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  " .. ألني جعت فأطعمتموني ..رثوا الملكوت  " : ةيآبحث حول 

  )35:25متى ( 

   
""  

 جون يونان
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من اقوال المسيح تبارك  اذ يقتبسونشبهة شهيرة يعرضها القائلون بالخالص على اساس األعمال الصالحة ، 

آمنوا به في  ممن"  اخوته االصاغر" عن الذين سيخدمون  25وتعالى الواردة في انجيل متى الرسول اصحاح 
اذ وصف الرب أعمالهم الصالحة المقدمة الخوته االصاغر كأنها مقدمة اليه شخصياً من . فترة الضيقة العظيمة
  .. غذاء وكساء وايواء 

  : بقول الرب .. الملكوت  فاعليها قد أورثت االعمال تلك ية الخالص باالعمال بأناصحاب نظريستنتج ف
 " مالعال يسسنْذُ تَام كُمدَّ لعمال لَكُوتموا الرِث.   

.  ! "..) 35:25متى(  
  !فيقولون انظروا لقد خلصوا وورثوا الملكوت نتيجة أعمالهم الصالحة 

  
  :جوابنا بنعمة الرب القدير 

  

  

""
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:احملور األول 

  
 لنقرأ النص المقدس كامال:  

  
 " اءتَى جمو دِهجم ِيسلَى كُرع سلجذٍ يينَئفَح ،هعم يندِّيسقال كَةئالمال يعمجو دِهجي مانِ فنْساال ناب. 

 نم افرخي الاعالر ِزيما يكَم ضعب نم مهضعب ِزيموبِ، فَيالشُّع يعمج هامما عتَمجيو،جِدَاءال 
 يمقفَي  ِارسيال نع جِدَاءالو. 

هينمي نع لَّذِينكُ للمال قُولي مث : مالعال يسسنْذُ تَام كُمدَّ لعمال لَكُوتموا الرِث ،. 
 .كُنْت غرِيبا فآويتُموني. عطشْت فسقَيتُموني. فاطْعمتُموني جعت  النِّي

يا رب، متَى : حينَئذٍ قَائلين فَيجِيبه  .محبوسا فاتَيتُم الَي . مرِيضا فزرتُموني. عريانًا فكَسوتُموني
ومتَى راينَاكَ  ومتَى راينَاكَ غَرِيبا فَآوينَاكَ، او عريانًا فَكَسونَاكَ؟ فَاطعمنَاكَ، او عطشَانًا فَسقَينَاكَ؟راينَاكَ جائعا 

انَّكُم فَعلْتُموه بِاحدِ اخْوتي  بِما: الحق اقُول لكُم: فَيجِيب الملكُ ويقول لهم مرِيضا او محبوسا فَاتَينَا اليكَ؟
لْتُمرِ، فَبِي فَعاغصاال ءالارِ » .هوسيال نع لَِّذينا لضيا قُولي مدِ: ثبى النَّارِ االلا ينعالا منِّي يوا عباذْه دَّةعمال ةي

 يسلبال ،هكَتئالنِّي  َمال  تعيفَلَ جونمعتُط ي. مقُونتَس فَلَم شْتطي .عونوتَا ا فَلَمغَرِيب كُنْت . انًا فَلَميرع
يا رب، متَى راينَاكَ جائعا او عطشَانًا : حينَئذٍ يجِيبونَه هم ايضا قَائلين .مرِيضا ومحبوسا فَلَم تَزوروني. تَكْسوني

كَ؟انَخْدِم ملا ووسبحم وا ارِيضم وانًا ايرع وا اغَرِيب و الائق مهجِيبفَي :كُمل قُولا قحال : لُوهتَفْع مل نَّكُما ابِم
  ".واالبرار الى حياة ابدِيةفَيمضي هوالء الى عذَابٍ ابدِيٍ  .بِاحدِ هوالء االصاغرِ، فَبِي لم تَفْعلُوا

  )46-31:25متى ( 
  
  

  ! سنثبت بأن هذا النص ال يتحدث مطلقاً بأن الخالص ووراثة الملكوت تتم بواسطة األعمال الصالحة 
" مؤمنين " الذي يظهر فيه جلياً بأن الذين قدموا تلك األعمال كانوا .. والدليل نجده في ذات المقطع الكتابي 

  . وان أعمالهم الصالحة كانت نتيجة إيمانهم وثمر الروح القدس الذي فيهم.. اصال ، وابراراً وخرافاً للمسيح 
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33 

ُيِقيُم " ..  
َ
  .." !َعْن َيِميِنِه  ف

  
  ! خراف مانه.. العاملون االعمال الحسنة  هذه اول صفة اطلقها الرب على اولئك

  كيف يصير الخروف خروفاً ؟: نسأل و
  .وليس بعمل ما.. اي بالوالدة من خروف  !بالوالدة: الجواب  

  .للمسيح بالوالدة من فوق من الروح القدسوهكذا المؤمن الحقيقي يصير خروفاً 
  

  
  

  :يقول رب المجد لرئيس اليهود نيقوديموس 

 "  هل قَالو وعسي ابجكَ «: ال قُولا قحال قحال :

«. وسيقُودِيمن هل قَال :»نطب دْخُلنْ يا قْدِري لَّهعلخٌ؟ اشَي وهدَ وولنْ يانَ انْساال نكمي فكَي  ِهما

: الحق الحق اقُول لكَ«: اجاب يسوع  »ثانيةً ويولدَ؟

 ومالو ،ودٌ هسدِ جسجال نم ودلوماَلوحر وه وحالر نم ودل.  نِّي قُلْتا بجتَتَع ال

  )7- 3:3يوحنا ." ( :لكَ
  

  

  .بِاسمه واما كُل الذِين قَبِلُوه فَاعطاهم سلْطانًا انْ يصيروا اوالد اله، ايِ " 

 ذِينل،  اَلجر ةيىشم نم الدٍ، وسج ةيىشم نم الو ،مد نم سي13- 12:1يوحنا (  ل(  
  

  فالخروف يصبح خروفاً بالوالدة 
  !ووارث الملكوت يصبح باإليمان ابناً له بالوالدة 
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 !استمارة او طلب رسمي لكي يختار أبيه الذي سيولد منه ؟من قام بتعبئة  : وسؤالي هو
 ؟ حددةم ابيه ألنه قبل مولده قد عمل اعماال صلب هل هناك ابن ولد من

 ! االجابة ال يوجد
 ! ألن بنوتك من ابيك حدثت ال باعمالك انما بسبب الوالدة

 .مانك بابنه فتنال التبنيانما باي  وهكذا انت تولد من اله ابيك ابانا السماوي 
فيأتي بالمجد . ألن االبن يعمل كل ما يرضي ابيه. وبعد ان تصبح ابناً ستعمل االعمال التي تثبت بأنك ابنه

 : ي قالذوالدليل كالم المسيح ال.. ألبيه 

" الذِي في السماواتِ   الحسنَةَ،  هكَذَا قُدَّام النَّاس، لكَي يروا  "
 )16: 5متى (

فأنت تعمل ألنك  .العكس هو الصحيحف. ابناً وتخلص بهاوليس لكي تجعلك .. االعمال هي لمجد ابيك 
  .مؤمن ومن خراف المسيح 

  
  

  
 " تُمسل نَّكُملكو  نم تُمسل نَّكُمال ، كُمل ا قُلْت26:10يوحنا " (  كَم(  
  

وليس ألن   سالكاً وتابعاً اعمال مخلصه الراعي الصالح ، وبما ان المؤمن هو خروف فإنه يثمر اعماال صالحة،
  !!اعماله الصالحة صيرته خروفاً 

  
 

  
" فْتَحهذَا يل ،ابوبال  ودْعفَي ، افَهرا خهخْرِجيو اءمسةَ بِاخَاصتَى . المو

جخْرا افَهرا، خهامما بذْهةَ يخَاصال  تَهوص رِفا تَعنَّهال ، . هعتَتْب فَال َغرِيبا الماو ،نْهم برتَه لب
 اءبغُرال توص رِفتَع ا النَّه5-3:10يوحنا " ( ال(  

  )27:10يوحنا " ( .تَسمع صوتي، وانَا اعرِفُها  خرافي"
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 .، وال يْخطُفها احدٌ من يدِي"
يوحنا " ( انَا واآلب واحدٌ .ابِي الذِي اعطاني اياها هو اعظم من الُكلِ، وال يقْدِر احدٌ انْ يخْطف من يدِ ابِي

28:10-30(  
  

25   
والوالدة من فوق من .. انهم خراف والخراف ال تصبح خرافاً إال بالوالدة : بل خلصوا باإليمان والسبب  ال

  ).13و1: 12يو " ! ( من اله .. الذين ولدوا ...  اسمهأي المؤمنون ب: " اله تحدث باإليمان 
  

  :انما بوالدتهم من فوق ، والسبب  ،  لم يرثوه بأعمالهم.. فالذين ورثوا الملكوت المعد لهم من اآلب 

 "  دٌ الحكَانَ ا   )3:3يوحنا " (  ال يقْدِر انْ يرى انْ 
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37 

ُيِجيُبُه .. "  
َ
َن  ف اِئِل

َ
ِئٍذ ق

َ
  ..." !َيا َربُّ : ِحي

  
 

   !باإليماناذ يتبرر اإلنسان .. تعليم الكتاب المقدس واضح بهذا الشأن 
  )6:15التكوين " (  .بِرابِالربِ فَحسبه له  " : ل ابراهيم امث
  

كَانَ: " .. القدس قائال  ويشرح الرسول بولس هذا بوحي الروح بِاالعمالِ فَلَه فَخْر،  تَبرر قَدْ ابراهيم النَّه انْ 

هدَى الل سيل نلك؟ . وتَابكال قُولاذَا يم نَّهال  . ) ." 3- 1:4رومية(  
  .ل ، انما باإليمان والدليل ابراهيم من العهد القديم فالبر ال يحصل عليه باألعما

 
  

  )1:5رومية " ( لنَا سالم مع اله بِربِنَا يسوع المسيح   فَاذْ " 
  

  

يسوع المسيح، آمنَّا نَحن ايضا بِيسوع  النَّاموس،   اذْ نَعلَم انَّ االنْسانَ " 

،يحسمال   وسالنَّام .ال وسالِ النَّاممعبِا نَّهال  ررتَبا  يدٌ مسغالطية " ( ج
16:2(  

  
وهذه ال ، "  األبرار" فهؤالء الذين قدموا االعمال للمسيح عن طريق اخوته االصاغر وصفهم الرب انهم 

  ! يوصف بها إال المؤمنين
ولو كان ابراهيم تبرر باالعمال فله فخر ولكن ليس لدى اله  هكذا هؤالء الخراف لو تبرروا باعمالهم التي 

  !ليس عند اله  امنإ قدموها لالخوة االصاغر لكان لهم فخر
" ..  مباركي أبي" وقد باركهم المسيح واعتبرهم . لكنهم كانوا ابراراً باإليمان مثل ابراهيم ابوهم بااليمان 

  :والسبب يحدده لنا الوحي المقدس 
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  " ذِينذًا الا عم يماهربا  نموم9:3غالطية " ( ال.(  
  ! هيم المؤمن الذي تبرر بااليمانلماذا ؟ ألنهم مؤمنون مثل ابرا" مباركي أبي " فهم 

  
 

  
  )3:4رومية ! (  الهامام  بااليمانوكما تبرر ابراهيم 

  ) 21:2يعقوب !  (  الناسامام  باالعمالتبرر بعد ذلك 
  

وصاروا خراف المسيح ، متبررين  باإليمانفكما تبرروا .. وهكذا هؤالء االبرار الذين خدموا االخوة االصاغر 
  !بدمه أمام اله 

  !التي سردها المسيح امام الجميع علناً  بأعمالهمهكذا تبرروا بعد ذلك أمام الناس بل أمام جميع الشعوب 
  

عمال ، وهذه االعمال مدحها المسيح أمام بقية الشعوب ، ألن فإيمانهم الذي تباركوا به ، اثمر منهم اال
لكونها ظاهرة ومنظورة ، انما دخول الملكوت سواء االرضي أو  يقيقحلا اإليمان دوجو نهربتاالعمال 

  . السماوي ال يحدث إال باإليمان القلبي
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!ال باألعمال .. الخالص بالنعمة  
  

  
 :االصحاح الثاني من رسالة أفسس من  10و  9و  8ات المتتابعة هذه االي فلندرس معاً 

 

"  ، ، . هةُ اليطع و8: 2أفسس (" ه(  
  !من جهة اله نعمة وعطية = الخالص بالنعمة 

  !من جهة اإلنسان ايمان = الخالص باإليمان 
 

 : ستقرأ) ..  9عدد (  ية اللي بعدهاولو قرأت اآل

  . " كَيال يفْتَخر احدٌ   "
  
  :، والدليل االية التالية عمال أي دور في خالصنا فهي نتيجة للخالص وليست سببا للخالصأللوليس  

  

  "،ةحالال صمعال وعسي يحسمي الف ينخْلُوقم ،

 ) 10:  2أفسس ( " .
 

 : ما رأيك بهذه االية المعبرة. ك البر هو الذي سيحسب لك براًيالذي يعط! فايمانك وحده، وبمن ؟ بالمسيح

  )5: 4رومية " (  الفَاجِر، يبرِر  بِالذِي  "
 

  :وايضاً قوله  . فايمانه يحسب براً "  يؤمن بالذي يبرر" ؟ لكن " الذي ال يعمل"عبارة ل  انتبهت
  

 )16:2غالطية " ( .. يسوع المسيح  النَّاموس     اذْ نَعلَم انَّ"
  

 
  

بمقدوره ان يحرك احدى كان لم يعمل شيئاً ، وال وفاللص المصلوب آمن بالمسيح رباً طالباً منه الملكوت ، 
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  !انما خلص بإيمانه من قلبه وفمه .. يديه ليعمل بها الن المسامير كانت مغروزة فيها 
  "الْفردوس  انَّكَ الْيوم تَكُونُ معي في: الحق اقُول لكَ: " وسمع الوعد مباشرة من فم السيد 

  ).43:23لوقا (  
  :فالخالص ال يحتاج منك اعمال لتخلص انما قلبك وفمك 

رومية " ( انَّ اله اقَامه من االمواتِ،   بِالربِ يسوع،  النَّكَ انِ " 
9:10.(  

  .. هل بهذه السهولة ؟ نعم 

  ). 8:10رومية " ( نَكْرِزُ بِها اي كَلمةُ االيمانِ التي»   : " .. ألن 
  ! يوجد شيء أقرب اليك من فمك وقلبكوال .. فكلمة االيمان الذي يخلصك قريبة منك جداً 

  .انما لفم وقلب .. ل صالحة تخلصك التقوم بأعم" أليدي " فال تحتاج 
  

  !؟ ماذا أعمل من عمل صالح ألخلص: فال تحتاج ان تسأل هذا السؤال
  

  
  

  )30:16اعمال " ( ؟   " ..
هل اقترح عليه بولس وسيال القيام بأعمال صالحة مثل اطعام الجياع والعطاش وايواء الغرباء او القيام بطقوس 

  دينية ؟

  ).31:16اع " ( .»انْت واهل بيتكَ «: فَقَاال: " بل فقط 
  
  

  
"  انُهسحاو هنَا الخَلِّصم فطل رهظ ينح نلكو نا نَحلْنَاهمع ي بِرف، 

  ،قُدُسال وحدِيدِ الرتَجنَا  وخَلِّصم يحسمال وعسنَا بِيلَينًى عبِغ هكَبذِي سال".  
  )6-4:3طس تي(  

ألن  ..باألعمال ام ألي امكانية خالص نفي ت.." !! ال بِاعمال في بِر عملْنَاها : "هل قرأت قول الوحي 
   !ح القدس بالوالدة الجديدة من فوقمن اله ويعطى بالميالد الثاني من الروالخالص رحمة واحسان 

  
  !وكذلك هو نعمة .. فالخالص رحمة 
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 . على عمل قمت به أجرة وليست.. والنعمة هدية  

"      الاتِ وسةُ  فَلَيمدُ  النِّععةً بمعن .   ،
  )6: 11رومية " (عمال  بعدُ  واال فَالعمل ال يكُونُ 

  
 

 
  

هذا هو تعليم الرب يسوع الواضح بأن اإلنسان ال يستطيع ان يخلص نفسه بأعماله وبره الذاتي أو غناه 

  " ؟: " .. فعندما طرح عليه تالميذه السؤال الخطير .. المادي

كُل شَيء  ، ولكن «: فَنَظر اليهِم يسوع وقَال لهم: " أجابهم الرب 
اعتَطس26و25:19متى ". ( »م(  

  
لكن . اذ ال يستطيع اي احد من الناس ان يخلص نفسه.. ان الخالص عند الناس غير مستطاع : المعنى 

  . ) 8:3مزمور " (  " ألن .. الخالص عند اله مستطاع 

  
  :تعبيرات غاية في القوة لنفي الخالص باألعمال 

  

 
 
 

 
   

 
ألحد الزعم بأن األعمال تخلصه  النافية ألي اعمال بشرية للخالص ، يسوغوالالءات  "الليس " هل بعد هذه  

  !؟...وتورثه الملكوت 
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:احملور الثاين 

: يسرد لنا وحي اإلنجيل بأن الرب يسوع المسيح اثناء حياته وخدمته على االرض قد تعرض لهذه االحتياجات
عمالهم التي كانت ، وقد سدد له المؤمنون هذه الخدمات بأ جاع وعطش وتغرب وتعرى ومرض وحبس

  .نتيجة إيمانهم 
والتي تقدم الخوته الصغار باسمه، ) 25متى ( فكل تلك االعمال التي ذكرها الملك رب المجد يسوع في 

  !!وليس عملهم "  إيمانهم" الذين تم مديح ..  المؤمنونقدمها اليه حرفياً 
  
 

1  
  

وقد تم ! وكانت مؤمنة قبل ان تعمل ، وقبل ان تطعم المسيح.. أول من اطعمت المسيح كانت أمه مريم 
  :قبل ان يولد المسيح وقبل اطعامه  إيمانهاتطويب 

 )45:1لوقا " ( انْ يتم ما قيل لها من قبل الربِ  فَطوبى للَّتي" 
  

كل الفصح مع تالميذه  وحين   ..اشتهى المسيح ان يأ

َ "مهل ةً : قَالوشَه  ملتَانْ اا لقَب كُمعم حصف15:22لوقا " ( هذَا ال(  
  

 اذ وقعت بعد..ها المسيح التي اطعموا ب) األعمال ( هي  كلتو ،قام تالميذه باعداد كل ما يلزم للفصح 
  ! إيمانهم

  
  :كانوا مؤمنين به .. اذ قبل ان يعملوا له اي شيء 

 " ،دَهجم رهظاو ،يللجي قَانَا الف وعسا يلَهاتِ فَعةُ اآليبِدَاي 11:2يوحنا " (  هذِه(  
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فلم تعطه انما آمنت به ثم  )7:4يوحنا ( "  اعطيني الشْرب" المرأة السامرية طلب منها المسيح ماءاً ليشرب 

  ). 39:4يو ( شهدت عنه ألهل مدينتها فآمنوا مثلها 
  ! الذي طلب المسيح شربه ؟) الماء ( فهل خلصت السامرية بااليمان أم بالعمل  

  
 

 
 " قَالو ةارمى اللا تَفَتال مانَ  ثعمستَكَ، : »ليب خَلْتنِّي دةَ؟ اارمال هذِه رتَنْظا لجال اءموطتُع لَم لَيا . رِجماو

 .هي فَقَدْ غَسلَت رِجلَي بِالدُّموع ومسحتْهما بِشَعرِ راسها
 .واما هي فَمنْذُ دخَلْت لم تَكُف عن تَقْبِيل رِجلَي  لَم تُقَبِلْني، قبلَةً

 .فَقَدْ دهنَت بِالطِيبِ رِجلَي  ، واما هيبِزيتٍ لَم تَدْهن راسي
كَثيرا: من اجل ذلكَ اقُول لكَ   تبحا انَّهةُ، اليركَثا الاهايخَط ترقَدْ غُف . يالقَل بحي يلقَل هل غْفَرذِي يالو». 

». ال تَدَافَابهِمنُْفسي اونَ فقُولي هعونَ مىتَّكم :» رغْفذِي يهذَا ال نم

  )50-44:7لوقا " . ( ، اذْهبِي بِسالم «: فَقَال للْمراة .«خَطايا ايضا؟
  

  !ماء الجل رجلي لم تعط 
  !لم تقبلني قبلة 

  !بزيت لم تدهن رأسي 
  : ةأرملا كلت لمع ربع قدم له اكثر "  اإليمان" لكن .. اعمال اولية ينتظرها المسيح كلها 

  
 
 
   
   

  هل هذه األعمال كانت سبب خالص هذه المرأة الخاطئة ؟

  ).50: 7لوقا " (  "  : عملك هذا خلصك ، ام: هل قال المسيح 
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من  يسوعوطَلَب انْ يرى  وهو رئيس للْعشَّارِين وكَانَ غَنيا، ،زَكَّا واذَا رجل اسمه . ثم دخَل واجتَازَ في اِريحا "

 ةقَامال يركَانَ قَص  نَّهال ،عمجال نم قْدِري ملو ،وا . هعمزكَانَ م  نَّهال ،اهري كَيل ةزيمى جلدَ اعصا وتَقَدِّمم كَضفَر
اسرِع وانْزِل، النَّه ينْبغي  زَكَّا، يا«: فَوق فَرآه، وقَال له فَلَما جاء يسوع الى المكَانِ، نَظر الى. انْ يمر من هنَاكَ 

انَّه دخَل «: راى الجميع ذلكَ تَذَمروا قَائلين  فَلَما. .« انْ امكُث اليوم في بيتكَ 
كُنْت قَدْ «: وقَال للربِ  زَكَّا فَوقَف.« خَاطئ  ليبِيت عنْدَ رجل ها انَا يا رب اعطي نصف اموالي للْمساكين، وانْ 

، لهذَا البيتِ خَالصاليوم حصل : فَقَال له يسوع .« وشَيت بِاحدٍ ارد اربعةَ اضعافٍ 

، و لُبطي كَيل اءانِ قَدْ جنْساال ننَّ ابالخَلِّصَلكَ  يا قَدْ ه10-1:19لوقا " ( .م(  
  

   ؟" اذْ هو ايضا ابن ابراهيم : " ما معنى 
  :ال يقصد به الرب انه ابن ابراهيم بالجسد والنسب لذا فيخلص   

  .»بِاسحاق يدْعى لكَ نَسل«بل  .هم من نَسل ابراهيم هم جميعا اوالدال النَّ " .. 

  الونَ َنسبسحدِ يعومال دالوا ل8و7:9رومية ." ( ، ب(  
  
  : انما الن زكا ابن ابراهيم المؤمن  

 " مه ذِيننَّ الذًا اوا الَمكَ    اعولئا م7:3غالطية " ( ه(  
  :بدليل قوله .. وهو ابنه باإليمان ، اذ آمن بالمسيح  

 " لنَزو عرسا فَا6االية "  .فَرِح  

فَاعطاهم سلْطانًا انْ يصيروا اوالد اله، ايِ ذِين واما كُل ال .. " هذا القبول هو قبول اإليمان 

  ).12:1يو" (   .
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  ! نونمؤملا ناك حيسملا اوسك نيذلا نكل .. هوبلصي نا لبق حيسملا اورع دقل
  .. دوهيلل سيئر ونيقوديموس ، ينغلا يمارلا يوسف امه نينثا يحولا ركذو
   : هنع ليقو .) 38:19يو (" يسوع  تلْميذُ  وهويوسف الذِي من الرامة، "   هنا هنع ليق فسويو
   .مؤمنا به ناك اي ).51:23 اقلو( "اله ملَكُوت ينْتَظر  وكَانَ هو ايضا" 
  .  )3:3 انحوي ( ونيقوديموس كلمه الرب عن الوالدة الثانية من فوق اذ تتم باإليمان 

   .هاسكف اًنايرع ناك نيحمع المسيح  بيطلاوقد اثبت ايمانه بعمله 
  . اولمع مث الوا نينمؤم اوناك حيسملا اوسك نيذلاف

 .ثم يثمر االعمال .. الذي يخلص  فااليمان اوال بالمسيح هو

  

5
6

 
اذ قال بروح النبوة وهو  ،على الصليب حمل امراضنا اذ  ..على الصليب اختبر الرب يسوع المرض والحبس 

  :على الصليب متحدثاً عن المرض الذي اختبره 

كَسر قَلْبِي"  وفي ويجعلُونَ في طعامي علْقَما،  .انْتَظرت رِقَّةً فَلَم َتكُن، ومعزِين فَلَم اجِدْ . العار قَدْ 
 ي خَالقُونَنسي يطَش21و20:69مزمور "(  .ع(  

  
مريم امه ،   : لثمتحت الصليب وقف المؤمنون  ذا . بيصعلا فقوملا اذه يف هوراز نيذلا مه نونمؤملاو

  .)25:19 انحيو(المجدلية  ميرمبا ، يوحنا بن زبدى ، واخت امه مريم زوجة كلو
  !الذي سبقه وسببه ) إيمانهم ( الذي هو ثمر ) هو عملهم الصالح ( يارتهم واتيانهم اليه فز 
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:احملور الثالث 

فيكون الرد االفضل .. الشبهة المطروحة حول الخالص باالعمال تم تقديمها من االنجيل بحسب الرسول متى 
اذ سنقدم النصوص التي تثبت الخالص .. والتفنيد الكلي للشبهة بالرجوع الى ذات الكتاب والكاتب 

!باإليمان من انجيل متى 
  

  !غفران الخطايا باإليمان 

 " اشرلَى فا عوحرطم هيلا ونَهَقدِّمي فْلُوجذَا ماو .  فْلُوجلْمل قَال :»نَيا بي قث .

  )2:9متى ( "  
   

  !غفر للمفلوج "  " انما حين رأى .. غفر " اعمالهم " لم يقل الوحي ان الرب يسوع حين رأى 
  !فبسبب اإليمان تحصل مغفرة الخطايا .. فاعمالهم مجرد ثمر إليمانهم 

  

!الشفاء باإليمان  

  
 "،بِهوث دْبه تسمو هائرو نم تاءنَةً قَدْ جةَ سشْرع نَتَينْذُ اثم مةٌ نَازِفَةُ دارذَا اماا وهي نَفْسف تا قَالنَّهنْ «: الا

 يتشُف فَقَط هبوث تسسا، فَقَا .»مهرصباو وعسي تَفَتفَالتِ . »«: ليَفشُف
 ةاعلْكَ الست نةُ مارم22-20:9متى ( " .ال(  

  
ثقي يا ابنَةُ،  : "لكن المسيح نسب شفاءها لإليمان .. فالمرأة عملت ، اذ جاءت من وراء المسيح ومست ثوبه 

  !لمس ثوبه " عمل"وليس الى " .. قَدْ شَفَاكِ  ايمانُكِ
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!النور باإليمان  

  
  .»!ارحمنَا يا ابن داود«: وفيما يسوع مجتَازٌ من هنَاكَ، تَبِعه اعميانِ يصرخَانِ ويقُوالنِ" 

  وعسا يمهل انِ، فَقَاليمعاال هيلا تِ تَقَدَّميبى اللا اءا جملهذَا؟ «: و لفْعنْ اا قْدِرنِّي اا «هل قَاال :

.  .»«: حينَئذٍ لمس اعينَهما قَائال. »!نَعم، يا سيِدُ«
القَائ وعسا يمهرلَ«: فَانْتَهعي ا، الردٌانْظحا 30-27:9متى ( " »!م(  

  
  

  !الخالص من الشرير باإليمان 
  

  !قدم الرب السبب وهو عدم اإليمان ..  حين عجز التالميذ عن اخراج شيطان من غالم 
  
  »نُخْرِجه؟لماذَا لم نَقْدِر نَحن انْ «: ثم تَقَدَّم التَّالميذُ الى يسوع علَى انْفرادٍ وقَالوا" 

 وعسي مهل فَقَال :»كُمانيما دَمعل . كُمل قُولا قحهذَا  : فَالونَ لتَقُول كُنْتُمل لدخَر ةبح ْثلم
لبجال : م رغَي ءكُونُ شَيي الو ،لنْتَقنَاكَ فَيى هلنَا اه نم لانْتَقكُمَديل نك20- 19:17متى ( " .م(  

  
وليس عملها " ! إيمانها " مدح المسيح .. وحين طلبت المرأة الكنعانية ان يشفي المسيح ابنتها من الشيطان 

  !انما طوب ايمانها .. المتمثل في المجيء اليه واالصرار على الطلب منه 
  

فَشُفيتِ ابنَتُها من تلْكَ . »ليكُن لكِ كَما تُرِيِدين!  راةُ، يا ام «: حينَئذٍ اجاب يسوع وقَال لها "
ةاع28:15متى ( " الس(.  
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  لكن المدح والتطويب   من انجيل متى ، وكلها اعمال قدمتالوحي المقدس  اهدرسكل هذه 

   . نمؤتو لبقت نا ىوس كيلع امو ، ةمعنلاب وه صالخلا نأل ،"لإليمان " كان موجهاً 

 ىلع هدعاسنعمالك المحدودة لكي أمالي وعأن عمل المسيح الخالصي محتاج الى هل من المعقول ا
  ؟ انصالخ
 

ى سلم آخر نأتي يحتاج ال ، الواصل من السماء والمغروس في االرض) سلم يعقوب الحقيقي ( هل المسيح 
 به ونسنده من الجانب ونصعد عليه باعمالنا المحدودة؟

 
لن تقدر ان ف ، اًريهظ ضعبل اهضعب تناكو اًعمكل اعمالنا الصالحة لو اجتمعت ..  ئراقلا يزيزع صدقني

 !.. تكفر عن خطية واحدة ضد اله
  ..بااليمان  اهلبقتو ، هالع نم برلا اهمدقي يتلا ة سوى النعمةئلن يمحي الخطي

  
 دلوت يكل اًئيش لمعت نل كلذك ، كابن في شهادة الميالد كمسا بتكيو دلوت يكلوتذكر انك لم تعمل شيئاً  
!! ةايحلا رفس يف كمسا بتكيو هلا نم ةيناث ةدالو
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