
التبریر والتقدیس
خطبة یوم ٧ أغسطس ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

أفسس 2: 10-1

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 32 اآلن ، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

س 32: ما معنى التبرير والتقديس؟

التبرير يعني برنا المعلن أمام هللا ، الذي أصبح ممكًنا بموت المسيح وقيامته بالنسبة لنا.

التقديس يعني برنا التدريجي المتنامي ، الذي أصبح ممكًنا بفضل عمل الروح فينا.

التبریر والتقدیس كلمتان مھمتان للغایة لفھمھما. یصفون كیف یمكن لقوة هللا أن تحیي البشر روحیاً ، ومن ثم تساعدنا على السیر في طرق جدیدة. العالم مليء باأللم

واالنكسار. العالم یحتاج إلى األمل الیوم. من الخطر أن تكون مسیحیاً في مصر وباكستان. من الخطر أن تكون إیغوًرا في الصین. الحرب في أوكرانیا لم تنتھ بعد. ھناك

عنف في السلفادور وإثیوبیا والكونغو. 

ھذه األشیاء لیست جدیدة. قبل 2000 عام كان العالم ملیئًا باألمراض والقتال واالضطھاد. شعر الناس بالعجز حینھا ، مثل الكثیر منا یشعر بالعجز الیوم. فقط قوة القیامة

ھي القادرة على شفاء المرضى وإنھاء القتال وتقدیم حل لمشاكل أكبر من الالزم بالنسبة لنا. فیما یلي ملخص لما سنراه في ھذا المقطع من الكتاب المقدس. 

النقطة 1 - اآلیات 1-3: نحن خطاة ، والموت الروحي مشكلتنا. 

النقطة 2 - اآلیات 4-9: قمنا روحیاً في المسیح بالنعمة وحدھا (التبریر). 

النقطة 3 - اآلیة 10: نحن نعیش بشكل مختلف ألن لدینا حیاة جدیدة (التقدیس). 

سأقرأ رسالة أفسس 2: 1-10 باللغة اإلنجلیزیة ثم أصلي. إذا كنت تستخدم جھاًزا لوحیًا أو تتحدث إحدى اللغات األربع على الشاشة ، یمكنك قراءة النص باللغة الجمیلة

التي أنعم هللا علیك بھا. 



أفسس 2: 10-1 

1 مرة كنت میتا بسبب عصیانك وكثرة خطایاك. 

 

2 كنت تعیش في الخطیئة ، مثل بقیة العالم ، طاعة إبلیس - قائد القوى في العالم غیر المرئي.  

إنھ الروح الذي یعمل في قلوب أولئك الذین یرفضون طاعة هللا.

 

3 اعتدنا جمیعًا أن نعیش بھذه الطریقة ، متبعین الرغبات والمیول العاطفیة لطبیعتنا الخاطئة.  

بحكم طبیعتنا ، كنا عرضة لغضب هللا ، تماًما مثل أي شخص آخر.

4 لكن هللا غني جدا بالرحمة وقد احبنا كثیرا. 

 

5 حتى وإن كنا أمواتًا بسبب خطایانا ، فقد أعطانا الحیاة عندما أقام المسیح من بین األموات.  

(فقط بنعمة هللا خلصت!)

6 النھ اقامنا من االموات مع المسیح واجلسنا معھ في العوالم السماویة الننا متحدین بالمسیح یسوع. 

7 لذلك یمكن أن یشیر إلینا هللا في كل العصور المستقبلیة كأمثلة على الثروة الھائلة لنعمتھ ولطفھ نحونا ، كما یظھر في كل ما فعلھ من أجلنا نحن المتحدون مع المسیح

یسوع.

 

8 خلّصك هللا بنعمتھ حین آمنت.  

وال یمكنك أن تنسب الفضل في ذلك ؛ إنھا ھبة من هللا.

9 لیس الخالص مكافأة على األشیاء الجیدة التي عملناھا ، فال یقدر أحد منا أن یفتخر بھا. 

 

10 الننا تحفة هللا.  

لقد خلقنا من جدید في المسیح یسوع ، لذلك یمكننا أن نفعل األشیاء الصالحة التي خطط لھا لنا منذ زمن بعید.

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر

بكلمة هللا. آمین. 

النقطة 1 - اآلیات 1-3: نحن خطاة ، والموت الروحي مشكلتنا. 

ما رأیك في اآلیات 1-3؟ إذا كان بولس اإلنجیلي یحاول أن یجعل المسیحیة جذابة ، فھل تعتقد أن ھذه طریقة جیدة للتحدث؟ یقول بولس أننا جمیعًا خطاة أموات وأبناء

 .Facebook غضب. رسالة من ھذا القبیل لن تحصل على الكثیر من اإلعجابات على



یقول بولس في اآلیات 1 و 2 أنك ”كنت میتًا” و ”كنت تعیش في الخطیئة”. ھل یقول بولس أن اآلخرین خطاة ولكن بولس لیس خاطئًا؟ ال. في اآلیة 3 ، یشمل بولس

نفسھ. كتب بولس: “3 كنا جمیعًا نعیش بھذه الطریقة”. 

ماذا قصد بولس عندما كتب أننا أموات؟ كیف یمكن أن نموت إذا ”كنا نعیش في الخطیئة” و ”نتبع رغبات عاطفیة”؟ كان بولس یتحدث ھنا عن الموت الروحي. كلنا

سنموت جسدیا یوما ما. لكن الموت الجسدي ھو نتیجة قلوب میتة روحیاً. 

قال هللا آلدم وحواء في تكوین 2: 17-16: 

16 تأكلون مجانا ثمر كل شجرة في الجنة. 

 

17 إال شجرة معرفة الخیر والشر.  

إذا أكلت ثمارھا ، فمن المؤكد أنك ستموت ”.

عندما اختار آدم وحواء االبتعاد عن هللا ، ماتا روحیاً في نفس الیوم. انفصلت أرواحھم عن هللا ، ھذا موت روحي. إنھا عالقة مقطوعة مع خالقنا. لھذا اختبأ آدم في

الجنة بعد أن أخطأ. أصبح آدم وحواء مخدرین للروح القدس. كانوا روحیین أصم وعمیان. أصبحت قلوبھم أنانیة وامتصاص الذات. 

كان الموت الروحي ھو انفصال أرواحھم عن هللا. تسبب ھذا الموت الروحي في موتھم الجسدي في نھایة المطاف. الخطیئة األصلیة واأللم الجسدي والموت ھي أشیاء

ورثناھا عن آدم وحواء. بدأ المرض في أجسادنا بمرض في قلوبنا. 

ھل تعتقد أن بولس أساء إلى بعض الناس بقولھ ھذه األشیاء؟ معظم الناس ال یریدون سماع ھذه األشیاء. ال نرید أن نصدق أننا مرضى وعمیان وموتون. لكن البد أن

یكون ھناك سبب لكل ھذا األلم والموت والقتال والقمع في العالم. السبب نحن. البشر یفعلون ھذه األشیاء. لماذا ا؟ لماذا یؤذي الناس بعضھم البعض بھذه الطرق

الرھیبة؟ 

ھل تتذكر لعب ”اتبع القائد” كأطفال؟ تجریون جمیعًا في صف بعد القائد ، ویجب على الجمیع القفز ، أو الشقلبة ، أو التخطي ، أو الزحف. الجمیع یفعل نفس الشيء

الذي یفعلھ القائد. كلنا نتبع شخًصا ما. أحب أن أعتقد أنني مستقل ، لكننا جمیعًا نتبع شخًصا ما أو شيء ما. 

یلعب البالغون دور القائد أیًضا. انظر إلى اآلیتین 2 و 3 مرة أخرى: 

 

2 ”كنت تعیش في الخطیئة ، مثل بقیة العالم ، طاعة إبلیس - قائد القوى في العالم غیر المرئي.  

إنھ الروح الذي یعمل في قلوب أولئك الذین یرفضون طاعة هللا.

 

3 اعتدنا جمیعًا أن نعیش بھذه الطریقة ، متبعین الرغبات والمیول العاطفیة لطبیعتنا الخاطئة.  

بحكم طبیعتنا ، كنا عرضة لغضب هللا ، تماًما مثل أي شخص آخر ”.

یحاول الرسول بولس مساعدتنا على رؤیة أنھ ال أحد منا مستقل حقًا. نحن نتبع اتجاھات وعادات العالم. ندع الشیطان یؤثر على أذھاننا وسلوكنا. نحن نتبع الرغبات

العاطفیة لطبیعتنا الخاطئة. أعلم أنھ من الصعب سماع ھذا. لكن إذا كنا صادقین ، فإننا نعلم أن لدینا مشكلة في التحكم في أنفسنا. أفعل أشیاء ال أرید أن أفعلھا. أقول

أشیاء أعرف أنني ال یجب أن أقولھا. ھل ھذا صحیح في حیاتك؟ ھل لدیك عادة یصعب التخلص منھا؟ 



ال یمكننا التغییر عندما نتبع القائد الخطأ. یقدم یسوع الفرصة لحیاة جدیدة واتجاه جدید. إذا أردنا أن نجعلھ قائدنا وربنا. 

النقطة 2 - اآلیات 4-9: قمنا روحیاً في المسیح بالنعمة وحدھا (التبریر). 

لنلِق نظرة اآلن على األخبار السارة. ألن هللا ینقذ أي شخص یعرف أنھ یحتاج إلى مساعدتھ. تقول اآلیة 4: ”لكن هللا غني جدًا بالرحمة ، وقد أحبنا كثیًرا” 

تبدأ اآلیة 4 بكلمتین من أثمن الكلمات في الكتاب المقدس ، ”لكن هللا”. تم بیع یوسف من قبل إخوتھ للعبودیة في مصر. بعد سنوات عدیدة ، قال یوسف إلخوتھ:

”قصدت لي الشر ولكن هللا قصده للخیر”. (تكوین 50:20) یقول المزمور 73:26 ، ”قد یفنى جسدي وقلبي ، وهللا قوة قلبي”. 

حفظ هللا الناس الذین ال حول لھم وال قوة. ھذا ما یساعدنا بولس في رؤیتھ في اآلیات 1-3. یشرح بولس كیف كنا عاجزین عندما تدخل هللا. 

مثال آخر من الكتاب المقدس ھو عندما بشر بولس عن المسیح في مدینة أنطاكیة. كتب بولس في أعمال الرسل 13: 29-30: ”أنزلوا یسوع عن الصلیب ووضعوه في

قبر. لكن هللا أقامھ من بین األموات” 

یسوع ابن هللا الكامل صلب ومات. لكن هللا أقامھ من بین األموات. وألنھ یحبنا ، یقیمنا هللا من األموات أیًضا. لماذا فعل ذلك؟ انظر إلى اآلیة 4 و 5 مرة أخرى. 

4 لكن هللا غني جدا بالرحمة وقد احبنا كثیرا 

5 حتى وإن كنا أمواتًا بسبب خطایانا ، فقد أعطانا الحیاة عندما أقام المسیح من بین األموات ”. 

ھل تقول ”ألنك ذھبت إلى الكنیسة”؟ أو ”ألنك حاولت جاھدًا أن تكون جیدًا”؟ لماذا یجعلنا هللا أحیاء في المسیح؟ تقول اآلیة 4 أن ذلك بسبب محبة هللا. تقول اآلیة 5:

”فقط بنعمة هللا خلصت!” 

ثم كرر بولس ھذا بأربع طرق مختلفة في اآلیتین 8 و 9: 

1. خلصك هللا بنعمتھ عندما آمنت. 

2. وال یمكنك أن تأخذ الفضل في ذلك. 

3. إنھا ھبة من هللا. 

4. الخالص لیس مكافأة على األشیاء الجیدة التي فعلناھا. 

إذا قرأت ھذه الكلمات وفھمتھا ، أعتقد أن النقطة واضحة جدًا. یخلص هللا الخطاة - وھذا ھو اإلنجیل في ثالث كلمات. التبریر شيء یفعلھ هللا لنا. ال یمكننا أن نفعل ذلك

ألنفسنا. هللا ھو قاضي الكون. یمكن للقاضي فقط أن یعلن ما إذا كان الشخص مذنبا أو بریئا. 

ھذا ھو الخبر السار للتبریر. عندما ینظر إلیك هللا اآلب ، ال یرى خطیتك بعد اآلن. ینظر إلیك اآلب متسربًا بأعمال ابنھ الصالحة. یرى األب شخًصا بریئًا عندما ینظر

إلیك. ھذا ما یعنیھ التبریر. سنتحدث عن التقدیس في غضون بضع دقائق ، ولكن ھناك المزید من األخبار الرائعة الرائعة حول التبریر. 



لنتحدث عن القیامة. مات یسوع ولكن هللا أقامھ من بین األموات وعلوه. كنا أمواتًا أیًضا ، لكن هللا أقامنا مع المسیح وعلّقنا معھ. ھذا ما تخبرنا بھ اآلیات 4 و 5 و 6.

ألنني كنت میتًا روحیاً في الخطیئة ، كان على هللا أن یقیم قلبي حتى أتمكن من رؤیة یسوع یتبعھ. 

في اآلیات 4-6 ھناك أربعة أفعال مرتبطة بكلمة ”نحن”. 

اآلیة 4: ”أحبنا هللا”. 

اآلیة 5: ”أعطانا الحیاة”. 

اآلیة 6: ”أقامنا وجلسنا”. 

عندما وثقت بالمسیح ، قامت نفسك من بین األموات ، وصعدت إلى السماء ، وجلست بجانب المسیح في السماء. یقول هللا لنا كرسیًا في السماء. ھذا مدھش للغایة ، ألن

النعمة دائًما ما تكون مفاجئة. 

تخیل أنك ُطردت من وظیفتك لسرقة 10000 دوالر من الشركة. لكن بعد طردك ، یتصل بك رئیس الشركة ویقول: ”أنا أسامحك على ما فعلتھ ، أریدك أن تعود للعمل

معنا. وسأقدم لك ترقیة ، فأنت اآلن نائب رئیس. أیضا ، لدي منزل كبیر جدا بھ 20 غرفة نوم. تعال وعش في منزلي. وھناك شيء آخر ، ستكون ابني اآلن. لقد

وضعت اسمك في وصیتي ، لذا فإن كل ما أملك سیكون لك ”. 

ھذا الصوت ال یصدق ، ألیس كذلك؟ من یأخذ شخصا مخادعا غیر مستحق ویغفر لھ السرقة من الشركة؟ من سیرقي لًصا إلى منصب أعلى ، ویجعلھ أیًضا ابنا

ووریثًا؟ من سیفعل ذلك؟ سیفعل هللا ذلك. لقد فعل هللا ذلك من أجلكم یا أصدقائي. الموت الروحي ھو إنفصال روحك عن هللا. لكن عندما یرفعك ویجلسك مع المسیح ،

فأنت عضو في عائلة هللا إلى األبد. أنتم أبناؤه وبناتھ أمراء وأمیرات. 

إن قیامتك مع المسیح یعني أنك لست مضطًرا ألن تلعب اتبع القائد بعد اآلن برغباتك الخاصة. لیس علیك أن تتبع العالم أو الشیطان. كوني جالًسا مع المسیح یعني أنھ

اآلن یتحكم في حیاتي. ال تزال لدیك إرادة حرة ، لكنھا اآلن مجانیة حقًا. لدیك الحریة التباعھ. 

ھذا ھو التقدیس. یعلن هللا اآلب أنك بريء. واآلن لدیك الفرصة والمسؤولیة لتعیش بشكل مختلف. 

النقطة 3 - اآلیة 10: نحن نعیش بشكل مختلف ألن لدینا حیاة جدیدة (التقدیس). 

معظم األفعال في ھذا المقطع ھي األفعال الماضیة. نرى أن هللا خلصنا ، هللا جعلنا أحیاء. رفعنا هللا وأجلسنا في السماویات. لقد تم خالصك ، والدتك الروحیة وقیامتك.

فعل ماضي. كیف ھو شعور القیامة؟ ھل تعتقد أن أحدا سأل لعازر ذلك؟ ھل تعتقد أن لعازر عاش بقیة حیاتھ بشكل مختلف بعد أن أقامھ یسوع من بین األموات؟ 

تسجل إدارة الضمان االجتماعي الموالید والوفیات في أمریكا. كل عام یخطئون. ھذا ما حدث للورا بروكس من فیرجینیا. بسبب رقم الضمان االجتماعي الخاطئ ، تم

إعالن وفاة لورا بروكس وتوقفت عن تلقي شیكات الضمان االجتماعي الخاصة بھا. قالوا إن حسابھا قد أُغلق ألنھا ماتت. 

قال الضمان االجتماعي إنھم سیعیدون فتح حسابات لورا بروكس إذا تمكنت من إثبات أنھا على قید الحیاة. ھل انت على قید الحیاة؟ ھل انت روحیا على قید الحیاة؟

كیف تثبت ذلك؟ انظر إلى اآلیة 10. 



 

10 الننا تحفة هللا.  

لقد خلقنا من جدید في المسیح یسوع ، حتى نتمكن من القیام باألشیاء الصالحة التي خطط لھا لنا منذ زمن بعید ”.

أخذ هللا أرواحنا المیتة وحّولنا إلى أعمال فنیة. لقد أصبحنا جددًا وطازًجا وجمیًال بقوة الروح القدس. تقول رسالة كورنثوس الثانیة 5:17 ، ”إن كان أحد في المسیح فھو

خلیقة جدیدة. القدیم قد مضى ، ھوذا الجدید قد جاء”.

إذا كنت قد ولدت من جدید ، فھل یمكن ألي شخص رؤیتھا بالطریقة التي تعیش بھا؟ ھل ھناك عالمات واضحة للحیاة یمكن لآلخرین رؤیتھا فیك؟ یجب على

األشخاص الذین أُقیموا روحیاً أن یكونوا طیبین وحنینین ومتسامحین. األشخاص المولودون من جدید ال یسكرون. یسیرون بالحب والطھارة الجنسیة. إنھم یخضعون

لبعضھم البعض ویخدمون بعضھم البعض. 

التقدیس ھو كیف تثبت أنك حي روحیاً. التقدیس لیس كیف یتم خالصك. إنھا الثمرة التي تنمو في حیاة اإلنسان المخلّص.

یخلصنا هللا أوالً ثم نتبعھ. في جمیع أنحاء الكتاب المقدس ، یخبرنا هللا دائًما أوالً بما فعلھ من أجلنا ، قبل أن یخبرنا بما یجب أن نفعلھ ردًا على ذلك. كل األشیاء التي

یتوقع هللا منك أن تفعلھا تنبع مما فعلھ من أجلك أوالً. 

ھل الحظت شیئًا في اآلیة 10 عن األعمال الصالحة التي نقوم بھا؟ ”یمكننا أن نفعل األشیاء الجیدة التي خطط لھا لنا منذ فترة طویلة.” حتى األشیاء الجیدة التي تقوم بھا

ھي جزء من خطتھ. لھذا السبب ”ال أحد منا یمكنھ التباھي بھ.” یجب أن تتم األشیاء الجیدة التي نقوم بھا في ھذا العالم بموقف متواضع یتذكر من أین أتینا. كانت

خطایانا ھي التي صلبت یسوع. ھذا ملخص جید لإلنجیل: الذنب ، النعمة ، االمتنان. 

الذنب: لماذا یمتلئ العالم بالموت والكراھیة واالضطھاد؟ لیس بسبب ھؤالء األشرار ھناك. ال ، بسبب األشرار مثلنا ھنا. مات یسوع من أجل خطیتي ، وخطیتك ،

وخطیئة العالم كلھ. 

النعمة: ”إال هللا!” خلصنا هللا بالنعمة وحدھا. دعانا هللا ، أقامنا هللا. لقد جلسنا هللا مع المسیح في السماء. نحن تحفتھ. 

االمتنان: اآلن ”یمكننا أن نفعل األشیاء الصالحة التي خططھا هللا لنا منذ زمن بعید.” علینا إخبار العالم باألخبار السارة. التبریر یجعل تقدیسنا ممكنًا. نحن أحرار في

اتباع المسیح والعیش من أجلھ. سنبدو في الواقع أكثر فأكثر مثل المسیح ، كلما كان ھو القائد الذي نتبعھ. 

ھل تتذكر ما قالھ یسوع عن لعازر بعد قیامتھ من األموات؟ قال یسوع: ”افتحھ ، واتركھ یذھب”. أیھا المحبوب في یسوع المسیح ، لقد تم فّكك! قال یسوع ھذا عنكم

جمیعًا: ”افتحواھم واتركوھم یذھبون!” خلعك المسیح من الخطیئة والموت وأحیاك. لقد ”تركك تذھب” وجعلك حًرا في السیر بطرق جدیدة والقیام باألعمال الصالحة

واالستمتاع بحیاة جدیدة. 

رحلة التقدیس دلیل مرئي على اإلنجیل. یمكن أن نكون غنائم نعمة وإثباتًا للعالم أن هللا یحیي الخطاة ویعید صنعھم من الداخل إلى الخارج.



كلما آمنت وفھمت تبریرك ، كلما سلكت في التقدیس. لھذا السبب سوف تسمع أخبار اإلنجیل السارة كل أسبوع في ھذه الكنیسة. ألننا ننسى ذلك. نجد صعوبة في

تصدیق أن هللا یحبنا كثیًرا لدرجة أنھ سینقذ المتمردین مثلنا. لكن ھذا صحیح ، وھو الوقود الذي یدفعنا إلى عیش حیاة جدیدة من الحب والطاعة. التبریر ھو أساس

التقدیس. الرجاء الوثوق بما فعلھ یسوع من أجلك ، حتى تتمكن من العیش من أجلھ. ھل یمكنك أن تصلي معي بخصوص ھذا؟ 

یا یسوع ، لم نستطع أن نخلص أنفسنا. لم نكن نرید حتى أن نخلص ، ألننا أحببنا أن نكون مستقلین. لكنھا كانت كذبة. نحن مستعبدون بسھولة لرغباتنا وتأثیر العالم.

شكرا لك لمنحنا حیاة جدیدة واتجاه جدید! شكراً لك على إعادة أرواحنا من الموت الروحي. ساعدنا اآلن في العیش من أجلك. یا روح القدس ، من فضلك ساعدنا على

اتخاذ خیارات أفضل ھذا األسبوع. ساعدنا على العیش بطریقة تجلب اإلكرام والمجد � اآلب. نصلي ھذا باسم یسوع االبن. آمین.
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