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 اإليمان
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ناكةُ هسخَم يهة أال وسيحية المفي الشخصي ةهِمم بالمسيح تَّ ال ، أوالً : أشياء هثانيـاً . شَب ، 
 ة الحفْـظ السـابق دروس وقد تَحدثنا في . ، التواضع خامساً . اإليمان ، رابعاً . المحبة ثالثاً . الطَّهارة

 . ، وعنِ المحبة وعنِ الطَّهارة ، عنِ التشبه بالمسيح

 التي ينبغـي علينـا أن الرابعة الحفْظ لهذا اليوم، فسوف نَتحدثُ عنِ الصفَة درس أما في
يهاتنا أال ويها في شخصيسوف . " اإليمان " : نُنَم بعاً نَتدرفْظ م٢١ و ٢٠ اآليتـين على ح ـنم 

 : عن أبينا إبراهيم هاتان اآليتان تقول . رسالة بولُس الرسول إلى أهِل رومية من الرابِعِ األصحاحِ
" دجا ميطعانِ مى بِاِإليمْل تَقَواِهللا، ب دعي وف تَابانٍ ارمِ ِإيمدالَ بِعاِ ِهللا و . بِـه دعا وم َأن قَّنتَيو 

 ". هو قَادر َأن يفْعلَه َأيضا

 فنحن . الذي وردتا فيه ياق س ال في ا م ه ، تعال بنا نقرأ تين اآلي اتينِ ه لَكن قَبل أن نبدأ بحفْظ
 عـن ( أهِل روميـة الرابِعِ من رسالة بولُس الرسول إلى من األصحاح ٢٢ - ١٧ نقرُأ في اآليات

 : ) أبينا إبراهيم

" كْتُوبم وا هكَم : ’ ةيرمٍ كَثا ُألمَأب لْتُكعج ِإنِّي قَد ‘ . ،بِـه ـني آماِهللا الَّذ امَأم 
ــو . الَّذي يحيي الْموتَى، ويدعو اَألشْياء غَير الْموجودة كََأنَّها موجودةٌ  فَهـ

لَى خيَل عا قكَم ،ةيرمٍ كَثا ُألمَأب يرصي ِلكَي ،اءجلَى الرع نآم ،اءجالر الَف : 
’ لُكنَس كُونهكَذَا ي ‘ . هدسج تَبِرعي انِ لَمي اِإليميفًا فعض كُني ِإذْ لَمو – ـوهو 

نَةس َئةوِ منَح ناب اتًا، ِإذْ كَانمم ارص ةَ – قَدارعِ سدتَوسةَ مياتمالَ مالَ . وو 
 وتَيقَّن َأن . بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا

. " حسب لَه بِرا : ِلذِلك َأيضاً . ما وعد بِه هو قَادر َأن يفْعلَه َأيضا



 الَّذي يحيي الْموتَى " باهللا آمن والتي تقول إن أبانا إبراهيم ١٧ واآلن، لنتأمل معاً في اآلية
 اإليمان هذا يعلِّمنا درساً قَيماً لحياتنا أال وهو أن . " ويدعو اَألشْياء غَير الْموجودة كََأنَّها موجودةٌ

على ص قومآخر ي شيء اِهللا وقُدرته ال على أي قائماً على . فات كُنفإيمان أبينا إبراهيم لم ي 
 فاُهللا الذي . إنجازاته الشخصية أو بِره الذاتي، بل كان قائماً على صالح اهللا وقُدرته غير المحدودة

اإليمانِ الحقيقي س هو أساسقدنفسه في الكتاب الم نع لَنأع . 

 ما هو الشيء الذي آمن به إبراهيم بشأنِ اهللا؟ لقد آمن إبراهيم : ، ربما يتساءُل المرء وهنا
 : بثالثة أشياء تَتعلَّقُ باِهللا

 فنحن نقرُأ في اآلية الرابعة من األصحاح الثاني . موتى إبراهيم أن اَهللا يحيي ال آمن أوالً،
 كان في الخامسة والسبعين من عمره حين دعاه اهللا ووعده عشَر من سفْر التكوين أن إبراهيم

 لكننا نقرُأ في اآلية التاسعة عشرة من األصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل . بأنه سيعطيه ابناً
 كما أنه كان يدرك أن . رومية أن إبراهيم كان يدرك أنه رجٌل عجوز وغير قادرٍ على اإلنجاب

حر تاً كان " سارة " زوجته مية والخبرات . مأخرى، فقد كانت جميع الحقائق البيولوجي بعبارة 
 . البشرية تؤكِّد له أن إنجاب ابنٍ في هذا العمر كان شيئاً مستحيالً

 ذا الوعد وقد كان ه . لَكن اهللا وعد إبراهيم بأنه سيعطيه ابناً، وأنه سيجعله أباً ُألمة كَثيرة
المنظور البشري نستحيالً منطق . ملْم والمنْظُر إبراهيم إلى العذلك، لم ي نعلى الرغم م 

لْم واإلنسان وكُلَّ شَيءإلى اهللا الذي خَلَقَ الع حيي . البشري، بل نَظَرإلى اهللا الذي ي كما أنه نَظَر 
 . جسده وجسد زوجته سارة من جديد في بثِّ الحياة األموات، وآمن أن اهللا قادر على

 كان لدى إبراهيم إيمان . إبراهيم أن اهللا يجعُل األشياء غير الموجودة موجودة آمن ثانياً،
 ة إلى العبرانيين، والتي رسال ال اآلية الثالثة من األصحاح الحادي عشر من يتوافق مع ما نقرأه في

 قد ف ". يمانِ نَفْهم َأن الْعالَمين ُأتْقنَتْ بِكَلمة اِهللا، حتَّى لَم يتَكَون ما يرى مما هو ظَاهر بِاِإل " : تقول
 استخدم اهللا فقد . آمن إبراهيم باهللا الذي خَلَقَ الكون المنظور وكُلَّ ما فيه من شيء غير منظور

 ورغم أن تَحقيق ذلك الوعد كان يبدو . المواد التي يتشكَّل منها الكَون و ق لْ خَ ِل " كَلمة قُدرته "
ستحيالً، إالَّ أناهللا إبراهيم م آمن بأن قادر – نْهم مكناً – بكلمةستحيل معل المبل إنه . على ج 

فمع أن هذا الكَون . كان يؤمن أن اهللا قادر على أن يدعو األشياء غير الموجودة موجودة



 المخلوق يعتمد على القوانين الفيزيائية المتأصلة فيه، إالَّ أن اهللا غير خاضعٍ لهذه القوانين ألنه
 ! فيكون " كُن " أن يقول للشيء لى ع – في أي مكانٍ وزمانٍ – اهللا قادر ف لذلك، ! هو الذي أوجدها

 ! علم عن تفسيرها بعبارة أخرى، فإن اهللا قادر على صنع المعجزات التي يعجز ال

 نقرُأ في اآليات فنحن . أن اهللا يجعل األشخاص غير المهِمين مهِمين إبراهيم آمن ثالثاً،
 فَانْظُروا : " من األصحاح األول من رسالة بولُس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس ٢٨ - ٢٦

 ن حكَماء حسب الْجسد، لَيس كَثيرون َأقْوِياء، لَيس كَثيرون دعوتَكُم َأيها اِإلخْوةُ، َأن لَيس كَثيرو
اءكَمالْح خْزِيالَمِ ِلياَل الْعهاُهللا ج ِل اخْتَارب ،فَاءشُر . اءاَألقْوِي خْزِيالَمِ ِليالْع فَاءعاُهللا ض اخْتَارو . 

 ففي العالم الذي نعيش فيه، ". جود ِليبطَل الْموجود مِ والْمزدرى وغَير الْمو واخْتَار اُهللا َأدنياء الْعالَ
 كما أنهم اعتادوا على تَسمية ". و شُرفاء " أقوياء " و " حكَماء " البعض اعتاد الناس أن يسموا

 ار جهال العالم، وضعفاء العالم، لَكن اَهللا اخت ". أدنياء " و " ضعفاء " و " حمقى " المؤمنين المسيحيين
 عديم الشأنِ ليزيل ما له كما أنه اختار . ه ء ه وشُرفا ء وأدنياء العالم لكي يخزي حكماء العالم وأقويا

 . وقد آمن إبراهيم باهللا الذي يختار شخصاً عجوزاً وضعيفاً مثله لتَحقيق مقاصده في العالم . شأن
 . الذي ال يعسر عليه أمر إيماننا على اهللا وهكذا، يجب علينا أن نَبني

 نرى من خالل هذه ). ٢٢ - ١٨ : ٤ رومية ( ٢٢ - ١٨ لنُتابع تأمالتنا في اآليات واآلن،
تزعزع باهللا اآليات أنال ي قينقَة دائمة وينا إلى السؤال التالي . اإليمان هو ثما هو : وهذا يقود 

ل ( جاء الفَرق بين اإليمان باهللا والر؟ ) أو األم نا على اهللا كلمةَ إنضنؤمن تَح في كل األحوال أن 
 توقعاتنا وآمالنا حتى وإن كان إيماننا يتعارض مع جميع وهذا يعني أن نؤمن . والظروف

 !" على خالف الرجاء، آمن على الرجاء " أن إبراهيم ١٨ : ٤ فنحن نقرأ في رومية . البشرية
 نَظَرنا إلى وعود اهللا بعيوننا ن لَكن إ . اء هو أن تتوقَّع أن الشيء الذي تَرغب فيه سيتحقَّق فالرج

ة فلن نجد فيها أيجاء البشرير . زاوية اهللا القادر على أن نا إذا نَظَرنا إلى هذه الوعود مأم 
 بخالف كُلِّ التوقعات والحسابات و . يدعو األشياء غير الموجودة موجودة، فسوف نَمتلئ بالرجاء

 لهذا، فالكتاب المقدس يشَجعنا على اإليمان باهللا حتى . البشرية، آمن إبراهيم أن اهللا سيتَمم وعده
 . وإن بدا إيماننا مخالفاً للمنطق البشري والتوقعات البشرية

 خة إبراهيم وزوجته سارة، إالَّ أن أنه على الرغم من شيخو ٢٠ و ١٩ في اآليتين نقرُأ
وهذا . وجد في اإليمان قُوة قد لم يشُك في وعد اهللا عن عدم إيمان، بل فهو . إيمانه لم يكُن ضعيفاً



 ق فاهللا يريدنا أن نُقَوي إيمانَنا عن طريق ممارسة هذا اإليمان وعن طري . يعلِّمنا درساً مهِماً جداً
 حين نبدأ بتَرجيح منْطقنا و . فالشك وعدم الطاعة يضعفان إيماننا . لكلمته المقدسة الدائمة طاعتنا
 . سيطر عليها تُ إلى أذهاننا و ستَزحف الشكوك فَمن المؤكَّد أن ، على قُدرة اهللا وسلطانه البشري

 . ضعفاً ويتراجع إيماننا باهللا نَزداد فنحن وفي كُلِّ مرة نؤجُل فيها طاعتنا هللا

 بل نَراه ينمو في اإليمان أكثر فأكثر من . لكن إبراهيم لم يسمح للشك بأن يضعفَ إيمانه
 فعندما كان إبراهيم في . هللا في كُلِّ مرة، ومن خالل إطاعته له المرة تلو األخرى ه خالل تَصديق

 . اهللا أنه سيباركه، وقال له أن يترك أرضه وعشيرته وبيت أبيه ه ، وعد سن الخامسة والسبعين
 بعد ذلك، وعد اهللا إبراهيم إنه سيعطيه ابناً . أمره اهللا به وقد أطاع إبراهيم صوت الرب وفَعل ما

لْبِهص نةً ُأخرى، آمن إبراهيم باهللا . مروم . نوحين أصبح إبراهيم في التاسعة والتسعين م 
 في كُلِّ . ونقرُأ أيضاً أن إبراهيم آمن بوعد اهللا . العمر، وعده اُهللا ثانيةً بأنه سيعطيه ابناً ونَسالً

رى متقوفيها إبراهيم إيمانه وطاعته هللا، كان إيمانه ي سمار ة . 

 إيماننا ال يعززان يجب علينا أن نَعرف أن إيماننا الدائم باهللا وإطاعتنا المستمرة له
 ، كان بذلك يعطي ه ففي كل مرة آمن فيها إبراهيم باهللا وأطاع . فحسب، بل ويمجدان اهللا أيضاً

 لذلك، فإن كلمة اهللا تُشَجعنا وتَحضنا على تَقوية إيماننا عن طريق تَصديق اهللا وإطاعته . هللا المجد
 . المرة تلو المرة

 أو هل هل كان إيمان أبينا إبراهيم قوياً دائماً؟ : قد يتبادر السؤاُل التالي إلى أذهان البعض
 كان إلبراهيم صراعاته في اإليمان هو اآلخر ألنه طبع فبال ! ال يا صديقي كان إيمانه كامالً؟

 من األصحاح الثاني عشَر من سفْر التكوين كيف أن ١٣ - ١١ فنحن نقرُأ في اآليات . بشَر
 دفَعتْ إبراهيم للنزول في تلك الفترة فقد حدثَت مجاعةٌ . على اإليمان عند إبراهيم طَغى الخوف

 ألنه نها أخته أمام المصريين أ ب إبراهيم من زوجته سارة أن تَدعي طَلَ وعندها، . إلى مصر
 . خاف أن يقتلوه ويأخذوها

 في األصحاح السادس عشَر من سفْر التكوين كيف أن إيمان إبراهيم وسارة كذلك، نقرأ
 ارة إلبراهيم أن يضطَجِع فقد قالت س . قد تَزعزع فقَررا أن يفعال األمور على طريقتهما الخاصة

أنه ب مخالفاً لمشيئة اهللا الذي وعده طبعاً وقد كان هذا . لكي ينجب منها ابناً " هاجر " مع جاريتها



 من األصحاح السابع عشَر من سفْر التكوين أن ١٧ ثُم نَقرُأ في اآلية . سيعطيه ابناً من سارة
وض هِهجعلى و حقائالً في قلبه إبراهيم انطَر كح " : يهةُ وارس دْل تَله؟ ونَةس َئةنِ مالب ولَدْل يه 

 أن إبراهيم واجه أوقاتاً عصيبةً جعلَتْه يشُك في – مرةً ُأخرى – وهذا يرينا " بِنْتُ تسعين سنَةً؟
 وقد أصبح إيمانه . على الرغم من شكوكه استمر في طاعة اهللا و . كان عابِراً لكن شَكَّه هذا . اهللا

 . أقوى بسبب هذه الصراعات التي خاضها

هِمم قي لدينا سؤاٌل واحدنا به؟ : بدعفعل ما واهللا سي نؤمن أن مكننا أنكيفَ ي اهللا كلمة إن 
 كان لقد رأينا قبل قليل، وكما . وبوعوده بناء على ما يقوله هو عن ذاته باهللا علِّمنا أن نؤمن تُ

 يدعو األشياء غير ، و الذي يحيي األموات و ه فَ . إبراهيم متيقِّناً بأن اهللا قادر على تَتْميم وعوده
 آمن بكلمة الدعوه موجهة لك لذلك، . يجعل األشخاص غير المهِمين مهِمين ، و الموجودة موجودة

 ! وعندها، سوف ترى تلك الوعود تَتحقَّق . وعد قَطَعه لَك اهللا وثقْ أن اهللا سيتَمم كُلَّ

نأتي اآلن فْظن إلى حتَياآلي ص تين الكتابيخَصن وكَما . ا الدرس لهذ تين المدروس ا في ذَكَر 
ابِقَةالس فْظنَ سوفَ ، الح نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

 فَفَهم اآليـات . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه الكتابية ) أوِ اآليات ( اآلية في تأمْل : أوالً
 من األصحاح ٢١ و ٢٠ تين اآلي وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . سيعينُك على حفْظها

 . س إلى أهل رومية الرابع من رسالة الرسول بولُ

 اكتب موضوع : بالطريقة التالية صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة ) أوِ اآليات ( اآليةَ اكْتُب : ثانياً
 بعـد ذَِلـك، "). اإليمان : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة اآلية في الجزء األعلى

 : ٤ سالة إلى أهل رومية ر ال : شاهدنا الكتابي اليوم هو و ( التي ستَحفَظُها لآلية ابي الشَّاهد الكت اكْتُب
 الكتابي مرةً أخـرى فـي السـطْرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . ثُم اكتب اآليةَ كاملةً ). ٢١ و ٢٠

 . األخيرِ

 الكتـابي ، ثُم المقطـع الكتابي د بموضوعها، ثُم الشَّاه مبتدئاً ) أوِ اآليات ( ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
. وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . جزءاً تلو اآلخر



 أسـابيع، خمسـة مـدة ل يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ ) أوِ اآليات ( اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
ظْتَها سابقاً وراجع اآلياتفةً التي حلَّ على األقل كُ واحدةً مر أسابيع ثالثة . 

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظتَ ت الح نم تمكَّن النَّظَرِ إلى الكتـابِ هاتين اآليتين رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . أر تُعيد أن س ما جو اآلن أقولُه : 

 اإليمان
 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية

 والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 اإليمان

 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية
 والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا

 : اً آخَر مقْطَع ثُم نُضيف
 اإليمان

 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية
 . والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 اإليمان

 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية
 . نِ معطيا مجداِ ِهللا والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليما

األخير قْطَعنُضيفُ الم ثُم : 
 اإليمان

٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية



 وتَيقَّن َأن ما وعد بِـه . والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا "
فْعي َأن رقَاد وا هضَأي لَه ." 

في النهاية تابيالك دإضافة الشَّاه عةً ُأخرى مرم نُعيد : 
 اإليمان

 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية
 وتَيقَّن َأن ما وعد بِـه . والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا "

وا هضَأي لَهفْعي َأن رقَاد ." 
 ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 َألن ابن اِإلنْسانِ َأيضا لَم يْأت ِليخْـدم بـْل " : ٤٥ : ١٠ ، إنجيل مرقُس التلميذُ يخْدم ، أوالً
خْدِلي يرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو قُس ". مر٤٥ : ١٠ إنجيل م . 

 هذَا وِإن من يزرع بِالشُّح فَبِالشُّـح َأيضـا : " ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ، التلميذُ يعطي ، ثانياً
دصحا يضَأي كَاترفَبِالْب كَاتربِالْب عرزي نمو ،دصحنٍ . يزح نع سلَي ،نْوِي بِقَلْبِها يكَم داحكُلُّ و 

 . ٧ - ٦ : ٩ كورنثوس ٢ ". َألن الْمعطي الْمسرور يحبه اُهللا . َأوِ اضطرارٍ

 ونَحن جميعا نَاظرِين مجد الرب " : ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية : التشبه بالمسيح ، ثالثاً
هجبِو بالر نا مكَم ،دجِإلَى م دجم نا، مهنيع ةورالص لْكِإلَى ت رنَتَغَي ،آةرا في مكَم ،كْشُوفم 
 . ١٨ : ٣ رسالة كورنثوس الثانية . " الروحِ

 َألن هذه هـي " : ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي : الطَّهارة ، رابعاً
ةُ اِهللا ِإراد : تُكُماسنَا . قَدنِ الزوا ععتَنتَم ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . " َأن : 
٣ .



 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ " : ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس . المحبة ، خامساً
نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كنَفْس كترةُ اُألولَى . كُلِّ قُديصالْو يه ههذ . ـيـا هثْلُهةٌ ميثَانو : ـبتُح 

ككَنَفْس كنِ . قَرِيباتَيه نم ظَمى َأعةٌ ُأخْريصو سقُس ". لَير٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل م . 

 : ٤ رسـالة روميـة . اإليمان : ا درسنا هذ أخيراً، لنُراجِع اآليتين اللَّتين حفظْناهما معاً في
 وتَـيقَّن َأن . والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا " : ٢١ و ٢٠

 . ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية . " ما وعد بِه هو قَادر َأن يفْعلَه َأيضا

 أن منْـك نَرجـو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد – ستمع عزيزي الم – نرجو
 اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي دروس االستماعِ إلى تُواظب على

ةَ اِهللا ألنمكَل كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي دوخ كتم . 

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


