
 ٢٦٩سـالة لرا
 

  اإليمـان الِذى ال يفنَىاإليمـان الِذى ال يفنَى
 

(Arabic – Your faith should not fail.) 
 

  اإليمـان الِذى ال يفنَىاإليمـان الِذى ال يفنَى :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 أإنجيل لوقا وِمننَقر اح الثاِنى والِعشْرينحاألص ددالعاِدى والثالثينن الحالثاِنىو يالثالثين   : 
 

ى ى يفنَيفنَ   ال الىىكَكَ ِل ِل..كك أجِل أجِلنن ِم ِمتُتُى طلبى طلب ولكنِّ ولكنِّ..طِةطِةنْنْالِحالِح كَ كَبلكمبلكمررغَغَ ي يىى كَ كَ طلبكم طلبكمطانطانييذا الشّذا الشّوو ه ه..انانععمم ِس ِسانانععممسِِس: : بب الر الروقاَلوقاَل"
إيمإيمانكوأنتَ وأنتَ..انك متى ر متى ر جعتَتَجعثب إخْ إخْتْتْ ثب ووتك١."تك 

 

 لماُهللاخلقْ ي الع المكَ ليترهد ون ابٍطضلي الغَ  وفقَمَلعى ِمض الِذرخَِه أجِلن بْل.لقه ه والم منيهاِه السر 
 امرج األتْارا د م وإال.عاِسن الشّ الكوكى ذِلِف ٍةبير وكٍَةغير صكلِّل حاِفظ هو المدبر وال.امنَ وال يسعنْى ال يالِذ
السمفالِكى أة ِفاويا بِتهلكقِة الدالع ِةجيبوِم .لةذِه المنأولى نَاٍب ب حنشَ البر لقنَ خَإذ أنّها على صِهِتور.لم ا اُهللاقنَخِل ي 
نّ ولِك.اأننَا وشَنَكَليترهه و ربدالمورنَ ألما صا وكَغيرهابيره.ا كَ وإال ملنَان ا وجودض على األر.نَ ِع تخلتْ لوايته 

ى  الِتِهِتكم وبِحِهِتر قدِةظم وبع.اركالى وتب تعِهوِدج بونؤِم ي إال أنءر المعسي  وال.ني ع طرفِة أوظٍةلح ِلا ولوبنَ
يعجالِفز كرشَ البرىع نإد اِكرم دااه.كَ وأحامى  الِته"مما أبا أبععددهها عن الفَن الفَا عححص وطرص وطرقهقهع ع نناالستقص ٢."اِءاِء االستقص  
 

 انَدع و ولقد.انَ علياهغَبأسى  الِتِهاِت وهبإنّه كَساِئر عطايا اِهللا. هم اسكار تبِهِن لدنة ِم هبو هان االيمنإ 
ِهِتبكلمأنّقِةاِد الص هلن نّ يتخلى عا أوإذ قاَل  .اكنَ يتر" ووهااه  عكمأنَا معكمكّل كّلأنَا م األي امام األيإلى انقض اِءاِء إلى انقضالد الد هرره". إنّهم حتى ا نَع

 لوقا ُلجس وي.ى الثاِنِهجيِئى م ِفاِبح على الس نلقاهأو. ضا على األرنَ أنفاستْ إذا انتهاهمى سنين ِفؤِم المنح نَلقاهنَ
البباألنجيلِهى إ ِفشير صشْى والِعاح الثاِنحرينديثاً حه اًامد ارب ينالر بي سووع بطرسوذِل.ِهد تالميِذ أح ِفك ى يم و

  ٣. بصلبِهتْى انتهالِت ِةانيوم الرلطِة والسوِده اليِةماكَحل مي قبحص الِفعيِد
 

 سطر لبوعس يب الر بِهه تفوالنع إو ه.سطر وبوعس يب الرنيب ار دى الِذديِث الحك ذِلونمض مانكَ 
أربِهاد الر حيل الشّفَشْ كَب يطان أمامهم.حتى يكونوا على ب ٍةنَيع نم ا يدبرهله إذ قاَل.م : "انعِسم انعِسمانعِسم انعذا ..ِسموذا  هوه 

كَى طلبكم طانالشّيكَى طلبكم طانكَالِحنْطِةالشّي بلكمغَركَالِحنْطِة ي بلكمغَري ..انكال يفنَى إيم ِلكَى أجِلك تُ ِمنولكنِّى طلب انكال يفنَى إيم ِلكَى أجِلك تُ ِمنتْ .. ولكنِّى طلبتَ ثبجعتْ  وأنتَ متى رتَ ثبجعوأنتَ متى ر 
تكإخْوتكفقاَل."إخْو ِس له معان: "يااي  رربإنِّ إنِّ..ب ى مسِتسِتى معدعدأن أن أم ضِِض أمىىم م عكعكحتى إلى الس حتى إلى الس ججن وإلى المن وإلى المووع فقاَل."تِِتوساقوُلاقوُل":  ي  

لكلكي اا ي  ببطرطرسال الس   ييصيحصيحالديك الديك الي الي وومم..قب لََل قبأن تنِك تنِك أن رثالثَ ثالثَر م م رأنّ أنّاٍتاٍتر ككتع ٤."ىىرفِنرفِن تع  
 

ى ذِلل ِفوبالتأمكىالِذ ديث الحد ار بينالر بي سوعوب طرنالِحس اِف نَ ثالثةوراًظ أمة ِلعحنَاِتيِةا الروحي: 
 

 أوالًالًأو : :حاجتنَاجتنَحا إلى القوةِِةا إلى القوالع الع لويلِِل.. .. ةِِةلويترفعنَنَترفعا على الدا على الدوِلهذا ....امامو ضنَ طبيعِتِفعشَا البالب ف.ةريم ِمغْرنالن  إع
السِديالم سيحلب طرسأن نَ هاكم ؤامراكَة حا الشّهيِضطان دإال أنّ.ه افَل تغَهذيرن  عالتح ستهيناًمبع ماِتل قو 

ةالظلم.بالخَستهيناً م م الِذصى هو "كأسدٍٍدكأسز اِئاِئ زر ير يجوُلوُلجم ساًساًلتِملتِم مم م نني بتِلبتِل يععههه ه وو".ور احب طرس يبرزع ِهِتالض 
الً قاِئِةعيفَالض :"با ريبا رت. . يون وإلى المجحتى إلى الس عكم ِضىأم أن سِتعدتإنِّى مون وإلى المجحتى إلى الس عكم ِضىأم أن سِتعدكَ."إنِّى م انب طرسِفصاًخِل م ِهاِلى أقو 
  .تون وإلى المجلى الس إوعسي عى مِضم ي أنهادد استعلنعأ قِةتدِف مٍةاشَي جفَاِطو وبع.ب الربِح ي قلٍبن ِمِةابعالنّ
 

 ا كَماني درى بطرأنّ سهلم حقاً يكن فاالسِت.داًستِع م عدادِفاِط العيكِف  الىى دونٍة قوِمٍةعينَ م نالر ب 
 متى جله وسِهتالميِذ ِلوعس يب الرها أعلنَ مبسح "تارينتارينخْخْ الم المنن أمكَ أمكَولوولوحتى يِضلُّ حتى يِضلُّ " .داًهألو جي  الدو عِةهاجومِل

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،       ٣٢ – ٣١ : ٢٢ إنجيل لوقا ١
  ٣٣: ١١  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية                       ،       ٣: ١٢١ سفر المزامير ٢
    ٢٠ – ١٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى                          ،        ٢٠: ٢٨ إنجيل متى ٣
  ٩ – ٨: ٥الثانية س الرسول  رسالة بطر                       ،   ٣٤ – ٣٣: ٢٢ إنجيل لوقا ٤
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ب ِهشير بإنجيِلالباألصحشْابع والِعاح الررين.كان الر بأع لمببطر سِم أكثر ا كَمانب طرسي أو.ِهى نفِس ِفظن ليس 
ازاًامتيم ا بعدهامتي ازأن نَبيب حا الربي سوعي ؟انَا على حقيقِترفنَع.وي رفُعم دِهى حيِنِفو .انَاِتى إمكانيي سرع 

ل  قبسبطرة ِلة اإللهياينَ الِعتْتب رلقد. ودا اللدنَِمص خَىد ينيقوع بوالوأع ايوالضأ فشللا ِلنَعدي  وال.انَنقاِذا وإنَدِتنجِل
ِهقوِطسإلنقاِذِه سيلة و. "فجفجاءاءب ب طرطرسسإلى الر إلى الر ببب اكياًاكياً بب كَكَ باءاءم على عكس ."راًراً م ما حِلثَد يوذا اإلهخَسروِطيى  الِذى
  ١.ِهاِتانيكَى إم بأقصاهاِم بإتمارعس ي بْلِهطِتخُاز نجى إى ِفانَتوي  ال فإبليسذرنتح ِل."هه نفس نفسقَقَنَنَشَشَ"
 

 إبليس إن يلعبد ورالِذه ى بدأهإنّ. اُهللااذ خلقنَنْ م هشتِك المنَى عليا أمالفِتا ب اِهللااماع اِءروالكَِذبِِ والِخد 
 .أسينَ ِلرىشَا البفنَعضا ونَطاءا وأخْنَص نقاِئظهريا لرنَاِئم ضماا أمنَى عليشتِكي .اتريغْمال ام أمانَِفعالل ضاستغْبو
لعدم قدا على تنفيِذنَِترايا اِهللا وصوالع مل حسبِهشيئِت م.لقد الشَ طلب يطانأن غَ يتالميذبَلر الر نطِة كالِحب.أى  
يظهرع دمإم ِتكانيلوقوِف ِلهمم عالر ثنَأ باءالم اكَحخَ والصلِبِةم اصة بسطر .مأنّع ه الرالِمُلج قدامالج رىء 

  ككنّنّأأا ا فنَفنَررنّا وعنّا وع آم آم قد قدننححونَونَ  ككددنْنْ ِع ِعةِِةديديبب األ األاِةاِةيي الح الحالمالمكَكَ. . ؟؟ببذهذه نَ نَننلى ملى مإإ  ..ببا را ريي": الًَ قاِئهانَ إيمب الرام أملنى أعالِذ
 ٢.انهى إيمفنَي  الىكَ ِلِه أجِلن ِم طلبه أنّ.ةاص خَسطر ولبِهتالميِذ ِل أعلنب الرن ولِك."ىى الح الح اِهللا اِهللانن اب ابسيحسيح الم المأنتَأنتَ

 

 عزعليتز ة الملتهبهماهه سجو يكذِلِلن ؤِملم ِل يكيد إبليسإن .... الشك الشكوو ه ه إبليس إبليسههههوجوجم يم يهه س سطرطر أخْ أخْإنإن: : ثانياًثانياً 
ؤِمالمنوي صابى  ِف بالشكوِفال اِهللاأقو ى وذِل ِل.ِهوِدعيقوُلك ب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رس ىِنؤِمإلى مأفس اا" :سلبسوا وا لبس
  ى بِهى بِه الِذ الِذانان اإليم اإليمسس تر تر الكلِّ الكلِّقَقَ فو فولينليناِماِمحح" : يقوُل ثم."سس إبلي إبليايِدايِد مكَ مكَددتوا ِضتوا ِض تثب تثبوا أنوا أنرر تقِد تقِدىىكَكَل ِلل ِلاِماِم الكَ الكَ اِهللا اِهللاالحالحسِِس
 سطرة باج حتْانَ كَ  لقد.ان اإليمسا إال ترئهطِفي رير ال الشِّامه ِس إن."ةِِةلتهبلتهبرير المرير الم الشِّ الشِّامامههئوا ِسئوا ِس تطِف تطِف أن أنونونررتقِدتقِد
المةاس.اجتنَ وحكًضاًا أي ؤِممة نينِه هِذخَاصام األي.ال إلى  ِهىال ِةقوكَ ِلِةعينَميفنَ  الىااننَى إيم.إ إن بليسنتِظ ير 

الِتظِةاللح ى فيهخُا يورولِك. ااننَ إيمنَ ِلنطمئنفلي انَ عليس رنَ إال أنفعأع ننَيا إلى الربعلى الد امو.ألن ع ننَوى أِتا ي
 ٣."ان األخيران األخيرممى الزى الز ِف ِفعلنعلن ي ي أن أندٍّدٍّتعتعسسالص مالص مخَخَان ِلان ِل بإيم بإيمونونوسوسررحح م م اِهللا اِهللاةِِةبقوبقو" نح فنَ. ب الرِدنْ ِعنِم
 

 و ه بْل.بسحا ونَصخِلا وم فادينَو هسيح الموعسا ينَب رس لي....ححاِلاِلا الصا الصاعينَاعينَ ر روو ه هوعوعسس ي يببالرالر: : ثاًثاًثاِلثاِل 
اعينَراِلا الصكَ.ح ماا جءا األوحنّ بإنجيل يصحاِشاح العخِِخ":  قاَلر فلقدراِفاِفرى تسى تسممععص فأنَ فأنَ..ىىوِتوِت ص ا أعا أعرفهرفها فتتبا فتتبعىىنِِنع..  

   الكلِّ الكلِّنن ِم ِمظمظم أع أعوو ه ه..اااهاهى إيى إيطاِنطاِنععى أى أ أبى الِذ أبى الِذ..ىىدِِد ي ينن ِم ِمددا أحا أحطفهطفهخْخْيي   وال وال..دِِد إلى األب إلى األبكك تهِل تهِل ولن ولن..ةةديدياة أباة أبييا حا حطيهطيها أعا أعوأنَوأنَ
  إلى اآلِبطلب ي"اانَنَشفيعشفيع" :وهَ وعس يبالر ى أننسال نَو. "دداِحاِح و وا واآلبا واآلب أنَ أنَ.. أبى أبىدِِد ي ينن ِم ِمطفَطفَخْخْ ي ي أن أنددحح أ أرريقِديقِد  والوال
  ٤."هِِهمِِم أجل اس أجل اسننمِِم" ل البرب إلى سانَ نفوسدر وي.ى الطريقا ِفنَا إذا تعثرنَرفعا ويدينَ بأيكِسم وي.اطأنَا إذا أخْنَ أجِلنِم
 

  صصخِلخِل ي ي أن أنرر يقِد يقِد ثم ثمننفِمفِم" :وعس يب الرن عفرِه ِسنابع ِماح السحص باألينانير العب إلىالِةسالر باِت كَقاَل 
أيضاًضاًأيإلى التم إلى التم ام الذينام الذيني ي تقدتقدممونإلى اِهللا إلى اِهللا بِه بِهون إذ ه إذ ه ووح ح ىى كلِّى كلِّ ِف ِفىحين حين لي شْشْ ليفعفعفيهم كَ." فيهم انام تيازب طرأنّ سهغْ رمم ا وقع 

  تَتَوأنْوأنْ":  له إذ قاَلب الرهعج شَلقدو .ة وقوناًو وعاناًفر غُدج وكذِلِل. عيداً بهنْ عب يذه لم.ب الرن ِم قريباًان كَفيِه
متى رمتى رجعتَتَجعثب إخْ إخْتْتْ ثب ووتكأو ."تكليسجيباً عأن الر بغْ رما ا فينَ منْيظرنَ إليا ليِمس ناِق وإلى ا بْلرنَاِضع ح ا ميمكنه 

أني و .ا وبنَا فينَمَلعيا إلىلنَِخدِناِب رح عِهِتمور حِمِهِتم نأو سع أبووال. اابه يا ِلكنَترأأس ليوالرجوع إلى الو٥.اِءر  
 

 أدعى ِل أِخوكم كقلب ِركاً شتترفعى ِفىِعم ِتلك الِةالص :انَأبا الساومى.. أشكرِمك نأجل م بِتحكجيبِة الع .
فلقدأع ى ِنتطيأنأتقد مإلى ع ش ِنرمِتعِفقٍة ِثبكلِّ ك ى رمِتحإليى آِتذا ِل. كتكنكَِسراً مِضعاً م .ى غَِنفاً بأنّرعتمي ر

م الطاِهحقاق اسِتىى ِفِن ولكنّ.ىى ذاِتِف قٌستِحمالد على صليِبى عنِّسفوِكر الم الج غُ أسأُلثِةلج خَ ِلاناًفرطاياى 
أرفع . جِدكمى ِلِدمِناستخْو ىِسلِنرأ هأنذا .ىبى راِن إيمزد .كوِح رِةى بقوِن تؤيدأن اجياًر .ى أثاِمن ِموتطهيراً
 . يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن :  من قلتَا ي.ىِدي سكابِتن استجقاً ِم واِث.ار الب يسوع اسمى ِفصالِتى

 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِة الرإن أردتَ سماع ِتلك.. يز القارئ العزىأِخ  
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   ١٦: ١ سفر أعمال الرسل    ،٦٢: ٢٢  إنجيل لوقا  ، ٢٢: ٦٠سفر إشَعياء ،    ٥ – ٣: ٢٧  & ٧٥: ٢٦  &٢٤: ٢٤  إنجيل متى١
     ٦٩ – ٦٨: ٦ إنجيل يوحنا ٢
                            ٥: ١ى  ،  رسالة بطرس الرسول األول       ٢ - ١: ١٢١سفر المزامير ،    ١٦& ١١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ٣: ٢٣سفر المزامير   ،  ١: ٢ الرسول األولى  رسالة يوحنا             ،               ٣٠ – ٢٧: ١٠ إنجيل يوحنا ٤
   ٢٥: ٧  الرسالة إلى العبرانيين ٥
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