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 العشرونالثانية و  الحمقة                  من كتابات الرسل األوائل                  برنامج أنوار كاشفة        

 
من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 

لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما ئل عديدة، شرحوا فيكتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسا
  مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 

عمى أي أساس تبني عالقتك مع اهلل مستمعي؟ ىل تحاول إرضاءه عن طريق أعمال اإلحسان والصالح؟ وىل تعمل جاىدًا لكي 
وىل تعمم مستمعي ماذا كان  ؟ وىل تظن أن ىذه الواجبات ستقّربك من اهلل تعالى؟تقوم بواجباتك الدينية من صالة وصوم وحج وغيرىا

   أىم طمب هلل من اإلنسان منذ أن خمقو؟
 

 لقد أجابنا كاتب سفر العبرانيين عن كل ىذه التساؤالت. بأن خّصص أصحاحًا كاماًل من سفره لمحديث عن موضوع اإليمان.
وسرد لنا بالتفصيل عن دور اإليمان في حياة رجال اهلل األتقياء في العيد القديم من أمام اهلل.  اإليمان الذي بواسطتو يتبرر اإلنسان

َوَأمَّا اإِليَماُن َفُيَو الثَِّقُة ِبَما ُيْرَجى َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى. َفِإنَُّو ِفي ىَذا ُشِيَد » كتب كاتب سفر العبرانيين قائاًل:الكتاب المقدس. 
ْن َما ُيَرى ِممَّا ُىَو َظاِىٌر. َدَماِء.ِلْمقُ  َولِكْن ِبُدوِن ِإيَماٍن اَل ُيْمِكُن ِإْرَضاُؤُه،  ِباإِليَماِن َنْفَيُم َأنَّ اْلَعاَلِميَن ُأْتِقَنْت ِبَكِمَمِة اهلِل، َحتَّى َلْم َيَتَكوَّ

  .(6، 3-1:11)سفر العبرانيين«َمْوُجوٌد، َوَأنَُّو ُيَجاِزي الَِّذيَن َيْطُمُبوَنوُ أَلنَُّو َيِجُب َأنَّ الَِّذي َيْأِتي ِإَلى اهلِل ُيْؤِمُن ِبَأنَُّو 
 

بشكل كامل. وىو أيضًا نحوي من بأنو الثقة بما ُيرجى، أي تصديق وعود اهلل اإليمان نا نستطيع تعريف يبدو واضحًا أنإذن 
نظور، أراه بعينّي. فال يستطيع مثاًل أحد أن يقول أنو يؤمن بوجود اإليقان بأمور ال ُترى، فأنا ال أستطيع أن أقول أنني أؤمن بشيء م

إن اإليقان بأمور ال ترى، تعنى اإليمان بأمور ال يستطيع أن يراىا اإلنسان إال قعة. وغيرىا الكثير من األمثمة. الشمس، ألنيا حقيقة وا
نراىا حقيقة واقعة عن طريق لخالص اإلنسان، كميا أمور  تووخمقو لمعوالم واألكوان، وخط عن طريق اإليمان. فاإليمان بوجود اهلل

 فابقوا معنا أعزائي. اإليمان فقط. سنتابع التأمل بيذه اآليات اليامة 
 

رجال اهلل قديمًا شيادة حسنة أمام  فعن طريقو كسبمستمعي الكريم، إن اإليمان إذن ىو األساس الصحيح لعالقتنا مع اهلل خالقنا. 
 اء ال اهلل القدمــــــرر رجان تبـــــيمالأي عن طريق ا. «َفِإنَُّو ِفي ىَذا ُشِيَد ِلْمُقَدَماءِ »اهلل والناس. وىو ما قصده كاتب سفر العبرانيين بقولو: 
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ْن َما ُيَرى ِممَّا ُىَو ِباإِليَماِن َنْفَيُم َأنَّ اْلَعالَ »ثم أضاف كاتب سفر العبرانيين قائاًل:  أمام اهلل. ِميَن ُأْتِقَنْت ِبَكِمَمِة اهلِل، َحتَّى َلْم َيَتَكوَّ

، من ال شيء. قال ُكن فكان. فإيماننا إذًا ىو باهلل الذي خمق الكون كمو من العدم اكمي خمق اهلل األكوان والعوالملقد أجل،  .«َظاِىرٌ 
 بكممتو. وكممة اهلل ليا قوة ىائمة.

 
أَلنَُّو َيِجُب َأنَّ الَِّذي َيْأِتي ِإَلى اهلِل ُيْؤِمُن ِبَأنَُّو »تب سفر العبرانيين إلى ىذه النتيجة اليامة عندما كتب قائاًل: وليذا وصل كا

ىذا فحسب بل  ، وخمقو لمعوالم واألكوان، وليسإن بداية اإليمان تكون باإليمان بوجود اهلل«. َمْوُجوٌد، َوَأنَُّو ُيَجاِزي الَِّذيَن َيْطُمُبوَنوُ 
إن مجّرد اإليمان بوجود اهلل بحد ذاتو ال يكفي، إن لم يترافق مع اإليمان القمبي بوعود لذي يثق بو سينال مكافأة عظيمة. اإليمان أن اب

 اهلل، أي تصديق مواعيده والثقة بيا. 
 

ديم، الذين اختبروا اإليمان ووثقوا بوعود اهلل ومواعيده وىنا تحّدث كاتب سفر العبرانيين عن سمسمة طويمة من رجال اهلل في الق
سفينة فمكًا أي نوح الذي أنذره اهلل بالطوفان اآلتي، فصّدق كالم اهلل وبنى  عنفتحّدث سنأتي عمى ذكر البعض منيم اآلن.  تجاىيم.

أبي المؤمنين، الذي الخميل م تحّدث عن إبراىيم ث ضخمة كانت وسيمة النجاة لو ولعائمتو. وحصل بالتالي عمى بّر اهلل بواسطة اإليمان.
  فترك وطنو وانطمق إلى أرض أخرى، وعده اهلل أنو يوّرثو إياىا. لّبى دعوة اهلل،

 
وباإليمان إبراىيم أيضًا عندما امتحنو اهلل قّدم اسحاق ابنو الوحيد ذبيحة، إذ آمن أن اهلل قادر عمى إقامة ابنو من الموت. وىكذا 

وباإليمان أقام موسى كميم اهلل ذبيحة الفصح ورّش الدم، لكي ال يمّس المالك الُميمك أبكار  ابنو من الموت. اهلل نّجىحصل إذ 
 الشعب. ثم اجاز الشعب في البحر األحمر دون أن يغرق أحد منيم. 

 
ِفي اإِليَماِن َماَت ىُؤاَلِء َأْجَمُعوَن، »كاتب سفر العبرانيين بقولو:  أىمية اإليمان، ىذه اآليات التي دّونيا لنا أبمغ مثال عمىولعّل 

وا ِبَأنَُّيْم ُغَرَباءُ  .َوُىْم َلْم َيَناُلوا اْلَمَواِعيَد، َبْل ِمْن َبِعيٍد َنَظُروَىا َوَصدَُّقوَىا َوَحيُّوَىا، َوَأَقرُّ ِِ َطًنا َولِكِن اآلَن َيْبَتُغوَن وَ ..  َوُنَزاَلُء َعَمى اأَلْر
يتّضح لنا من ىذه نعم،  .(16، 13:11)عبرانيين«َأْفَضَل، َأْي َسَماِويِّا. ِلذِلَك اَل َيْسَتِحي ِبِيِم اهلُل َأْن ُيْدَعى ِإلَيُيْم، أَلنَُّو َأَعدَّ َلُيْم َمِديَنةً 

ع ذلك استمروا بإيمانيم وثقتيم بوعود اهلل، ألنيم اآليات المقّدسة أن رجال اهلل األقدمين قد ماتوا دون أن ينالوا كل ما وعدىم اهلل بو. وم
كانوا ينظرون إلى المجازاة النيائية في الوطن السماوي. وليذا إن اهلل ال يستحي بيم أن ُيدعى إلييم، وقد أعّد ليم مدينة أفضل ىي 

 المدينة السماوية. 
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برضاه. لكن ماذا عّنا نحن الذين نعيش اهلل، ونحظى  إذن إن اإليمان باهلل وبوعوده الصادقة ىو الطريق الصحيح لكي ننال برّ 

اآلن في عصر ما بعد مجيء المخّمص المسيح، وما ىو نوع اإليمان المطموب مّنا؟ لإلجابة عن ىذه التساؤالت اليامة، عمينا أن نعود 
يم والبر الذي ُحسب لو نتيجة إليمانو، فبعد أن شرح الرسول بولس عن إيمان إبراىلما كتبو الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل. 

َنا، الَِّذيَن ُنْؤِمُن ِبَمْن َأَقاَم َيُسوَع َولِكْن َلْم ُيْكَتْب ِمْن َأْجِمِو َوْحَدُه َأنَُّو ُحِسَب َلُو، َبْل ِمْن َأْجِمَنا َنْحُن َأْيًضا، الَِّذيَن َسُيْحَسُب لَ »كتب قائاًل: 
 .(42-43:2)الرسالة إلى رومية«ُأْسِمَم ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا َوُأِقيَم أَلْجِل َتْبِريِرَنا َربََّنا ِمَن اأَلْمَواِت. الَِّذي

 
، بل في وبوعوده فنحن اليوم عمينا أن نؤمن ليس باهلل فقطلقد اختمف إذن نوع اإليمان المطموب مّنا بعد مجيء المخّمص المسيح. 

مسيح. أي نؤمن بموت المسيح عمى الصميب لكي يكّفر عن خطايانا، وبقيامتو الخالص الذي أعّده لنا بواسطة المخّمص يسوع ال
ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع اهلِل ِبَربَِّنا َيُسوَع »وليذا تابع الرسول بولس قائاًل: نتبرر أمام اهلل.  ، وىكذاالمجيدة من بين األموات َفِإْذ َقْد َتَبرَّ

بين اهلل ص المسيح. وعندئذ يسود السالم ، عمينا أن نأتي إليو باإليمان بالمخمّ يبررنا اهللفمكي . (1:2ومية)الرسالة إلى ر «اْلَمِسيحِ 
 . تصبح لنا بالتالي عالقة روحية مع اهلل خالقنا، و بيننا ، وتتم المصالحةالقدوس وبيننا نحن البشر الخطاة

 
وتنال بّره، أي تصبح بال خطيئة أمامو؟ لم ال تؤمن اآلن بالمخّمص أال تود مستمعي أن تحصل عمى غفران اهلل الكامل لخطاياك، 

 ن األموات. المسيح وعممو الكفاري من أجمك عمى الصميب، وقيامتو المجيدة من بي


