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 بالواليات املتَّحدة األمريكيَّة قناة لوغوس
 (1) حلقات على اهلواء

 م6112أكتوبر 
 

 وما هو اإلميان؟ من هو املؤمن؟
د من خالل هذا السِّر، ابنًا هلل. ولكن قبل قبوله   يف الكنيسة املسيحيَّة، هو من يقتبل سّر املعموديَّة املقدَّس، ليوَل املؤمن
 ُيعلن إميان  يف ثالثة أفعال أساسيَّة: ة، علي  أنللمعموديَّ
  ف ههذا الفعهل   . وُيعهر  القهدووس  الثَّالوثمن  الثَّاينوهو خيتص باألقنوم “. االعتراف باملسيح”هو: الفعل األوَّل

 “.اخلضوع للمسيح” اسماألنطاكي ب الطَّقسويف  σύνταξις“ االحتاد باملسيح” اسمالبيزنطي ب الطَّقس يتورجي يفاللِّ
 اإلقرار باإلميان”هو:  الفعل الثَّاين“ ὁμολογία َّ(1)الُقُدس والرووحالثة أقانيم اآلب واالبن . وهو إقرار بالث. 
  الرَّسوليَّةاجلامعة  املقدَّسةالواحدة الوحيدة  الكنيسةبقيامة اجلسد، وب”الفعل الثَّالث هو: اإلميان“. 

وأن  قد تربَّر باإلميان باملسيح يسوع، بأن  ُأسلم من  فاملؤمن هو الذي يؤمن بأنَّ املسيح هو ابُن اهلل الظَّاهر يف اجلسد.•   
 .(6)أجل خطايانا، وُأقيم من ألجل تربيرنا

قهاالاًل:   اهلل. هلذا هتف لليهود غري املؤمنني أعلن نفس  بواسطة األعمال اليت عملها يف اجلسد أن  ابُنفاملسيح ل  اجملد قد 
فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا بأعمها  لكهي تعرفهوا     ،أعملها ولكن إن كنُتيب، تؤمنوا أعمل أعمال أيب فال  لسُت كنُت إن»

 .(3)«في  اآلب يفَّ وأنا أنَّ وتؤمنوا وتفهموا

 يقول البابا أثناسيوس الرَّسو  عن أعمال املسيح ل  اجملد:
ا يف احلال، ال فطرده األرواح الشريرة، وخروجه ة اهلل وكلمت .بل قوَّ إنسانامن يعملها ال ميكن أن يكون  نَّ]إ

بل عمل اهلل. ومن ذا الذي بعد أن رآه يشفي األمراض، اخلاضع هلا اجلنس البشهري،   إنسانميكن أن يكونا عمل 
 يمه م يسمعون، والُعرج ميشون، والصولُعص، وجعل ارَّر الُب؟ فقد طهَّإهلاوليس  إنسانان  ال يزال إيتجاسر ويقول 

أن يهر    إنسانن كل هذه كان ممكنًا ألبسط مرض وكل ضعف. ِم لَّالبشر ك بصرون، وبإمجال طرد من كلُِّي
 د لإلنسان ما نقص  منذ والدت ، ويفتح عيين األعمى منذ والدت ، وال يهدر  أنَّ الهوت . ألن  من ذا الذي يراه يُر

من رد لإلنسان ما كان ينقص  منذ  جدًا أنَّ طبيعة البشر كانت خاضعة ل ، وان  هو صانعها وبارالها. ألن  واضٌح
 .(4-6:12د الكلمة جتسو)[ رب ميالد البشر الطبيعي أيضاوالدت ، البد وان يكون 

والقدِّيس لوقا البشري يف سفر األعمال، مع القدِّيس بولس الرَّسول يف رساالل ، يشريان إىل أنَّ املعموديَّة املسيحيَّة ُتمهنح  
... ». فيقول القدِّيس بولس الرَّسول مثاًل: “معموديَّة املسيح”أو  “معموديَّة الرَّب يسوع” باسم الرَّب يسوع، داعني إياها

فالغسل الذي يتكلَّم الرَّسول عنه   . (11:2كورنثوس 1) “وبروح إهلنا باسم الرَّب يسوعبل تقدَّستم بل تربَّرمت  اغتسلتملكن 
. وهو حني يتكلَّم هنا عن الرَّب يسوع، والرووح الُقُدس، فهو ال يعين أهنا مل تكن أيضًا باسم اآلب. هنا، هو غسل املعموديَّة

                                                                            
حتت عنوان  إذ تضعهما منهما عن اآلخر، ني كلٍّيني املستقلَّاملسمَّين ختلط بني هَذ املعموديَّة،يف شرحها لطقس  القبطيَّة الطَّقسب ُتبعض ُك -1

 “.االعتراف باإلميان”واحد هو 
 4::6رومية  -6
 32، 31:11يوحنَّا  -3
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كم كلَّ ألنَّ»أمَّا أوضح نص كتايب يذكره القدِّيس بولس الرَّسول، مشريًا في  إىل أننا نقبل املعموديَّة باسم املسيح، فهو قول : 
 . (61:3)غالطية « يحالذين اعتمدمت باملسيح قد لبستم املس

 : فيقول السَّابق مباشرة النَّصعلى هذا  م(313-331)باسيليوس الكبري  ويعقِّب القدِّيس
 فاسهم ... املعموديَّهة  يف الكالم عن  الُقُدس والرووحكثريًا اسم اآلب  الرَّسولعندما أغفل  ال ينخدع أحٌد]

  .(4)[ املسيح هو اإلميان كلُّ

وأنَّ كل ما يف اخلليقة سواء اليت يف  باآلب واالبن والرووح الُقُدس، إلٍ  واحد يف ثالوث. أيضًا يؤمناملؤمن هو الذي و •
ألنَّ من  وب  ول  كل األشياء، وهي بإرادته  كاالنهة    السَّماء أو اليت على األرض، قد أوجدها اآلب باالبن يف الرووح الُقُدس.

أنت مستحق أيها الهرَّب أن تأخهذ اجملهد    ». (32:11رومية ) «ل  اجملد إىل األبد .ألنَّ من  وب  ول  كلُّ األشياء» وُخلقت.
 .(11:4رؤيا ) «والكرامة والقدرة، ألنك خلقت كل األشياء، وهي بإرادتك كاالنة وخلقت

الكنيسة، املسيح من داخل  وأن  قد ننال بر  بالكنيسة وبقيامة اجلسد، وحياة الدَّهر اآليت. أيضًا املؤمن هو الذي يؤمن •
اين يصري مسكنًا للهرووح  أي من أسرارها املقدَّسة، السيَّما أسرار املعموديَّة واملريون واإلفخارستيَّا. فباألول يولد ابنًا هلل، وبالثَّ

أجاب يسوع »ت يف املسيح، أي يف اآلب واالبن والرووح الُقُدس، ألن  حيث املسيح فهنا  الثَّالوث أيضًا الث يثُبالُقُدس، وبالثَّ
 . (63:14يوحنَّا ) «منزاًل نصنعوعنده  نأيت  أيب، وإلي  وقال ...: إن أحبين أحد حيفظ كالمي، وحيبو

م، وكهان ههو   6:2رسالة إىل اجملمع الثَّالث من جمامع إفريقيا يف سنة  (م6:2+ ) كربيانوس الشَّهيدلقد كتب القدِّيس 
 سالة اليت اعتربها اجملمع مبثابة قانون ل ، جاء فيها:ُأسُقفًا. وهي الرِّ 24راليس اجملمع، وقد حضره 

أن مينح آخر يف تعميهده غفهران    ،الكنيسةخطاياه وهو خارج  ر نفس  منكيف يستطيع من ال يقدر أن حيرِّ]
ة تشهد باحلقيقة. فعندما نسأل : أتؤمن باحليهاة األبديَّه   لالستنارةم األسئلة اليت ُتطرح على املتقدِّ بل إنَّ خطاياه؟

ا مل يكن للمبتهدعني  مغفرة اخلطايا ال ُتمنح إالَّ يف الكنيسة. وملَّ ومغفرة اخلطايا بواسطة الكنيسة املقدسة؟ نعين أنَّ
، املقهدَّس ب مبنح  مسحة املهريون  أن ُيمسح للرَّللمعتمد   البد مث إنَّ ... كنيسة، فيستحيل عليهم مغفرة اخلطايا

   [....الزَّيت س قدِّا الذي ليس ل  كنيسة وال مذبح، فال يستطيع أن ُيأمَّ نعمة املسيح،على وحصول  يف داخل  

املسيح قد أبطل املوت وأباده وأوقف فساده، كما يقول البابا  املؤمن هو الذي ال يهاب املوت، بل وحيتقره، حاسبًا أنَّ •
 .(:)أثناسيوس الرَّسو 

كل س ح ر، وتتالشى كل قوات العرافة، وتبطل كل امللهذات غهري    املؤمن هو الذي يؤمن أن  بعالمة الصَّليب، يبطل •
 . (2)املقدَّسة، وتتحول األنظار من األرض إىل السَّماء، كما يقول البابا أثناسيوس الرَّسو  أيضًا

يقدر أحد ليس أحد »فإن   املؤمن هو الذي خيضع حتت يدي اهلل، موقنًا أن  ليس بعقل  يصل إىل اهلل، بل بإعالن اهلل ل . •
ألن  إن كان العامل يف حكمة اهلل مل يعرف اهلل باحلكمة،  .(31:16كورنثهوس  1) «أن يقول إنَّ يسوع رب، إالَّ بالرووح الُقُدس

يا لعمق غىن اهلل وحكمت . ما أبعد أحكام  عهن  ». يقول الرَّسول بولس: (1)استحسن اهلل أن خيلص املؤمنني جبهالة الكرازة
الستقصاء. ألنَّ من عرف فكر الرَّب، أو من صار ل  مشريًا؟ أو من سبق فأعطاه فيكافأ؟ ألنَّ من  وبه   الفحص، وطرق  عن ا

 .(34، 33:11رومية ) «ول  كل األشياء. ل  اجملد إىل األبد. آمني

                                                                            
 62:16 ،الُقُدس الرووحالقدِّيس باسيليوس الكبري،  -4
 2:63جتسد الكلمة  -:
 6:31جتسد الكلمة  -2
 61:1كورنثوس 1 -1
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 يقول:  الُقُدس بالرووحعن عالقة اآلب باالبن  م(313-362) الرَّسو البابا أثناسيوس ففي حديث 
توجد مثل هذه املماثلة وهذه الوحدة يف الثَّالوث القدووس، فمن ميكن  أن يفصهل االبهن عهن اآلب أو    ]حيث أن  

الوث غري متماثلة فيما بينهها،  إنَّ أقانيم الثَّ :يفصل الرووح عن االبن، أو عن اآلب نفس ؟ ومن تصل ب  اجلرأة حىت يقول
فإن كان أحٌد أيضًا يسهأل   ؟غريب عن االبن الرووحن اآلب، أو أنَّ وخمتلفة يف الطَّبيعة، أو أنَّ االبن من جوهر غريب ع

ويبحث قاالاًل: كيف حينما يوجد الرووح فينا، ُيقال إنَّ االبن فينا؟ وحينما يكون االبن فينا، فكيف ُيقال إنَّ 
ن احلكيم، أو فليخربنها  فعلى هذا )الذي يسأل( أن يفصل أواًل الشوعاع عن النوور، أو يفصل احلكمة ع...  اآلب فينا؟

 ؟كيف تكون هذه األمور
   هؤالء مثل هذه األسهئلة عهن اهلل. ألنَّ  قو  أن يوجِّمن عدم التَّلكان باألوىل  ،فإن كان ال ميكن إمتام هذا

. والوقار التَّقو ة بل باإلميان. واستخدام العقل يلزم أن يكون بروح بإيضاحات كالميَّ الالَّهوتعلن لنا ال ُي التَّقليد
 «ةوالقهوَّ  الهرووح ال بكالم احلكمة، بل بربههان  »كما قال  املخلِّصبولس قد أذاع إجنيل صليب  الرَّسول ألنَّ
 .(2)[(4:6كورنثوس 1)

 :الالَّهوت، فيقولمن طريقة احلوار واملالججة يف شؤون  الرَّسو أثناسيوس  القدِّيسوكثريًا ما حذَّر 
طبيعة يقوم اآلب؟ مثل هذه  يتباحثون يف أين يكون اهلل، وكيف يكون اهلل، وبأيِّهؤالء الذين يناظرون و ]إنَّ

  خيرج على القانون من جيازف كذلك فإنَّ .باهللخيتص سان إالَّ جهالة فيما دينيَّة، ولن تزيد اإلن ساؤالت ُتعترب الالتَّ
 .(32:6األريوسييِّن  ضدَّ) يف فحص كيفيَّة والدة ابن اهلل[

 :م(313-331)باسيليوس الكبري  القدِّيسيقول و
... فإذا مل ترعو واخترت العناء، فسوف يسخر  ]ال جتري وراء فحص غري املفحوص، فأنت لن تبلغ كشف 

 .(3)... آمن فقط باملكتوب، وال جتري وراء ما مل ُيكتب لك[ منك، أو باحلري يبكون على جسارتك النَّاس
إن كنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهلل املعطاة   ألجلكم، أن  بإعالن »بولس بقول :  الرَّسولاآلن نستطيع أن نفهم ما يعني  

ف به  بنهو   ر مل ُيعرَّخ املسيح، الذي يف أجيال ُأ ... الذي حبسب  حينما تقرأون  تقدرون أن تفهموا دراييت بسرِّ رفين بالسِّعرَّ
 .(:-6:3)أفسس  «وحوأنبياال  بالرو القدِّيسنيسل  البشر كما قد أعلن اآلن لُر

، ولكن يظهل  ر عن  يف حدود ضعيفة، وهو إعالن قليب داخلي، ميكن للعقل أن يعبِّالُقُدس بالرووحهو  السِّرإعالن  ؛إذًا
، أو يسهتوعب  (11)؟اإلجنيل أن يسرب بالكامل سرَّ الي ومحىت  . فهل استطاع أحٌدسرًّا السِّرو مستورًا، ليظلَّ ااإلعالن إعالنًا خفيًّ

حد باملسيح له  اجملهد   نا نتَّ، أو يعقل أنَّ(16)والرووح؟ن  امليالد اجلديد من اهلل باملاء ُك ا، أو يدر  كليًّ(11)؟ملكوت اهلل سرِّ كلَّ
ر عن  والذي نعبِّ، أوَّاًليستوعب هذا؟ إن  اإلميان واإلميان القليب ا؟ فكيف ميكن للعقل أن اإلفخارستيَّ مأكواًل ومشروبًا يف سرِّ

  .ر كلماتنا عن  ال لتحتوي  كّلد، لتعبِّحمدَّقانوين ثانية يف شكل  بكلماتنا

. (61:3يوحنَّا ) «وأمَّا من يفعل احلق، فيقبل إىل النوور لكي تظهر أعمال  أهنا باهلل معمولة»املؤمن هو الذي يفعل احلق.  •
إذًا من يفعل احلق، أي يفعل أفعال املسيح، يقبهل إىل   (2:14يوحنَّا ) «احلقأنا هو »فإن كان املسيح ل  اجملد قال عن نفس : 

 النوور. لكي تظهر أعمال  أهنا ليست أعمال  هو بل هي مثرة إميان  باملسيح.
                                                                            

   61، 13:1 أثناسيوس عن الرووح الُقُدس،رساالل القدِّيس  -2
Cf. PG 26, 573.28-577.5 

 عظة ضدَّ الذين يقولون بافتراء، أننا نعبد ثالثة آهلة. -3
Adversus eus qui per calumniam dicunt dici a nobis trés deos, PG 31, 1493. 

   13:2انظر: أفسس  -11
   11:4نظر: مرقس ا -11
   3ص يوحنَّاانظر:  -16
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 وأودو أن أوضح هذه اجلزاليَّة.
الشياطني أنفسهم  إلطالق، ألنَّظري عن اهلل، فهو بالقطع ال يكفي للخالص، بل وال يفيد شيئًا على ااإلميان الفكري النَّ

ابع مهن  حديث  هو عن اإلميان النَّ العقالين من اإلميان، بل كلُّ النَّوعال يعرف هذا  املقدَّسفالكتاب . (13)ونيؤمنون ويقشعرو
املسيح  دالسيِّمن أعمال اهلل. فعندما سألت اجلموع  ، اإلميان الذي هو نفس  عمٌل(14)القلب وليس الفكر، اإلميان الذي ُيخترب

، 62:62 يوحنَّها )« بالذي هو أرسل  أن تؤمنوا ،هذا هو عمل اهلل»؟ أجاب قاالاًل: نعمل أعمال اهللقااللة ل : ماذا نفعل حىت 
قهرن الكتهاب   . وُياإجيايب، وليس مفهومًا نظريًّ وعمٌل . فاإلميان هنا فعٌل(:1). هذا هو اإلميان العامل، واإلميان بعمل اهلل(63

نا يسهوع  تكم، وصرب رجاالكم، ربِّ، وتعب حمبَّعمل إميانكمرين بال انقطاع متذكِّ» كقول : داالمًا بني اإلميان والعمل املقدَّس
رب وانتظار جاء يف املسيح يكون بالصَّ، والرَّاحملبَّةعبري عنها بتعب املسيح يكون التَّ حمبَّة هنا أنَّ واضٌح. (3:1تسالونيكي 1)« املسيح
 .(2:3)تهيطس  « لكي يهتم الذين آمنوا باهلل أن ميارسوا أعمااًل حسنة» ،ن باملسيح يكون بالعمل بوصايا املسيح، واإلمياالرَّب

 .(12)هم باألعمال ينكرون ة(، ولكنَّهم يعرفون اهلل )معرفة عقليَّعلى الذين يعترفون بأنَّ الرَّسولبولس  القدِّيسويعتب 

عم. ها تدحض ههذا الهزَّ  كلُّ الرِّسالةباهلل فحسب؟  اانًا عقليًّتعين إمي الرَّسوليعقوب  القدِّيسعند “ اإلميان”هل كلمة و
تشههد له  األعمهال     ال يرتاب وال حيايب، إمياٌن ى، إمياٌن، ُيخترب فيتزكَّحيو هو إمياٌن الرَّسوليعقوب  القدِّيس فاإلميان عند

ات ات وأخالقيَّه لهت إىل سهلوكيَّ  ذاهتا، وإالَّ حتوَّ ال يف حدِّلإلميان باملسيح وليس األعم هي مثرٌةه ل . فاألعمال عندوتكمِّ
 يشتر  فيها اجلميع. ،راقية اجتماعيَّة

   نهوعٌ أنَّ حمسوٌب نفس  القول. واملسيح ووفقًا لدعوت إىل فعل حبسب وصايا  يفضي قليٌب هو فكٌر ،اإلميان يف كامل معناه
يسوع شهاكرين   الرَّبباسم  لَّما عملتم بقول أو فعل، فاعملوا الُك وكلُّ» للمسيح بالقول، هي فعل إميان هادةمن األعمال، فالشَّ

 .(11:3)كولوسي « اهلل اآلب ب 

م الكهر  فكيهف   ، ولكن إن مل تسع لتحصل على هذا الدٌَّدخطيئة، هذا جيِّ ص من كلِّدم املسيح وحده خيلِّ أنت تؤمن أنَّ
صك مبعزل عن الكنيسة؟ وهل تسهتطيع أن  كاالن على املذبح يف الكنيسة، فهل يستطيع إميانك بدم املسيح أن خيلِّاملسيح  ص؟ دُمختُل

ك إن ألنَّه » قليٌب فعٌلة، بل نظريَّ تقترب إىل املذبح يف الكنيسة قبل أن تولد من ر ِحمها؟ إذًا اإلميان بدم املسيح للخالص ليس فكرًة
 ويف املقابل كهلُّ  .(3:11)رومية « اهلل أقام  من األموات خ َلْصت  )وليس بعقلك( أنَّبقلبك  وآمنَتب يسوع بفمك بالرَّ اعترفت 

 ة بدون إميان قليب، ال تفيده أعمال  هذه شيئًا.ناول من األسرار اإلهليَّم إىل املذبح للتَّمن اعتمد للمسيح، وتقدَّ

ثمر فعاًل، ال ينفصل قهط عنه ،   فاإلميان ُي .إىل اهلل، ودميومة احلياة في  الطَّريقاإلميان تنبع من كون  بداية  أمهيَّة أي أنَّ
 ،جرة حياهتها صارة هي دم املسيح الذي يضمن للشَّمرة هي عمل اإلميان، والُعوالثَّ ،جرة هي اإلميانالشَّ .جرةمرة يف الشَّكالثَّ
ر باإلميان بيسوع البار )الذي تربَّ أمَّا» (11)على اإلميان مبينٌّ هامرة نضوجها وحالوهتا. فإن كان تدبري اهلل حلياة اإلنسان كلِّوللثَّ

اجلههاد   قد جاهدُت»إميان  ذات  عمُل هو يف حدِّ النِّهاية،حفظ هذا اإلميان حىت  ، إالَّ أنَّ(11:1)رومية « املسيح( فباإلميان حييا
 .(1:4تيموثاوس  6)« اإلميان عي، حفظُتالسَّ احلسن، أكملُت

 ص.خلِّإميان مبعزل عن الكنيسة ال ُي مها تعبريا اإلميان، وكلُّ واملعموديَّة التَّوبة
يف  مهىت جئهت    اذكهرين يهاربو  »ت ، ومثرة إميان  كانت هي صالت  لوهيَّأاليمني قاده إىل املسيح معترفًا ب اللِّصإميان 
أؤمن يا »، أجاب  قاالاًل: «أتؤمن بابن اهلل؟»واحدًا قاالاًل:  الرَّبوعندما سأل ذاهتا فعل إميان.  الة يف حدِّ. فالصَّ«ملكوتك
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: 
 وما هو اإلميان؟ من هو املؤمن؟

ههنها مل   لو كنت  سيِّديا »ب . اإلميان يف بدايت  هو يف قول مرثا للرَّ«سجد ل »ترجم إميان  إىل عمل عندما  مثَّ، «سيِّد
 . «؟ترين جمد اهلل إن آمنِت ِكل لأمل أُق»هلا:  الرَّبفقد صار يف قول  ،ا اإلميان يف نضوج  واكتمال ، أمَّ«ت أخيمُي

 «... د جههاد اإلميهان احَلس هن   جاِه»بولس  الرَّسولنا أن نفهم قول فإزاء الفصل بني اإلميان واألعمال، ال ميكُن
من داخل اإلميان، وليس جهادًا  هو جهاٌد الرَّسولم عن  اجلهاد الذي يتكلَّ ، فهذا مستحيل طبعًا، ألنَّ(16:2تيموثاوس 1)

 مفصواًل عن .

أمل »يقهول:   الرَّسوليعقوب  والقدِّيس .(2:3)غالطية « اإبراهيم باهلل ُفحسب ل  برًّ آمن : »الرَّسولبولس  يقول القدِّيس
سولني؟ حاشها،  ل الرَّ. فهل هنا  تناقض بني قو(61:6)يعقوب « ؟م اسحق ابن  على املذبحر إبراهيم أبونا باألعمال إذ قدَّيتربَّ

 قليبٌّ   إمياٌنره ال خنطئ القول، عاملني أنَّاإلميان قد برَّ لنا أنَّفإن ُق .فال ميكننا أن نعزل إميان إبراهيم عن عمل  الذي أظهر إميان 
ابع مهن اإلميهان.   لنَّه م عن عمل اإلميان، أي العمل ارت ، نوقن أننا نتكلَّاألعمال قد برَّ إنَّلنا وإن ُق .د بفعل وعملتأكَّ حيٌّ

 رهم، أم تدينهم دينونة على دينونتهم؟  نعاء هذه تربِّموا أوالدهم ضحايا لآلهلة، فهل جرميتهم الشَّقدَّ التَّاريخعلى مد   فكثريون

...« أبديَّهة  من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فل  حيهاة   احلق احلق أقول لكم إنَّ»املسيح لليهود:  يقول السيِّد
لها، هذه األعمال بعينها األعمال اليت أعطاين اآلب ألكمِّ»فسَّر هلم كيف يؤمنون باآلب الذي أرسل  قاالاًل:  مثَّ، (::64 يوحنَّا)

. فهل بعد ذلك ميكننا أن نفصل اإلميهان عهن األعمهال،    (::32 يوحنَّا)« اآلب قد أرسلين اليت أنا أعملها هي تشهد   أنَّ
 .كقول بطرس الرَّسول (1::بطرس 6)« موا يف إميانكم فضيلةقدِّ»مبعزل عن اآلخر؟ إذًا  منهما ث عن كل ٍّونتحدَّ

 يقول أنا خاطئ؟ جيب أالَّ  هل املؤمن -
إن كنتم عميانًا مل تكن لكم خطيئهة،  »جيب أن يقول أنا خاطئ ولكنَّين حمتمي يف بر املسيح وغفران . الرَّب يقول: بل 
رنا باإلميان، فإذ قد تربَّ». ولكن يف ذات الوقت يقول الرَّسول: (41:3يوحنَّا ) «فخطيئتكم باقيةتقولون إننا نبصر اآلن  ولكن

 .(::1رومية ) «لنا سالم مع اهلل، بربنا يسوع املسيح

 املؤمن أن يقول أنا رايح السَّماء؟ أم هذا تكبور؟يستطيع هل  -
  لنا الرَّب طريقًا حيًا حديثًا، حني اجتاز الرَّب هذا الطَّريهق جبسهده   يقول أنا رايح السَّماء، ألنَّ الطَّريق إليها قد كرَّس

ولكن يف ذات الوقهت،   منا عن  منذ قليل.نا في . ليس من أعمال كي ال يفتخر أحد، بل باإلميان الذي تكلَّالذي حيملنا كلُّ
 .(16:6فيليب ) «موا خالصكم خبوف ورعدةمتِّ»نضع أمام أعيننا قول الرَّسول: 

 

  


