
الر٨٥الة ـس  
 

آمتُتُنْنْآملذلك لل تك تك لذلكمتُتُم  
 

(Arabic - I believed, therefore I have spoken.) 
 

 تُتُ تكلم تكلم لذلك لذلكتُتُنْنْآمآم: موضوعه ومحديثنا الي.. عزيزى القارئ
 

ر وِمنسالة بول الثانيةولس الرسؤمنى كورنثوس األ إلى مصحاح الرابع نقرأ العدالثالثَد شر ع:  
  

 ١"ضاًضاً أي أي نتكلم نتكلم ولذلك ولذلكنن نؤِم نؤِمضاًضاً أي أيننحح نَ نَتُتُ تكلم تكلم لذلك لذلكنتُنتُكتوب آمكتوب آم الم المببسس ح حينهينهان عان ع اإليم اإليموحوحا را ر لنَ لنَإذإذفف""
 

 م قدجونينس المع م الغذاِءام تناول طععد وبVancouver..مدينة ون بج السِد أحِة لزيارماً يوذهبتُ 
عن الِخسئوُلالم دِةمة با الدينيلسجن دعوة إليهم لحضور االجتمِةاع بالقاعِة الخاصباالجتم اِتاعة هناك الديني.. 
وحضرب عضهم االجتماع..صالٍة وبعد لالجتماع الخاص بهمٍة افتتاحي قاد سئوُل الماع  عناالجتمالح فى اضرين 

 ازحولقد  ..نج الس ذلكة األولى لى لزيارِةر المِه هِذ وكانتْ..سيح المِدي السعجزاِت بإنجيل لوقا إلحدى مٍةاسرِد
  . على ذهن واع تدّلهتعليقاتكانتْ  و..داً جي فهماًناقشِةبدى فى الم ي إذ كانونينجس المدابى أحعجإ
 

 االِةفى نهاي جتمإعجابى بتُاع أبدي ذلكجين و السما قالهاع فى االجتم.متى قبلتَ: وسألته الر بي سوع 
؟خلصاًم.فص دِهنى بإجابِتمال أنه  يؤمنسيح بالم.ولكن م وأعجبنىا قاله ه و مجردِة تقدير لشخصيالم ٍداِحسيح كو 
 ذلك ن ِمتُعِما سم ِلتُ تألم.اناٍت أنشأوا دينم ِموذا وغيرِه لب كتقديرِهه له وتقدير..ةب الدينيذاِه الماِد رونِم

 وكأنّى .. تاريخيةاٍتبمعلوم البؤساء قول هؤالِءشو ع لح فى االجتماعناقشٍة من ِما دار لم أكثرمتُ وتأل..الشاب
قالحقيقية وهىسئول ال يدرى حاجتهم بالممِم أع رِد قصس صن.ي وأن أكثر ِمس وعنص عجزاٍتانع م..ي سهو وع 

   .ا كانم ِم شىءيكن  لمرِه وبغي شىٍء كّل كانالذى بِه
 

 االجتماع وجدتُ وبعد فرصة للحديث م عبعضهم عن عجزاٍت أنّهو سيح المانع مص هوف ..أكثر ِمن 
ط  بربم إبليسده هؤالء الذين قيعتقَ وي..طاة الخُالم ليخلص إلى العجاء ..ة األبدي للخالص والحياِة الوحيدالطريقُ

ة الخطيبهموجاء إلى تلك جون الس..ح توصيَل نحاوُلناًس م اٍتعلومعن حي ِداة السيالم سيح ومِهجزاِتعِهاليِم وتع.. 
ولكنإنّ على الدوام  لنذكرإذاه لم يكن ِمدفُ اله كالِمن الخطاِةنا خالص وب نيان المؤمنين ضتْاعم اتنا جهود

ة نا وقوة كالِم فاعلي تكون..سيح فى شخص المان وثقٍة إيمنأل قلوبنا ِمما ير مى قدعل أنّه ظلنالِح.. اءوقاتنا هبوأ
  ٢. اللسان يتكلم القلِب فضلِةن فم..امعين على الستأثيرِه

 

 إنر ا وبنَ فينَعمُلوح اهللا يا بقدر ما نسمبِهح له أن اا وبنَ فينَعمَل ي..ِم وكم نالم ات أحزنّروح اهللا ا ر
 ستْ ليقا بطرولنَ حناق م أذواء إرضلِةاوح وم..ةشريا البمتنَكنا لِحا بإستخداِم لنَه واستخداملهمعطلنا  إذ ع..افينَ

هىق اهللا طر..وع دم المبالحقِّةجاهر ِمفاً خو أنّن يناُل  الهاستحس انف.. شر البكلما ضفَعاننَ إيما ضفتْع 
 نَحن أيضاً نؤِمن  نَحن أيضاً نؤِمن .. المكتوب آمنتُ لذلك تكلمتُ المكتوب آمنتُ لذلك تكلمتُفإذ لنَا روح اإليمان عينه حسبفإذ لنَا روح اإليمان عينه حسب" :الرسول ولس ب يقوُل..اشهادتنَ

 .ولس؟ بهد الكالم الذى قصعا نو م ولكن.."ولذلك نتكلم أيضاًولذلك نتكلم أيضاً
 

  بكالم اهللابكالم اهللاون ون وكانوا يتكلموكانوا يتكلم": ارةح الرابع هذه العبصحاباألمال  األع سفر كاتبسجُل ي.... اهللا اهللاكالمكالم: : أوالًأوالً 
بمبمجاهرٍةاهرٍةج"..نفه ِمم ن ذلكأن سَل الركانوا يتكلم بكالم ِحون بكالم اهللا وليس ٍةكمة بشري..وبم اهرٍةجدون أو ٍف خو 
مراعاة الستحسان بشرى..وهذه العبار دتْة ورعن الر سل الذينكانوا فى ح إطالِققبَلف.. سب هم هددهم رؤساء 

ون س كانوا يتكلمب الحنوا ِم خرج أنهم بعد ولكنّ"وعوعسسا باسم يا باسم يعلمعلم وال ي وال يبأال ينطقا البتةبأال ينطقا البتة"  اليهودوخ والشيهنِةالكَ
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                    ،                      ١٣: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٤٥: ٦إنجيل لوقا ،      ٣٠: ٤أفسس رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى     ، ٣: ١إنجيل يوحنا       ،١٢: ٤ سفرأعمال الرسل ٢
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  وعوعسسوا باسم يوا باسم يتكلمتكلميي ال  ال ننأأم م وهوهصصووأأوهم ووهم ولدلد وج وجلََلسسا الرا الرووععودود" ..اعٍةشج ب بِهجاهرواو عليِههم  الذى أئتمنَبكالم اِهللا
ثمأأ  ثمطلقوهأأوو  ..ممطلقوهمما ها هم فذهبم فذهبوا فرحينِم ِموا فرحين نأأ  نممام المام المجع ألع ألمِِمجنهنهم حم حسبسبوا مأأستستوا مهلينأأ  هليننني هانوا ِمهانوا ِم ينأأ  نجل اس١."هِِهمِِمجل اس 
 

 ِةرفعم الذين رفضوا  وكّل..اطل الب وكالم الحقّ كالم..ام لهثالثَ ان الع نو فالكالم.... الحقّ الحقّكالمكالم: : ثانياثانيا 
المأس مىرسيح هباطٌل كالم ..وحين ي سماإلع نسانالحقّ كالم ويقبله يتح رِمر ناطل الكالم الب ..قاَللقد السي د 
المسيح :"وتعرفونوتعرفونالح قّقّ الحوالح قُقُ والحي ي ححرررركمكم"..وإذا تح رراإلنسان  التعليم ِمنة ابع اطل النَ البشريالفلسفة الب ِمن

والممنْع البشرارسص ة التى هى ِمنات التقليدي أصبحلقد ..الحاً لتعليم اآلخرين ص كتبب ِهول لتلميِذولس الرس 
وتيمالته األولى يقوُلثاوس فى ختام رس: "يا تيميا تيموثاوس احفظ الووثاوس احفظ الوديعديعة مة معرضاًرضاًعع ن ن  عالكالم الباطلاطلالكالم البالد الد نس ومخالفاِتخالفاِتنس وم  

  حيححيحالكالم الصالكالم الص  سك بصورِةسك بصورِةتمتم  "" : أيضاً وقاَل.."انانيميم اإل اإل جهِة جهِةنن زاغوا ِم زاغوا ِممم قو قو بِه بِهذ تظاهرذ تظاهرإإ  ىىب االسم الذب االسم الذالكاذالكاذ  العلمالعلم
  ٢."وعوعسسسيح يسيح يالمالم  ىى ف فىى الت التةِِةحبحبان والمان والميميم اإل اإلىى ف فىىنّنّ ِم ِمههمعتَمعتَ س سىىالذالذ

 

  تْتْنسكبنسكبر ار اشَشَ بنى الب بنى البنن ِم ِماالًاالًمم ج جععرر أب أبأنتَأنتَ": وعس يب الرلهى عن اإلىح الو يقوُل....ةِِة النعم النعمكالمكالم: : ثالثاًثالثاً 
النعالنعممة على شفتيكة على شفتيكلذلك لذلك باركك ويقوُل.."بِدبِد إلى اإل إلى اإل اُهللا اُهللا باركك لوقا  البشير عك ناربشخِصِه الم: "وكانوكانالجميع الجميع يشهد يشهد ون لهون له  

ويتعويتعجبون ِمون ِمجبنن  كلمكلمات النعات النعمةِِةمالخارج ِم ِمةِِة الخارج نا وللكنيسِة.."هِِه فِم فِمن س يقوُللتى فى أفسولس ب مفر  بِسالرسول لهالأعم 
 ٣."يسينيسينميع القدميع القد ج جعع م ماثاًاثاً مير مير وتعطيكم وتعطيكم تبنيكم تبنيكم أن أنةِِةالقادرالقادر  متِهمتِه نع نعةِِةلكلملكلم و وإخوتى ِهللاإخوتى ِهللا   يا ياكمكمعع استوِد استوِدآلنآلنواوا": الرسل

 

 المصالحِةالة و رس ه عن اهللا واإلنجيُلئ الخاطنسانة اإل الخطي لقد فصلتْ....ةِِةالحالحصص الم المو كالمو كالمهه: : رابعاًرابعاً 
  المصالحِةالمصالحِة  ةِِةمما خدا خدطانَطانَسيح وأعسيح وأعوع الموع المسس بي بيهِِها لنفِسا لنفِسالحنَالحنَ اهللا الذى ص اهللا الذى صنن ِم ِمالكّلالكّل":  كورنثوسلمؤمنى الرسوُل ولس بيقوُل

أىأىأن اَهللا اَهللا أن كان كان فى الم فى الم سيح مصالحاًصالحاًسيح مالع الع المهِِه لنفِس لنفِسالمغي غي ررح اسٍباسٍب حله له ممخطاي خطاي اهاهما ا  فينَ فينَعاًعاً وواِض وواِضمكلمِة  ةِِةكلمالحصِةالمالحصإذاً إذاً..الم نسع ى ى  نسع
كسكسفرفراء عاء عننالم الم سيح كأناَهللا اَهللاسيح كأن ي نَ نَ..ااظ بنَظ بنَعِِع ي طلبطلبع ع ن المن المسيح تصسيح تصالحالحوا موا معاِهللا اِهللاع ألنه ألنه ج ج علََلعالذى لم الذى لم ي ي عطِِط خَ خَرفْرفْعيطِِطة خَة خَيية ة ي
 ٤." فيِه فيِه اِهللا اِهللا بر بر نحن نحنصيرصيرا لنَا لنَجلنَجلنَألأل
  

  ..ببعع ص ص هذا الكالم هذا الكالمإنإن" :قائلين ب الراِء ورن ِم التالميِذنون ِم كثيرعجر  ....ةةياة األبديياة األبدي الح الحكالمكالم: : خامساًخامساً  
ممنيقِد يقِدن ررأن أن ي ي سسممععهقاَل."!!ه ي سلالثنَوع ىع شر: "ألعلكمألعلكمأنتم أيضاً أيضاً أنتم تريد تريد ونونأن تم أن تم ض؟؟واواض!!".فأجاب ِسه معانبطرس  :
"يااي  رربب..إلى م إلى م نننذه نذه بب.!.!  كالمكالمالحي اِةاِة الحياألبدي ِع ِعةِِة األبدي ندكندك..ونح ونح ننقد قد آم نّنّ آما وعا وعراافنَفنَر..أنك نتَنتَ أ أ أنكالم الم سيحسيحابن اِهللا اِهللا ابن الح الح ىى". 
 

 نتساءُلقد :م يمكنه ذا الذى نأن قال :جابة اإل.؟ بكالم اهللا يتكلمول ولس بسان ": الراإليم وحان فإذ لنَا راإليم وحفإذ لنَا ر
 انيموح اإل رسيح لهن بالمؤِممال .." نَحن أيضاً نؤِمن ولذلك نتكلم أيضاً نَحن أيضاً نؤِمن ولذلك نتكلم أيضاً..عينه حسب المكتوب آمنتُ لذلك تكلمتُعينه حسب المكتوب آمنتُ لذلك تكلمتُ

 أنا  أنا عترفُعترفُاس أاس أ النّ النّامام بى قد بى قدعترفُعترفُ ي ينن م مفكّلفكّل" :ب الرقاَل  فيِهسكن ي اِهللاوح ر ألن بكالم اِهللا يتكلم أنعينه وِمن واجبِه
 ٥."واِتواِتمم أبى الذى فى الس أبى الذى فى السامام قد قداًاً أنا أيض أنا أيضههاس أنكراس أنكر النّ النّامامنكرنى قدنكرنى قد ي ينن م م ولكن ولكن..واِتواِتمم أبى الذى فى الس أبى الذى فى السامام قد قد بِه بِهيضاًيضاًأأ

 

معلنين .. أن نتكلم ك وواجبى فواجب قد آمنتَأخى  فإن كنْتَ..مكتوب آمنتُ لذلك تكلمتُ ..ئ القارعزيزى 
ارِةاألخبمحب نة عارالس اهللا الع ِةجيب ..كثيريسمعواون لم . وافكيف يؤمنونعسمي لم إن ..إن الع ِمالم نولنَا ح 
يحتاجإلى أن ي سمعاِهللا كالم .الحقّ كالم .الِن كالم عِة .ِةمالحصالم كالم. كالماِة الحيِة األبدي..  

 

 وبليتكبحأخى الم تشترك الصالِةعى فى هذِه م  :أبانا السمأ.. اوىجِلألك شكرنع مالتى نقلتنى ِمتك  ن
الة  رسم أقدكى أعنّى ..ةبدياة أ وحيخالصاً ِمن خطاياى لى تَم قدأشكرك ألنّك .لمِة إلى نورك العجيِبالظ

وصاياك متمماً حسب  ألحيا ٍة ِمن روِحك وقوٍة ِمن لدِنككمتى إلى ِح حاج..رٍةاهج مبكّل عيدين للبالمصالحِة
شيئتكصالتىأ ..م ِم واثقاً .. فى اسم يسوعرفعناستج ابتك اي نتَ مدبقوِلوع قبْل: كي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 

 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدساع تلك الرمإن أردتَ س.. عزيزأخى القارئ ال
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  ٤١ – ٤٠: ٥ & ٣١ – ١٣: ٤ سفرأعمال الرسل ١
 ١٣: ١ تيموثاوسرسالة بولس الرسول الثانية إلى         ،    ٣٢: ٨ إنجيل يوحنا ٢
 ٣٢: ٢٠ سفرأعمال الرسل       ،        ٢٢: ٤قا إنجيل لو    ،             ٢: ٤٥ مزمور ٣
 ٦٨: ٦إنجيل يوحنا  ،       ١٨: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٤
 ٣٣: ١٠ إنجيل متى ٥
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