنا ونمونـا فـي القداسـة. تالكنـا للـروح القـدس بيضـمن ميراثنـاام. الميراث اللـي هـا تنالـه

لكن السـؤال اللـي بيطـرح نفسـه لمـا نـبص للفقـر دي  .احنا كأتباع المسيح لينا ميراث مضمون. ده مهم جًدا
إن نـاس  ٧فـي الحلقـة اللـي فاتـت شـفنا مـن متـى الواحد يعرف إن كان الروح القدس فيـه وال أل؟  إزاي: هو

" يــا رب، يــا رب، مــش احنــا عملنــا كــذا وكــذا فــي اســمك؟: "كثيــر يــوم الدينونــة هــا يقفــوا قــدام اهللا ويقولــوا لــه
هـل معنـى الكـالم ده : "حـد يسـأل". اِعِلي اِإلثْـمِ اْذَهُبـوا َعنـي َيـا فَـ! ِإنـي لَـْم َأْعـِرْفُكْم قَـط : "ويسوع ها يقـول لهـم
طـــب إزاي تعــرف إن كــان الــروح القـــدس فعــًال فيــك وال أل؟ رســـالة . أعتقـــد إنــه ممكــن" إننــا ممكــن نتخــدع؟



 ٢شريان الحياة 

٩ 

ِلَكـْي َتْعَلُمـوا َأن َلُكـْم "يقـول إنـه كتـب للمـؤمنين  ١٣: ٥في يوحنا األولى  . يوحنا األولى تتكلم عن األمر ده
  ..أقول لك إزاي.. ينفع يكون ليك يقين". َبِديةً َحَياًة أَ 

  
َوَأْبَغــَض » ِإنــي ُأِحــب اهللاَ «:ِإْن َقــاَل َأَحــدٌ ٢٠"، ٢٠: ٤يوحنــا األولــى . بتحــب شــعب اهللا.. بتحــب الكنيســة -١

َوَلَنــا ٢١ِحــب اَهللا الــِذي َلــْم ُيْبِصــْرُه؟ َألن َمــْن َال ُيِحــب َأَخــاُه الــِذي َأْبَصــَرُه، َكْيــَف َيْقــِدُر َأْن يُ . َأَخــاُه، َفُهــَو َكــاِذبٌ 
خلونـا نفتـرض إن فـي مجموعـة مـن المـؤمنين كـانوا  ".َأن َمْن ُيِحـب اَهللا ُيِحـب َأَخـاُه َأْيًضـا: هِذِه اْلَوِصيُة ِمْنهُ 

اع يخرجـوا ويخلـص االجتمـ. ، يتعبـدوا ويصـلوا ويرنمـوا عـن إزاي بيحبـوا اهللا١٩بيجتمعوا فـي نهايـة القـرن الــ
! وجواهم كراهية وغضب ناحية مؤمنين حقيقيـين نـالوا المـيالد التـاني، ألن شـكلهم مختلـف وريحـتهم مختلفـة
أو تفتكـــر ممكـــن تيجـــي وتقـــول باحـــب اهللا وأنـــت بتكـــره أخواتـــك فـــي المســـيح الُمضـــطهدين فـــي بـــالد بعيـــدة؟ 

نشــأت بلــيس يكــون خــدعك؟ أخواتــك فــي المســيح اللــي فــي بلــدك لكــن شــكلهم مختلــف عنــك؟ تفتكــر ممكــن إ
واتربيت طول عمرك في كنيسة ومتخيل إنك نلت الميالد الجديد ونلت الـروح القـدس، متخيـل إنـك مسـيحي 

إمــا إنــك . لــو كــده، فأنــت مخــدوع ، لكنــك بتكــره شــعبه؟"بحبــك يــا رب: "مــؤمن، متخيــل إنــك مخلــص، بتقــول
آمـــن . اتحـــول عـــن خطيتـــك. أنـــتمـــش محتـــاج تفضـــل زي مـــا . كفايـــة إدعـــاء وتظـــاهر. مخـــدوع أو كـــداب

بنصلي إن الرب يفتح عيون المخـدوعين واللـي . المسيح هو الوحيد اللي التاريخ متمحور حواليه.. بالمسيح
  .بيكرهوا أخواتهم

  
ى تاني طريقة تعرف بيها إن كان لك حياة أبدية وال أل، هي إن لو الروح القدس عايش فيك فعـًال، يبقـ -٢

لكنــك .. مكانتــك لمــا خُلصــت هــي قــديس بــار، مــش بنــاء علــى أعمالــك. حــد مــاهــا تحيــا حيــاة مقدســة إلــى 
ألن الذي ابتدأ فـيكم عمـًال صـالًحا يكملـه، فأنـت هـا .. بتنمو باستمرار واهللا بيخليك شبه المسيح أكثر وأكثر

  . بالتالي القداسة هي واحدة من العالمات. تنمو للصورة دي
  

ُكـل َمـْن َال َيْفَعـُل اْلبِـر َفلَـْيَس ِمـَن اِهللا، َوَكـَذا : ُد اِهللا َظاِهُروَن َوَأْوَالُد ِإْبِلـيَس ِبهَذا َأْوالَ ١٠"، ١٠: ٣يوحنا األولى 
هـَذا ُهـَو اْلَخَبـُر الـِذي َسـِمْعَناُه  : "يقول نفس الشيء بطريقة مختلفة ٥: ١ويوحنا األولى " .َمْن َال ُيِحب َأَخاهُ 

ِإن َلَنا َشِرَكًة َمَعُه َوَسَلْكَنا ِفي الظْلَمـِة، َنْكـِذُب : ِإْن ُقْلَنا٦. اَهللا ُنوٌر َوَلْيَس ِفيِه ُظْلَمٌة اْلَبتةَ  ِإن : ِمْنُه َوُنْخِبُرُكْم ِبهِ 
 َوَلْسَنا َنْعَمُل اْلَحق."  
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هل فيه مسـتوى مـا مـن القداسـة فـي حياتـك؟ هـل . بكده تقدر تعرف إن كان الروح القدس ساكن فيك وال أل
ينفع تكون كبرت فـي كنيسـة، ". يا رب، يا رب: "تقدر تيجي الكنيسة وتقولو باستمرار في االتجاه ده؟ بتنم

لــو كنــت اتولــدت مــن جديــد، لــو الــروح القــدس حــال فيــك، هــا لكــن .. وبتـدفع عشــور، وبتعمــل حاجــات كتيــر
فـي الظلمـة، يبقـى لو بتدعي إنك فـي النـور لكنـك متعـود تعـيش يـوم ورا يـوم . يكون في اختالف في حياتك

آمــن . اتحــول عــن خطيتــك. لكنــك مــش مضــطر تفضــل كــده. أنــت كــداب أو فــي أحســن األحــوال مخــدوع
. ... تقــدر تنضــم لعيلتــه، وكــل حاجــة هــا تتغيــر وقتهــا. هــا يخلصــك.. بالمســيح واتكــل عليــه وهــو هــا يفــديك

كـن لـو الـروح القـدس فيـك، ل. المحبـة والقداسـة: دول طريقتين تعرف بـيهم إن كـان الـروح القـدس فيـك وال أل
  .في المسيح فهويتك مضمونة

  
مـا حـدش فينـا اكتسـب . ما حدش فينـا يسـتحق كـل ده. إن لينا ده بالنعمة وبس ونشكره نختم بإننا نسبح اهللا

  .باإليمان وحده". ِنْعَمِتِه الِتي َأْنَعَم ِبَها َعَلْيَنا.. "الفقرة اللي قريناها مذكور فيها النعمة كثير. ده
  

فـي المسـيح . واسـتمر فـي الثقـة واالعتنـاق واالتكـاء. ثـق فـي المسـيح، اعتنقـه واتكـأ عليـه .في المسيح وحـده
. قصــته هــي اللــي بتجلــب النــاس مــش كــل الشــعوب والقبائــل واأللســنة. المســيح هــو الطريــق الوحيــد. وبــس

يسـوع .ض النظـر عـن اللـي الــ دالي المـا بيقولـهبغـ". بِـِه َيْنَبِغـي َأْن َنْخلُـَص ... َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السَماءِ "
بكـــده يقـــدر . هـــو الطريـــق والحـــق والحيـــاة، ال أحـــد يـــأتي لـــآلب إال مـــن خـــالل مـــوت المســـيح الكفـــاري عنـــه

مــش علــى أســاس اللــي بيعملــه، لكــن علــى .. اإلنســان يبقــى بــار ومقــدس قــدام اهللا، يبقــى بــال لــوم قــدام اهللا
  .أساس اللي المسيح عمله

  
المفـــروض . المفــروض إننــا نــروح لألمــم. األمــر ده لألمــم كمــان. ألن ده مــش لينــا احنــا وبــس اهللا ونشــكر

  .نروح للناس اللي في بالدنا، اللي مش مشابهين لينا، ونروح لناس في بالد تانية
  

  . كل ده بنعمة اهللا. مافيش افتخار من ناحيتنا. اهللا إن كل ده لمجده وبس نشكر
  .ده شيء الزم نتجاوب معاه .إن هويتنا هي في المسيح نسبح اهللاخلونا .. يا كنيسة


