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القس كریس سیكس

سننظر الیوم في السؤال 31 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. ستكون إجابة السؤال 31 مألوفة لك. سأقرأ السؤال ، وسنقرأ معًا قانون إیمان الرسول بلغاتنا. ستجد

العقیدة في لغتك في دلیل العبادة. ابحث عن ھذا الرمز في دلیل العبادة. 

السؤال 31: ماذا نؤمن با��يمان الحقيقي؟

نؤمن با� ا��ب القدير ، صانع السماوات وا��رض.

وفي يسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي ُحبل به بالروح القدس ،

ُوِلَد من العذراء مريم ، وعانى في عهد بي��طس البنطي ، وصلب ومات ودفن.

نزل إلى الجحيم.

في اليوم الثالث قام من الموت.

صعد إلى السماء وجلس عن يمين هللا ا��ب القدير. من هناك يأتي ليدين ا��حياء وا��موات.

نؤمن بالروح القدس ، الكنيسة الكاثوليكية المقدسة ، ��كة القديسين ، غفران الخطايا ، قيامة
الجسد ، والحياة ا��بدية.

لقد كان التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة مفیدًا جدًا لنا ھذا العام في زمالة One Voice. یقدم 52 سؤاالً وأجوبة بسیطة حول أھم األشیاء التي یؤمن بھا المسیحیون. 

قانون إیمان الرسول ھو ملخص أقصر وأقدم بكثیر لإلیمان المسیحي. ال نعرف ما إذا كان الرسل أنفسھم قد كتبوھا. ربما كتب بعد قرن أو قرنین من وفاة الرسل.

نسمیھ قانون إیمان الرسول ألنھ یجسد بوضوح األشیاء التي علّمھا یسوع للرسل ، وما علّمھ الرسل للمؤمنین األوائل. 



منذ ما یقرب من 2000 عام ، نطق المسیحیون في كل جزء من العالم عالنیة بنفس الكلمات التي قرأناھا قبل دقیقة. ذلك ألن المسیحیة لیست شیئًا نبتكره أو نبتكره.

إیماننا شيء نحصل علیھ من هللا ومن المؤمنین الذین عاشوا قبلنا. نحن حقًا جسد المسیح ألننا متحدین مع یسوع باإلیمان ، ونحن مرتبطون ببعضنا البعض. 

كنت مع عائلتي فقط في األسبوع الماضي في میشیغان. كان ھناك 40 شخًصا معًا. عمات ، أعمام ، أبناء عمومة ، أجداد ، متحدون في عائلة واحدة. شعرت بالسعادة

لرؤیة العدید من األشخاص الذین لم أرھم منذ وقت طویل. أشعر باالرتباط بكل واحد منھم ، حتى عندما ال نكون معًا ، ألننا عائلة. 

إن قانون إیمان الرسول مھم ألنھ یذكرنا بأننا جزء من عائلة عالمیة تضم مالیین اإلخوة واألخوات. كما تعلم ، ھناك العدید من األدیان حول العالم ، وحتى آراء مختلفة

حول العقیدة المسیحیة. ھذا سبب آخر ألننا بحاجة إلى قانون إیمان الرسول. 

یكتب الرسول بولس إلى تیموثاوس، راعي الكنیسة المسیحیة الشاب في أفسس. یرید بولس من القس تیموثاوس أن یعلم كنیسة أفسس كیفیة التعرف على الحقیقة من

األكاذیب. یرید بولس أن تنمو ھذه الكنیسة الفتیة بقوة في فھمھا لمعنى معرفة یسوع واتباعھ. 

سوف أقرا اآلیات باللغة االنجلیزیة ثم أقوم بالصالة. إذا كنت تستخدم جھاًزا لوحیًا أو تتحدث إحدى اللغات األربع على الشاشة ، یمكنك قراءة النص باللغة الجمیلة التي

أنعم هللا علیك بھا. 
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ّبِ یَُسوَع اْلَمِسیحِ، اْلعَتِیِد أَْن یَِدیَن األَْحیَاَء َواألَْمَواَت، ِعْندَ ُظُھوِرِه َوَملَُكوتِِھ:  1 أَنَا أُنَاِشدَُك إِذًا أََماَم هللاِ َوالرَّ

2 اْكِرْز بِاْلَكِلَمِة. اْعُكْف َعلَى ذِلَك فِي َوْقٍت ُمنَاِسٍب َوَغْیِر ُمنَاِسٍب. َوبِّخِ، اْنتَِھْر، ِعْظ بُِكّلِ أَنَاةٍ َوتَْعِلیٍم. 

ِة یَْجَمعُوَن لَُھْم ُمعَلِِّمیَن ُمْستَِحكَّةً َمَساِمعُُھْم،  ِحیَح، بَْل َحَسَب َشَھَواتِِھُم اْلَخاصَّ 3 ألَنَّھُ َسیَُكوُن َوْقٌت الَ یَْحتَِملُوَن فِیِھ التَّْعِلیَم الصَّ

، َویَْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَرافَاِت.  4 فَیَْصِرفُوَن َمَساِمعَُھْم َعِن اْلَحّقِ

ْم ِخْدَمتََك.  ِر. تَّمِ ا أَْنَت فَاْصُح فِي ُكّلِ َشْيٍء. اْحتَِمِل اْلَمَشقَّاِت. اْعَمْل َعَمَل اْلُمبَّشِ 5 َوأَمَّ

6 فَإِنِّي أَنَا اآلَن أُْسَكُب َسِكیبًا، َوَوْقُت اْنِحالَِلي قَْد َحَضَر. 

7 قَْد َجاَھْدُت اْلِجَھادَ اْلَحَسَن، أَْكَمْلُت السَّْعَي، َحِفْظُت اِإلیَماَن، 

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». 8 ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا وعقولنا لنتغیر

بكلمة هللا. آمین. 

دعونا ننظر إلى اآلیة 1 مرة أخرى: 



“1 أنا أوصیكم أمام هللا والمسیح یسوع الذي سیدین األحیاء واألموات وظھوره وملكوتھ” 

یبدأ بولس ھذه الجملة بنشد تیموثاوس. النشد ھو بمثابة طلب أو أمر یصدره الضابط إلى الجندي. ال یقول بولس ھذه األشیاء بناًء على سلطتھ فقط. في القانون الیھودي،

مطلوب شاھدین في قاعة المحكمة. یذكر بولس تیموثاوس أن هللا اآلب ویسوع االبن یحفظان خدمة تیموثاوس. یسوع ھو دیان ”األحیاء واألموات”. یعرف بولس أن

یسوع سیقیم یوًما ما كل ما فعلھ بولس وتیموثاوس على األرض بالعطایا والفرص التي منحھا هللا لھما. سیُقیّم یسوع أیًضا حیاتي وحیاتك. 

ھل تعلم أن هللا یراقب ما تفعلھ؟ في أمریكا، نحن ملتزمون جدًا بحریاتنا واستقاللنا. أعلم أن الحریة ھي نعمة عظیمة وإغاثة لكم من بلدكم القمعي الذي حد بشدة من

حریتكم. الظلم شر والحریة خیر. لكن الحریة المطلقة لیست جیدة. ھذا ما تریده قلوبنا الخاطئة حقًا. من ھنا تبدأ مشاكلنا. ال نرید المساءلة. نرید أن نقرر بأنفسنا ما ھو

صحیح. لكن ھذه لیست الطریقة التي تعمل بھا الحقیقة. الحقیقة ھي شيء یمكن أن نتلقاه أو یمكننا رفضھ. لكن الحقیقة ھي شيء یأتي إلینا ، ولیس منا. ھذا ھو السبب

في أن التعلیم الجید من كلمة هللا مھم جدًا لصحتنا الروحیة. نرى ھذا في التعلیمات التي أعطاھا بولس لتیموثاوس في اآلیة 2. 

“2 اكرز بالكلمة ، وكن مستعدًا في الوقت المناسب ، وبخ ، ووبخ ، وحث ، بصبر كامل وتعلیم.” 

یعطي بولس بعض اإلرشادات المحددة لتیموثاوس حول كیفیة أن یكون راعیاً. وتتحدث ھذه اآلیات أیًضا إلى جمیع المسیحیین عن كیفیة أن یكونوا رسل الحق. یجب أن

نكون مستعدین لمشاركة اإلنجیل في جمیع األوقات، وأن نكون جیدین فیھ. في بعض األحیان، تأتي فرصة مشاركة اإلنجیل في وقت ال نحبھ. أو مع شخص ال نحبھ.

ولكن إذا أعطانا هللا الفرصة إلخبار شخص ما عن یسوع ، فیجب أن نكون مستعدین ”في الوقت المناسب وغیر المناسب.” ھذا ھو السبب في أن خلوة كنیستنا في 5

سبتمبر ستتضمن وقتًا للتعلم وممارسة الكرازة. نرید أن نكون واثقین عندما نشارك اإلنجیل مع اآلخرین. 

یخبر بولس أیًضا تیموثاوس عن ثالث مسؤولیات أخرى للراعي. وبِّخ لیست كلمة إنجلیزیة شائعة. یعني التصحیح أو التوجیھ. راعي یقود خروفھ إلى الطریق اآلمن،

إلى العشب الجید. من المفترض أن یوجھ القس الناس إلى طریق الحقیقة. 

اإلنتھار ھو المسؤولیة الثانیة. إذا لم یستمع أحد إلى الحقیقة، فقد یكون اإلنتھار ضروریًا. إنھا كلمة حب تُستخدم لجذب انتباه شخص یبتعد عن الطریق اآلمن. 

الوعظ ھو المھمة الثالثة. ھذا یعني التشجیع. عندما تحث شخًصا ما ، فإنك تذكره بما ھو جید وصحیح. أنت تشجعھم على اتباع قلب هللا ، ولیس قلبھم. یِعظ بولس

تیموثاوس في اآلیات 1 و 2. یخبر بولس تیموثاوس أنھ یجب أن یكون مستعدًا لالستجابة ألشخاص مختلفین ومواقف مختلفة. أحیانًا یعرف الشخص ما یجب علیھ فعلھ،

ویحتاج إلى التشجیع. في أوقات أخرى یحتاج الناس إلى التوبیخ. إنھم بحاجة إلى كلمة لطیفة لتصحیحھم وإرشادھم. 

لكن في بعض األحیان تكون قد قمت بالفعل بتصحیح شخص ما، ویستمرون في فعل الشيء نفسھ. ھذا عندما یحتاجون إلى اإلنتھار، یتم فعل ذلك بالصبر والمحبة. ھنا

مثال. إذا طلبت مني نعومي أن أفرغ حقیبتي بعد إجازتنا ، فإنھا تذكرني أن حقیبتي تسبب فوضى على أرضیة غرفة نومنا. إنھا تحثني على أن أفعل ما أعرف أنھ

صحیح. 

ماذا لو بقیت حقیبتي على األرض بعد أسبوع؟ لقد وعدت أن أضعھ بعیدًا ، لكنني لم أفعل ذلك. ثم نعمي لھا الحق في توبیخني. یمكنھا أن تقول: ”زوجي الحبیب! أنت

تعرف كم أنا حزین عندما تكون غرفتنا في حالة من الفوضى. لقد وعدت بأن تفرغ حقیبتك. لماذا أنت غیر حساس لطلبي؟ ” ربما ھذا مثال مضحك. 

ھنا في الفصل 4 ، یتحدث بولس عن شيء أكثر خطورة من الحقیبة. یعرف بولس أن الناس في أفسس یعیشون في خطیئة ویعلمون اآلخرین أن یفعلوا الشيء نفسھ.



إنھم بحاجة إلى تصحیح، وفي بعض األحیان اإلنتھار. لنلِق نظرة على اآلیتین 3 و 4 معًا. 

“3 ألن الوقت سیأتي عندما ال یتحمل الناس التعلیم السلیم ، ولكن لدیھم آذان حاكة ، سیجمعون ألنفسھم معلمین یتناسبون مع أھوائھم ، 

، َویَْنَحِرفُوَن إِلَى اْلُخَرافَاِت.”  4 فَیَْصِرفُوَن َمَساِمعَُھْم َعِن اْلَحّقِ

في اآلیتین 1 و 2 أخبر بولس تیموثاوس أنھ مسؤول عما یقولھ ویعلمھ. في اآلیات 3 و 4 ، یقول بولس أن الجمھور مسؤول أیًضا. سیعلم تیموثاوس الحق، لكن بعض

الناس لن یرغبوا في االستماع إلى تعالیمھ السلیمة. في اللغة اإلنجلیزیة ، یعني ”التدریس السلیم” ”التدریس الصحیح” أو ”التدریس الجید”. لماذا تعتقد أن الناس في

بعض األحیان لن یتحملوا التعالیم الصحیحة؟ ألنھم بعد ذلك سیتحملوا المسؤولیة.

إذا قُلت إلبني المراھق، ”غرفتك ملیئة بالفوضى” فقد یقول ”ال، إنھا لیست كذلك!” لماذا؟ ألنھ إذا وافق على أن غرفتھ في حالة من الفوضى، فھو اآلن یتحمل

المسؤولیة. ھل ترى ما أقصده؟ إذا كان بإمكان المراھق إنكار الحقیقة، فلن یضطر إلى قبول واجب تنظیف غرفتھ. 

الكبار یفعلون نفس الشيء. لمدة 250 عاًما في ھذا البلد، كان امتالك العبید قانونیًا. تم استعباد المالیین من األفارقة ھنا. ومع ذلك، نعلم جمیعًا في داخلنا أنھ من الخطأ

امتالك إنسان آخر. ألن قانون هللا األخالقي مكتوب على قلوبنا. لكن مالكي العبید كانوا یكسبون الكثیر من المال. لم یرغبوا في تصدیق أن العبودیة كانت خاطئة، تماًما

كما لم یرغب ابني المراھق في االعتراف بأن غرفتھ في حالة من الفوضى. ألنك حینھا تصبح مسؤوالً. 

في الوالیات المتحدة، وجنوب إفریقیا، ودول أخرى، وجد مالكو العبید القساوسة والمعلمین ”لیناسبوا رغباتھم” كما تقول اآلیة 3. یمكنك أن ترى في ھذه الشریحة كیف

أن الناس لدیھم خیاران. یمكنھم السیر على طریق الحق واالستماع إلى المعلمین المخلصین. لكن ”آذانھم المتعبة” یریدون سماع أحدھم یقول: ”العبودية لیست

خطیئة ، فال بأس من امتالك أناس آخرين”. ھل یمكنني مشاركة مثال آخر من وقتنا الحالي؟ 

الزواج ھو عالقة عھد خلقھا هللا لرجل وامرأة. قال هللا في تكوین 2:24 ، ”لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فیصیران جسدا واحدا”. الزواج

بین الرجل والمرأة من تصمیم هللا. من المنطقي أیًضا أن تنظر إلى أجسادنا وكیف تعمل على إنجاب األطفال. ھذا ھو السبب في أن الزواج بین الرجل والمرأة ھو ما

فعلھ جمیع البشر عبر التاریخ. 

لكن الیوم ھناك رجال یریدون الزواج من رجال ونساء یریدون الزواج من نساء. لدینا التعاطف والعطف مع النضال الذي یواجھونھ. كلنا محطمون. نتصارع جمیعًا

مع أشیاء عمیقة وصعبة. یجب أن نتعاطف مع شخص یشعر باالنجذاب تجاه أشخاص من نفس الجنس. لكن كلمة هللا یمكن أن تساعدنا جمیعًا عندما نتبع طریق الحق،

بدالً من األساطیر وعواطفنا. تخبرنا كلمة هللا أن قلوبنا لن تجد السعادة والسالم على الطریق الخطأ. ال یمكن أن تجلب لك عالقة من نفس الجنس السعادة التي یریدھا هللا

لك، ألنھا تتعارض مع تصمیم هللا لعالقات إنسانیة سعیدة. 

أفھم لماذا ال یرید الناس سماع الحقیقة إذا كانت تتعارض مع ما یؤمنون بھ. ألنھ عندما تقبل الحقیقة ، قد تضطر إلى تغییر سلوكك. ھذا ھو سبب وجود العدید من معلمي

الكتاب المقدس الكذبة. في الماضي علموا األكاذیب عن العبودیة. الیوم یعلمون األكاذیب عن الزواج والجنس. یخبر المعلمون الكذبة جمھورھم بما یریدون سماعھ

ولیس ما یقولھ هللا. 

تمتلئ اإلنترنت والیوتیوب الیوم بالتعلیم السیئ. أكثر الدعاة شھرة على اإلنترنت ھم من یلجأون إلى ”حكة اآلذان”. یقول المعلمون الكذبة مثل جویل أوستین وبیني ھین

إن هللا یریدك أن تكون سعیدًا وصحیًا وغنیًا. ال یتحدثون عن الخطیئة والتوبة. إنھم ال یتحدثون عن المعاناة، أو أنھم ”یُسكبون َسِكیبًا” كخدام �. 



یقول بولس في ھذه اآلیات أن المعلمین والمستمعین مسؤولون عن التعلیم الخاطئ. یتحمل الناس مسؤولیة رفض المعلمین الكذبة. یجب علینا جمیعًا أن نسأل أنفسنا ھذا

السؤال: 

”ھل أضع كلمة هللا تحتي ، وأغیر ما تقوله لتالئم أفكاري ورغباتي؟ 

أم أضع حیاتي وخیاراتي تحت كلمة هللا؟ 

ھل تأتي أفكاري ورغباتي مني أم من هللا؟ ” 

یجب أن یجعلنا الكتاب المقدس غیر مرتاحین في بعض األحیان. یجب أن تقرأ كتابك المقدس وتجد أنھ یمثل تحدیًا لك، ویدفعك للتغییر والنمو. إذا كان الكتاب المقدس ال

یغیر طریقة تفكیرك وحیاتك، فأنت ال تقرأه بعقل وقلب متفتح. ھذا یذكرني بما نقرأه في كلمة هللا في رومیة 12: 2-1. 

ُموا أَْجَسادَُكْم ذَبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْندَ هللاِ، ِعبَادَتَُكُم اْلعَْقِلیَّةَ.  1 فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیَُّھا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ

 

2 ال تشبھوا ھذا العالم بل تغیروا بتجدید اذھانكم.  

حتى یتسنى لك باختبارك أن تمیز ما ھي إرادة هللا ، ما ھو طیب ومقبول وكامل ”.

لنلِق نظرة على اآلیة 5 اآلن ونقرأ المزید من تعلیمات بولس لتیموثاوس وإلینا. 

5 ”أما أنت فكن دائًما صاحي التفكیر ، وتحمل األلم ، واعمل عمل المبشر ، وتمم خدمتك”. 

المبشر ھو ”رسول البشارة”. لدیھم امتیاز إخبار الناس أن هللا اآلب یحبھم لدرجة أنھ أرسل ابنھ یسوع لیموت من أجل خطایاھم. لكن اآلیة 5 لیست فقط للمبشرین الذین

یَھا. كل من یقوم بخدمتنا بأمانة سوف ”نتحمل المعاناة” كمبشرین. لماذا ا؟ إذا كنا رسل األخبار الساّرة فلماذا نواجھ یخرجون إلى العالم. كلنا لدینا خدمة یجب أن نَُؤدِّ

معارضة أثناء خدمتنا؟ ألن قلوب البشر ال تحب فكرة أن المسیح مات من أجل خطایانا. إذا كان البن هللا األبدي أن یموت لیغفر لي ، فھذا یعني أن مشكلتي الخاطئة

خطیرة للغایة. 

اإلنجیل ھو أخبار سارة عن الخالص والحیاة األبدیة. ولكن لكي نفھم ونصدق ھذه األخبار السارة، یجب علینا أوالً أن نفھم األخبار السیئة ونصدقھا. النبأ السیئ ھو أننا

كلنا خطاة. كتب بولس عن ذلك في رومیة 3: 12-10. 

“10 َكَما ُھَو َمْكتُوٌب: «أَنَّھُ لَْیَس بَارٌّ َوالَ َواِحدٌ. 

11 لَْیَس َمْن یَْفَھُم. لَْیَس َمْن یَْطلُُب هللاَ. 

12 اْلَجِمیُع َزاُغوا َوفََسدُوا َمعًا. لَْیَس َمْن یَْعَمُل َصالًَحا لَْیَس َوالَ َواِحدٌ.” 

ال یرید الناس سماع ھذه األخبار السیئة. لكن ال یمكنك أن تخلص إذا كنت ال تعتقد أنك بحاجة إلى مخلص. بعد أن نفھم األخبار السیئة ، نكون مستعدین لسماع البشارة

في فقرات مثل رومیة 10: 10-9. 

9 إذا أعلنت عالنیة أن یسوع ھو الرب وآمنت بقلبك أن هللا أقامھ من بین األموات ، فستخلص. 

10 النك باالیمان بقلبك تكون مستقیما مع هللا وتعلن جھارا ایمانك انك خلصت. 

بشرى اإلنجیل السارة تعني أن األموات تحیا عندما یثقون في یسوع لغفران خطایاھم. تُشفى القلوب المكسورة عندما یتبنانا اآلب كأوالده. نحصل على رجاء جدید



وھدف جدید عندما نقبل الروح القدس. نحن جمیعًا خراف نحب أن نتجول وتضیع. كلمة هللا ھي بوصلة ترشدنا خالل عالم من االرتباك والصراع. لمساعدتنا على

رؤیة المسار بوضوح ، نستخدم أدوات مثل قانون إیمان الرسول والتعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. إنھا لیست كتابًا مقدًسا ، لكنھا ملخصات مفیدة للحقیقة التي نجدھا في

الكتاب المقدس. تساعدنا ھذه األدوات على البقاء على الطریق الصحیح أثناء رحلتنا عبر ھذا العالم. 

كتب بولس ھذه الرسالة قرب نھایة حیاتھ. لقد بدأ في إلقاء نظرة على تاریخ وزارتھ. لھذا یقول ھذا في اآلیة 7: 

“7 لقد جاھدت الجھاد الجید ، لقد أنھیت السباق ، لقد حافظت على اإلیمان.” 

نرید أن نحافظ على اإلیمان كأفراد وكنیسة. لھذا السبب نحتاج إلى إبقاء كلمة هللا قریبة من قلوبنا وعقولنا. سیكون لدیك أسئلة إذا واصلت البحث في الكتاب المقدس. ھذا

جید. اسمح لي والقادة اآلخرین في One Voice Fellowship بمساعدتك في مواجھة أسئلتك وحقیقة هللا. معًا ، سننھي السباق جیدًا ، ونحافظ على اإلیمان. للقیام بذلك

نحن بالتأكید بحاجة للصالة ، لذلك دعونا نفعل ذلك اآلن. 

یا یسوع، أنت الكلمة الحیة. ساعدنا على تسلیم حیاتنا لك، ألنك ستدین األحیاء واألموات. نرید أن نكون أتباًعا صالحین، نصغي للحقیقة فتغیر قلوبنا وعقولنا. ونرید أن

نكون رسًال أمناء یخبرون اآلخرین ببشارة الخالص بدم یسوع. نشكرك على سكب دمك كتقدمة � حتى نخلص. وّحدنا بالروح القدس لمجد اآلب. نصلي ھذا باسم االبن

یسوع المسیح. آمین.

One Voice Fellowship


