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  يف البدء
  كثيراً ما درسنا شخصية بولس الرسول

  كثيراً ما تكلَّمنا عن رحالته

  كثيراً ما قرأنا رساِئله وعظاته
  ولكنَّنا لم نتقابل معه لم نتحدث إليه لم نستمع إلى صوته

  تُرى هل ممكن أن نتقابل معه ؟
  هل ممكن أن نتحدث إليه ؟

  ا سيقول لنا ؟وماذ هل ممكن أن نستمع صوته ؟
  بولس الرسول هو ضيف هذه السلسلة من الكُتَيبات

                      ) البيت بيتك( بولس الرسول هو ضيفنا في 
  دير البرموس العامر                                                  

  اءصوم السيدة العذر                                     
  ٢٠١٠أغسطُس                                        
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 غري ميعاد
ْ
  ِمن

أبونا يوسف يجلس على المكتب لتحضير عظة اجتماع   
الشَّباب ، الشُّباك مفتوح المروحة بجوارِه ألن حرارة الصيف 

  .شديدة ، نور الحجرة مضاء والوقت تعدى منتصف الَّليل 
الموضوع ده صعب وعايز : سه يوسف مخاطباً نف أبونا  

مراجِع كتير لكن الحمد هللا بولس الصغير شاطر في النت جهز 
  .لي كُّل األوراق ديه 

  ) .فترة صمت وعمل ثُم يعود ِليخاطب نفسه (   
بس عارف يارب لو تبعت لي بولس  :أبونا يوسف   

الرسول وأنا أتكلَِّم معاه علشان يشرح لي 
  .ن واألعمال موضوع اإليما

            فترة صمت ثُم وقع أقدام وطَرق خفيف على باب (   
  ) .الحجرة 

  ) .أبونا يتحدث دون أن يرفع نظره عن األوراق (   
أيوه يا بولس يا حبيبي قُلت لك روح نام  :أبونا يوسف   

  .عندك مدرسة بكرة 
  . )يدخُل رجل أصلع بمالبس غريبة ويقف أمام المكتب (   
  ) .يرفع أبونا عينيه وتبدو الدهشة على مالمحه (   
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  حضرِتك مين ودخلت إزاي ؟ :أبونا يوسف   
أنا بولس الرسول مش انت طلبتني علشان  :مارِ بولس   

  .موضوع اإليمان واألعمال 
  ) .أبونا يشير إليه بأصبعه دون أن ينطق (   
تقول يارب انت مش مصدقني انت لسه حاالً ب :مارِ بولس   

  .ابعت لي بولس الرسول أنا جيت أهو 
تب الرسائل في انت بولس الرسول اللي ك :أبونا يوسف   

  .اإلنجيل 
  !؟أيوه غريبة إنِّي أزورك  :مارِ بولس   
  .اعتبِر البيت بيتك .. ال .. ال  :أبونا يوسف   
متشكر قوي تحب نخُش في الموضوع على  :مارِ بولس   

  .طول 
  ) .ا زالت المفاجأة تهِز كيان أبونا م(   
   ....بس  ياريت أنا :أبونا يوسف   
  .أنا ح افضل واقف كده  :مارِ بولس   
  .ال طبعاً اتفضل ارتاح .. ال طبعاً  :أبونا يوسف   
متشكر أنا عايز أقولك حاجة مهمة في األول  :مارِ بولس   

مفيش أي اختالف في الفكر بيني وبين 



‚Ãeæ<ØfÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 

١٠ 

 

   .الرسول أو بطرس يعقُوب
  !إزاي ؟ :أبونا يوسف   
كُلّنا بنعتبِر يعقُوب هو أخونا الكبير ما كنش  :مارِ بولس   

  .فيه ريس ولكن كان فيه محبة وُأخُوة 
لكن انت رحت مع برنابا وتيطس إلى  :أبونا يوسف   

  .ُأورشليم 
طبعاً بعد إيماني كان الزم أعرِض على  :مارِ بولس   

  .سة موضوع تبشير اُألمم الكني
  !ووافقوا بسهولة ؟ :أبونا يوسف   
وافقوا ببساطة وأخذت أنا وبرنابا يمين الشَرِكَة  :مارِ بولس   

                          من يعقُوب وبطرس ويوحنَّا 
  ) . ١٠ – ١:  ٢غالطية ( 

  بدون أي شُروط ؟ :أبونا يوسف   
ن طلبوا إنِّنا نهتم بفُقراء بدون أي شُروط لك :مارِ بولس   

 نشليم وطبعاً أنا كنت ناوي أعمل كده مُأور
  .غير أي حاجة 

  لكن حدثت مشاكل في أنطاكية ؟ :أبونا يوسف   
كان فيه مجموعة من الفريسيين آمنوا بالمسيح  :مارِ بولس   
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وطلبوا إن كُّل ُأممي البد أن يصير يهودياً 
  .يقبل المسيح  أوالً كشرط أساسي قبل أن

  !يعني إيه ؟ :أبونا يوسف   
يعني كُّل ُأممي البد أن يختَتَن ويحفظ السبت  :مارِ بولس   

ويحفظ عواِئد األكل ويحيا حسب ناموس 
  .موسى 

  .ده شيء صعب جداً  :أبونا يوسف   
طبعاً أنا وبرنابا رفضنا الموضوع ده واختلفنا  :مارِ بولس   

  .ية مع الفريسيين في أنطاك
  ) . ١٥أعمال ( وده كان سبب مجمع ُأورشليم  :أبونا يوسف   
بالضبط وكان رأي بطرس موافقاً لرأينا أنا  :مارِ بولس   

احنا مش قادرين نشيل نير : وبرنابا ألنَّه قال 
النَّاموس وال حتّى آبائنا قدروا ح نخلِّي اُألمم 

  تشيله إزاي ؟
  قال إيه ؟ لالرسو ويعقُوب :أبونا يوسف   
يعقُوب الرسول قال ما ينفعش نخلِّي اُألمم  :مارِ بولس   

تشيل حمل ثقيل جداً عليهم كفاية يمتنعوا عن 
م األصنام والزنا والمخنوق والد.  

  .رأي معتدل  :أبونا يوسف   
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رأي معتدل جداً وفعالً بعتوا رسائل لكنائس  :مارِ بولس   
أيضاً اثنين كمان يهوذا اُألمم معنا أنا وبرنابا و

  .وسيال 
وطبعاً الرأي ده كان سبب بركَة لكنائس  :أبونا يوسف   

    .اُألمم 
كان بركَة كبيرة ألن اُألمم قَبلُوا المسيح بدون  :مارِ بولس   

  .أن يصيروا يهوداً 
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  اإلميان واألعمال
   .لنرجع لموضوعنا األصلي اإليمان واألعما :أبونا يوسف   
اإليمان “ يعقُوب الرسول كان واضح جداً  :مارِ بولس   

                      ” أيضاً بدون أعمال ميّتٌ 
  .وأنا كمان قُلت كده  ) ٢٦:  ٢يعقُوب ( 

  ) . أبونا يوسف ينظُر مندهشاً (   
إن كان لي كُّل اإليمان حتّى أنقل “ أيوه قُلت  :مارِ بولس   

                            ” لي محبة فلستُ شيئاً الجِبال ولكن ليس 
  . ) ٢:  ١٣كورنثوس اُألولى ( 

  لكن ما قُلتش كلمة أعمال ؟ :أبونا يوسف   
تصبر ... تحتمل كُّل شيء “ أنا قُلت المحبة  :مارِ بولس   

هو الصبر واالحتمال دية  ” على كُّل شيء
  !مش أعمال ؟

  ...أيوه بس  :أبونا يوسف   
  !هي المحبة اللي في القلب تبان إزاي ؟ :مارِ بولس   
  .باألعمال طبعاً  :أبونا يوسف   
المسيح نفسه قال إنَّه ح يجلس كَملك ويجمع  :مارِ بولس   

المختارين عن يمينه مثل الخراف واألشرار 
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                                  عن يساره مثل الجِداء 
  على أساس إيه ؟)  ٤٦ – ٣١:  ٢٥متَّى ( 

  .على أساس أعمال المحبة  :أبونا يوسف   
ألنِّي جعت فَأطْعمتُموني عطشْت “ بالضبط  :مارِ بولس   

  . ”..... فَسقَيتُموني كُنْتُ غَرِيباً فَأويتُموني 
عايز تقول إن دخُول الملكُوت على أساس  :أبونا يوسف   

  . أعمال المحبة
   !!طبعاً راجع رسالة غالطية شوف أنا قُلت إيه :بولس مارِ   
  أي أصحاح في غالطية ؟ :أبونا يوسف   
وقت ما كتبت الرسالة ما كنش فيها تقسيمات  :مارِ بولس   

األصحاح واآلية ، الموضوع كُلّه على بعضه 
  .حتَّة واحدة 

  .طب فكَّرني علشان أنا ناسي  :أبونا يوسف   
  ) .جهوري بولس يصرخ بصوت (   
يسوع الَ الختَان ينْفَع شَيئاً  المسيحِي ألنَّه ف“  :مارِ بولس   

  . ” بِل اإليمان العامُل بِالمحبة والَ الغُرلَةُ
لكن انت قُلت في )  ٦:  ٥رسالة غالطية (  :أبونا يوسف   

ألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون “ رسالة أفسس 
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ةُ اِهللا  انِبِاإليميطع وه نْكُمم سلَي وذِلك
 نم ساٍللَيمأع  دأح رفْتَخالَ يكَي ”                      

  . ) ٩ – ٨:  ٢أفسس ( 
كَمل اآلية ما تخُدش نصفها : أول رد أقوله  :مارِ بولس   

  . وتسيب الباقي 
مخْلُوقين في المسيحِ ألنَّنَا نَحن عملُه “  :أبونا يوسف   

 وعسيةاِلحاٍل صما  ألعهدقَ اُهللا فَأعبس قَد
  . ) ١٠:  ٢أفسس ( ” سلُك فيها ِلكَي نَ

  .واضح هنا أن هناك نوعين من األعمال  :مارِ بولس   
  .مش فاهم  :أبونا يوسف   
موس اللي مال النَّاكلمة أعمال األوالنية هي أع :مارِ بولس   

وا بيها وكلمة أعمال صالحة اليهود بيفتخر
الثَّانية هي أعمال المحبة الّتي يجب أن نسلُك 

  .فيها 
  .ممكن توضح لي أكتر  :أبونا يوسف   
شوف هنا خُطُورِة استخدام آية واحدة الحظ أنا  :مارِ بولس   

  .قُلت آية في رسالة رومية 
  !في أي أصحاح ؟ :أبونا يوسف   
  .تسمح لي أستخدم التَّقسيم بتاعكُم  :بولس مارِ   
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  .الرسالة كُلّها بتاعتك ) ضاحكاً ( أبونا يوسف   
إذاً نَحسب أن “ في رسالة رومية أنا قُلت  :مارِ بولس   

             أعماِل اإلنْسان يتَبرر بِاإليمانِ بِدونِ 
  .”  النَّاموسِ

  ) . ٢٨:  ٣رومية ( أيوه في  :أبونا يوسف   
 بِأعماِل النَّاموسِألنَّه “ وفي رسالة غالطية  :مارِ بولس   

  . ”الَ يتَبرر جسد ما 
ولكن تُقصد )  ١٦:  ٢غالطية ( أيوه في  :أبونا يوسف   

  !إيه بأعمال النَّاموس ؟
السبت واألوقات والسنين أقصد الختان وحفْظ  :مارِ بولس   

)  ١٠ – ٨:  ٤غالطية ( واألعياد 
والغسالت وال تَمس وال تذُق وال والفرائض 

 ٢٣ – ٢٠:  ٢كولُوسي ( تَجِس . (  
يعني كُّل أعمال النَّاموس ال تُؤدي إلى  :أبونا يوسف   

  .الخالص 
بالضبط الخالص باإليمان بيسوع المسيح بل  :مارِ بولس   

وس تُؤدي إلى على العكس أعمال النَّام
  .فتخار والكبرياء بالبِر الذَّاتي واال إحساس

  ...لكن أعمال المحبة  :أبونا يوسف   
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  .أعمال المحبة هي اللي أعدها اهللا لنسلُك فيها  :مارِ بولس        
  !زي إيه ؟ :أبونا يوسف   
بكُّل تَواضع ووداعة وبِطُول أنَاة “ السلُوك  :مارِ بولس   

عب ينلتَمحم ينتَهِدجة مبحي المضاً فعب كُمض
              ” أن تَحفَظُوا وِحدانية الروحِ بِرباط السالمِ 

كَما “ ، باختصار  ) ٣،  ٢:  ٤أفسس ( 
            قَبِلْتُم المسيح يسوع الرب اسلُكُوا 

يه٦:  ٢كُولُوسي (  ” ف ( .  
  .برضه لسه الموضوع مش واضح  :أبونا يوسف   
أنا عملت قائمة طويلة بكُّل األعمال الصالحة  :مارِ بولس   

  .اللي الزم المؤمن يعيش بيها 
  فين القائمة دية ؟ :أبونا يوسف   
أول حاجة )  ١٢أصحاح ( في رسالة رومية  :مارِ بولس   

تغيير لية من القلب الّتي تُؤدي إلى عقالعبادة ال
  .الذِّهن 

  !وإذا تغير الذِّهن ؟ :أبونا يوسف   
: إذا تغير الذِّهن تغيرت كُّل تصرفات اإلنسان  :مارِ بولس   

خدمة تعليم ووعظ وعطاء وتدبير ورحمة 
للضعيف ومحبة بال رِياء وكُره للشَّر 
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١٩ 

 

والتصاق بالخير ، المودة والمحبة األخوية ، 
دة ، الفرح في الرجاء ، الحرارة في العبا

الصبر في الضيق ، المواظبة على الصالة ، 
ت ، إضافة الغُرباء ، احتمال الصدقا

  .ضطهاد اال
  .ده منهج متكامل للحياة المسيحية  :أبونا يوسف   
بالضبط مش بس في رسالة رومية لكن في  :مارِ بولس   

جزء عملي للحياة اليومية  هاكُّل رسالة في
على فكرة أنا فَهمت كُّل الخُدام اللي معايا و

  .كده 
  !إزاي ؟ :أبونا يوسف   
احتَمل المشَقَّات “ شوف أنا قُلت لتيموثاوس  :مارِ بولس   

 تَكمدخ مّرِ تَمّشبَل الممْل عماع ”                   
  . ) ٥:  ٤تيموثاوس الثَّانية ( 

  !ده لتيطُس كمان ؟وقُلت ك :أبونا يوسف   
طبعاً أنا أوصيت تيطُس أكثر من مرة إن  :مارِ بولس   

                  الشَّعب البد أن يمارسوا األعمال الحسنة 
                  ، ٨:  ٣ ، ١٤:  ٢،  ٧:  ٢تيطُس ( 
  .ويكون هو نفسه قُدوة للكُّل )  ١٤:  ٣



‚Ãeæ<ØfÎـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� 

٢٠ 

 

  عمال الحسنة ؟وليه اهتميت بموضوع األ :أبونا يوسف   
حسب سيجازِي كُلَّ واحد “ ألن الرب العادل  :مارِ بولس   

 اِلهمومية ( ” أعوكُّل إنسان  ) ٦:  ٢ر ،             
 “ بِهبِ تَعسبِح تَهرأخُذُ ُأجيس ”                       

  . ) ٨:  ٣كُورنثُوس اُألولى ( 
  .جازاة في اليوم األخير حسب األعمال إذن الم :أبونا يوسف   
حسب أعمال المحبة تماماً زي ما القديس  :مارِ بولس   

 الَّذي يحكُم بِغَيرِ محاباة“  بطرس قال
 داحِل كُلِّ ومع بسح ”                         

  . ) ١٧:  ١بطرس اُألولى ( 
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اط
َ
ة يف ِنق

َّ
  املسيحي

ل انت عملته هو البِشارة في عارف أهم عم :يوسف  أبونا  
  .المسكُونة كُّل 

البِشارة بمحبة اهللا اآلب ونعمة ابنه الوحيد  :مارِ بولس   
  .وشَرِكَة الروح القُدس 

  .قالوا عنك أنَّك أنتَ اللي أسست المسيحية  :أبونا يوسف   
ة ، اللي أسس ال أبداً أنا اللي شرحت المسيحي :مارِ بولس   

المسيحية هو المسيح صخر الدهور حجر 
الزاوية واحنا كمان حجارة حية في بيت 

  ) . ٥:  ٢بطرس اُألولى ( الرب 
  !حجارة حية ؟ هدفها إيه ؟ :أبونا يوسف   
احنا )  ١:  ١٢رومية ( لتقديم ذبائح روحية  :مارِ بولس   

وح اهللا يسكُنفينا  هيكل اهللا ور                         
  ) . ١٦:  ٣كُورنثُوس اُألولى ( 

  تسمح تقول لي إزاي شرحت المسيحية ؟ :أبونا يوسف   
      أنا شرحت المسيحية في نقاط واضحة  :مارِ بولس   

  ٠:ومحددة 
أن اهللا قد اختارنا قبل إنشاء العالم لنكُون :  النُقطة اُألولى  
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  ) . ٤:  ١أفسس ( وبال لوم في ابنه يسوع المسيح قديسين 
  !اختار مين وساب مين ؟ :أبونا يوسف   
إن إرادة  النُقطة الثَّانية هي ديهاختار الكُّل و :مارِ بولس   

صون وإلى معرفة اهللا أن جميع النَّاس يخلُ
  ) . ٤:  ٢تيموثاوس اُألولى ( الحق يقبِلُون 

  !!اليهود واُألمم ؟! الكُّل ؟ :أبونا يوسف   
طبعاً اليهود واُألمم ، اهللا أغلق على الجميع  :مارِ بولس   

                       معاً في العصيان لكي يرحم الجميع 
  ) . ٣٢:  ١١رومية ( 

  !والنُقطة الثَّالثة ؟ :أبونا يوسف   
آدم أخطأ وعصى الوصية وكده دخلت  :مارِ بولس   

                   ى العالم وبالتَّالي حكْم الموت الخطيئة إل
  ) . ٢١ – ١٥:  ٥رومية ( 

  !وفين الخالص ؟ :مارِ بولس   
كان الوعد بالخالص آلدم نسل  النُقطة الرابعة :مارِ بولس   

)  ١٥:  ٣تكوين ( المرأة يسحق رأس الحية 
ثُم إلبراهيم يتبارك في نسلك جميع ُأمم 

                      ،١٨:  ٢٢ تكوين( األرض 
  ) . ١٦:  ٣غالطية 
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  .كُّل ده قبل النَّاموس  :أبونا يوسف   
طبعاً قبل النَّاموس الخطيئة ملَكت بالموت على  :مارِ بولس   

                        الجنس البشري كُلّه ولكن مفعولها غير مرئي 
  ) . ١٢:  ٥رومية ( 

  !يعني إيه غير مرئي ؟مش فاهم  :أبونا يوسف   
بالضبط زي واحد بيأكُل مربى في الضلمة  :مارِ بولس   

هدومه كُلّها اتوسخت مربى لكنَّه مش شايف 
حاجة علشان مفيش نور وفاكر نفسه نضيف 

  .وحلو 
عايز تقول إن النَّاموس هو النُّور اللي كشف  :أبونا يوسف   

  .الخطيئة 
ور لكنَّه إشارة للمسيح النُّ النَّاموس مش هو :مارِ بولس   

إن  النُقطة الخامسةوديه  .الحقيقي النُّور 
النَّاموس جاء ليكشف الخطيئة ويوضح 
عبوديتنا لها ويعلن حكْم الدينُونة على 

  .الخاطئ وبالتَّالي يعلن حاجتنا إلى الخالص 
  ) . ٧رومية ( وده اللي انت قُلته في  :أبونا يوسف   
هل النَّاموس خطيئة ؟ حاشا ، النَّاموس مقدس  :رِ بولس ما  

وعادل وصالح ولكن قبل النَّاموس كانت 
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الخطيئة مستَترة ولما جاء النَّاموس انفضحت 
الخطيئة وانكشف سقُوطي تحت أغالِلها 

  .وصدر ضدي حكْم الموت بالنَّاموس 
حث عن مخلِّص وهو وبالتَّالي البد أن أب :أبونا يوسف   

  .المسيح 
علشان كده قُلت هدف النَّاموس هو اإليمان  :مارِ بولس   

  ) . ٤:  ١٠رومية ( بالمسيح لكي أنال البِر 
إلى المسيح لكي مؤدّبنا أو النَّاموس هو  :أبونا يوسف   

  ) . ٢٤:  ٣غالطية ( نتبرر باإليمان 
  .مة بس خُد بالك من نُقطة مه :مارِ بولس   
  !يه هي ؟إ :أبونا يوسف   
النَّاموس يكشف الخطيئة ولكن ال يعطينا  :مارِ بولس   

النُّصرة عليها ، النَّاموس يعلن الوصية 
  .ولكن ال يعطينا القُدرة على تنفيذها 

  !وبعدين ؟ :أبونا يوسف   
اإلنسان في مرحلة النَّاموس عارف الوصية  :مارِ بولس   

ينَفِّذها وعارف الخطيئة ومش ومش قادر 
  .قادر يتغلِّب عليها 

  بمعنى ايه ؟ :أبونا يوسف   
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بمعنى إنِّي عايز أعمل الصالح ومش قادر  :مارِ بولس   
                ولكن باعمل الشَّر اللي أنا مش عايزه 

ألنِّي ما عنديش القُوة )  ١٩:  ٧رومية ( 
  .الصالح عمل تخليني أبتعد عن الشَّر وا اللي

  طب واُألمم ما عندهمش ناموس ؟ :أبونا يوسف   
ال عذر لُألمم ألن ضميرهم شاهد عليهم  :مارِ بولس   

حت حكْم الموت ليس وبالتَّالي هم أيضاً ت
  ) . ١٠:  ٣رومية ( بار وال واحد 

وبكده النَّاموس بالنسبة لليهود والضمير  :أبونا يوسف   
مم هما اللي كشفا الخطيئة بالنسبة لُأل

  .وبالتَّالي كُلّنا محتاجين للمخلِّص 
إن اهللا لم يشفق على ابنه  النُقطة السادسة ديه :مارِ بولس   

)  ٣٢:  ٨رومية ( بل بذله ألجلنا أجمعين 
تأخلى نفسه آخذاً صورة العبدواالبن بمحب ه 

                     وأطاع حتّى الموت موت الصليب 
  ) . ١١ – ٥:  ٢فيلبي ( 

  .وهنا ظهرت محبة اهللا لنا  :أبونا يوسف   
ألنَّه مات ألجل تمام ألن محبة اهللا ظهرت  :مارِ بولس   

مين يموت عن )  ٦:  ٥رومية ( الخُطا 
  !!!واحد خاطئ إالَّ لو كان بيحبه 
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  .المسيح مات عنَّا نحن الخُطاة  :أبونا يوسف   
ي اللي افتقر لكي نصير مش بس كده هو الغن :مارِ بولس   

هو  ،)  ٩:  ٨كُورنثُوس الثَّانية ( أغنياء به 
 ارص طيئة خ) ذبيحة ( لم يعرف خطيئة لكنَّه

ألجلنا ِلننال بر اهللا فيه                              
ألنَّه إذا مات )  ٢١:  ٥كُورنثُوس الثَّانية ( 

                     ل الجميع فالكُّل مات واحد من أج
، هو مات )  ١٥:  ٥كُورنثُوس الثَّانية ( 

كي نعيش فيما بعد ال ألنفُسنا بل ألجلنا ل
    .للمسيح 

  !يعني أنا اتصلبت معاه ؟ :أبونا يوسف   
                 أنا صلبت معه فأحيا ال أنا بل هو يحيا في  :مارِ بولس   

، علشان كده حياتي ما )  ٢٠:  ٢غالطية ( 
ه بتاعتي لكن بتاعته هو ألنَّه قدم نفس بقتْشٌ

  ) . ٢٥:  ٣رومية ( كفَّارة لكُّل العالم 
  !يعني إحنا في المسيح أخذنا حكْم البراءة ؟ :أبونا يوسف   
  .ال أكتر من كده إحنا أخذنا البِر في المسيح  :مارِ بولس   
  !الفرق بين البِر والبراءة ؟ معلش إيه :أبونا يوسف   
إنسان مديون              . النُقطة السابعةنتكلَّم في  :مارِ بولس   
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ألف جنية معهوش يدفع المبلغ  ١٠٠بـ 
تقابل مع " سنين  ١٠" حكموا عليه بالسجن 

رجل غني عطف عليه وأحبه وقرر إنُّه يدفع 
  .له المبلغ 

  .ذ براءة ألن الدين اندفع طبعاً يأخُ :أبونا يوسف   
بالضبط يأخُذ حكْم براءة ويخرج من السجن  :مارِ بولس   

  معاه كام جنية في جيبه ؟
  .وال مليم  :أبونا يوسف   
  .معاهوش حاجة خالص  :مارِ بولس   
  !برضه مش فاهم ؟ :أبونا يوسف   
ديون الرجل الغني قرر أن يتبنَّى اإلنسان الم :مارِ بولس   

وبالتَّالي أصبح اإلنسان اللي ما حلتوش حاجة 
  يملُك إيه ؟

  .يملُك كُّل أمالك وأموال الرجل الغني  :أبونا يوسف   
  .هنا بقى مرحلة التَّبنِّي هي مرحلة البِر  :مارِ بولس   
يعني البراءة هي غُفران الخطايا ودية  :أبونا يوسف   

نِّي ودية مرحلة مرحلة ُأولى والبِر هو التَّب
  .ثانية أعلى من اُألولى 
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)  ٦:  ٥رومية ( بالضبط المسيح مات ألجلنا  :مارِ بولس   
                         واحنا متنا فيه بالنَّاموس لنحيا هللا 

             ِلننال غُفران الخطايا )  ١٩:  ٢غالطية ( 
ن نصير أبناء أما البِر فهو التَّبنِّي أ) البراءة ( 

وحسب الموعد  عاهللا باإليمان بالمسيح يسو
  ) . ٢٩ – ٢٧:  ٣غالطية ( ورثة 

  .كفُقراء ونحن نُغني كثيرين  :أبونا يوسف   
                            كأن ال شيء لنا ونحن نملُك كُّل شيء  :مارِ بولس   

، دلوقت )  ١٠:  ٦كُورنثُوس الثَّانية ( 
  .فهمتني 

يعني أنا إنسان فقير ومحكُوم علي بالموت  :نا يوسف أبو  
المسيح مات عنِّي وأعطاني غُفران و

الخطايا وأقامني وأعطاني البنُوة هللا وبالتَّالي 
كُّل “ أصبحت أملُك كُّل ما ألبي زي ما قال 

 لَك ولي ه وا ه٣١:  ١٥لو (  ”م . (  
النَّاموس ح أنال سؤال محدد ؟ ب كعايز أسأل :مارِ بولس   

  مغفرِة الخطايا ؟
  .ال طبعاً  :أبونا يوسف   
  بالنَّاموس ح أنال التَّبنِّي ؟ :مارِ بولس   
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  .ال طبعاً  :أبونا يوسف       
                     إذن اإلنسان ال يتبرر بأعمال النَّاموس  :مارِ بولس   

، )  ٢٠:  ٣رومية ) (  ١٦:  ٢غالطية ( 
ان النَّاموس يقدر يعطيني البِر فالمسيح لو ك

 ) . ٢١:  ٢غالطية ( مات بال سبب  اًإذ
السؤال الثَّاني هل أنا أستحق أن أنال هذا 

  البِر ؟
  .ال  :أبونا يوسف   
  هل أنا عملت أعمال تُؤهلني لهذا البِر ؟ :مارِ بولس   
  .ال أبداً  :أبونا يوسف   
   )٢٤:  ٣رومية ( بنعمته  إذن قد بررني مجاناً :مارِ بولس   

   .) ٨،  ٥:  ٢أفسس ( بالنعمة نحن مخلَّصون 
  .يعني كده ضمنّا الملكُوت  :أبونا يوسف   
ال طبعاً قُلنا مخلُوقين ألعمال صالحة سبق اهللا  :مارِ بولس   

وقُلنا )  ١٠:  ٢أفسس ( فأعدها لنسلُك فيها 
، )  ٦:  ٥غالطية ( اإليمان العامل بالمحبة 

وقُلنا سيدين األحياء واألموات كُّل واحد حسب 
 ومية ( أعماِله٦:  ٢ر  ( حسب تعبِه             

  ) . ٨:  ٣كُورنثُوس اُألولى ( 
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٣١ 

 

نرجع تاني ألعمال المحبة اللي تكلَّمنا عليها  :أبونا يوسف   
  .في األول 

المضارع في " مخلَّصون " وخُذ بالك كلمة  :مارِ بولس   
المستمر يعني الخالص عملية مستمرة طُوال 

  .حياة اإلنسان 
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٣٢ 

 

  قبل وبعد
هذا  خُدرة إزاي أنا أفاضل نُقطة أخي :أبونا يوسف   

  الخالص وهذا البِر؟
أنا قُلت في رسالة تيطُس بالمعمودية ووضع  :مارِ بولس   

  .اليد 
  .ميرون إحنا دلوقت بنرشم بال :أبونا يوسف   
محبة اهللا ظهرت مش علشان أعمال عملناها  :مارِ بولس   

ولكن حسب رحمته خلَّصنا بغسل الميالد 
              وتجديد الروح القُدس ) المعمودية ( الثَّاني 

الَّذي سكبه بغنى علينا بيسوع ) الميرون ( 
 )نلنا البِر ( المسيح مخلِّصنا حتّى إذا تبررنا 

حسب رجاء ) ي التَّبنِّ( بنعمته نصير ورثة 
  ) . ٧ – ٥:  ٣تيطُس ( الحياة األبدية 

  .إذن المعمودية هي الميالد الجديد  :أبونا يوسف   
المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة لكي  :مارِ بولس   

                         نسلُك في الحياة الجديدة 
وفي أعمال المحبة )  ٤،  ٣:  ٦رومية ( 

لكي )  ٢٧:  ٣غالطية ( ألنَّنا لبِسنَا المسيح 
  ) . ٦:  ٢كُولُوسي ( نسلُك فيه 
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٣٣ 

 

إذن أنا قبل المعمودية أخذت صورة آدم  :أبونا يوسف   
  .الفاسدة ومحكُوم علي بالموت 

وبعد المعمودية أخذت صورة المسيح آدم  :مارِ بولس   
الخطايا والتَّبنِّي أخذت أخذت غُفران والثَّاني 

  .البِر بالمسيح 
  .قبل المعمودية كُنت غريب عن ملكُوت اهللا  :أبونا يوسف   
بعد المعمودية اغتسلت بل تقدست بل تبررت  :مارِ بولس   

                    باسم الرب يسوع وبروح إلهنا 
  ) . ١١:  ٦كُورنثُوس اُألولى ( 

   .المعمودية كُنت زيتُونة برية ال ثمر لها قبل :أبونا يوسف   
في أصل  بعد المعمودية صرت شريكاً :مارِ بولس   

  ) . ١٧:  ١١رومية ( الزيتُونة ودسمها 
قبل المعمودية كُنت غريباً عن عهود الموعد  :أبونا يوسف   

                   ال رجاء لي وبال إله في العالم 
  ) . ١٢:  ٢ أفسس( 

بعد المعمودية صرت من نسل إبراهيم وحسب  :مارِ بولس   
  ) . ٢٩:  ٣غالطية ( الموعد وارثاً 

                  قبل المعمودية كُنت ميتاً بالذُّنُوب والخطايا  :أبونا يوسف   
  ) . ١:  ٢أفسس ( 
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٣٤ 
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٣٥ 

 

                    المسيح بعد المعمودية اهللا أحيانا مع  :مارِ بولس        
  ) . ٤:  ٢أفسس ( 

  .قبل المعمودية كُنت ابناً للعالم  :أبونا يوسف   
  .بعد المعمودية صرت بالتَّبنِّي ابناً هللا  :مارِ بولس   
نقدر نقول في اآلخر إن المسيح أعطانا  :أبونا يوسف   

  .الفداء وغُفران الخطايا والتَّبنِّي 
بِر باإليمان لكي نسلُك في بساطة أعطانا الب :مارِ بولس   

  .المحبة أعمال 
  .الكالم حلو وعايزين نتقابل تاني  :أبونا يوسف   
  .وأنا تحت أمرك  :مارِ بولس   

  )للحديث بقية (                                                

  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية   
 4shared.com) اموسيلقس مقار البرا(                    

  :ألي تعليقات أو إضافات أو مالحظات   
baramosym@gmail.com 
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٣٦ 

 

  الفهرِس
  الموضوع                                          الصفحة    

  من غيـر ميعـاد  
  اإليمان واألعمـال 
  المسيحية في نقَـاط 
ــد  ــل وبعـ   قبـ

  

...............................  
...............................  

...............................  

...............................  

٨  
١٣  
٢٠  
٣٠  
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  :للمؤِلف       
  خالصاً مقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خارِجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. ٣  .....المتكبِر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
  هذه الساعة. ٥  النَّاري واألفعى. ٥
  شجرة التين. ٦  المركبة النَّارية. ٦
  الباب الضيق. ٧  الطَّيب. ٧
  أجنحة النُّسور. ٨  ابنا األفعى. ٨
  رجل اهللا. ٩

  الحية بِنْت األفعى. ١٠
١١ .ندفعالم  
  ناكر الجميل. ١٢
  قضيب غضبي. ١٣
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٣٨ 

 

  :وقريباً :                    وقريباً   

  العذارى والعريس.٩  اهللا معنا. ١٤

  ساكبة الطيب. ١٠  التَّائب.١٥

  الَّذي أرسلني. ١١  بين المطرقة والسندان.١٦

  بين القديمة والجديدة. ١٧

  :وأيضاً للمؤلف   
  .على نار هادئة ) ١(ت ــحوادي  

  .قبل وبعد ) ١(تك ـالبيت بي  
  .الشرط الوحيد ) ١(حلُول كثيرة   
   



  


	في البدء
	من غير ميعاد
	الايمان والاعمال
	المسيحية في نقاط
	قبل وبعد
	الفهرس

