
ـالة الر٧٩س  
 

   فقط فقطـنـنآِمآِم
 

(Arabic - Only believe) 
 

  فقط فقطننــآِمآِم: هوعضوم موا اليديثنَح.. أحبائى
 

 إوِمنس اِمخَحاح الألصرقس انجيل مأ نقرالعدداِمن الخَيس والثالثيناِد والسس والثالثين: 
 

""وبينموبينما يا يسسوعوعي ي تكلمتكلمو رجاٌل رجاٌلصَلصَل و   ِمنِمندار ر ئيس ائيس ا دار رلملمججمع يع يمقولونقولون : :ابنتكابنتكم اتتْاتتْ م.!.!لم لم اذا تتعباذا تتعبالم الم علم؟؟علم  
فسمِِمفسععي ي سسوعهِِهلوقِتلوقِت  وعالكلم فقاَل فقاَل..ة التى قيلتْة التى قيلتْ الكلم لر لر ئيس المئيس المججمفْفْخَخَال تال ت  ::ععم....آمن ١.""!! فقط فقط آمن 
 

 غادررئيس م جمع اليهود دارتاركاًه ابنته الصغيرة تنازع وت الم.سرعاً وجاء مإلى الس وكان  .سيحيد الم
  قدميِهعند خر وع يسالرب المجمع رئيس ا رآىولم . كثير جمع حولِهِمن من السفينة وقد التف وقتذاك خارجاً

ابنتى الصغيرة على آخر نسمة:  قائال كثيراًليِهل إوتوس.ليتك عليها لتشفى فتحيا تأتى وتضع يدك .استجاب الر ب 
ر  وقد عب.ريضة المابنتِه ء على شفا قادر يسوع بأن مؤمناًجمع المرئيسكان  .ونكثير وتبعه  ومضى معهلطلبِه

د  على السي لذلك ألح.ها على آخر نسمةنّإ:  وأوضح خطورة الحالة بقولِه.الرب الواثق فى  على إيمانِه تدّلبكلماٍت
الطلبكرراًم .قّ فرقلب  بالرومضاب لطلبِه واستج له ى معه.  
 

حادثة إلى   باإلضافة. الشفاء راجية منه تنتظرالرب حول وٍب كل صِمنالتى احتشدت  وع الجمكانت 
جرى  و. وبإيمانها حصلت على الشفاءالسيد المسيح  هدب ثوبتْس لمإذ أنّها . بمعجزةشفاء المرأة نازفة الدم

 .جمع إلى دار رئيس المالرب وُلص تأخر و أنتلك األمور كل  على ترتب. شفائها بعدهمبين التالميذ ومعلِم حديثٌ
 نبأنه ِمون على والد الفتاة  ويقترح.ة الصبيموِتخبر  بهنبئونَ يدار رئيس المجمع ِمن  وصل رجاٌلفى تلك األثناء
األفضل أال ي٢!.قد ماتت  إذ أنّهاعلمتعب الم   

 

 ِمسعوع الكلمة ا يسال تخفْال تخفْ" : له فقاَل.جمعلتى قيلت لرئيس الم.!.!آمن رئيس  حين نتأمل موقفَو ." فقط فقط آمن
جمعالمنراه قاسياً امتحاناً يواجه .فلقد جاء بقلب يغمر هالس المة . والطمأنينة واإليمانكان يأمل أن تبقى الصبي ألنه 

 ِمن  للقادر بلمسٍة بل جاء. لدائها بدواٍء يشفى ابنتهد األطباء أن أحِمن لم يأِت ليطلب. اهتى يسوع ليشفيحية حتى يأ
 يقومحتى   إلى دارِهيعودكى   رجالِهطلب إبليس ممثال فى صوتَولكن .  ابنته يشفى أن فِمِهِمن  تخرجيِدِه أو بكلمٍة

 َلخَ أد. بال طائل؟)المعلم( تعب فلماذا ي.ى دارِهسيح إل حاجة لدخول الملم تعد هناك و. التى ماتتِهبواجب مأتم ابنِت
. "آمن فقطآمن فقط. . !!ال تخفْال تخفْ" :سوع له يالربقول   فىتأملبال ولكن. انِه إيمِمن شيئاً ه الخوف إلى قلبه وأفقدِمن شيئاً ذلك

 رجاءال انعدمقد   أنّهالظروف تنبُئ  لو كانت كّلحتى أنّه وهو .قيماً  درساً ونتعلمهاماً نستطيع أن نكتشفَ أمراً
  .ناسيِحنا فى مِئ وبرجا.نااِنإيما نراه بعيون مسك ب فلنتم.وننابعي نراه  كنّاالذى

 

 إن بالري سوع قصدامتحان  جمعرئيس الملي علمِهيمان والثقة بشخِص فى اإلساًه درجاءلقد . بارك الم 
بأف .يبكون ويولولون  كانوا.ى ضجيجاًرأهناك  وِه الى بيتالرالخرج أخذ أ وجميعبأة وا الصبيمها والذين معه 
قد  ."ة ومشتة ومشتوللوقت قامت الصبيوللوقت قامت الصبي  ..ىىطليثا قومطليثا قوم" : وقال لهاها بيدمسكأو .ضطجعةة محيث كانت الصبي ودخَل

 .يكفى ال: جابة اإل.؟سيحياً ماً مؤمنفسىنعتبر وتى يكفى حتى أ م أقامسيح المبأن إيمانى  هل مجرد: سائٌلليسأ
 إن .ينهم ليسوا مسيحيعظم عندهم وم ثابتةكان العالم يؤمنون بذلك كعقيدٍة نصف سِمن  أكثر أنحصاءات تؤكدفاإل
 من اختباره بدال وأن هذا الخالص  .ا عمله لخالِصك وفيم.سيح الكاملة فى الم ثقتكضع هو أن تسيحى الميماناإل

   :انع نوانيم اإل أن اهللا نعرفُ كلمِةِمنو . فى حياتك إذا طلبتهالرب لهم عا يستطيعم باإليقان و.شخصياً
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                  ،                          ٤٣ – ٥:٢١إنجيل مرقس  ١
 ٣٤ - ٥:٢٥إنجيل مرقس  ٢
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 . وحدهسيحم الم الخالص بدوهو أن  بوضوح كلمة اهللاى له تعلنام قبُلأ  فحين.... الخالص الخالصإيمانإيمان  ::أوالًأوالً 
 ر عنهبع المالميالد الثانى على حصُلأ الروح القدس وى ف سيسكن. والتطهير منهاىاياخطفير عن وأنّه كاٍف للتك

 وفيه .يمان الخالص هذا هو إ.هللا  أوالدِمن ىباعتبار فى سفر الحياة ىِم اسرجد وبالتالى سي.الوالدة الجديدةب
مؤمن يحصل علفكّل  مؤمن وآخريمان إ بينفيه فرق  بمعنى أنه ال. المؤمنينيتساوى جميع ة ى الخالص والبنوي
 : الكلماتتلك إذ بدأها باإليمان موضحاً ذلك النوع ِمن  رسالته الثانيةالرسول قد كتب بطرسلو. بنفس اإليمان

"سمعان بطرس عبدسيح   سمعان بطرس عبدوع المسسيح يوع المسلنا لنا مساوياً مساوياً ثميناً ثميناً إلى الذين نالوا معنا إيماناً إلى الذين نالوا معنا إيماناً..ورسولهورسولهي ..ببر إ إ ببر لهنا والمخلص يلهنا والمخلص يسوع وع س
المفكّل."سيحسيحالم م نيؤمن بع سيح على الصليب ويستنمه ينال الخالصد عليه وحدل الَم.يهلك  ويصبح ابنا هللا ولن 

  وبطرسيمان فأنتَ هذا الخالص باإلتَ قد نلئ عزيزى القاراذا كنتَف .ة بل تكون له الحياة األبدي.إلى األبد
  تعتبر أو أن. منك هللا أكثر ابناًالرسول  يكون بطرسعقل أني يمان ألنه ال اإلن ِمعان فى هذا النو سيالرسول

نفسابناًك نْ ِم هللا أكثره.فب نوتى أنا ألبى تعادلها ب١. أخى أو أختى ألبىةنو  
 

 . قليٌل له إيماننهم منِْم و. عظيم له إيماننؤمنين م المن فِم.ع المؤمنون وفى هذا يتنو.... الثقة الثقةإيمانإيمان  ::ثانياًثانياً 
غيرهم فى اإليم نقوا عس أمثلة لمؤمنين تفوانوبالكتاب المقد.ولكن كيف ي: ما يسأل سائل ورب؟ إيماننا هذازداد. 

اننا يزداد إيم .نابوة الكاملة على حياتنا وقل له الملكيلتكون . وازدادت ثقتنا فيِه. اهللان ِما ازددنا قرباًكلم: اإلجابة
ثق واطنا األبتربا ويعظماألعمقتنااثبو فى الر وال يعنى ذلك .ب أنا بل ثقتنا فى إيماننَ نضعأن ثقتنا فى  نضع 

 اهونَارسم يبعقائد أهل العالم يرتبط  إيمانإن .ان أهل العالم؟ فى إيما القوُل ولكن م.انَيماِن إموضوع  فهو وحدهإلهنا
إن  .ى نعنيِه الِذانليس هذا هو اإليم .له ونديتعبو  يجمعونه إلهاًالمال وااتخذ  أو.يؤمنون بها يةبشر اتفسوفل

له القديرإلاستند على  ينعنيه  الذىااليمانس   الحىعلن عنه بالكتاب المقد٢.وال سواهالم  
 

 :اإلجابة .."آمن فقطآمن فقط!. !. ال تخفْال تخفْ" :جمع لرئيس الم حين قاَلبيمان قصده الرِمن اإلع  نوأى: نتساءلوقد  
 ويبث . إيمانناِمن دِح لي وحواجزنا عقباٍت أمام ويضع.فنابليس ينتهز فرصة ضع فنحن نعلم أن إ. الثقةإيمان إنّه

هذا ما و . بخيرتنبئ طة التى النا إلى الظروف المحي أنظارويلفتُ .حباطد أصوات اإلرد وي.واليأسألغام الخوف 
ال ال " : لذلك قال له الرب.ن عليه أن يتخطى باإليمان هذه الحواجز وتلك الحدود وكا. المجمع رئيسيايرس واجهه
  :عانى نوتر ور التى ال واألم٣."ترىترى  يقان بأمور اليقان بأمور اله اإله اإلإنّإنّ": انيمين عن اإل العبرانييقول كاتب. " آمن فقط آمن فقط!!تخفْتخفْ

 

 على حال رئيس وهذا ما ينطبقُ ..اابأعيننَبأعيننَا ا اهاه واثقين بأننا سنر واثقين بأننا سنرا اآلن ولكن ننتظرا اآلن ولكن ننتظرراهراهنَنَ   ال الورورأمأم  ::ىىاألولاألول 
  . عظيماً بهتاًهم فبهت الجميعام ومشت أم.ةجمع وأقام الصبيإلى دار رئيس الميسوع  فلقد جاء .المجمع

 

 ....ىىرريي  الال  ى ماى ماان التى تران التى تريميمن اإلن اإلا بعيا بعياهاه نر نر ولكن ولكن..ةةعين الطبيعيعين الطبيعي رؤيتها بال رؤيتها باليمكنيمكن  ة الة ال روحي روحيورورممأأ  ::يةيةالثانالثان 
ا يدور فى الفلك  خالل التلسكوب يرى الكثير مم ِمنه بعيني حين ينظرم الفلكىاِل فالع:مثاالولتقريب المعنى نعطى 

 الذى به اإليمان هو التلسكوب الروحىو .طالقاًيراها إ فلن دةرجإذا حاوَل بعينيه الم ه ولكنّ. نجوم وكواكبنِم
  المؤمن. يتخلى عنه ولنهع اهللا م وأن بداخلِه اهللا يعمُل روح أن متيقن المؤمن.ةرى بالعين الطبيعيي ال نرى ما

 ٤.ةستقبلة أو مراِض حة أواضيور م أمِمنقدس ا جاء بالكتاب الم م صدق كّلن ِمواثقٌ
 

 ومتيقن ِمن أنه سيصل إلى النعيم األبدى عند . وجحيم لألشرار.المؤمن متيقن ِمن وجود نعيم لألبرار 
أبانا :  ِفى تلك الصالِةىِع متسترك  أخىليتك .رىي يمان يرى ما ال اإلألنه بعينى ٥.ِمن هذا العالمانتقاله 

السآتى إ..ماوى ليكعترفا بضعف إيمانى م.أن شَكلُّف .باتوالعق  الحواجزتخطى كّلي هبنى إيماناًت  راجياّ ِمنك ٍءى 
مستطاعؤمن للم.وع  صالتىليكإ  أرفعفى اسم يس. واثقاً فى وعدك قلتَ اي نقبْل :مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه.  
  

 :ى ِفك ذِلتجدا سرهالة أو غيس الرلك ِتاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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  ١٣ – ١٠: ١   إنجيل يوحنا                         ،         ١: ١رسالة بطرس الرسول الثانية  ١
 ٢١:٢١ & ٢٠: ١٧ & ٨ :١٦ & ٣١: ١٤ & ٢٨ :١٥ & ٢٩: ٩ & ٢٦ & ٨:١٠    ،    إنجيل متى١١ – ٥: ١٥إنجيل يوحنا  ٢
      ٤٠: ٤     ،     إنجيل مرقس  ٧: ١إلى تيموثاوس  الرسول الثانية ولس رسالة ب٣
    ٢١-١٦: ١ الرسول الثانية بطرسرسالة           ،      ٢٨  & ٢٥: ٣٧زامير سفر الم     ،         ٢٠: ٢٨ إنجيل متى ٤
      ٢٤-٢٣ :٩إنجيل مرقس      ، ٨-٦: ٤&  ١٢: ١إلى تيموثاوس  الرسول الثانية ولسرسالة ب     ، ٤٦ & ٤١: ٢٥إنجيل متى  ٥
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