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إذا أر تَ تَ د تَ أن مها لآلخرين فينبغي عليك أنتُقَد عـرف بعـض فهم رسالة الخالص وأن 
لهذا . لِّمها كلمة اهللا األمور المهمة التي تُع ، فقد خَص ا خَ ن ص م دروس ة س ندروس م ظ للحـديث فْ الح 

 هبـة ، و ة ارة الخطيـ كَفَّ ، و ة عقوبة الخطي ، و طبيعة الخطية : ي ه أال و هامة ات ع و عن خمس موض
 نا د سـاع تُ آيةً سوف نحفظ معاً ة الخمس الدروس من هذه درس وفي كل . سوع قبول ي ، و الخالص

 . وع المسيح في نُمونا وخدمتنا كتالميذ ليس

 ، وكَفَّـارة ، وعقوبة الخطية عن طبيعة الخطية الثالث األخيرة الحفْظ دروس في اخذنا لقد
 سوف نَحفَظُ اليوم آيتين رائعتين من . " هبةُ الخَالص " : و ه فَ لهذا اليوم درسنا موضوع أما . الخطية

 َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس " : آليتان تقول ا . ٩ - ٨ : ٢ أفسس كلمة اهللا أال وهما
نْكُمةُ اِهللا . ميطع وه . دَأح رفْتَخالَ يال كَيمَأع نم سلَي " . 

 تعال بنا نقـرأ لهذا، . سياقهِما ا في م جيداً، يجب علينا أن نقرأه تين اآلي اتين لكي نَفهم ه و
 تقول . ونتأمُل فيها قَبَل أن نبدأ بعملية الحفْظ أفسس من رسالة الثاني من األصحاح ١٠ - ٤ ت اآليا

: هذه اآليات

 اَُهللا الَّذي هو غَني في الرحمة، من َأجِل محبته الْكَثيرة الَّتـي َأحبنَـا بِهـا، "
 وَأقَامنَا – بِالنِّعمة َأنْتُم مخَلَّصون – َأحيانَا مع الْمسيحِ ونَحن َأمواتٌ بِالْخَطَايا

 معه، وَأجلَسنَا معه في السماوِيات في الْمسيحِ يسوع، ِليظْهِر فـي الـدهورِ
 َألنَّكُـم بِالنِّعمـة . يسوع اآلتية غنَى نعمته الْفَاِئقَ، بِاللُّطْف علَينَا في الْمسيحِ

نْكُمم سلَي ذِلكانِ، وبِاِإليم ،ونخَلَّصةُ اِهللا . ميطع والَ . هال كَـيمَأع نم سلَي 
دَأح رفْتَخي . ،ةاِلح ال صـمَألع وعسيحِ يسي الْمف ينخْلُوقم ،لُهمع نَألنَّنَا نَح 

. " فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها قَد سبقَ اُهللا



 محبـةُ ف . الفائقة ، وغنى رحمته، ونعمته الكثيرة ه ت محب ل نقرأ في هذه اآليات أن اهللا خَلَّصنا
 وهذا هو ما جعـَل . ها عمقَ أو أن تُدرك ا ه ال يمكن لعقولنا المحدودة أن تستوعب و ، ستَقْصى تُ اهللا ال

ي الْمحبـة، " ١٩ و ١٨ : ٣ سوَل بولُس يقوُل في رسالة أفسس الر فـ ونستََأسمو لُونتََأصم َأنْتُمو 
،لْوالْعقُ ومالْعالطُّوُل وو ضرالْع وا هم ،ينيسديعِ الْقمج عرِكُوا متُد وا َأنيعتَطتَّى تَسرِفُـوا حتَعو 

ةَ الْمبحم رِفَةعيحِ الْفَاِئقَةَ الْمـةً ". سنا محبباهللا أح بٍ ونَقْصٍ فينا، فإنيكل ع نوهكذا، على الرغم م 
 وهنـاك . يحجِب عنَّا الدينونة التي نَستحقُّها ثُم هناك رحمةُ اهللا الغنية التي تَجعلُه . كثيرةً ألنه محبة

 . عدم استحقاقنا التي جعلَتْه يغْفر لنا رغْم ه الفائقةُ أيضاً نعمتُ

 ، َأحيانَا مـع الْمسـيحِ " واآلن، ما هو المعنى الذي قَصده الرسوُل بولُس حين قال إن اهللا
اتاوِيمي السف هعنَا ملَسَأجو ،هعنَا مَأقَاملقد ؟ " و كَفِّـرمات يسوع على الصـليب لكـي ي ـنع 

 ، وجلوسـه عـن يمـينِ اآلبِ وصعوده إلى السماء ، من بين األموات ه تُ وقد كانت قيام . خطايانا
 كما أنها أدلَّة قاطعـة علـى أن . براهين قاطعة على أن اهللا اآلب قَبَِل كَفَّارة المسيح عن خطايانا

رخطايانا قد غُف نَّا، وأنع عفالموت قد ر كْمحنا أبراراً في نَظَرِ اهللا حبت، وأننا أص . 

 أيضاً أننا متنا معـه، ، فإنه يعلِّمنا نا أن المسيح مات بدالً عنَّا يعلِّم المقدس الكتاب كما أن و
 ر وهذا يعني أن كل ما حدث ليسوع المسيح له تـأثي . نا سنَملُك معه ذاتَ يومٍ أن معه، و أيضاّ وقُمنا

 ه ربـاً ومخلِّصـاً لهذا فإن كل شخصٍ يؤمن بيسوع المسيح ويقبلُـ . مباشر على كل من يؤمن به
في كل شيء هعم دتَّحتنـا معـه . لحياته يعلى الصليبِ فقـد م هذا يعني أنه عندما مات المسيح . 

بطبيعة هعنا ماألموات فقد قُم نم دجمم دسوعندما قام بِج جديدة . ـنع ـهوجلوس هعودص كما أن 
 إذاً، فقد كان الرسول بولُس يصفُ مقامنـا . يمين اآلبِ يعني حصولنا على مقامٍ جديد في السماء

نا نتمتَّعحبالذي أص نذ لحظة به الروحياتِّحادنا به و المسيح إيماننا بيسوع م . 

 " الخالص بالنِّعمة أم باألعمال؟ هِل " : حه الكثيرون أال وهو ر نأتي اآلن إلى سؤاٍل مهِم يطْ
 من عقابِ الخطية رغْم وهذا يعني أننا خَلُصنا ". َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون " يقول الرسوُل بولُس هنا

مِ استحقاقداهللا على الجنس البشري . لذلك نا ع هردالذي أص كْمبأكمله هو أننا خُطاة ونسـتحق فالح 
. الثمين التي جعلَتْنا نَحصُل على هذا الخالص فإن النِّعمةَ هي ، لكن كما قُلنا قبل قليٍل . الموت



 الكتاب المقـدس يعلِّمنـا . لهذا، ما أبعد الفارق بين الخالص بالنِّعمة والخالص باألعمال
 أن نعمةَ اهللا موجودة وغنيـة، فـال وجـود ألي بما ف . نا أن تُخَلِّصنا بوضوحٍ أنه ال يمكن ألعمال

َل الرسول بولس يقول . افتخارٍ بشريعوهذا هو ما ج " : دَأح رفْتَخالَ يال كَيمَأع نم سولـو ". لَي 
 . كان باستطاعة اإلنسان أن يخْلُص بأعماله لما كانت هناك حاجة لموت المسيح

 يعيشَ حياتَه علـى األرضِ إنسان استطاع، أو يستطيع، أو سيستطيع أن ال يوجد كذلك،
 إنسان يمكنه أن يقول أمام نفسه، وأمام الناس، وأمام اهللا، ال يوجد ؟ و واحدةً دون أن يقترف خطيةً

 خ الذي عـاش حيـاةً إنه مساوٍ هللا في القداسة والبِر؟ فالشخص الوحيد على مر العصور والتاري
 عـن فَريداً ومميزاً يسوع التي تَجعُل سباب األ هذا هو أحد . خاليةً من الخطية هو يسوع المسيح

 مـن مـنْكُم : " يسوع هو الوحيد الذي استطاع أن يقول أمام جميع البشـر ف . سائر البشر واألنبياء
 . الذي بال خطية ألنه اهللا الظاهر في الجسد ، فيسوع هو الوحيد أجل " يبكِّتُني على خَطية؟

 فاإليمـان . لكَن إن كان الخالص بالنِّعمة فكيف نَحصُل عليه؟ إنَّنا نحصل عليه باإليمـان
 إرادةً حرةً يمكننا من خاللهـا أن وقد أعطانا اُهللا . مع نعمة اهللا هذه للتجاوبِ السليمةُ هو الطريقةُ

 . بَل هذه الهِبةَ أو أن نَرفُضها نَقْ

وي حض العالقة بين الخالص واألعمال الصالحة فيقول الرسوُل بولُس " : ،لُهمع نَألنَّنَا نَح 
 الكتـاب إذاً، ". مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع َألعمال صاِلحة، قَد سبقَ اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها

 هـذا يعنـي أنـك ال . المقدس يعلِّمنا أننا نَخْلُص بالنِّعمة بواسطة اإليمان وليس بواسطة األعمال
ى ، أو حتـى الحة صـ ال ك أو أعماِل أخالقك الرفيعة، تستطيع أن تَدعي الخالص على أساس  عـل

 . في العهد الجديد آيات كثيرة تُبين هـذا الحـقّ نَجِد . بها تقوم أي طُقوسٍ وممارسات دينية أساسِ
 هـذا ". َألنَّه بَِأعماِل النَّاموسِ كُلُّ ذي جسد الَ يتَبرر َأمامـه " ٢٠ : ٣ فنحن نقرأ في رسالة رومية

 . خطاياه م تُعطَ لتبرير اإلنسان، بل لتَكْشفَ لَه يرينا أن الشريعة لَ

 وَأما نَحن فَينْبغي لَنَا َأن نَشْكُر اَهللا كُلَّ حينٍ " ١٣ : ٢ لة تسالونيكي الثانية كما نقرأ في رسا
 سِ الـروحِ َألجلكُم َأيها اِإلخْوةُ الْمحبوبون من الرب، َأن اَهللا اخْتَاركُم من الْبدء ِللْخَـالَصِ، بِتَقْـدي

 كما أنه هـو الـذي . اً، اهللا هو الذي اختار أن يخَلِّصنا ألنه ال يريدنا أن نَهلك إذ ". وتَصديق الْحقِّ
. يرينا أنه ال مجاَل لالفتخارِ البشري مطْلَقاً هذا . أحبنا قبل أن نُحبه نحن



 د أجـاب لكَن إن كانَت األعماُل الصالحةُ ال تؤدي إلى خالصنا، فما هو الهدف منها؟ لقـ
س الرسوُل بولُسأفس في رسالة هذا السؤاِل بقوله نـي " ١٠ : ٢ عف ينخْلُوقم ،لُهمع نَألنَّنَا نَح 

 إجابةً نَجِد في هذه الكلمات ". الْمسيحِ يسوع َألعمال صاِلحة، قَد سبقَ اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها
 . فنحن لم نَخْلقْ أنفُسنا بأنفسنا، بل نَحن صنْع يد اهللا . الصالحة ة من األعماِل شافيةً عنِ الغاي

 أفسدتنا وجعلَتْنا معادين ِهللا وبعيدين عنه تماماً، إالَّ أن اهللا عـاد فولَـدنا ورغم أن الخطيةَ
 وبموته بدالً عنه على الصليب فالخاطئ الذي يؤمن بالمسيح . من جديد من خالل اتحادنا بالمسيح

 ِإذًا ِإن " ١٧ : ٥ وكما يقول الرسول بولُس في رسالة كورنثـوس الثانيـة . هو مؤمن مولود ثانيةٌ
 ". اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا : كَان َأحد في الْمسيحِ فَهو خَليقَةٌ جديدةٌ

 فإن الشخص الذي وِلد ثانيةً هو شخص متوافقٌ مـع اهللا ، وفي ضوء هذه الوالدة الجديدة
 وحيث أن اهللا خَلَقَنا في المسيح يسـوع ألعمـاٍل . على األرض ومستعد إلطاعته وتتميم مشيئته

 ال لكي نَخْلُـص، ةَ الصالح األعماَل صالحة قد سبقَ فأعدها لكي نَسلُك فيها، فهذا يعني أننا نَعمُل
 ال هـي الثَّمـر الصالحةَ األعماَل أخرى، بعبارة . اخْتَبرنا هذا الخالص العجيب والثمين بل ألنَّنا
 . هادفَةً ومثمرةً نا على األرض حياتُ فيجب أن تكون . الجذور

 القُدسِ الروحِ عمِل ر منَّا، بل هي ثَم أن نَعلَم أن أعمالنا الصالحة ليست نابعةً أيضاً يجب
 َألن منْه وبِه ولَه كُلَّ " ٣٦ : ١١ يقول في رسالة رومية بولُس لهذا فإن الرسوَل . في قلوبنا وحياتنا

اءكُلِّ ". اَألشْي ردصفاهللا هو م الحٍ فينا، وهو الغاية األسمى لحياتنا ووجودنا ص . كُلَّ شَيء كما أن 
 . جود لمجد اسمه القُدوس في هذا الكون مو

 على القيام بهذه األعمـال وهو الذي يعطينا القُدرةَ . إذاً، اهللا هو مصدر األعمال الصالحة
 . ويمكننا تشبيه الخالص بشجرة يانعة ومثمرة ! هذه األعمال الغايةُ األسمى ل كما أنه هو . الصالحة
ذورفالج ة التي يةُ اهللا الغنيمعبِغُها علينا هي نس . ها اُهللا والثَّمردلكي هو األعمال الصالحة التي أع 

 لهـذا، فقـد . يأتي بثَمرٍ كَثيـرٍ ودائـمٍ واهللا يريد من كُلِّ واحد من أبنائه المؤمنين أن . نَسلُك فيها
 حاح الخـامس أوصانا السيد المسيح أن نَثْبتَ فيه لكي نأتي بثمر دائم حيث إنه يقول فـي األصـ

: عشَر من إنجيل يوحنَّا



" يكُمَأنَا فو يتُوا فاُثْب . لَـم ِإن هذَات نرٍ مبِثَم يْأتي َأن رقْدالَ ي نالْغُص ا َأنكَم 
ـيتُوا فتَثْب لَم ا ِإنضَأي َأنْتُم كَذِلك ،ةمي الْكَرتْ فثْبَأنْـ . يـةُ ومَأنَـا الْكَر تُم 

اني الَ . اَألغْصونبِـد م  الَّذي يثْبتُ في وَأنَا فيه هذَا يْأتي بِثَمرٍ كَثيـرٍ، َألنَّكـُ
 َأن تَْأتُوا بِثَمرٍ كَثيرٍ فَتَكُونُـون : بِهذَا يتَمجد َأبِي ... . تَقْدرون َأن تَفْعلُوا شَيًئا

 خْتَرتُموني بْل َأنَا اخْتَرتُكُم، وَأقَمتُكُم ِلتَذْهبوا وتَْأتُوا لَيس َأنْتُم ا ... . تَالَميذي
كُمرثَم ومديرٍ، وبِثَم ." 

 واهللا لَـم يعطنـا هبـةَ . لما سبق، فالخالص هو هبة أو عطية مجانية مـن اهللا تلخيصاً
 كُلِّ نعمة، وألنه يحبنا محبـةً تَعجـز قاقنا؛ بل ألنه إله الخالص هذه ألننا أثْبتْنا له جدارتَنا واستح

 لهذا فإن كل ما يمكننا فعلُه هو أن نَقْبـَل هـذه . عقولُنا عنِ استيعابها تَعجز و ، ألْسنَتُنا عن وصفها
 . صليب وبما فَعلَه ألجلنا على ال منْه بأن نؤمن بيسوع المسيح الهِبةَ

ببأعمالَنا الصالحة ليست هي س الخـالص وكَما رأينا قبل قليٍل، فإن ـربـل هـي ثَم ، 
 فهل اتَّخذت هذا القرار ؟ َأم أنـك مـا . الخالص الذي اختبرناه عندما اتخذنا أهم قرارٍ في حياتنا

 ن هبـة الخـالصِ بيسـوع زلت متردداً أو غير قادرٍ على تصديق ما يقوله الكتاب المقدس عـ
 ك الرب فصالتُنا ألجلك هي أن يبارِكك الرب، وأن يستخدم خالص المسيح؟ إذا كُنْت قد اختبرتَ

د العـزم ال أما إذا كُنت . لمجد اسمه، وأن يجعَل حياتَك مثمرةً قــنِ اِهللا، فاععيداً عتزال تعيشُ ب 
 فرغْم أن . الخالصِ التي قَدمها اُهللا لَك من خالل موت ابنه على الصليب ألجلك اآلن، واقْبْل هبةَ
هذا الخالص لَم ) ولن ( همود ياتَهح يسوع كَلَّفَ الرب إالَّ أنه ،شيء أي كَلِّفَكي . ـَل ذِلـكلكنـه فَع 

تَناَل الحياةَ األبدي أن كريدوي كبحي اآلبدين طوعاً ألنه إلى أبد هعتَحيا م ة وأن . 

 دروس ذَكَرنـا فـي وكَما . لهذا الدرس تينِ المخَصص تين الكتابي اآليتينِ إلى حفْظ نأتي
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهـم اآليـات . ا مـ ه حفْظ تبـدَأ بِ ا جيداً قَبَل أن م وافْهمه يتينِ الكتابيتينِ اآل في تأمْل : أوالً
 قد و ) ٩ و ٨ : ٢ أفسس ( اآليتين وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . سيعينُك على حفْظها

ناهعفْنا مرا م ع .



 اكتب موضوع اآليـة : بالطريقة التالية صغيرة على بِطاقَة تينِ الكتابي اآليتينِ اكْتُب : ثانياً
 بعـد ذَِلـك، "). هبةُ الخَالص : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة في الجزء األعلى

 و ٨ : ٢ أفسـس : كتابي اليوم هو شاهدنا ال و ( التي ستَحفَظُها أوِ اآليات لآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب
 الكتابي مرةً أخرى فـي السـطْرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً أوِ اآليات ثُم اكتب اآليةَ ). ٩

 . األخيرِ

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ قل كُ على األ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم النَّظَرِ إلى الكتـابِ هاتينِ اآليتينِ تمكَّن دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 هبةُ الخَالصِ
 ٩ و ٨ : ٢ أفسس
 النِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، َألنَّكُم بِ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، : ٩ و ٨ : ٢ أفسس ، هبةُ الخَالص

 : آخَر قطعٍ م نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافَة واآلن، سوفَ
 هبةُ الخَالص

 ٩ و ٨ : ٢ أفسس
. هو عطيةُ اِهللا . نِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس منْكُم َألنَّكُم بِال



 : نُعيد مرةً ُأخرى
 هو عطيةُ . َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس منْكُم : ٩ و ٨ : ٢ أفسس ، هبةُ الخَالص

 . اِهللا

 : لمقْطَع األخير ثُم نُضيف ا
 هبةُ الخَالص

 ٩ و ٨ : ٢ أفسس
" نْكُمم سلَي ذِلكانِ، وبِاِإليم ،ونخَلَّصم ةمبِالنِّع ةُ اِهللا . َألنَّكُميطع وه . رفْتَخالَ يال كَيمَأع نم سلَي 

دَأح " . 

 : ي نهاية اآلية مع إضافَة الشَّاهد الكتابي ف نُعيد مرةً ُأخرى
 هـو . َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَـيس مـنْكُم " : ٩ و ٨ : ٢ أفسس ، هبةُ الخَالص

 ٩ - ٨ : ٢ أفسس . " لَيس من َأعمال كَيالَ يفْتَخر َأحد . عطيةُ اِهللا

تعاَل بنا واآلن ، سِ نُراجِعخَم رعاً آخظْناها مفح الدروس في آيات السابقة : 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، " : ٧ : ١ ، رسالةُ يوحنَّا األولى الشَّرِكَة ، أوالً
 . ٧ : ١ يوحنَّا ١ ". طية فَلَنَا شَرِكَةٌ بعضنَا مع بعضٍ، ودم يسوع الْمسيحِ ابنه يطَهرنَا من كُلِّ خَ

 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ " : ٣٢ : ١٠ ، إنجيل متَّى الشَّهادة عن يسوع ، ثانياً
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَّى . " َأنَا َأي٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

وزهم مجـد اِهللا " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية ، ثالثاً َأعـَأخْطَُأوا و يعمالْج ِإذ " . 
 . ٢٣ : ٣ رومية

 َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَـان خَفيـاً، " : ١٤ : ١٢ ، الجامعة دينونَةُ الخطية ، رابعاً
. ١٤ : ١٢ الجامعة ". سواء كَان خَيراً َأم شَراً



 ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَـاةٌ " : ٨ : ٥ ، رومية ة الخطية كَفَّار خامساً،
 . ٨ : ٥ رومية . " ماتَ الْمسيح َألجلنَا

 - ٨ : ٢ أفسس ، هبةُ الخَالصِ : في درسنا هذا ا م حفظْناه اآليتين اللتين أخيراً، لنُراجِع معاً
 لَيس من َأعمـال كَـيالَ . هو عطيةُ اِهللا . عمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس منْكُم َألنَّكُم بِالنِّ " ٩

دَأح رفْتَخس . " ي٩ - ٨ : ٢ أفس . 

 متابعه الـدروس أن تُواظب على منْك نَرجو كما . اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
بالح ةبوعٍ لكي الخاصكُلَّ ُأس تَ فْظ نم زيدفَظَ المح الرائعة ةتابيالك اآليات ةَ اِهللا ألنمكَل كدستُسـاع 

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . الم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وس


