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  شريان الحياة 
 البشارة وأهميتها  :الجزء األول

Dr. David Platt 

  
هــو حجــر . يســوع هــو خبــز الحيــاة !هــو النهايــة، آمــين. يســوع هــو األلــف واليــاء، البدايــة والنهايــة، األول واألخــر

 اعــي العظــيم، رئــيسهــو إلهنــا، هــو راعينــا الصــالح، الر هــو أبونــا األبــدي، . الزاويــة، هــو خالقنــا وهــو مخلصــنا
هــو . األحيــاء واألمــواتاهللا الغيــر منظــور، ديــان هــو أهيــه، هــو صــورة . رجــاء المجــد ،قــدوسالم، األعظــكهنــة ال

هـــو االبــن الوحيــد لــآلب، هــو النعمـــة . هــو مهــوب وقـــدير ومفــيش حــد يتقــارن بيــه. ملــك الملــوك ورب األربــاب
ة، هــو الطريــق والحــق والحيــاة، هــو هــو أســمى ذبيحــ. هــو القيامــة والحيــاة. هــو قــوة اهللا. والحــق بالتمــام والكمــال

  . المتجسدالكلمة 
  

 .كأنــه بيترجانــا عشــان نقبلــه ،ومســكينص ضــعيف احنــا قللنــاه وخلينــاه ُمخلــ لكــن.. يســوع هــو كــل الحاجــات دي
وفـــي  .جــد فــي كــل الكــونهــو مســتحق كــل الم. يســوع مــش محتــاج قبولـــك ،أل.. كــأن يســوع محتــاج انــك تقبلــه
هــو مــش محتــاج أغانيــك وترانيمــك، هــو . مــره وبتســبحهخلوقــات حواليــه بتطيــع أوااللحظــة دي فيــه جمــوع مــن الم

أنـت اللـي ، لكـن ك أصـالً هو مش محتاجـ. للكنيسة أو مجموعة درس الكتاب حضورك مش محتاج صلواتك وال
عــايز أقــول لكـــل واحــد بيســمعني النهـــارده، ... ،  محتاجــه لكــل نفـــس بتتنفســهاجــدً  انــت محتاجــه جـــدً أ! محتاجــه
مــش . اإليقـاعالوحيـد اللــي بيخلـي قلبـك ينــبض فـي اللحظـة دي هــو عشـان يسـوع بنفســه هـو اللـي بيديلــه  السـبب

  ؟دي ن يسوع محتاجنا نقبلهإبنا منين فكرة عارف ج
  

ن كتيــر مــن النــاس اللــي بيعتنقــوا إأنــا أؤمــن . ليهــا أهميــة وِثقــل أبــدي إننبتــدي سلســلة أصــدق ا ، احنــا هــأعزائــي
نشـر الرسـالة ألكتـر عـدد ممكـن اجتهادنـا ل أثنـاءأنـا أصـدق انـه . ة عـن مصـيرهم األبـديكذبـ اتقدم لهمالمسيحية 

" خطــة"نهــا احنــا أعــدنا صــياغة الرســالة علــى إ. نفس الرســالة اللــي اتمنينــا ننشــرهاوتالعبنــا بــمــن النــاس، حرفنــا 
، لحـد مـا لـة تصـغرقعدنا نقلل الصورة شوية بشوية وطول الوقت عما. نها قوة اهللا للخالصإونسينا  ..للخالص
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صــلوا قــالوا الكــالم اللــي المفــروض يقولــوه و النــاس و لــو الواحــد قدمــه بشــكل مظبــوط،  ..عــرضلكونهــا  وصــلت
  . خالص كدهو " صواخلِ "ول الناس د ها ُيعلن إن ..يصلوهاالصالة اللي المفروض 

  
أو ألنهـم طلعـوا قـدام  ،دي مـادام صـلوا الصـالة" صـينُمخل " أصـبحوانهـم إهـم ل كتير مـن المـؤمنين الجـداد بيتقـال

جمــوع كتيــرة أوي مــن المــؤمنين إن والنتيجــة هــي . أو مضــوا الورقــة الفالنيــة ،أو اتكلمــوا مــع فــالن ،عنــد المنبــر
ن الحقيقــة عكــس إفــي حــين  ،صــين مــن خطايــاهم لألبــدنــاس بتســمعني بيعتقــدوا انهــم ُمَخل الجــداد ومــن ضــمنهم 

وطلعناها مـن المسـيحية وحطينـا مكانهـا  ،شريان الحياةالدم في بتعتبر  خدنا الرسالة الليأننا إوالسبب هو . كده
  . مشروب فواكه

  
تطاردنــا بحاجــة نــه المفــروض يكــون فــي إ وهــ ،"شــريان الحيــاة" :السلســلة دي نتعمــق فــييخلينــا ا الســبب اللــي هــ

 :و بيقـول لكتيـر مـنكمأنا نفسي ممكـن فـي يـوم أقـف قـدام المسـيح وأالقيـه بيقـول لـي أ ..تخليناش ننام بالليل وما
" ي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطي َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإنتفتكر يسوع ممكن يقول لك الكالم ده؟ ... " !اْذَهُبوا َعن  
  

هنــا يســوع بــيكلم تالميــذه . ٧متــى  ، أدعــوك تفــتح معايــا)وأتمنــى إنــه يكــون معــاك(لــو كــان معــاك كتــاب مقــدس 
مـنهم  كتيـر ..لكن بيقصد بيها الجمـوع ،١٢لـقصد بيها بكلمة تالميذه مش بس اودي واحدة من المواقف اللي بي

 هنــا هــم بيســمعوه بيقــول الموعظــة الشــهيرة، .يصــدقوا فــي كالمــهويبتــدوا  بيســمعوا وا وخــالص، وبعضــهمســمعيب
 ، بدايـة مـن٧متـى . ةلموعظـا وخالصـةوهنا نهايتهـا  ٥في اصحاح  اللي بنشوف بدايتها ،الموعظة على الجبل

   :بيقول ١٣عدد 
ـــيِق، َألنـــُه َواِســـٌع اْلَبـــاُب َوَرْحـــٌب الطِريـــُق الـــِذي ُيـــَؤدي ِإَلـــى اْلَهـــَالِك، َوَكِثيـــرُ « ـــِذيَن ُاْدُخلُـــوا ِمـــَن اْلَبـــاب الضوَن ُهـــُم ال

 !َياِة، َوَقِليُلوَن ُهُم الِذيَن َيِجُدوَنهُ َما َأْضَيَق اْلَباَب َوَأْكَرَب الطِريَق الِذي ُيَؤدي ِإَلى اْلحَ ١٤! َيْدُخُلوَن ِمْنهُ 
ِمـْن ِثَمـاِرِهْم ١٦! اِطَفـةٌ ِاْحَتِرُزوا ِمَن اَألْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الِذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياب اْلُحْمَالِن، َولِكنُهْم ِمْن َداِخـل ِذَئـاٌب خَ «١٥

ـا ١٧َنًبا، َأْو ِمَن اْلَحَسِك ِتيًنا؟ َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشْوِك عِ . َتْعِرُفوَنُهمْ  ـَدًة، َوَأمـَدٍة َتْصـَنُع َأْثَمـاًرا َجيَشـَجَرٍة َجي هَكَذا ُكل
ــًة،  ــاًرا َرِدي ــُة َفَتْصــَنُع َأْثَم ِدي ــَجَرُة الر ــًة، َوَال َشــَجَرٌة َردِ ١٨الش ــَدٌة َأْن َتْصــَنَع َأْثَمــاًرا َرِدي ــِدُر َشــَجَرٌة َجي ــٌة َأْن َتْصــَنَع َال َتْق ي

 .َفِإًذا ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهمْ ٢٠. ُكل َشَجَرٍة َال َتْصَنُع َثَمًرا َجيًدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي النارِ ١٩. َأْثَماًرا َجيَدةً 
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ـــي«٢١ ـــوُل ِل ـــْن َيُق ـــْيَس ُكـــل َم ـــاَرب : َل ، َي ـــاَرب ـــَماَواِت ! َي ـــْدُخُل َمَلُكـــوَت الس ـــ. َي ـــي َب ـــي الـــِذي ِف ـــُل ِإَراَدَة َأِب ِل الـــِذي َيْفَع
، َيــــاَرب : َكِثيـــُروَن َســــَيُقوُلوَن ِلـــي ِفـــي ذِلــــَك اْلَيـــْومِ ٢٢. الســـَماَواِت  ْأَنــــا، َوِباْســـِمَك َأْخَرْجَنــــا ! َيـــاَربَأَلـــْيَس ِباْســـِمَك َتَنب

 !اْذَهُبوا َعني َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإني َلْم َأْعِرْفُكْم َقط : ٍذ ُأَصرُح َلُهمْ َفِحيَنئِ ٢٣َشَياِطيَن، َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقواٍت َكِثيَرًة؟ 
ــْخرِ «٢٤ ــُه َعَلــى الص ــل، َبَنــى َبْيَت ــا، ُأَشــبُهُه ِبَرُجــل َعاِق ــَواِلي هــِذِه َوَيْعَمــُل ِبَه َفَنــَزَل اْلَمَطــُر، ٢٥. َفُكــل َمــْن َيْســَمُع َأْق

ـْخرِ َوَجاَءِت اَألْنَهارُ  ًسـا َعَلـى الصـُه َكـاَن ُمَؤسَيـاُح، َوَوَقَعـْت َعَلـى ذِلـَك اْلَبْيـِت َفَلـْم َيْسـُقْط، َألن ِت الر٢٦. ، َوَهب َوُكـل
ْمـــلِ  ُه ِبَرُجـــل َجاِهـــل، َبَنـــى َبْيَتـــُه َعَلـــى الرُر، َوَجـــاَءِت َفَنـــَزَل اْلَمَطـــ٢٧. َمـــْن َيْســـَمُع َأْقـــَواِلي هـــِذِه َوَال َيْعَمـــُل ِبَهـــا، ُيَشـــب

َياُح، َوَصَدَمْت ذِلَك اْلَبْيَت َفَسَقَط، َوَكاَن ُسُقوُطُه َعِظيًما ِت الراَألْنَهاُر، َوَهب!«. 
  

أعتقــد انكــوا . البيــت اللــي بيرمــز لحيــاة االنســان وهــو بيقــع وقــوع عظــيم بصــورةالموعظــة علــى الجبــل  خــتميســوع 
. ٢٣لعـدد  ٢١من الكالم اللي بيتقال هنـا بالـذات مـن عـدد  مش هتالقوا صورة في الكتاب المقدس مرعبة أكتر

ا يقفـوا قـدام يسـوع وهـا أوي هـ ، لكـن نـاس كتيـرناس قليلين شويةيكون فيه ناس، مش مجرد ا ه الصورة هنا إنه
يـدخلهم ا ومـش هـ ا يـبص لهـمهـيسـوع لكـن  ،..."عملنـا وعملنـا باسـمكحنـا مـش إ ،يـارب يـارب"يصرخوا ويقولوا 

  "!اْذَهُبوا َعني َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإني َلْم َأْعِرْفُكْم َقط "لهم، يقو ا السما وه
  

نخــدع نفســنا فــي أهــم موضــوع فــي حياتنــا، ممكــن أوي نخــدع  إنــه ممكــن أوي ٧لنــا هنــا فــي متــى ل يســوع بيقــو 
ناحيـة فيهـا . سـمهابيق، و ألبديـةلق يـطر المفتـرق  نـه واقـف فـيإيسـوع بيقـول . نفسنا في أهم موضـوع يحـدد أبـديتنا

وبيســتعمل  .خرتــه حيــاةالتانيــة فيهــا الطريــق الضــيق اللــي آوالناحيــة  ،الطريــق الواســع اللــي نهايتــه هــالك ومــوت
ناحيــة فيهــا شــجرة صــالحة والتانيــة فيهــا شــجرة بايظــة، إيمــان حقيقــي وٕايمــان مزيــف، أســاس علــى صــخرة : أمثلــة

ــو وعين ر هنــا بيــتكلم عــن نــاس مخــد. وأســاس علــى رمــل مــش بــيكلم  ٧هنــا فــي متــى . نهــم يعرفــوهكرين إوفــا احًي
الملحدين والوثنيين والمهرطقين، مش بيكلم الغير متدينيين، لكنه بيكلم  النـاس المتدينـة اللـي كانـت موجـودة فـي 

ن أغلـبهم فـي الطريـق اللـي إلكـن الحقيقـة  ،خرتـه حيـاةين انهـم بيسـلكوا فـي الطريـق اللـي آيومه واللـي كـانوا فـاكر 
  .خرته موتآ
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مـن % ٥٠ ان تقريًبـإبتقـول  إحصـاءاتفنا قبل كده ن مخدوع في أهم حاجة في حياتك؟ شنك ممكن تكو تفتكر إ
مـش هـا  انـه غالًبـلكـن نفـس اإلحصـاءات دي تكمـل وتقـول إ". مـؤمنين اتولـدوا مـن جديـد"األمريكان بيدعوا انهم 

نــاس كتيــر فســرت  .للــي مــش مــؤمنينبــين أســلوب حيــاة المــؤمنين دول ومــا بــين النــاس التانيــة ا تفــّرق مــا تقــدر
 فــين أعتقــد إ. ن ده تفســير مظبــوطإلكــن أنــا مــش شــايف  .الكنيســة مــش مختلفــة عــن العــالم الموضــوع ده بــإن
نهـــم مـــؤمنين اتولـــدوا مـــن جديـــد وســـلوكهم وأســـلوب حيـــاتهم إالنـــاس اللـــي بيـــّدعوا  إنوهـــو  ..تفســـير أدق مـــن ده

نهـم إفـاكرين  هـم. وال حاجـة م، يبقوا مش مؤمنين اتولـدوا مـن جديـدماتقدرش تفّرق بينه وبين ناس تانية في العال
تقـول عـن نفسـك انـك مـؤمن وانـت مـش مـؤمن؟ هـو ده بـالظبط  تفتكـر ممكـن. ، لكن الحقيقـة عكـس كـدهمؤمنين
 )..وده يشـكلني أنـا كمـان( كل واحد فينـا. وطبيعتنا الخاطية احنا الزم ندرك حقيقة نفسنا. هنا يسوع بيقوله اللي
  . ا طبيعتنا خاطيةكلن
  

الطـرق إحـدى  نإصـدق مأنـا  .أذهان الغير مـؤمنينبليس، الشيطان نفسه بيعمي إبتقول ان  ٤كورنثوس التانية 
أعتقـد انـه بيعمـل الموضـوع ده فـي . نهـم مـؤمنينإنـه يقـنعهم إبيعمـي بيهـا أذهـان الغيـر مـؤمنين هـي إبليس اللي 

تخــرج مــن الكنيســة نــك أســوأ حاجــة ممكــن تحصــل هــي إ. نهــاردهالكلمــة هنــا متوجهــه لكــل واحــد فينــا ال. كنايســنا
اتكلـم فـي الموضـوع ده عشـان  يسـمعوا الكـالم ده، أنـا مبسـوط إن القسـيس كـانوا محتـاجين هم الً ياه، فع" :وتقول
احنــا كلنــا . الكــالم ده متوجــه لكــل واحــد فينــا. نــت مــش فــاهم الهــدف األساســيلــو عملــت كــده، يبقــى أ". ايتعلمــو 

اذهــب . إنــي لــم أعرفــك قــط" ،تفتكــر انــه ممكــن فــي يــوم يســوع يــبص لــك ويقــول. الخــداع الروحــي بنواجــه خطــر
والحقيقــة لنــاس كتيــر ! لــي الكــالم ده؟ أكيــد ممكــنل هــل مــن الممكــن انــه يــبص لــي ويقــو . ؟"عنــي يــا فاعــل اإلثــم

نـبص دلـوقتي  ننـا نقّضـي وقـتإمفـيش حاجـة أهـم مـن  يبقـىيحصـل، ا ولو ده اللي ه. الً نه هيعمل كده فعإهي 
  . نتجنب خطر الخداع الروحي ها على قدر اإلمكان، بحيثونفهم ،ومعنى الخالص البشارةفيه على أعماق 

  
يسـوع  خلونا نسـمع .، واألساسريق، الشجالطر  :بندرس وبنتعمق في التالت صور دول عشان كده عايز نكون

  . لنا إيه عن خطر الخداع الروحيل بيقو 
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ـيِق، َألنـُه َواِسـٌع اْلَبـاُب "، ١٤و ١٣موجودة في أعداد  ىصورة األولهنبتدي بأول تشبيه وال ُاْدُخُلوا ِمَن اْلَبـاب الض
َمـا َأْضـَيَق اْلَبـاَب َوَأْكـَرَب الطِريـَق ١٤! َوَرْحٌب الطِريُق الِذي ُيـَؤدي ِإَلـى اْلهَـَالِك، َوَكِثيـُروَن ُهـُم الـِذيَن َيـْدُخُلوَن ِمْنـهُ 

  " !ُيَؤدي ِإَلى اْلَحَياِة، َوَقِليُلوَن ُهُم الِذيَن َيِجُدوَنهُ الِذي 
  
البـاب  .السـهلة والمنتشـرةبننجـذب للحاجـات احنـا  ..خطر الخداع الروحيبخصوص أول تحذير من يسوع * 

ومتــاح لكــل جــذاب،  ،الزحمــة يســاع ورحــب، واســع ،بينادينـا طريــق. الطريــق الســهلهــو الواسـع، الطريــق الواســع 
الخلفيـة ورا  .طريـق دينـي وما تنسـاش، ده .بسيطة هومتطلبات ،اقليلة جدً فيه شروط القواعد و ال .للي عايز ييجيا

قــدم بي .كتيــر طلــب منـكمـش بيإيــاك تنخــدع، ده طريـق دينــي . نيينن يســوع بـيكلم النــاس المتـديهنــا هـي إالكـالم 
نــك تاخــد قــرار مــرة واحــدة ببســاطة هـو إ فــي زمننــا ده الطريــق الواســع. منـكعظيمــة مقابــل تمــن بســيط وعــود  لـك

علــى وصــاياه وال  ، الوبعــدها مــش محتــاج تقلــق خــالص ،نــك تصــلي ليســوعإقــرار واحــد . نــك تتبــع يســوعإبــس 
صــل للســما ومفــيش مشــكلة إنــك نــت بــس محتــاج تعــّدي مــن الطريــق ده عشــان تو أ. مجــده وال أي حاجــة تــاني

دي البشارة اللي اتقـدمت لنـاس كتيـر لألسف  .وله ده مبالغةن اللي بأقما تفتكرش إ... . خطية في السكةتعمل 
  . ، اللي هو المفروض مجتمع مسيحيأوي في زمننا ومجتمعنا ده

  
ـيقِ " :يقولعدها وب .تسلك في الطريق دها ناس كتير ه يسوع بيقول إنه في َمـا َأْضـَيَق ... ُاْدُخلُـوا ِمـَن اْلَبـاب الض

نه بيستخدم كلمتين فـي اللغـة األصـلية للعهـد إالحاجة الرائعة هو ." الِذي ُيَؤدي ِإَلى اْلَحَياةِ اْلَباَب َوَأْكَرَب الطِريَق 
ــيقِ  " :لمــا بيقــول ١٣أول مــرة موجــودة فــي عــدد ". ضــيق"الجديــد عشــان يوصــف كلمــة  ُاْدُخُلــوا ِمــَن اْلَبــاب الض "

 .هـو ده البـاب الضـيق. ط مـن كـل ناحيـةنـك مضـغو كأوكأنـك تحـت ضـغط،  تئننك إالكلمة دي معناها  اوحرفيً 
َمـا َأْضـَيَق اْلَبـاَب َوَأْكـَرَب الطِريـَق الـِذي ُيـَؤدي ِإَلـى " :المرة التانية بيقول. نك تعدي من الباب الضيقإسهل مش 
 فيوصـستخدم في العهـد الجديـد كلـه عشـان يُ اللي ب للي بيستعملها هنا هي صيغة الفعل لالسمالكلمة ا." اْلَحَياةِ 

  . بيقصد بيها االضطهادعادة و  ،الضيقات
  

 تســيرطريــق المســيح مــش مــن الســهل  ، فهــو بيقــول إنلحيــاةعــن البــاب الضــيق اللــي بيــؤدي ل لمــا يســوع بيــتكلم
  . السير فيهلكن طريق المسيح صعب  والمنتشرة،احنا بننجذب للحاجة السهلة . فيه
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وعـدد  ٥م اللـي قالـه فـي أول الموعظـة علـى الجبـل، متـى والكـال ٥ارجعوا لـ متـى .. مهد الساحة لكدهيسوع هنا 

عـايزكم تسـمعوا هـو بيقـول طـوبى لمـين أو  ،فاكرين التطويبات لمـا يسـوع كـان بيـتكلم بالبركـة علـى النـاس.. ١٠
   :بيقول ١٠:٥متى .... ي ملكوت اهللابخت مين ف يا
ــْم مَ ١٠" ، َألن َلُه ــَماَواِت ُطــوَبى ِلْلَمْطــُروِديَن ِمــْن َأْجــِل اْلِبــر بيقــول مــين اللــي ليــه ملكــوت الســماوات؟ " .َلُكــوَت الس
ُطــوَبى َلُكــْم ِإَذا َعيــُروُكْم َوَطــَرُدوُكْم َوَقــاُلوا َعَلــْيُكْم ُكــل َكِلَمــٍة ِشــريَرٍة، "بيقــول،  ١١عــدد . ْلَمْطــُروِديَن ِمــْن َأْجــِل اْلِبــر ا

ا ن النـاس هـإهم ل نه يقولإكالم غريب أوي عشان يبتدي بيه الوعظة ." ..ُلواِاْفَرُحوا َوَتَهل ١٢. ِمْن َأْجِلي، َكاِذِبينَ 
ـــَماَواِت، َفـــِإنُهْم هَكـــَذا ١٢" .تضـــطهدهم لكـــن هـــم الزم يفرحـــوا ويتهللـــوا َأْجـــَرُكْم َعِظـــيٌم ِفـــي الس لُـــوا، َألنِاْفَرُحـــوا َوَتَهل

والموضـوع  ،تقعـوا فـي تجـاربا يضطهدوكم، هـا هم انتوا لو تبعتوني، ههو بيقول ل" .َطَرُدوا اَألْنِبَياَء الِذيَن َقْبَلُكمْ 
.. حاجـة عكـس كـل التوقعـات. يالقـوا الطريـق دها اللـي هـ عشان كده ناس قليلين منكم هـم .يكون سهلا مش ه
  . ضيق وصعب طريق

  
نــه بإإيــه تقصــد : ا تســألونيهــ. كتيــرنــاس لكنــه كمــان مكــروه مــن  ،وطريــق المســيح مــش بــس صــعب فــي تبعيتــه

تعــالوا نســمع المســيح . شــان كــده مــش ســهل ان النــاس تالقيــهعكتيــر؟ هــو عشــان كــده ضــيق و  نــاس مكــروه مــن
هنا يسـوع بـيكلم تالميـذه عـن اللـي ممكـن يالقـوه فـي الطريـق ده . ٣٩لعدد  ١٧من عدد  ١٠بيقول إيه في متى 

يســوع بيقــول،  ٣٠لعــدد  ٢٨مــن عــدد  ١١فــي متــى . امــن اآليــات اللــي بتالقينــا مــش بــنخطط تحتهــ يد اوغالًبــ
مخططـــين تحتهـــا  كلنـــاآيـــة زي دي  اطبًعـــ" .َتَعـــاَلْوا ِإَلـــي َيـــا َجِميـــَع اْلُمْتَعِبـــيَن َوالثِقيِلـــي اَألْحَمـــاِل، َوَأَنـــا ُأِريُحُكـــمْ ٢٨"

لكـن هـل انـت مخطـط فـي كتابـك تحـت متـى .  أوي حلـوةآية  فعالً هي عشان  ،وملونينها وحاطين نجوم حواليها
  ؟١٧:١٠

  
َولِكـــِن اْحـــَذُروا ِمـــَن النـــاِس، َألنُهـــْم َسُيْســـِلُموَنُكْم ِإَلـــى ١٧" :يقـــول. يســـوع بيقـــول إيـــه فـــي األعـــداد دي تعـــالوا نســـمع

ـــُدوَنُكمْ  ـــي َمَجـــاِمِعِهْم َيْجِل ـــْم َوِلُألَمـــمِ ١٨. َمَجـــاِلَس، َوِف ـــْن َأْجِلـــي َشـــَهاَدًة َلُه ـــوٍك ِم ـــاَم ُوَالٍة َوُمُل ـــى َفمَ ١٩. َوُتَســـاُقوَن َأَم َت
َفـَال َتْهَتمـوا َكْيـَف َأْو ِبَمـا  َفَمَتى َأْسـَلُموُكمْ ١٩"  ..أسلموكم متىبيقولهم  أسلموكم لكن لوبيقولهمش  ما" ..َأْسَلُموُكمْ 
ُم اَألْوَالُد اَألُخ َأَخــاُه ِإَلــى اْلَمــْوِت، َواَألُب َوَلــَدُه، َوَيُقــو َوَسُيْســِلُم  " :يكمــل ويقــول لتالميــذهيســوع  ٢١عــدد ". َتَتَكلُمــونَ 
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َولِكــِن الــِذي َيْصــِبُر ِإَلــى اْلُمْنَتَهــى . َوَتُكوُنــوَن ُمْبَغِضــيَن ِمــَن اْلَجِميــِع ِمــْن َأْجــِل اْســِمي٢٢َعَلــى َواِلــِديِهْم َوَيْقُتُلــوَنُهْم، 
لُــوَن ُمــُدَن : ي اْلَحــق َأقُـوُل َلُكــمْ َفــِإن . َوَمتَــى َطـَرُدوُكْم ِفــي هــِذِه اْلَمِديَنـِة َفــاْهُرُبوا ِإَلــى اُألْخـَرى٢٣. َفهـَذا َيْخلُــُص  َال تَُكم

  " .ِإْسَراِئيَل َحتى َيْأِتَي اْبُن اِإلْنَسانِ 
  

ــي َفــَال َيْســَتِحقِني، َوَمــْن ٣٧" :عــن العالقــات األســرية ويقــول يــتكلم ٣٧عــدد وفــي  ــَر ِمن ــا َأْكَث ــا َأْو ُأم َمــْن َأَحــب َأًب
َمـْن َوَجـَد َحَياتَـُه ٣٩. َوَمـْن َال َيْأُخـُذ َصـِليَبُه َوَيْتَبُعنـي َفـَال َيْسـَتِحقِني٣٨ْكَثَر ِمني فَـَال َيْسـَتِحقِني، َأَحب اْبًنا َأِو اْبَنًة أَ 

  ".ُيِضيُعَها، َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها
  

! تفقـدوا حيـاتكما اس فـي كـل األمـم؟ هـعـايزين تتبعـوني؟ عـايزين تطيعـوني؟ عـايزين تتلمـذوا نـ"يسوع بيقول لهم، 
".. تحملــوا صــليبكما تموتــوا عــن ذواتكــم وهــا هــ. تموتــوا لــو عــايزين تســلكوا فــي الطريــق اللــي بيــؤدي للحيــاةا هــ

َوَتُكوُنـوَن ُمْبَغِضـيَن ِمـَن اْلَجِميـِع ِمـْن " :يقـول لهـمكمـان . ا تحمل صـليبكلكنك ه ،تعذيب وٕاعدامالصليب ده أداة 
  . صورة صعبة أوي عن تبعية المسيح" .َأْجِل اْسِمي

  
نهـم إ ابيتكلم عن إيـه؟ فيـه تـالت رجالـة بيروحـوا ليسـوع ومشـتاقين جـدً  ٦٢لعدد  ٥٧من عدد  ٩فاكرين في لوقا 

لكـم يسـوع ل هـأقو . ، كلهـم مليـانيين حمـاس"َأْتَبُعـَك َأْيَنَمـا َتْمِضـي "أول واحد بيقولـه . يتبعوه وقصصهم ورا بعض
يزيـد، تعـال ا كـده عـددنا هـكـويس، " :شيسـوع ماقـال".  اللمة حلـوةطيب تعال، " :وشقالسوع ماي... ماقالوش إيه

وبعــدها يجيلــه الراجــل التــاني وهــو ". تخســر بيتــكا لــو تبعتنــي، هــ" :هلــ لاقــيســوع بــص للراجــل ده و لكــن  ".اطبًعــ
لــه ل يقــو ، فـــ يســوع عــايز يــروح يــدفن أبــوهو . ن أبــوه لســه ميــتإنــه يتبعــه، مشــكلته الوحيــدة هــي إبرضــه مــتحمس 

ــاُهمْ " :افيش وقــت للموضــوع دهمــ ــْدِفُنوَن َمْوَت ــْوَتى َي كــان ر راجــل مــتحمس راح ليســوع ِخــآ. تعــال واتبعنــي" َدِع اْلَم
َلْيَس َأَحٌد َيَضـُع َيـَدُه َعَلـى اْلِمْحـَراِث " :ال له مفيش وقت للكالم دهقيسوع رد عليه و  ،عايز يرجع لعيلته ويودعهم

فعش حتــى انــك وترجــع فــي كالمــك، مــايننــك تجيلــي إيعنــى مــاينفعش  ."ى اْلــَوَراِء َيْصــُلُح ِلَمَلُكــوِت اهللاِ َوَيْنُظــُر ِإَلــ
أنـا بأحـب . طيب، أنـا بأحـب أمـي وأبويـا" :يفكر حد. اقاسي أوي الكالم ده وصعب جدً . تروح تودع أمك وأبوك

  ." أنا مش فاهم ليه بيقول الكالم ده. ابني وبنتي، بأحب جوزي أو مراتي
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نـه مفـيش أي حاجـة فـي إسـاعتها بتـدرك  ،نك لما تالقي يسوع وأد إيه يسوع هو كنـزإبيقول  ١٣متى  في الواقع
ـــ اده طريـــق صـــعب، صـــعب جـــدً ! ألنـــه مســـتحق بدالـــهه أو تختـــار انـــك تحـــتفظ بيهـــا ليـــلها عالعـــالم ممكـــن تفض !

نهــم يفضــلوا يعيشــوا لشــهوات إفــي حــين  ،الطريــق ده مــش للنــاس اللــي عــايزين وســيلة رخيصــة توصــلهم الســما
بلغـة العهـد الجديـد،  Apoleia ، أبوليـادي للهـالكؤ بيـ اللـي النـاس دول بيسـلكوا فيـهالطريـق . العالم اللي جـواهم

  . خرة الطريق دهآدي  ..موت أبدي لكن فناء،مش بس  نهائي، هالكمعناها 
  

نعـرفش  احنـا مـا .حيـاةبيقـود لل، وحـدة ده اللـي فيـه مكلـفالوالطريـق  ..قليلـين بيالقـوهيعني قدامنا طريـق ضـيق، 
أنـا عـارف انـه فيـه نـاس مـنكم . اللي بيـؤدي للحيـاةن ده الطريق إل اقلكنه  .كتير عن الطريق الضيق مع يسوع

ن اإليمــان بالمســيح بســـيط زي إ فـــاكرين منكــم كنــتإ و  ،لموضــوع زاد عــن حـــدهن كـــده اإ ن ده مبــالغ فيــه و إبيقولــوا 
بســيط زي إيمــان األطفــال، عامــل بــالظبط  الموضــوعأيــوه، . لكــم عقــدهببســيط وأنــا  عالموضــو ن إ و  إيمــان األطفــال

حـد  وأنـا مـش عـايز حاجـة أ"وبيقـول ألبـوه،  فـي حضـنهزي طفل بيجري على أبوه وبيـنط فـي حضـنه وبيسـتمتع 
لك فـي نهرب من الطريـق ده وبنسـببنبعد و لكن احنا  ،هو ده الطريق اللي بيؤدي للحياة! هو ده اإليمان". غيرك

  .الطريق األسهل واألكتر شهرة اللي مش بيحتاج مننا النوع ده من التسليم
  

بــس مــش . العــالم اللــي حوالينــا هينجــذب لينــا، ســاعات النــاس بتقــول انــه لــو احنــا بجــد ابتــدينا نعــيش زي المســيح
يسـوع يقـول إن  ..كرهنـايا لكنه بيقول اننا لو ابتدينا نعيش زي المسيح، العالم هـ. هو ده اللي المسيح بيقوله هنا

  . يصلبناالعالم ها 
  

أنــت فــي الطريــق الضــيق؟ هــل نــت فــي الطريــق الواســع؟ وال أنــت فــي أنهــي طريــق النهــارده؟ هــل أســألك أعــايز 
خطــر الخــداع الروحــي هــو اننــا بننجــذب ورا ...  نــت بتتبــع طريــق المســيح الصــعب والمكــروه مــن نــاس كتيــر؟أ

  . نتشرةت السهلة والمالحاجا
  
يعنـي إيـه؟ . اشخصـيً  فـي حياتنـا ا نملكهـاشمـ حاجـاتعلـى المـأل نعلن ممكن احنا : ي تحذير من يسوعتان* 

ــِرُزوا ِمــَن اَألْنِبَيــاِء اْلَكَذَبــِة «" :وبيقــول يســوع بيــتكلم عــن األنبيــاء الكذبــة ٢٣لعــدد  ١٥مــن عــدد  ٧فــي متــى  ِاْحَت
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ــْأُتوَنُكْم ِبِثَيــاب اْلُحْمــَالنِ  وتالقــيهم  ،كــأن المســيح فــي حيــاتهمبيبــانوا  .كــأنهم يعرفــوا المســيح شــكلهميعنــي " الــِذيَن َي
 يـــا ،رب يـــا" :تســـمعهم بيقولـــوا .٢٣لعـــدد  ٢١دي الصـــورة الموجـــودة مـــن عـــدد . بيكلمـــوا المســـيح وكـــأنهم يعرفـــوه

، َيــاَرب " :ويقولــوا لــه .بيعترفــوا بســيادة يســوع ..ة، لكــن عــن اقتنــاعحماســ مــش بــس ."رب اْســِمَك َأَلــْيَس بِ ! َيــاَرب
فيهــا، إزاي ممكــن تعمــل الحاجــات  فعــًال فكــروا" َتَنبْأَنــا، َوِباْســِمَك َأْخَرْجَنــا َشــَياِطيَن، َوِباْســِمَك َصــَنْعَنا ُقــواٍت َكِثيــَرًة؟

  تعرف المسيح؟ دي من غير ما
  

فـي . إرادتـهعشـان يـتمم  بتعاديـه تـاب المقـدس بنشـوف اهللا بيسـتخدم نـاسفـي كـل الك... الكـالم ده يضـللكمإياكم 
فـي العهـد القـديم،  ..فكـروا فـي األمـر ده. كـل الكتـاب المقـدس بنشـوف الشـيطان شـغال بطرقـه الملتويـة الخداعـة

 ه حمــارلكنــ ..صاكــانش حمــار ُمخلــده م .حمــار بلعــامكمــان ســتخدم اومــش بــس بلعــام لكنــه  /ســتخدم بلعــامااهللا 
فيـه  ٢٤فـي متـى . بيّخرجـوا شـياطينكانوا  والد سكاوا ١٩في أعمال . تنبأقيافا ا ١١في يوحنا و  ! هستخدمااهللا 

بيعلنـوا نهـم إتخـدعنا وبتعمينـا عـن حقيقـة كل الحاجات المذهلة دي ب. وعجائبعملوا آيات أنبياء ومسحاء كذبة 
 رب يــا يــا"يــبص علــى النــاس اللــي بيقولــوا لــه، لكــن يســوع . الً وبيعترفــوا بحاجــات مــش موجــودة فــي حيــاتهم أصــ

! ِإنـي لَـْم َأْعـِرْفُكْم َقـط ": ويقول لهـم ٦يهم بكالم من مزمور يرد عل، و "لنا الحاجات دي باسمكحنا عممش ا ،رب
  ".!اْذَهُبوا َعني َيا َفاِعِلي اِإلْثمِ 

  
ن اللـــي بنعتـــرف بيـــه إزاي نعـــرف إ.. ولـــه هنـــا فـــي ترانيمنـــااللـــي بنق طيـــب إزاي نعـــرف إن اللـــي بنقـــول عالنيـــة،

  : في حياتنا؟ إزاي نتأكد من ده؟ يسوع بيقول عن طريق حاجتينوبنعلنه هو حاجة حقيقية 
  
هَكـَذا ُكـل َشـَجَرٍة َجيـَدٍة ١٧"  ".من ثمـارهم تعرفـونهم"بيقول  ١٦عدد . مثمرة اسكة المسيح دايمً  أول حاجة، -١

ــُة َفَتْصــَنُع َأْثَمــاًرا رَ  ِدي ــَجَرُة الر ــا الش ــَدًة، َوَأم ــةً َتْصــَنُع َأْثَمــاًرا َجياللــي بيقــدموه أو بالحاجــات المبهــرة اللــي ـ مــش بــ". ِدي
 لــو حــد بيتبــع المســيح. تالقيــه بيحمــل بــر المســيحا لــو حــد بيتبــع المســيح، هــ. لكــن مــن ثمــرهم ،بتشــوفوها مــنهم

تالقــي فيــه حــق المســيح، ألن ا لــو حــد بيتبــع المســيح، هــ. تالقــي فيــه محبــة المســيحا هــ ،ويعــرف المســيح بجــد
  . ادايمً  ..جيب ثمرالمسيح دايما بي

  



١شريان الحياة   

10 

لـــو ماشـــفتش أو ســـمعت حـــق  .المســـيح مـــش موجـــود بقـــىي ،نـــك لـــو ماشـــفتش محبـــة المســـيحالكـــالم ده معنـــاه إ
  . طريق المسيح مثمر. المسيح دايما بيأتي بثمر. المسيح، ده معناه ان المسيح مش موجود

  
ن َلـُه ِإيَماًنـا َولِكـْن َلـْيَس َلـُه َأْعَمـاٌل، َهـْل َيْقـِدُر اِإليَمـاُن َأْن َمـا اْلَمْنَفَعـُة َيـا ِإْخـَوِتي ِإْن قَـاَل َأَحـٌد إِ "قول، بي ٢يعقوب 
، ١٥ ُيَخلَصــُه؟ اْمِضــَيا ِبَســـَالٍم، «: َفَقــاَل َلُهَمــا َأَحــُدُكمُ  ١٦ ِإْن َكــاَن َأٌخ َوُأْخــٌت ُعْرَيــاَنْيِن َوُمْعتَــاَزْيِن ِلْلقُـــوِت اْلَيــْوِمي

هَكـــَذا اِإليَمـــاُن َأْيًضـــا، ِإْن َلـــْم َيُكـــْن َلـــُه  ١٧ ْن َلـــْم ُتْعُطوُهَمـــا َحاَجـــاِت اْلَجَســـِد، َفَمـــا اْلَمْنَفَعـــُة؟َولِكـــ» اْســـَتْدِفَئا َواْشـــَبَعا
َأِرِنـي ِإيَماَنـَك بِـُدوِن » َأْنـَت َلـَك ِإيَمـاٌن، َوَأَنـا ِلـي َأْعَمـالٌ «: لِكـْن َيقُـوُل َقاِئـلٌ  ١٨ .َميـٌت ِفـي َذاِتـهِ   -ماله؟- َأْعَماٌل،

  مثمرة، اسكة المسيح دايمً ... " .ْعَماِلَك، َوَأَنا ُأِريَك ِبَأْعَماِلي ِإيَماِنيأَ 
  
، ٢١اســـمعوا يســـوع بيقـــول إيـــه لألنبيـــاء الكذبـــة فـــي عـــدد . فيهـــا أمانـــة اســـكة المســـيح دايًمـــ حاجـــة،تـــاني  -٢
، َيــا َيــا: َلــْيَس ُكــل َمــْن َيقُــوُل ِلــي«٢١" َرب  ــ! َربــِذي ِفــي . َماَواِت َيــْدُخُل َمَلُكــوَت الســِذي َيْفَعــُل ِإَراَدَة َأبِــي الَبــِل ال

طاعـة اآلب . يـدخل السـماا ينفـذ إرادة اآلب هـو اللـي هـا يدخل السـما؟ اللـي هـا سمعتوا مين اللي ه". السَماَواِت 
بيصـرخوا هـو ده العامـل اللـي بيفصـل بـين اللـي . السـما وال أل دخليـا العامل اللي بيحـدد إذا كـان الواحـد هـ يه
  . الً وا السما فعا يدخلواللي ه ،"رب رب يا يا"
  

لكـن يسـوع  ،ن أعمالنا وطاعتنا هما جزء من خالصنا؟ ال، مش أنا اللي بـأقول كـدهبكده إهل تقصد  :حد يسأل
  . هو اللي بيقول

  
لنهــارده ا. ونغيــر مــن محتواهــا البشــارةف فــي الزم هنــا ناخــد بالنــا كــويس أوي أوي عشــان ممكــن هنــا نبتــدي نحــرّ 

َلــْيَس ُكــل َمــْن " :لكــن افتكــروا كــويس الجملــة دي .وعالقــتهم بــالخالص مـش هنتعمــق فــي فكــرة الطاعــة واألعمــال
، َيا َيا: َيُقوُل ِلي َرب  َماَواِت ! َربـَماَواِت . َيْدُخُل َمَلُكوَت السـِذي ِفـي السِذي َيْفَعُل ِإَراَدَة َأِبـي اليسـوع بيقـول " .َبِل ال

يبقــى  ،عالقتــك بالمســيحمــش مثمــرة ومافيهــاش أمانــة نتيجــة  لــو عالقتــك. وفيهــا أمانــةفيهــا ثمــر  اســكته دايًمــ إن
  . في حياتنا الً دي حاجة بترعبني اننا نعترف بحاجة مش موجودة أص. أصالً  المسيح مش موجودةبعالقتك 
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يسـوع . ف آِخـر صـورتينهنـا نشـو . احنا بنفتـرض الخـالص مـن غيـر أسـاس كتـابي: تالت تحذير من يسـوع* 
ســمع كــالم المســيح واالتنــين كــل واحــد مــن البنــايين دول . بيــنهم حاجــات مشــتركة مــا بنــايين ٢هنــا يورينــا صــورة 

كمــان شــكلهم زي بعــض،  مــن بــره. ن البيتــين دول متشــابهين واتبنــوا فــي نفــس الظــروفإومكتــوب  ين،تــبنــوا بي
، فــي الصــورة دي الفــرق الوحيــد هــو األســاس .أساســتهم لكــن الفــرق بيــنهم هــو .واجهــوا نفــس العاصــفةواالتنــين 
  . ةل متحركاعلى رمبني بني على صخر والتاني مَ واحد مَ 

  
لــو حيـاتكم مبنيــة علــى صـخر وال رمــل؟ هــل  :سـأل النــاس اللــي حواليـهحياتنــا، يســوع بيول همــا صـورة لد ينالبيتـ

ا ماحـدش هـ. يتهـدا نـه هـإعـارف هـو يبنـي بيـت و ا ماحـدش هـ هـا نـدرك إن رجعنا تاني لخطر الخداع الروحـي،
نوا بيوتهم على الرمـل، اللـي بنـوا حيـاتهم علـى الرمـل يسوع بيكلم الناس اللي ب. نه يبني بيت عشان يقعإيخطط 

نــين إذا تعرفــوا م: لهــم يســوع بيقــول. ين انهــم بنــوا بيــوتهم علــى الرمــلوهمــا مــش مــدركين األمــر ده، مــش عــارف
  الصخر وال مبنية على الرمل؟  كانت بيوتكم أو حياتكم مبنية على

  
َفُكــل َمــْن َيْســَمُع َأْقــَواِلي هــِذِه " :يقــول. بطريقــة تانيــة ٢٦تكــررين فــي عــدد وم ٢٤فيــه عــاملين مــذكورين فــي عــدد 

ـْخرِ  ُهُه ِبَرُجل َعاِقل، َبَنى َبْيَتُه َعلَـى الصنـوع فـيهم  الحـاجتين اللـي يسـاعدونا نحـدد احنـا أنهـي". .َوَيْعَمُل ِبَها، ُأَشب
  ."يعمل بها"وتاني حاجة هي  "من يسمع أقوالي: "هما
  
هــو أســاس  اســتقبال كلمــة يســوع. طريــق المســيح بيعتمــد علــى ســماع كلمتــهن إيســوع بيقــول : نمــرة واحــد -١

، همـا اعنـدهمش أسـاس، ألن الناس اللي بتبني بيوتها على الرمـل مإيسوع مش بيقول . بيتنا، هو أساس حياتنا
.. إنهـم ماعنـدهمش أسـاس لحيـاتهم ٧تدينـة فـي متـى مهـو مـش بيقـول للنـاس ال. غلطكنه أساس عندهم أساس ل

هـو َمبنــي علـى اآلراء والمقــاييس فكلمـة المســيح،  لكـن بــدل مـا األســاس ده يكـون َمبنـي علــى ،عنـدهم أســاس هـم
لـو عملـت الحاجـات  :عتها مـع بعـض عشـان يقولـوا لـكوجمّ  نتهاار والقواعد والنظم اللي الناس بالخارجية واألفك

. تبقـى تمـام مـع اهللاا لـو عملـت الحاجـات دي هـ ،تكـون بتكرمـها يبقى ليـك قيمـة عنـد اهللا وهـا دي في حياتك، ه
لكنــه فــي األصــل مليــان بتقاليــد وآراء وأفكــار وممارســات  ،الكتــاب المقــدس فــي الــُنصوطبعــا بيحطــوا أجــزاء مــن 

  . ي الرمليسوع بيقول ان ده أساس غير ثابت بالظبط ز . للناس
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ن احنــا إ ٢١والـــ ٢٠ن فــي مســيحية القــرن الـــنــه مــن الممكــإهــل تفتكــروا . عــايز أتوقــف هنــا لحظــة وأســألكم ســؤال

ومقاييسـنا الخارجيـة وأفكارنـا عـن إيـه اللـي  وجمعنـاهم مـع أفكارنـا وعاداتنـا خدنا أجزاء مختلفـة مـن الكلمـةأنكون 
نـك لــو عملـت الحاجــات دي هتبقــى إوقولنــا ي مـع بعــض وحطينـا الحاجــات دمــع اهللا،  علـى وفــاقممكـن يخلينــا 

  .ننا نكون عملنا كدهإا نه من الممكن جدً إأعتقد  أنا. كويس
  

. اقبــل يســوع فــي قلبــك، ادعــو المســيح لحياتــك" :تقــولالنــاس ب. بشــارة بيتقــدموا النهــاردهإزاي الخــالص وال شــوف
ده بيورينـا ان الحاجـات اللــي . واحـدة فـيهم كـل الُجمــل دي مـش كتابيـة، وال". علـى حياتـكوسـيد اقبـل يسـوع رب 

لـو حاولـت تـدور تصـارع ا هـ. مـش موجـودة فـي الكتـاب المقـدس بنقولها عشان تحدد مصيرنا األبدي هي أصالً 
ا مـش هـ". ، غمضوا عينيكم وصلوا معايا الصـالة دياحنوا رؤوسكم معايا" :قوليب في الكتاب المقدس على حد

فــي  ألفكــار والممارســات بحاجــات مــش موجــودةة  واســتبدلنا اللغــة واخــدنا البشــار احنــا ا. جملــة بالشــكل ده تالقــوا
بسيادة المسيح، بتواجـه كـل  واجهناتبتواجهنا مع قانون اهللا وب اإلنجيلالحقيقة اللي موجودة في . الكتاب المقدس

وضــرورة غضــب اهللا، واحــد فينــا بعمــق خطيتنــا قــدام اهللا وضــرورة مــوت المســيح علــى الصــليب عشــان يتحمــل 
  . عشان يدينا النصرة على الخطية والموت والقبر تهقيام
  

دي هـي . باحتياجنا للتوبة وبتشجعنا نتوب واننا ندي ضهرنا للخطية واننـا نـروح للمسـيح بتواجهنا بشارة اإلنجيل
ال كـرازة علـى رمـ تنِـرازة المعاصرة حطيتهم على جنـب وبالكاللي كتابية المصطلحات ال .المصطلحات الكتابية

بتتضـمن صـراع مـع عمـق الخطيـة اللـي مـالي الكـرازة اللـي بحسـب الكتـاب ! ماليـين، وعمالـة تـوهم بيهـا متحركة
مـش بتشـوف الكـرازة اللـي بحسـب الكتـاب . ن مالنـاش حـد غيـره نلجـأ لـهإهللا عشان مدركين إننا نصرخ . أرواحنا
طاعــة كاملـــة بلـــب اتط، وبجــدنـــه مســتحق كـــل المإلكـــن بتشــوف يســـوع علــى  ،نــه حـــد بيــدور علـــى دعــوةيســوع إ

نــك ف كــويس أوي ان الموضــوع مــش موضــوع إالكــرازة اللــي بحســب الكتــاب تعــر . وفوريــة، تســليم كامــل وفــوري
  . تصلي صالة معينة وبعدها تعيش حياتك وكأن مفيش حاجة حصلت
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رة اللــي الصــو . هنــتكلم عــن حتـة الطاعــة دي بعـدين. جذريــة للمسـيحالكـرازة اللــي بحسـب الكتــاب بتتطلــب طاعـة 
ألسـاس الكتـابي، مـش كـده برضـه؟ أنتـوا مـدركين جردنـا الخـالص اللـي بحسـب الكتـاب مـن اننـا إهي هنا قدامنا 

تتقطـع ا وكـل شـجرة مـش مثمـرة هـ ،هـالكخرتـه آطريـق  خطورة األمر؟ سامعين يسـوع بيقـول إيـه؟ بيقـول إن فـي
وبيقـول كمـان . احنـا فـاعلي االثـمعنـه عشـان نبعـد ويأمرنـا  ،نـه عمـره مـا عرفنـاإلنـا ل يقو ها و  ،وتترمي في النار

علشــان كــده احنــا محتــاجين نتأكــد إننــا  !أبديــة هنــاوعواقــب فيــه تــداعيات . يكــون ســقوطه عظــيما ن البيــت ده هــإ
لنــا إيــه مــن خــالل كالمــه فــي الكتــاب ل خلونــا نســمع هــو بيقــو ! نفتــرض الخــالص مــن غيــر أســاس كتــابيمــش ب
  ...كلمة المسيحسماع اب وطريق المسيح بيعتمد على الخالص اللي بحسب الكت...  .المقدس

  
احنـا اتكلمنـا عـن . طاعة كلمتـهلكن تاني حاجة هي انه بيعتمد علـى  ،كلمتهسماع ومش بس بيعتمد على  -٢

افضـلوا بـس فـاكرين ان . كنا عمالين نأجل مناقشة الجزءية دي وهنأجلهـا شـوية كمـان. ٢١النقطة دي في عدد 
ده اللـي بيفـّرق مـا بـين اللـي بنـى علـى الصـخر واللـي ..." َمـْن َيْسـَمُع َأْقـَواِلي هـِذِه َوَيْعَمـُل ِبَهـا َفُكـل "يسـوع بيقـول، 
هما االتنين سمعوا الكلمة لكن اللـي بنـى البيـت علـى الرمـل مـاعملش بـاللي سـمعه، ماطـاعش . بنى على الرمل

  . الكلمة
  

 عشــان ؛سـيح وكلمــة المسـيح وطاعـة كلمـة المسـيحبنـي بيتـك علـى بـر الميسـوع بيقـول لـك عـيش حياتـك بــالبر وا
قــوة كالمـه وبــره فــي حياتــك الزم . تقــدر تقــف ألن قــوة المسـيح هــي صــخرتكلمـا تيجــي عاصــفة دينونــة المسـيح، 

حتـى لـو علـى أسـاس المجتمـع المسـيحي اللــي  ،لـو بنيـت بيتـك علـى أسـاس كــالم االنسـان. يكونـوا همـا األسـاس
نــت كــده بنيــت بيتــك علــى م المســيح وطبقتــه فــي حياتــك، يبقــى أمعتش كــالنــت كــده ماســقــى أنــت عــايش فيــه، يبأ

  . اتسقط لألبد وده أمر خطير جدً ا حياتك ه. الرمل ولما تيجي عاصفة دينونة المسيح، البيت هيقع
  

لكنهـا أخبـار تجيـب  .بار سارة لكـل الـواقفين علـى الصـخرأخ. وهي أخبار سارة ..يسوع اللي من فمدي الرسالة 
دفي هــ ص مــن غيــر أســاس كتــابي؟هــل افترضــت أنــك ُمَخلــ. بنــى حياتــه علــى الرمــلعلــى كــل واحــد  الدينونــة

ـــالكالم ده لكـــن هـــدفي هـــو إنـــي أدعـــوكم وأشـــجعكم إالنهـــارده مـــش إنـــي ألخـــبطكم وال إنـــي أرعـــبكم،  ننـــا ننـــادي ب
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ن اننـا نركـز ونفكـر أعتقـد انـه مفـيش حاجـة أهـم مـ. للبشـارةفي التداعيات الكتابيـة  يركز علشان الكل ،لمجتمعنا
  . في األمر ده

  
ا ننــا نوصــل لقــرار، مــش هــالهــدف مــش إ. نمشــي فــي ســكة األصــالة الروحيــةاللــي عايزنــا نعملــه هــو اننــا نبتــدي 

مـش هـو ... صـلي صـالة قبـل األكـلنب ناتمام وكأن إننانكون بنحني راسنا ونغمض عينينا ونصلي عشان نحس 
نمهـــد الســـاحة  إننـــاالنهـــارده  هـــدفنا. هـــالكلل الواســـع المـــؤدي الطريـــق ده ،"تلصـــيم"ده اســـمه . ده هـــدفنا النهـــارده

عـايز نكـون بنفكـر . ي طريق يقودنا لألصالة الروحيةيبتدي ياخدنا فا وده ه .بشارةأهمية ال لمعرفة األسباب ورا
  ....في تالت حارات موجودين في الطريق ده

  
الحــارة نمـرة واحــد أو  األيــام الجايــة تكـون بتعمــلفـي  نــكإ عـايز أدعــوك وأرجــوك وأشـجعك... الحـارة األولــى -١

عـايز أتحـداكم فـي األيـام . ، اسمعوا لكلمة المسيح وللكتاب المقـدستسمع لمخلصكنك إ: هاألولى في الطريق د
أنـــا مـــش بـــأقول اننـــا غلـــط فـــي كـــل حاجـــة واننـــا . نختبـــر عاداتنـــا وأفكارنـــا فـــي ضـــوء كـــالم المســـيحإننـــا الجايـــه 

 الكن اللـي بأقولـه هـو اننـا محتـاجين نبقـى حـذرين جـدً . في إيماننا، أنا مش بأقول كده محتاجين نغير كل حاجة
" !َفَقـْد َأْبَطْلـُتْم َوِصـيَة اِهللا ِبَسـَبب َتْقِليـِدُكمْ ٦"لمـا قـال،  ٦وعـدد  ١٥ومانعملش اللي يسوع حذرنا منه فـي متـى  اجدً 

ننــا إونفتكــر  نكــوم فــي تقاليــد،احنــا ممكــن  . حــيده خطــر الخــداع الرو هــو هنــا ألن  االزم ناخــد بالنــا كــويس جــدً 
عشان كده عايز أدعوكم انكم تسـمعوا لكـالم المسـيح، وانكـم . المدفونة تحت التقاليد كويسين ألن غطينا الحقيقة

نقصـد إيـه لمـا نـتكلم عـن الطاعـة والخـالص، لو انت حاسس انك مش فاهم احنا . حدكمتدرسوا كالم المسيح لو 
ادرس . نــا إيــه عــن الطاعــة والخــالصل كــالم المســيح وتــدرس الكتــاب المقــدس بيقــول أشــجعك انــك تتعمــق فــي

نــا نخلــي المســيح يفــتح عينينــا بروحــه القــدوس علــى حقيقــة  الكــالم اللــي و خل.. كالكلمــة كــويس واســمع لمخلصــ
  .بيقوله

  
رف ان فيـه أنـا عـا. تختبـر نفسـكإنك  ما تسمع لمخلصك،بعد هي إنك تاني نقطة أو حارة في الطريق ده  -٢

 ،طبيعـة معينـةحاجـة خطيـرة انـك تسـأل أسـئلة ليهـا . منكم ناس بتفكر ان دي حاجة صعبة ويمكن كمان خطيرة
 ،٥: ١٣فــين فــي إيمانــك؟ خلونــا نركــز ونــتعلم مــن كلمــات كورنثــوس التانيــة ـ نــت واصــل لــأ: زي مــثال لمــا تســأل
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ُبوا َأْنُفَسُكْم، َهْل َأْنُتْم ِفي اِإليَماِن؟ امْ " َيُسـوَع اْلَمِسـيَح ُهـَو ِفـيُكْم، ِإْن . َتِحُنوا َأْنُفَسـُكمْ َجر َأْم َلْسـُتْم َتْعِرفُـوَن َأْنُفَسـُكْم، َأن
ن ده طريــق إوده سـبب مــن األسـباب اللــي تورينـا  .ننــا نمـتحن نفســناإبتفكرنـا .. آيـة رائعــة" َلـْم َتُكوُنـوا َمْرُفوِضــيَن؟

نالقي انه مع مرور الوقت احنا بنـدرك أكتـر وأكتـر جمـال ا ، هعشان لو بجد بنعرف المسيح ؛كويس نسلك فيه
دي هـي أسـاس كـل  والبشـارة. اللـي خلصـتنا مـن خطايانـا البشـارةنـدرك أكتـر وأكتـر روعـة ا ه. المسيح اللي فينا

 مــن ناحيــة تانيــة،. ده أمــر رائـع. فينــا بطــرق جديــدة كـل يــوم اتحيـ ةبشــار ن الإصــلي وأ. جانـب مــن جوانــب حياتنـا
الطريـق الصـح فـي حـين  وفاكرين نفسهم في اة للناس اللي ماتعرفش المسيح بجد، الناس المخدوعة روحيً بالنسب

  .ألنه ليه تأثير على أبديتنا ،الموضوع ده بندرسننا إحاجة رائعة  ..في الطريق الغلط في الحقيقة نهمإ
  

ننـــا إمحتـــاجين كلنــا ، أنــا كمـــانوده يشـــملني كلنــا، كـــل واحـــد فينــا، .. انكـــم تمتحنــوا نفســـكم عشــان كـــده أشــجعكم
  ..نسمع لُمخلصنااأليام الجايه و  نمتحن نفسنا في

  
صــلوا كتيــر وصــوموا مــن أجــل  ..صــلوا. صــلي مــن أجــل روحــك .ننــا نصــلي ألرواحنــاتالــت حاجــة هــي إ -٣

يفتكــــر إنــــه كــــده نــــال يصــــلي صــــالة و إن حــــد ، الوهميــــةصــــالة ال عــــن أتكلملمــــا بــــ.. كــــم ليــــهل هــــأقول. أرواحكــــم
ومـش بـأقول ان الصـالة  ،ن الصـالة حاجـة وحشـةإمـش بـأقول أنـا  .ضد الصـالة ده مش معناه إني. .الخالص

ن الخـالص هـو إبيعلمنـا  الكتـابن لكـن أعتقـد إ. نهـا جـزء مـن الخـالص؛ ألنـي مصـدق إمنفصلة عن الخالص
ة جـزء مـن ن الصـالإومفـيش شـك  .الجايـه الحلقـاتنـا وده هنشـوفه فـي ننا نصرخ هللا عشان يخلصنا من خطاياإ

  . الموضوع ده
  

إنمـا أقصـد أقـول . مـش ده قصـدي ،إنـك لـو صـليت صـالة يبقـى أنـت مـش فـاهم المقصـود، ألفـ أنـا مـش بـأقول 
شان نوصـل لغرضـنا لع ،ننا الزم نعملهايناها حاجة بنعملها عشان حافظين إحنا قللنا من قيمة الصالة وخلإن إ

ـــا بنفقـــد المعنـــى الحقيقـــيإبالشـــكل ده و  .الروحـــي عـــايز عشـــان كـــده . للخـــالص وعالقتنـــا الحقيقيـــة بالمســـيح حن
نكــم تصــلوا مــن أجــل أرواحكــم، مــن أجــل أرواح النــاس اللــي حــواليكم، تصــلوا مــن أجــل بعــض، تصــلوا أشــجعكم إ

  .من أجل حياة بعض، تصرخوا هللا من أجل حياة بعض
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تحـرك فيهـا بطـرق قـديرة  بيلمـا تـبص علـى تـاريخ الكنيسـة وتالقـي أوقـات كـان روح اهللا روعة الموضوع هي إنك
لكـــن اهللا . ، ده ماكـــانش بيحصـــل عشـــان الكنيســـة اكتشـــفت حقيقـــة جديـــدة ماســـمعوهاش قبـــل كـــدهوفـــوق اإلدراك
 أعــادت اكتشــاف حــق كــان طــول عمــره موجــود لكــنلمــا الكنيســة فــوق اإلدراك بطــرق غيــر عاديــة و  ســكب روحــه

. قـوا جامـدين أوي فـي مشـاعرهم تجاهـهب ،هد الحـقجـاه صـبحوا بـاردين تأ. الناس ما أخدوش بالهم منه قبـل كـده
مــن تــاني وأرواحهــم  اتحيــو  بشــارةال ترجــع كــنل .بعــاداتهم الثقافيــة لدرجــة انهــم فقــدوا جمالــهالحــق  اتعــودوا يغطــوا
  . هم وقلوبهم تبتدي تدوب بطرق جديدةونفتتفتح عي ..البشارةومجد المسيح في  البشارةتتيقظ لحقيقة 

  
س يصــحوا أرواحنــا فنقــدر نشــوف و حصــل فــي حياتنــا؟ مــش احنــا عــايزين اهللا وروحــه القــدمـش احنــا عــايزين ده ي

عشـان . اتنـااحنا عايزين ده يكون حقيقة فـي حي. نه يعيش فيناإ ننا نكون في المسيح و والمعنى الحقيقي إ روعةال
هـل ن فـي المسـيح، حنـا فـيإنـه يورينـا إ ..حنـا مـين فـي المسـيحإنـه يورينـا إخـر ونترجـاه كـده خلونـا نصـلي فـي اآل

أنـا عـارف . رخ هللا عشان يعمل كدهتعالوا نص. ننا نكون في المسيحإيه إ يعنيو  ..إحنا في المسيح أصًال وال أل
وفــي األيــام الجايــه أنــا مــش  ،عنــديش رغبــة أعمــل كــدهام الً أنــا أصــ" :تفكــرممكــن نــت بتســمع الكــالم ده أنــه و إ

  ". ي حواليامن أجل األرواح الل والهأصرخ هللا من أجل روحي 
  

لــو مــش بتشــتاق . الروحــي بتعــاني مــن الخــداعربمــا تكــون لــو ده هــو احساســك، يبقــى اســمح لــي أحــذرك انــك 
يبقـى  ،ن اللـي حواليـك يعرفـوا المسـيح أكتـرح بطريقة أعمق وللمـلء، ومـش بتشـتاق إنك تعرف المسيللمسيح، وإ 

ده عايز أدعـوك تصـلي مـن أجـل عشان ك..  ؟وسكن فيه الً هل المسيح َغّير قلبك فع: لك فيه سؤال الزم أسأله
  .اهللا يحمينا من الخداع الروحي إننا نصلي خلو  .روحك

  
مــش مهــم أنــت . تــدي رحلتنــالكــن الهــدف هــو اننــا نب ،اللــي قــدامناالمقصــود هنــا هــو مــش اننــا نحــط حــد للصــورة 

تمـتحن نفسـك  يتبتـدنك إ نك تصلي من أجل روحك، ومن أجل أرواح الناس اللي حواليك و فين، عايز أدعوك أ
تـروح لمكـان تـاني تركـع فيـه قـدام و تتحـرك تقـدر أو لـو تحـب  ،نـت تقـدر تعمـل كـده فـي مكانـكأ. وتسمع للمسيح

نــا ا تصــحى وأرواحنــا تتــيقظ وتتفــتح عيونفقلوبنــ ،نــه يعمــل فينــاإهللا ا ونصــرخ نــا ناخــد دقــايق نصــلي فيهــو خل. اهللا
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 قدامــه وجوانــا نقــف مــن إننــا فــي يــوم مــن األيــامري ويحمينــا وده يغيــر حياتنــا تغييــر جــذ البشــارة،علــى مجــده فــي 
  . يصرفنا من محضرهب توقعات عالية ونفاجأ بحالتنا الروحية بتتكشف على حقيقتها واهللا

  
  


