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جد نعمة معناها ؟ أن تأنها وجدت نعمةفي السؤال ما المقصود بدعونا نفكر أوالً 

الحياة. إنها تجعل  بالدة خرجنا من الدنيوي، منإنها ت". للمزيدجعلنا متلقين "ت

خيبة األمل تهدم زيل الظلمة وت افيض. إنهجعل كأسنا تا وتنا تصبح أخف وزنً ءأعبا

في  ةوابتسامة على وجوهنا ولمع في خطواتنازنبرًكا ضع إنها تزيل اليأس. تو

 .أعيننا

 

إلنسان وهناك نعمة من هللا. إن من اهناك نعمة  نعم.بالطبع، هناك نوعان من ال اآلن

آخر أمر واضح ونعلم جميًعا أن هذا هو الشيء نسان إلنسان للنعمة إظهار اإل

الصحيح الذي ينبغي القيام به معظم الوقت. إن الطفل الذي عمل بجد للحصول على 

الذي كان مهمالً في دراسته. نعمة أكثر من الطفل درجات جيدة يستحق بالتأكيد 

اد بالكالعامل الذي  من فضلنعمة أيستحق بالتأكيد الذي يراعي ضميره العامل و

األمر سليًما على آخر، يبدو نسان يقوم بواجبه. مرة أخرى، عندما نظهر المحاباة إل

أمر متحلل شخص على آخر أن تفضيل هللا يظهر  تعليم ، إن فسأللكن ل .لنابالنسبة 

، يريدنا حقًاكل شخص بنفس الطريقة. يعامل هللا على أن الجديد العام مع التركيز 

عندما يتعلق األمر بالخالص أو المركز تفسها بالطريقة كل إنسان هللا أن نعامل 

. الكتاب المقدس األمر . لكن بعد ذلك يتوقف(4-1:2االجتماعي أو الثروة )يعقوب 

هللا كل واحد حسب جازي يكله كتاب يعلمنا أنه في هذه الحياة وفي الحياة القادمة، 

 .ليفضتا . هللا لديه أيضً (12:20يا )رؤأعماله 

 

المسيح. هللا يسوع الطفل  حملتل اتخريهللا مريم على جميع العذارى األل لقد فض

ويافث على كنعان وإسحاق على إسماعيل  امسافضل هابيل على قايين وفضل 

فضل ثالثة من تالميذه وهم. تويعقوب على عيسو ويوسف وداود على جميع إخو

واآلخر  هنيمعن يأحدهما فيجلس لشخصين: نعمة االثني عشر. وسيظهر على بقية 

. ذلك األمر وعلينا أن نتعلم كيف نعيش مع ونفي عرشه. هللا لديه مفضل هرايس نع

في وال أعمى لدرجة أنه ال يستطيع أن يميز الفرق بين حاجة طفل أصم هللا ليس 

جديد، بين خادم مطيع وخادم ؤمن ، بين قديس قديم ومالعاشرة ورجل في الخمسين



أن نبغي صل بنا إلى حيث يأن ي واحد منا وفقًا لما نحتاجل، إلخ. يعامل هللا كل وكس

أن يلبي منا ألنه من الضروري  حول عدم المساواة في معاملته لكلجادل نكون. ال ت

 ةمصمم ةخاصمعاملة احتياجاتنا حيث نحن. هللا عادل ويعطي كل واحد منا 

 لكن في اإلطالق.ئ على لحياة مملة للغاية. هللا ال يخطخصيًصا. لوال ذلك، لكانت ا

، هناك مبدأ أساسي واحد نا بهافضليالطرق المتنوعة التي يعاملنا بها هللا أو كل 

 :كما يلي ووهأمامنا هللا كل تفضيل يظهره قاسم مشترك في كيعمل 

 

 فَقَاَل لَهَا اْلَمالَُك: الَ تََخافِي يَا َمْريَُم، ألَنَِّك قَْد َوَجْدتِ " ويفضله هللا يفّضل من يرضيه

نها هو إهللا عند السبب الذي جعل مريم تجد نعمة  (.30:1)لوقا "نِْعَمةً ِعْنَد هللاِ 

. عندما يقوم أي والغاية الرئيسة لها هللا جوهر حياتهايكون طفولتها أن  ذقررت من

أن ننال يسمح بتلقي نعمة من هللا. إن قدرتنا على مكان كون في يمنا بذلك، واحد 

يفضلونه. هناك من هللا يفّضل إن نعمة من هللا هي بسبب هذا القانون الروحي 

تحكم الكون المادي. وهناك قوانين روحية تحكم الكون الروحي الذي مادية قوانين 

هو ملكوت هللا. ال يمكننا الوقوف في وضع مستقيم، أو بناء جسر معلق، أو التحليق 

لمسه نننا ووكل ما نراه بعيف. المادية الفيزيائيةبالطائرة دون االعتماد على القوانين 

 المادية. تحكمه القوانين الفيزيائيةاننا ذآب هبأيدينا ونسمع

 

، يحتاج ادية ويتوافق معهاالمالقوانين  عيطأن يكما يحتاج اإلنسان الطبيعي إلى و

. وأن تتوافق حياته معها  القوانين الروحيةأن يطيع اإلنسان الروحي أيًضا إلى 

اليوم كثيرين هناك الكثير من الفوضى في العديد من كنائسنا وفي حياة مسيحيين 

 ا،رغب في الخضوع لهال نجهل القوانين التي تحكم حياتنا الروحية أو نألننا إما 

نفترض أن إننا مدعين أنه بما أننا لدينا المسيح فإننا لم نعد بحاجة إلى قوانين. 

 .حل القانون، لكنها ال تحل محلهالمسيح تحل مالسيد العالقة مع 

 

إذا ارتكبنا الزنا أو شهدنا زوًرا فإننا ندمر عالقتنا فغياب القانون يدمر العالقات. إن 

. إن االلتزام بالقوانين الروحية هو مثل الحفاظ على بشريك الحياةالمسيح وبالسيد 

لم  نإفحضور الملك. في أن نعرف كيف نتصرف يلزمنا آداب السلوك الروحي. 

يلزمنا  (.13-11:22متى ؛ 24:3وين طرد من القصر )تكسنُ ف قواعدهأحكامه ونطع 

ثقل لكي نحافظ على نفس الللحياة أخرى  يه قوانينفأن نعرف أن الكتاب المقدس 

لمبادئ امالبس  ا، يرتدي الكثير منهاألخالقي للوصايا العشر. في العهد القديم



كما نراها معروضة بشكل جميل في  والشهادات والطرق والتشريعات واألحكام

أو الوصايا. ناموس وهذه أسماء أخرى لل وليالً  االمرنم نهارً بها  رالمزامير. يس

ال يمكن . هللا وكلمته واحد ،زاميرالكون األخالقي أكبر بكثير مما نعتقد. بالنسبة للم

 .عندما نرفض الواحد، نرفض اآلخر أيًضاو. افصلهمأن ن

 

هو ما يقولونه ف المعينين.يسوع ورسله الرب هذا صحيح أيًضا في العهد الجديد مع 

عندما  .قوانين ووصايا ونصوص وشهادات وطرق وتشريعات وأحكام اأيضً 

يسوع الرب قال  ونخرج من نعمته.دل مع هللا وتنتهي عالقتنا به. جا، نتامعهجادل نت

إنه . (33،27:14تالميذه )لوقا من الجميع ونتبعه ال يمكننا أن نكون رك نه ما لم نتإ

! يَْدُخُل مََلُكوَت "يعني ذلك ويقول أيًضا:  ، يَا َربُّ َلْيَس ُكلُّ مَْن يَُقوُل لِي: يَا َربُّ
َماَواتِ  ِذي يَْفَعُل إَِراَدَة َأبِي الَِّذي فِي السَّ َماَواتِ. بَِل الَّ َكاَن  إِنْ "؛ (.21:7)متى "السَّ

َأَحٌد اَل يَْثبُُت فِيَّ يُْطَرُح َخارًِجا َكاْلُغْصِن، َفيَِجفُّ َويَْجَمُعوَنهُ َويَْطَرُحوَنهُ فِي النَّارِ، 
قطع ت ال هاالوصايا العشر. إنثقل هذه الكلمات لها نفس  (.6:15)يوحنا "َفيَْحَترِقُ 

ونور سراج لرجلي  االمزامير: إنهصاحب نعم، كما قال  .هاحفظتلعالقة بل ا

نا التوجيه يعطإنها تقوة لعظامنا الروحية.  يعطتحياتنا وترتيب عيد وت لسبيلي.

يس لفهذه  أماوالتركيز والسالم والفرح. قوانين الالويين لها تاريخ انتهاء صالحية، 

 .تؤتي ثمارها إلى األبد، وسلها

 

بال مبادئ. قوانين  تليس امرة أخرى، الحياة الروحية ليست حياة الفوضى. إنه

الرب ثابتة لكسر الحصون. لذلك، يمكنك أيًضا االعتماد على هذا القانون الروحي 

فضل من هللا ي .من الحقيقةكمية ألن تلخيص العهد القديم والعهد الجديد عبارة عن 

يُق َكالنَّْخَلةِ يَْزهُو، َكاأَلْرزِ فِي ُلْبَناَن " :هللاكنت تفضل يفضله. إن  دِّ َالصِّ
ال شيء يمكن أن يوقف ذلك! مرة أخرى، كانت نعمة هللا  (.12:92مورمز)"يَْنُمو

بل كانت األكثر هلل. لكن مريم لم تكن مفضلة فحسب؛  حياةتسليم النتيجة لعلى مريم 

بُّ َمَعِك. "ا:قال لها المالك أيضً  قبوالً لدى هللا. َسالٌَم لَِك أَيَّتُهَا اْلُمْنَعُم َعلَْيهَا! اَلرَّ

 (.28:1)لوقا "ُمبَاَرَكةٌ أَْنِت فِي النَِّساءِ 

 

كانت  أكثر قبوالً لدى هللا.أن تكون األروع هللا، لكن تجد نعمة لدى رائع أن أمر إنه 

قول ممزوجة بنكهة زيت اللبان. يالصالحة  هناك درجة من العاطفة في حياة مريم

الثانية عشرة ها بين عندما كان عمرجاء إليها ن هذا اإلعالن من المالك إالعلماء 



يسوع طفل الهللا لوالدة يختارها فهل من عجب أن  والرابعة عشرة من عمرها.

أن ننال ولد حتى نهاية الزمان؟ دعونا جميًعا نتطلع إلى يبارك كل شخص يُ فالمسيح 

إن هللا لهن.  هعذريتهن لما خططولتحفظ الفتيات نعمة هللا بنفس العاطفة والجمال. 

قل نور الكنيسة من جيل إلى جيل تالطهارة الروحية وينفي حياة دية تُولد بثمار األ

 .هللا من يجدون نعمة لدىعلى أكتاف 

 

يده في حقيبة يضع هللا ن ما لو إاألمر كهللا ليست مسألة حظ. ليس نعمة لدى  جدأن ت

لحظة واحدة في في هلل  تم تسليمها حياةلنتيجة هي النعمة . إن الفائز رقمالويسحب 

اآلن، دعونا نقلب الصفحة فيما يتعلق بهذا المبدأ وكافأ إلى األبد. سيُ و أحد األوقات.

الروحي ونلقي نظرة على ما هو على الجانب اآلخر، في الصفحة الخلفية من هذا. 

 :ها هو

؛  هخطط لو؛ ذلك ىاعتمد عل من اإلنسان. زراا هللا يدعو إلى اال ناالستحسان م

قال: فقد يسوع. الرب أن تحمل صليبك كما فعل  اشرفً األمر وتعود عليه. اعتبر 

يٍر ِمْن " طُوبَاُكْم إَِذا أَْبَغَضُكُم النَّاُس، َوإَِذا أَْفَرُزوُكْم َوَعيَُّروُكْم، َوأَْخَرُجوا اْسَمُكْم َكِشرِّ

َوتَهَلَّلُوا، فَهَُوَذا أَْجُرُكْم َعِظيٌم فِي اِْفَرُحوا فِي ذلَِك اْليَْوِم . أَْجِل اْبِن اإِلْنَسانِ 

َماءِ   (.23،22:6")لوقا السَّ

  

 نميمةأصبحت مريم موضوًعا للحتى وقت طويل بعد هذه الزيارة اإللهية  لم يمضِ 

 لبعض )يوحنامن اموضع ازدراء  ةوالدوهذه ال والتلميحات. ظل عدم انتظام حملها

الجئة اضطرت إلى الفرار إلى  مريأصبحت محتى وقت طويل  لم يمضِ و (.41:8

المسيح تغير كل شيء في حياتها بشكل كبير. صديقي، هذه يسوع مصر. مع الطفل 

 يةتبعوعلى هي الحياة المسيحية العادية. هذه عالمة واضحة على التحول الحقيقي 

 ه، لن يكون هناك شيءتالمسيح وتبعالسيد فيه  تيسوع. من الوقت الذي قبلالرب 

ناهيك عن العالقات العامة مع . لك يشمل رفض العالمإلى األبد. وهذا  كما هو

 هللا في الوقتلدى إلنسان ودى اال يمكنك أن تنتمي إلى مجتمعات الشرف ل الناس.

قف . ال يمكنك أن تملًكا عليك رب األرباب اجعلقدميه وند جوائزك ع كِ رت. انفسه

ِسَراُج اْلَجَسِد هَُو اْلَعْيُن، َفإِْن "يسوع: الرب وتتوقع الفوز. قال إلى جانب الطريق 
هُ يَُكوُن َنيًِّرا وستصبح كن إنسانًا منيًرا  (.22:6متى ")َكاَنْت َعْيُنَك بَِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكلُّ

ُروُح "وتنادي قائالً:عليك روح الرب ويحل  ،لمساعدة واألملللًجأً ألرض ومل املحً 
، أَلنَّهُ  بِّ َعَليَّ َر اْلَمَساكِيَن، َأْرَسَلنِي أَلْشفَِي اْلُمْنَكِسرِي اْلُقُلوبِ، الرَّ َمَسَحنِي أُلبَشِّ



يَّةِ  لوقا )"أُلَناِدَي لِْلمَْأُسورِيَن بِاإِلْطاَلقِ ولِْلُعْمِي بِاْلبََصرِ، َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحقِيَن فِي اْلُحرِّ

ر يك. ستبدأ بالسستصبح قضيته بعد ذلك قضيتك وسيصبح تركيزه تركيز (.18:4

 المفضلين لدى هللا.تصبح أحد  ، وبذلك معهفي حضوره و

 

ا لخوض هذه المعركة في ساحة اإليمان ستعدً مأن تكون نبغي ، يولكن في كل هذا

نهاية جالًسا الفي تُوجد والعرق حتى تراب وجهك بالتلطخ ن يا ألتعدً مسوأن تكون 

جموع الذين تقول اآلخرين فى طريقهم. ستنتمي إلى  اشجعً مهلل مع جموع الشهود 

 (.38:11رانيين )عب"َوهُْم لَْم يَُكِن اْلَعالَُم ُمْستَِحقًّا لَهُمْ "ن:يالعبرانيعتهم الرسالة إلى 

 

، عه إلى األبدمتملكوا  لكيه تهبكم نعم، ينتظر هللا أن يأيها اإلخوة واألخوات لكلذ

في تفضيله في كل  واابدأ البركة.هذه لتنالوا  اتخاذ الخطوة األولى معليكنبغي لكن ي

بالفعل في عالقة ون . وتدخلهكل شيء آخر في مكانيتواجد وحيئئذ ه ونما تفعل

َد َمَع الَِّذيَن "خاصة معه ال مثيل لها.  بِّ تَُجوالَِن فِي ُكلِّ األَْرِض لِيَتََشدَّ ألَنَّ َعْينَِي الرَّ

 (.9:16")أخبار األيام الثاني َكاِملَةٌ نَْحَوهُ قُلُوبُهُْم 
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