
٢٢٢سـالة لرا  
 

اِحداَهللا و أن أنتَ تؤِمناِحداَهللا و أن سناً..أنتَ تؤِمنسناً حضاً!! حأي اطينضاً والشَّيأي اطينوالشَّي   
 

(Arabic – You believe that there is one God. Good. Even the demons) 
 

   والشَّياطين أيضاً والشَّياطين أيضاً!! حسناً حسناً..أنتَ تؤِمن أن اَهللا واِحدأنتَ تؤِمن أن اَهللا واِحد :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :رشَ عع والتاِسرشَ عنن الثاِميددأ الع نقر الثاِنىاحح اإلصعقوب يالِةرسن وِم
 

.  اِنى إيمىاِلما أريك بأع وأنَماِلك أعانَك بدون إيمىأرِن .الم أعىا ِل وأنَان إيمتَ لكأنْ: ٌل يقوُل قاِئنلِك" 
 ١."رونِعنون ويقشَؤِم ياطين والشّي. تفعٌلناًس ح.داِح و اهللاََ أننتَ تؤِمأنْ
 

 ائُليتسب النّاس كَع ضفَيأن  بولس سيؤكِّوَلالر ى ِفدرس ِهالتيإلى ر ة وغَوميالطية أناإلنس اني تبرر 
ان باإليموليسبأع مالِة حين ى ِف.ةال الشّريعبرس يعقوبأنّ تأكيد هباألع مال يتبرراإلنس انان وحده ال باإليم. 

ويظنّونأن نَ هتنَاك اقضاً بينم كّلنعِلا ي ن ِمههام.ى ِف ولكناِق الوع ال يوجعلى اإلطالق تنَد اقض.والحقيقة أن ع  مد
فهم المىاِنعالم قصِودة فيمانه كلٌّ ِما كتبمتن هجنْ عذِله االك ٢.اسلتبجقيق وبالرل الدوبالتأم وع إلى آراء بض ع

ارسينالد منابقونَ س المفسِلرين اهللاِةكلم . نَستَخِلصقَقاِئ حه امِمة نجخَىا ِفله سم: 
 

 األولى إلى ِهالِت رسى ِفوُل الرسولس بهنْ عبر عرثِم فعاٌل مىان ح إيم األوُل....انانعع نو نوانان اإليم اإليمننإإ  ::أوالًأوالً 
ِه قوِلى ِفىالونيِكتسخَ منشْنشْ" :ؤمنيناطباً المكركّل حين ِم كّل حين ِم اَهللا اَهللاكر ْْْْننجه ةِِة جهج ميِعميِع جكمذاِك ذاِككم رينرينإي إي اكمىى ِف ِفاكمصلو نَنَاِتاِت صلوا متذكِّتذكِّا مرينبال  بال رين 

  نناناً ولِكاناً ولِك إيم إيمد أن لهد أن له أح أح قاَل قاَل إن إنىىوِتوِتا إخْا إخْة ية ينفعنفعا الما الممم" ص النّكذِل عقوبي الِةبرس هنْ عاءجو. "كمكماِناِنَل إيمَل إيمممععانقطاع انقطاع 
ليليسسله له أع أع ماٌلاٌلم". ثمأو ضحهكهك" :ِه بقوِلهذا اإليمذا اإليمانانأي أي ضاً إنضاً إنلم لم يكن يكن له له أع أع مماٌل ماٌل مي٣."هِِه ذاِت ذاِتىىتٌ ِفتٌ ِفي   
 

 أما النّوِمى الثاِنع ناإليم ان فهواإليم انالم أشَ ى الِذتُيتْارِه إليالة رسي و عقوبهواإليم انقِل العغَى ير 
ف .رثِمالمصم هاحبيتٌ راً موحيأنّع هح ىج سدياً وإيمانه رعتبت  ميان المباإليم عقوبالِة يخاٍل ِمبرسنو وِدج اٍةحي 

 .اطينان الشّيان كإيمهذا اإليم. نفتي الشَن ِمافٌر اعِتدرج مهإنّ.  األبديِةاِةي إلى الحاحبِهُل بصِص وال ي. فيِهروحيٍة
إنإيم انالشّي وِلاطين يى ِفدخَ قلوبهم وفاً ورباًع.وكلُّ م نؤِم يناَهللا أن  اِحوود ل لكنيسله ِهللاباالقة  عِداِح الو 
سيكونم صيرهه ونفس م الشّياطين صير. هواِل هك إنلم ؤِم يبخَن ِةب وِهريرالِصِه وتبقوع ممل الدسفوك على  الم

  ٤.ارر واألشْ الشّرنل عنفِصا ي بهة قوهمنح وياحبِهصريراً ِلالصاً وتب خَبه يى الِذهو اناإليمهذا ف .الصليب
 

 ن عيتحدثُ  الرسوُلبولس كان .... اإلنجيل اإلنجيلةَةَاراربشَبشَ  وا أنّه يكفيهم طاعة الشّريعِة ورفضواوا أنّه يكفيهم طاعة الشّريعِة ورفضوا زعم زعمممههضضععبب  ::ثانياًثانياً 
عنون مِمعي ن األعالم إ:  قاَلحينناإلنس انيتب ررباإليم ان وليسبأع مةال الشّريع. ألن األعنَاَلم انوع :ه عنَوو 
ثمروالنّان اإليم وى الثاِنع هواألع ال النّماتجة عنى الذاِت البر.  إنولسبعِظ يماإليم انم وضحاً عدفَ ِكماية أعال م

ِةالشّريعالم مة قبَلقداإليم ل امان بعسيح الِفلمى ِلاِئدلحول على الغُصفرريران والتب. ويعقوبي ِظعمنفس اإليم ان أى 
ان اإليمل امبعسيح الِفلموالِثىاِئد ار الِفمِةعليالتى تالزم اإليم إذا كَان انكَ .حيحاً صاني عقوبثُ يتحدع ناألع ال م

 انكَولِكن  الماألع وان اإليمنا عهمديِثح ى ِفانقتِف يعقوبيو ولسب امالهِك. وعس يان بالربإليما ثمار ىى ِهالِت
بولسِه بأقواِل يتجهإلى هؤالء الذين وا بشَ احتقراإلنجيل وةَار را أنّأوهيكفيه مة ال طاع٥.ِةشّريع 
  

لة شِك م.ةطيرلة خَشِك مجاِلعيإن بولس الرسوَل .. ..  اِهللا اِهللاامام أم أمممههررررا تبا تبهه أنّ أنّبحجِةبحجِةال ال مم على األع على األعاالتكاُلاالتكاُل: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ا  موح أنضو ب أعلنكذِل ِل.ريرلتب ِلقونِحستَال مم األعلك بِت نظر اِهللاى ِفمهوا أنّعقتنَ واهماِلم اتكلوا على أعاسأنَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                ،             ١٩ - ١٨ : ٢ رسالة يعقوب ١
  ٢١ – ١٦: ٢        ،        رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٢٨: ٣  & ١٧: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٢ :١ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ٣
    ٢٦ : ٢ رسالة يعقوب ٤
    ٢٤ : ٢ رسالة يعقوب ٥
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ِمِهاتكلوا علي نأع المم هتْا بلغَمقيم نظرِهىا ِفته ِه نظر النّاسى وِفم ىنظر اِهللاى ِفٍة بال قيم .يقوُل وكتب  "وأما ا وأم
اآلناآلنفقد فقد ظه ظه رربر اِهللا اِهللا بر بد بد ون الشّريعاِهللاون الشّريع اِهللاة بر ة برباإليم باإليم ان بيان بيسسوعوعالم كَ ."سيحسيح الماني عقوبعاِل يم شكلة خَجة أيضاًطير. 

اعترفوا بأنّاسلة أنَشِكم همؤِم ينونسيح لِك بالمنّهمال ي ريدالدليَل ون علىتقديم  هماِنإيمباألع مال المقبى اِهللاولة لد 
 ١. القلِبَلاِخان دود اإليمج و تثبتُى الِتِةحال الصاِلم األعِةميداً على أهشد م.ىان الحقيِقمي اإلر ثمى ِهىالِت

 

  راًاًابعابعر::   إن الصالصخَخَ  هِِه بقبوِل بقبوِلئئاِطاِطالخَالخَإن  المسيحسيحالم  يغُغُ  اُلاُلنَنَيفروو  اناًاناًفرتبوُل ....ريراًريراًتبسالر ولسب كَان ث عيتحدنرير  تب
اناإلنس أموأنّ. اِهللاام ب هالحقيِقان اإليمىو هووُل قبئاِطان الخَ اإلنسبللر ي سوعِصخْص شَخِل كمىكَإذا ف . لهان 

إيمانهقاً ِماِد صنأع قلبِهاقم  اُلينَس غفرالِعقاِبريراًاناً وتب اة ِمنونَج وض اناً ِلمحياٍة أبةدي . فاِحاَهللاإن القلوِبص  
يرفُعم كَن انإيم حقيقياًانه وم كَن انإيم انه فاً غَمزييحقيقر وكَ.ى اني ثُ عقوبيتحد ِهالِتبرسع امي عُلجؤِم المن 

 رين لآلخَنِهروتب  ِللنّاسى القلبان اإليمظهر ت الصاِلحةاُلماألعف. نؤِم مه بأنّ لهونهدشْ في. النّاسامأم رريتب ىالحقيق
   ٢.ان ال اإلنسون اَهللادجم ويةحاِلال الصم باألعان اإليمر ثمى النّاسر إذ ي. القلبَلاِخود دوجه مأنّ
 

 بع شَشُِهد ويرحُل السِمستع يانون كَى سيمعدٌل يج رنا عحدثنَ يناح الثاِمحل باألصس الرالمأعفر وِس 
ور  باألمرشِّب يوه وسدقوا فيلب ص أندع بن ولِك."ةظيم الع قوة اِهللاوهذا ه" : يقولونوه تابعان وكَ.ةرالساِم

الماِهللا بملكوِتِةختص وباس م يسوعالم سيح اعتمدوا رجاالً ونساء.وسيم ونأي ضاً نفسهآم نولم ا اعتمكَد انال ي زم
فيلبا . سولمرأى سيمأنّون هع بوضىِد أيسالر عل يوح القدطى الرس قدلبطر مسوحنّ ويا داِهرالً قاِئم: "أعأعطيىىاِناِنطي  

عك عك ك مك مضتضت ِف ِفلتكنلتكن" س بطر لهفقاَل. "سس القد القد يقبُل الروح يقبُل الروحىىدد ي يهِِهتُ عليتُ عليععضض و ونن م مىىضاً هذا السلطان حتى أضاً هذا السلطان حتى أا أيا أيأنَأنَ
ستقيماً ستقيماً  م مسس قلبك لي قلبك لير ألنر ألن هذا األم هذا األمىى ِف ِفةةعع نصيب وال قر نصيب وال قر لك لكسسليلي. . مماِهاِهرر بد بدةَ اِهللاةَ اِهللاهبهبوو م مىى تقتِن تقتِنأنأننتَ نتَ  ظنْ ظنْكك ألنّ ألنّالِكالِكلهلهلِِل

أمأمامفت فت.. اهللا اهللاام بِم ِمب نشَ شَن ررواطلب كواطلب إلى اِهللا إلى اِهللاك ع ع سسى أنغفَى أنغفَ يِف ي لك ِفر لك ألنِّر قلبك ألنِّكر قلبك ىىكرأر ِف أر ِفاك ىىاكم م ررارِة ِة ارالمالمررورب ٣."اط الظلماط الظلم ورب 
 

 مهنّإ  يقولونونكثير ....اطيناطين الشّي الشّيانان إيم إيملََلاِثاِثمم ي يانهانهإيمإيمسيح سيح لملم ِل ِلضضاِفاِفرروو  دِِداِحاِح الو الو باإللِه باإللِهننؤِمؤِميي من  من كلُّكلُّ:  :  اًاًسساِماِمخَخَ 
ؤِممنونبم ى أنّنَعهملي سلِحوا مدينؤِم ويباإللِهنون ولِك.داِح الو نلي سم ا يبِهرِة على ِصنحاِن إيمِمهم نأع اٍلم 

تمجِهى الِت اَهللاد ىثم روح القدس الر.خْ يدعونأنفس همبأع اٍلمنْ ِم تفوحهاِئا رةحى الذاِت البروالم صخْة الشّلحةصي. 
إ إنيمِص هؤالء تَانالةفهرس ي بأنّعقوب ه كإيمان الشّياطين.لقد ذكر وحنّ يا البشيرديثَ حالر بي سلهؤالء وع 
اليوِدهالذين ر فضقاَل���ْ�  .وهله م: لولوكنتم أأ   كنتمووالدإإ  الدبربراهيماهيملكنتم لكنتم تع تع ملونأأ  ملونععمإإ  اَلاَلمببرراهيماهيم . .ولكنكمولكنكماآلن اآلن تطلب تطلب ونأأ  وننن  
 فقالوا له ."بيكمبيكمأأ  اَلاَلممععأأ  ملونملون تع تعانتمانتم  ..اهيماهيمبربرإإ  ملهملهعع ي يهذا لمهذا لم  .. اهللا اهللانن ِم ِمههععمِِم س سىى الِذ الِذ بالحقِّ بالحقِّ كلمكم كلمكم قد قداناننسنسأأا ا نَنَأأ و وىىلوِنلوِنتقِتتقِت

  لِِل قب قبنن ِم ِمتُتُججرر خَ خَىىنِّنِّ أل ألىىنِِنونَونَبب تح تح لكنتم لكنتماكماكمببأأ   اُهللا اُهللاانان كَ كَلولو :وعس يم لهَلفقا.  اُهللاوه وداِح وبأا لنَ .ا زنَن ِم نولدا لمننَإ
   ٤."ملواملوا تع تعننأأ  ونون تريد تريدبيكمبيكمأأ  اتُاتُووهه وشَ وشَبليسبليسإإ  وو ه هبٍٍبأأ  نن ٍم ٍمنتمنتمأأ. . ىىسلٍنسلٍنررأأ   ذاك ذاك بْل بْلىى نفِس نفِسنن ِم ِم آِت آِت لم لمىىنِّنِّ أل أل..تُتُ وأتي وأتياِهللاِهللا

 

 إنإيم انالم رفِةعِة العقليإيم  انقلوِبى ِفنِشُئي أص داًابِهحدتر  خَووفاً ورعباً ألنم هصيرمه وم  صير
الوا نَلوا ويخُد ليمفتوحاً لهاَل ما زالص ماب الخَ بركوا أن وأدوا فيِهوقع ىطأ الِذاركوا الخَ إذا تد إال.الشّياطين

  بْلاؤهع وإد قولهزاِئ فهذا ج."الالمم أع أع له لهسس لي لينن ولك ولكانانٍد إيمٍد إيم ألح ألحانان كَ كَإنإن":  يقْل لمعقوب ي إن.ةمعاً بالنِّجانيالصاً مخَ
وافتعالهار باعتبأن الشّي ؤِماطين يِع ويقشَنونونر.و نَهاكقٌ فر بينبالقولبير تع : "إنكَ كَإن انانألح دد ألح" .والتعاآلخَبير ر: 
 ٥.ِد اِهللاجم ِلر يثِم أن ال بد القلِبى ِفىان الحقيق اإليمودجوألن  .ِهاِئعإد ن عفُختِل يِءىن الشّوفكَ ."حدحدإن قال أإن قال أ"
 

 كعلأِخى  أدالِةتشتَركالص ِعى ِفى ِتلكم  :اوىمانَا الستفاِضلة. .أبالم ِتكمأجل ِنع ِمن كأشكر. أشكرِمك ن 
 عاًاِدعاً خَاِم ال سكالً بكالِماِمعاً عاِم س أكونى كَةمع ِنى إلهىِنب ه.ىبيلس ونور ِلىرجِلاج ِلرو ِسك فهالِمكَجل أ

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: بقوِلكوعدتَ  يا من ى سيِدى ِلار فاستجب الب يسوعِفى اسمأرفع صالتى . ىنفِس
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى..  القارئ العزيزأخى
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          ٢١: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
  ٩: ٧ سفر المزامير ٢
  ٢٣: ٩ سفر أعمال الرسل ٣
  ٤٤ – ٣٩: ٨إنجيل يوحنا    ،    ١٩ : ٢رسالة يعقوب  ٤
     ١٤ – ١٣: ٧يل منى إنج  ،           ٩ – ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٥
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