
 كنيسة التعاون المعمدانية

 

Illusionary Peace  

and Fallen Pillars 

 

 

 سالٌم واِهم وأعِمدة ُمنقلبة 

 

 



 سالٌم واِهم

 

كَ  َسالَُمكَ  َكَنْهر   َفَكانَ  لَِوَصاَياَي، أَْصَغْيتَ  َلْيَتكَ  :القراءة   َوِبرُّ

 (18:48 إشعياء) .اْلَبْحرِ  َكلَُججِ 

 

 3-1:5 تسالونيكي 1 

ا  َها َلُكمْ  َحاَجةَ  َفالَ  َواألَْوَقاتُ  األَْزِمَنةُ  َوأَمَّ  إَِلْيُكمْ  أَْكُتبَ  أَنْ  اإلِْخَوةُ  أَيُّ

ُكمْ  َعْنَها، ْحقِيقِ  َتْعَلُمونَ  أَْنُتمْ  ألَنَّ ب   َيْومَ  أَنَّ  ِبالتَّ  اللَّْيلِ  فِي َكلِص   الرَّ

هُ  .َيِجيءُ  هَكَذا  ُيَفاِجُئُهمْ  ِحيَنِئذ   َوأََماٌن، َسالَمٌ  :َيقُولُونَ  ِحيَنَما ألَنَّ

 .َيْنُجونَ  َفالَ  لِْلُحْبَلى، َكاْلَمَخاِض  َبْغَتًة، َهالَكٌ 



 شاراتٌ  أيضاً  الدولية وللمنظمات ،ُتمّيزها أعالمٌ  للدول
  ،تفرقها عالمات الحزبية وللجماعات ،ُتظهرها

   .ُمتمايزة ورموز مواقف الفلسفية وللمدارس

 

  لها .ورمز وعالمة، وشارة، علٌم، لها المسيحية وكذلك
  األخرى، البشرية المجموعات عن الكنيسة يميز علمٌ 
  وضوح بكل الحقيقيين المسيحيين ُتظهر إشارة لها

 العالمية الديانات سائر عن تفرقها عالمة لها ،وجالء
 فلسفية مدرسة كل عن فريدة ُيعلنها رمزٌ  لها الباطلة،
 .اإلنساني التاريخ عرفها

 سالٌم واِهم



 ُينصب علًما ليست المسيحية في الفارقة العالمة لكن
 عالمة أو الصدر، على توضع إشارة أو سارية، على
 .حائط أو كتاب كل على رمًزا أو الفم، أو باليد

 

 حياتية كرسالتها، عميقة للمسيحية الُمميزة العالمة إن
 التي عينها العالمة إنها .كأساسها جذرية كهدفها،
 خاطب حين زاويتها وحجر المسيحية مؤسس خططها
ُكمْ  اْلَجِميعُ  َيْعِرفُ  ِبهَذا" :قائالً  تالميذه  إِنْ  :َتالَِميِذي أَنَّ

 .(35:13 يوحنا) "لَِبْعض   َبْعًضا ُحب   َلُكمْ  َكانَ 

 سالٌم واِهم



 ويظهرون غيرهم عن المؤمنون بها يتميز التي إذاً  الفارقة فالعالمة
 المحبة تلك البعض، لبعضهم محبتهم هي المسيح تالميذ أنهم للجميع
 .السالم رباط هي التي

 

 ذات من تكون أن منطقًيا يمكن ال مميزة، شارة المحبة هذه تكون ولكي
 أن يعرف أن أحد استطاع لما وإال ،"الجميع" يمارسه الذي النوع
 .للمسيح تلميذٌ  هو "المحب" هذا

 

 محبة طراز من إنها .العرفية المحبة صنف من ليست واقعًيا إنها كما
ةً " :للمؤمنين عينه المسيح  َبْعُضُكمْ  ُتِحبُّوا أَنْ  :أُْعِطيُكمْ  أََنا َجِديَدةً  َوِصيَّ
 يوحنا) "َبْعًضا َبْعُضُكمْ  أَْيًضا أَْنُتمْ  ُتِحبُّونَ  أََنا أَْحَبْبُتُكمْ  َكَما .َبْعًضا

34:13). 

 سالٌم واِهم



 سالم أساس في هي فينا الُمتجذرة الخالصة المحبة هذه
 عقل، كل يغمرُ  الذي الفارقة العالمة السالم ذلك هللا،
ك والكيان القلب يمأل  بل ال اإلنساني، الوجدان وُيحر 
 .هلل كأوالد   وجودنا علَّة جوهر في عامودٌ  هو

 

 ذلك وتول د اإلنسان قلب في الطمأنينة تبعث التي وهي
 :المرن م مع فنقول .يندثران ال الذين والراحة السالم
 منفرداً  ربُّ  يا أنت ألنك أنام أيضاً  بل أضطجع بسالمة

نني ُطمأنينة في  .ُتسك 

 سالٌم واِهم



 التي "وأمان سالم" الرسول بولس كلمات إستوقفتني
 .تسالونيكي في للقديسين كتبها

 اليوم العالم في الُعظمى األغلبية نرى إذ حولنا نتطلَّع
 أن أود ما وأمان، ومودة   سالم في ظاهرياً  يعيشون
هُ   ال أنهم إذ ،(واِهم سالمٌ  أو) األوهام بسالم أسمي 

 الهالك أن المزيَّفة، طمأنينتهم وسط وفي يعلمون،
 لماذا؟ .أمامهم انقلبت قد األعمدة وأن قادمٌ 

 سالٌم واِهم

 السالم ذلك سرُّ  وما الُمنقلبة األعمدة هذه سرُّ  فما
 .الواِهم السالم أعمدة بعض في معا لنتأمل الواهم؟



 ؟الُمنقلبة واألعمدة األوهام بسالم أعنيه الذي ما

 

   :مقتبساً  أقول

 

 .المال على االتكال سالم هو األوهام سالم

 .األعمال على االتكال سالم هو األوهام سالم

 .األجيال تقاليد على االتكال سالم هو األوهام سالم

 سالٌم واِهم



اإللهية الكلمة في األعمدة وأنواع مفهوم 

 

المنقلبة األعمدة وطبيعة ماهية 

 

المنقلبة الغير الحقيقية األعمدة وطبيعة ماهية 

 

 سالٌم واِهم



اإللهية الكلمة في األعمدة وأنواع مفهوم 

 سالٌم واِهم



المنقلبة األعمدة وطبيعة ماهية 

 سالٌم واِهم



 :األول العامود

بين ما التديُّن – الُمصطنعة الروحية الحياة عامود 
  الُمموهة واإلزدواجية الالواقعية

قد وقدي سيها اليوم كنائس – المتنوعة األناجيل شائعة ظهور :أوال 

 .آخر بإنجيل اإلنجيل، حق   كلمة النقية، اإلنجيل رسالة الاستبد

الذات عبادة إنجيل 

والملذات اإلنحراف إنجيل 

اآلنية والتقويات الديانة إنجيل 

ْقَوى، ُصوَرةُ  َلُهمْ " :أن تحّفظ بغير هذا عن ُيقال أن مكنويُ  ُهمْ  التَّ  ُمْنِكُرونَ  َولِكنَّ

َتَها  .(5:3 تيموثاوس 2) "قُوَّ

 

 

 سالٌم واِهم



 األبدية بخصوص سالمهم يبنون كثيرون الشديد، لألسف والتدّين الصالح

 على أو دينية، وطقوس فرائض مراعاة مثل وتدّينهم، صالحهم على

 أنها إال ذاتها حدّ  في حسنة تكون قد األمور هذه أن ومع .الخيرية أعمالهم

 أخطر فهي ولذلك .األبدية والحياة الخطايا غفران على لإلنسان تحّصل ال

 .الوهمي السالم أنواع

 

 هالك يفاجئهم "سالم سالم" يقولون وهم أنهم القول عليهم ينطبق هؤالء

 ألن المسيح غير من وهمية شفاعات على يعتمدون من وهناك .بغتة

هُ " :وضوح بكل يقول المقدس الكتاب  َبْينَ  َواِحدٌ  َوَوِسيطٌ  َواِحدٌ  إِلهٌ  ُيوَجدُ  ألَنَّ

 .(5:2 تيموثاوس1) "اْلَمِسيحُ  َيُسوعُ  اإلِْنَسانُ  :َوالنَّاسِ  هللاِ 

 سالٌم واِهم



 روحه تمثل يموت حين اإلنسان أن الفراعنة، أيام المصريون اعتقد

 زادت فمن .أعماله توزن المحكمة هذه وفي أوزوريس، محكمة في

 أعماله نقصت ومن اآللهة، رحاب إلى دخل الصالحة أعماله

 .الشديد العذاب مصيره كان الصالحة

 

 

 سالٌم واِهم



 أعماله موازين ثقلت فمن الكثيرين، عند موجود االعتقاد هذا

 من كان موازينه خّفت ومن المفلحين، مع الجنة دخل الصالحة

 .الخاسرين

 

 

 

 سالٌم واِهم

 األعمال على االتكال سالم الوهمي، السالم هذا في يعيشون كثيرون

 أن يستطيعون أنهم يظنون الوهم هذا في يعيشون ومن .الصالحة

 .حسناتهم إلى بالنظر سّيئاتهم عن ليتغاضى هلل "رشوة" يقدموا

 

 



 أن يريد فهو اإلنسان، كبرياء مصدره الصالحة األعمال على االتكال

 السماء أبواب له فتحت التي هي الصالحة أعماله بأن يفتخر

 .األبدية والحياة

 

 .العظيم القدوس هلل كبرى إهانة الصالحة األعمال على واالتكال

 .الكريم المسيح دم لكفاية علني وإنكار

 سالٌم واِهم



 األبدية، الحياة نوالنا لضمان كافية الصالحة األعمال كانت فإذا

 الصليب؟ موت ؟اللعنة موت المسيح مات فلماذا

 

 على يتكل األبدية، الحياة لنوال الصالحة أعماله على يتكل الذي إن

 .وتالعنكب بيت

 سالٌم واِهم

 كما ومرفوضة نجسة الصالحة أعمالنا أن كلماته في هللا أعلن لقد

، ُكلَُّنا ِصْرَنا َوَقدْ " :إشعياء النبي قال ة   َوَكَثْوبِ  َكَنِجس   ثوب) ِعدَّ

َنا أَْعَمالِ  ُكلُّ  (حيضها نجاسة في المرأة  .(6:64 إشعياء) "ِبر 



 وليس اإللهية بالنعمة هو وعقابها الخطية من الخالص أن وأعلن

ُكمْ " باألعمال ْعَمةِ  ألَنَّ  ُهوَ  .ِمْنُكمْ  َلْيسَ  َوذلِكَ  ِباإلِيَماِن، ُمَخلَُّصوَن، بِالن 

ةُ   .(9-8:2 أفسس) "أََحدٌ  َيْفَتِخرَ  َكْيالَ  أَْعَمال ِمنْ  َلْيسَ  .هللاِ  َعِطيَّ

 سالٌم واِهم

 عقاب من فالخالص .أمامه أحد يفتخر أن يقبل ال القدوس هللا

 كل .األبدية والدينونة الشيطان، وسلطان الخطية، وسلطان الخطية،

 يستحق ال إنسان إلى اإلحسان تعني والنعمة .المجانية بنعمته هذا

 َجَسد   ِذي ُكلُّ  َيْفَتِخرَ  الَ  لَِكيْ " مجاناً  نعمته يمنح وهو .اإلحسان

 .(29:1 كورنثوس 1) "أََماَمهُ 



 يسوع المسيح عمله ما إلى الصالحة أعمالك إضافة محاولة إن

 .لخالصك المسيح دم بكفاية إيمانك عدم تعني الصليب على بموته

 .الخطاة لخالص األزلي وتدبيره هلل كبرى إهانة وهذه

 

 سالم هو لكنه .سالماً  يعطيك الصالحة األعمال على االتكال إن

 .األوهام

 سالٌم واِهم



 :األول العامود

بين ما التديُّن – الُمصطنعة الروحية الحياة عامود 
  الُمموهة واإلزدواجية الالواقعية

ك :ثانيا  األجيال بتقاليد التمسُّ

 

 التقاليد ألن وذلك .األجيال تقاليد بإدانة حكمه يسوع الرب أعلن

 المسيح يسوع وبكلمات هللا، كلمة قدسية عن تزيد قدسية أخذت

 .هللا كالم التقاليد أبطلت

 

 

 

 سالٌم واِهم



األجيال بتقليد تمسكهم أن والكتبة للفريسيين يسوع أعلن، 

 التقاليد هذه على المؤسسة عبادتهم يجعل ،الشيوخ تقليد

 ِهيَ  َتَعالِيمَ  ُيَعل ُمونَ  َوُهمْ  َيْعُبُدوَنِني َوَباِطالً " باطلة عبادة

 .(7:7 مرقس) "النَّاسِ  َوَصاَيا

 

ُكمْ " :هللا لوصية تركهم يعني بالتقاليد تمسكهم أن وأعلن  ألَنَّ

ةَ  َتَرْكُتمْ  ُكونَ  هللاِ  َوِصيَّ  .(8:7 مرقس) "النَّاسِ  ِبَتْقلِيدِ  َوَتَتَمسَّ

 سالٌم واِهم



هللا لوصية رفضهم يعني بالتقاليد تمسكهم أن وأعلن: 

ةَ  َرَفْضُتمْ "  .(9:7 مرقس) "َتْقلِيَدُكمْ  لَِتْحَفُظوا هللاِ  َوِصيَّ

 

ُمْبِطلِينَ " :هللا لكالم إبطال هو بالتقاليد تمسكهم أن وأعلن 

 .(13:7 مرقس) "َسلَّْمُتُموهُ  الَِّذي ِبَتْقلِيِدُكمُ  هللاِ  َكالَمَ 

 سالٌم واِهم



 األجيال تقاليد ألن .وهمي سالم األجيال، تقاليد على المؤسس السالم

 هي األجيال تقاليد على المؤسسة والتعاليم .هللا كلمة عن كثيراً  ابتعدت

 عظته سمعوا لمن المسيح يسوع قال وقد .الرمال على مؤسسة تعاليم

 :الجبل على

 

هُ  ِبَها، َيْعَملُ  َوالَ  هِذهِ  أَْقَوالِي َيْسَمعُ  َمنْ  َوُكلُّ "  َبْيَتهُ  َبَنى َجاِهل، بَِرُجل ُيَشبَّ

ْملِ  َعلَى َياُح، َوَهبَّتِ  األَْنَهاُر، َوَجاَءتِ  اْلَمَطُر، َفَنَزلَ  .الرَّ  ذلِكَ  َوَصَدَمتْ  الر 

 .(27-26:7 متى) "َعِظيًما ُسقُوُطهُ  َوَكانَ  َفَسَقَط، اْلَبْيتَ 

 سالٌم واِهم



 التي األجيال بتقاليد وتمسكنا حياتنا، على هللا كالم تطبيق فعدم

 وهي ،األمطار تنزل حين العظيم؛ سقوطنا إلى يؤدي سبقتنا

 تشير وهي ر،األنها وتأتي السماء، من تأتي تجارب إلى تشير

 إلى تشير وهي الرياح وتهبّ  الناس، مصدرها تجارب إلى

 .الشيطان من تجارب

 

 تقاليد رمال على أو هللا، كالم صخر على بيتك تبني فهل

 األجيال؟

 سالٌم واِهم



 الرب هو الحقيقي السالم نبع أن لك، أعلنت إذا إال أتركك أن أستطيع ال

 :لتالميذه قال الذي المسيح يسوع

 

  "أََنا أُْعِطيُكمْ  اْلَعاَلمُ  ُيْعِطي َكَما لَْيسَ  .أُْعِطيُكمْ  َسالَِمي .لَُكمْ  أَْتُركُ  َسالًَما"

 .(27:14 يوحنا)

 

 َولِكنْ  ِضيٌق، لَُكمْ  َسَيُكونُ  اْلَعاَلمِ  فِي .َسالَمٌ  فِيَّ  لَُكمْ  لَِيُكونَ  ِبهَذا َكلَّْمُتُكمْ  َقدْ "

 .(33:16 يوحنا) "اْلَعالَمَ  َغلَْبتُ  َقدْ  أََنا :ثِقُوا

 

 وعندئذ حياتك، في األول المكان واعطه السالم، لرئيس قلبك فافتح

 .األوهام سالم في بعد فيما تعيش ولن الحقيقي السالم ستختبر

 

 سالٌم واِهم



 :الثاني العامود

اإلجتماعية األناثيما – الُمتغي رة الكتابية القِيم عامود 
   والروحية

 والقداسة الطهارة فحياة .المقدس الكتاب أعلنها التي القيم انهارت لقد

 عن فيه نسمع لن الذي اليوم من جداً  نقترب ونحن أسطورة، صارت

 تحّطمت زيجات عن بل .المقدس الزواج بعهد ارتبطا وامرأة، رجل زواج

 .الجسدي واإلنحالل النفسي والشذوذ الزوجية الخيانة صخرة على

 

 سالٌم واِهم



 :الثاني العامود

المتغيرة الكتابية القيم عامود  

 شاب مع الفتاة تعيش بأن استبدلت قديمة قصة صار العذارى، عفاف

 .نيناالث يربط مقدس زواج دون واحد سقف تحت زوجية حياة

 

 يكسر الذي اإلجتماعي واإلدمان الجنسي اإلنحراف وراء يسعى والشباب

 .معاً  والنفس الجسد

 

 الواحد البيت تضرب اإلجتماعية والخالفات ومشتتة، منقسمة والعائلة

 .الواحدة والعائلة

 سالٌم واِهم



 :الثالث العامود
اإلقتصادي اإللتواء – الخاِدعة المالية األُسس عامود 

 اإلجتماعي التوازن وفقدان والسلطوي
 ويريد اإلقتصادية والطمأنينة السالم عن يبحث عاقل إنسان كل أن المعروف من

 بضعة منذ .واضطراب خوف في يحيا أن يفضل إنسان هناك ليس .بهما يتمتع أن

 .الطلبة يتمناه شيء أهم عن الطلبة بين استفتاء الجامعات إحدى أجرت سنين

 الشديد لألسف ولكن ."اإلجتماعية والراحة السالم" هو األغلبية جواب فكان

  رومية) "يعرفوه لم السالم وطريق" :البشري للجنس وصفه في الكتاب يقول

 أي السالم، طريق يعرفوا لم أنهم بل السالم، يريدون ال أنهم يقول ال هو .(17:3

 ال حيث يوجد، ال حيث عنه يبحثون ألنهم لماذا؟ !يجدونه وال عنه يبحثون

  .يكون

 سالٌم واِهم



 بطريق الناس إليه يسعى .للجماهير معبوداً  المال صار لقد

 اإلنسان داخل تنمو كالسرطان المال ومحبة .والحرام الحالل

 .عليه تقضي حتى

 

ةَ  ُيِحبُّ  َمنْ " ِة، ِمنَ  َيْشَبعُ  الَ  اْلفِضَّ ْرَوةَ  ُيِحبُّ  َوَمنْ  اْلفِضَّ  الَ  الثَّ

 .(10:5 جامعة) "َدْخل ِمنْ  َيْشَبعُ 

 سالٌم واِهم



 :الثالث العامود

الخاِدعة المالية األُسس عامود 

 طمع عن أعلن اليوم، نعيشها التي بالُصورة عالمياً  االقتصاد إنهيار

 أن ذكي لرجل يمكن ظلها تحت التي األنظمة وفوضى اإلنسان،

 ُيراقب  َمن فليس .أحد به يدري أن دون والباليين الماليين ينهب

 .ُيحاِسب أو

 سالٌم واِهم



 اإلنسان يبيع المال سبيل ففي  الشرور، لكل أصل المال ومحبة

 القضاء، ويعّوج الرشوة، ويأخذ ومبادئه، وشرفه، ضميره،

 الشاب يفعل وبالمثل .غني أنه امتيازه كل رجالً  الفتاة وتتزّوج

 .مال ذات أنها امتيازها كل فتاة فيتزوج

 

 

 سالٌم واِهم



 :الثالث العامود

الخاِدعة المالية األُسس عامود 
 الكتاب ولكن .أموالهم كثرة على فيتكلون والثروة، المال بواسطة عنه يبحثون من هناك والثروة المال

 فِي األَْغنَِياءَ  أَْوِص " :لتيموثاوس بولس الرسول قال .المال على االتكال خطورة من ينذرنا المقدس

ْهرِ  ةِ  َغْيرِ  َعلَى َرَجاَءُهمْ  ُيْلقُوا َوالَ  َيْسَتْكبُِروا، الَ  أَنْ  اْلَحاِضرِ  الدَّ  الَِّذي اْلَحي   هللاِ  َعلَى َبلْ  اْلِغَنى، َيقِينِيَّ

َمتُّعِ  بِِغًنى َشْيء   ُكلَّ  َيْمَنُحَنا ا" 10و 9 العددين وفي .(17:6 تيموثاوس1) "لِلتَّ  أَنْ  ُيِريُدونَ  الَِّذينَ  َوأَمَّ

ة   َكثِيَرة   َوَشَهَوات   َوَفخ   َتْجِرَبة   فِي َفَيْسقُُطونَ  أَْغنَِياَء، َيُكوُنوا ة ، َغبِيَّ قُ  َوُمِضرَّ  اْلَعَطبِ  فِي النَّاسَ  ُتَغر 

ةَ  ألَنَّ  .َواْلَهالَكِ   أَْنفَُسُهمْ  َوَطَعُنوا اإلِيَماِن، َعنِ  َضلُّوا َقْومٌ  اْبَتَغاهُ  إِذِ  الَِّذي الشُُّروِر، لُِكل   أَْصلٌ  اْلَمالِ  َمَحبَّ

ا َتِصيرَ  لَِكيْ  َتْتَعبْ  الَ " :الحكيم سليمان وقال ."َكثِيَرة   بِأَْوَجاع   رُ  َهلْ  .فِْطَنِتكَ  َعنْ  ُكفَّ  .َغنِّيً  َعْيَنْيكَ  ُتَطي 

هُ  ُهَو؟ َولَْيسَ  َنْحَوهُ  َما (المال أي) ألَنَّ ْسرِ  .أَْجنَِحةً  لَِنْفِسهِ  َيْصَنعُ  إِنَّ َماءِ  َنْحوَ  َيِطيرُ  َكالنَّ -4:23 أمثال) "السَّ

 حتى أحد، في يثقون ال كانوا حتى المستمر، وقلقهم خوفهم سبب الكثير المال كان أناس من كم .(5

 والسعادة السالم فبدل .المال وراء سعيهم في جًدا صحتهم تدهورت والكثيرون .وأصدقائهم أهلهم بين

 .والقلق البؤس جاء

 سالٌم واِهم



 في السالم يعطيهم أنه منهم ظناً  المال يخدمون الكثيرين إن

 .األوهام سالم هو المال على االتكال وسالم .ومستقبلهم حاضرهم

   .حقيقياً  سالماً  يعطي وال .سعادة يعطي وال .صحة يعطي ال فالمال

 

 َعَلْيهِ  َتَضُعوا َفالَ  اْلِغَنى َزادَ  إِنْ " :المزمور في النبي داود قال لذلك

 .(10:62 مزمور) "َقْلًبا

 سالٌم واِهم



 :الثالث العامود

الخاِدعة المالية األُسس عامود 

 .المجتمع في ومركزهم سلطتهم على سالمهم يبنون من وهناك والمركز السلطة

 الوقت هذا في رأينا ولكننا .والقيادة الرئاسة مراكز على الحصول في فيتنافسون

 فالبعض .مفاجئة شعبية ثورة في وسلطتهم مراكزهم فقدوا كثيرين أن كيف الحاضر

 صدق حًقا .أسلحتهم وال سلطتهم تنقذهم فلم بالسجن، عليهم ُحكم والبعض هربوا،

 في تستريح ال التاج تلبس التي الرأس" :قال حين شكسبير وليم الشهير الشاعر

 سالم ال" .الدائم الحقيقي السالم اإلنسان تمنح أن تستطيع السلطة وال المال فال ."نومها

 المتعلق السالم بخصوص فقط ليس كله وهذا .(22:49 إشعياء) "لألشرار الرب قال

 بخصوص سالًما اإلنسان تمنح ال فهي ذلك، من أهم بل األرض، هذه على بحياته

 .األبدي مصيره

 سالٌم واِهم



 :الرابع العامود

كة العائلية األُسس عامود  اإلنهيار – الُمتفك 
 اإلجتماعي

 متمرداً  الشباب وصار الوالدين، وإكرام إحترام عصر انتهى قد

 الخمر، وشرب المخدرات، تعاطي في وغارقاً  ومعانداً،

 .وقبيح نجس هو ما كل في واإلغراق

 

 في األغلبية فإن ذكرت، التي بالصورة األعمدة انقالب ومع

 .األوهام سالم في تعيش هذه أيامنا

 سالٌم واِهم



 جميع على بل المجتمع، وعلى العائالت على أيًضا ينطبق األفراد عن ذكرناه ما 

 أساس على السالم تضمن أن قوية كانت مهما دولة ألي يمكن فال .الشعوب

 وسقوط قيام في الحقيقة هذه يثبت والتاريخ .المادي غناها أو الحربية قوتها

 االتكال من إسرائيل بني قديًما الرب أنذر فقد .الزمن مر   على كثيرة إمبراطوريات

 أَْرُضُهمْ  اْمَتألَتْ " فمهما .النجاة لهم تضمن ال ألنها الحربية، قوتهم أو غناهم على

ةً   أي) لَِمْرَكَباِتِهمْ  نَِهاَيةَ  َوالَ  َخْيالً  أَْرُضُهمْ  َواْمَتألَتْ  لُِكُنوِزِهْم، نَِهاَيةَ  َوالَ  َوَذَهًبا فِضَّ

 لَْيَتكَ " :لشعبه قال ولكنه .ينقذهم ال هذا فإن ،(7:2 إشعياء) ("الحرب آالت

كَ  َسالَُمكَ  َكَنْهر   َفَكانَ  لَِوَصاَياَي، أَْصَغْيتَ   .(18:48 إشعياء) "اْلَبْحرِ  َكلَُججِ  َوبِرُّ

 سالٌم واِهم



 وقوتها وغناها عظمتها بواسطة السالم تضمن أن الشعوب حاولت وكم

 الدولية المعاهدات طريق عن أيًضا وحاولت .فشلت ولكنها الحربية،

 يعقدان ملكين عن 27:22 دانيآل في نقرأ .جدواها عدم أثبتت ولكنها

 تكرر وكم ."واحدة مائدة على بالكذب يتكلمان" ولكنهما بينهما معاهدة

 الحرب وقامت األمم عصبة فشلت لقد .البشري الجنس تاريخ في هذا

 قادرة غير هذه أيامنا في "المتحدة األمم هيئة" هي وها .الثانية العالمية

 الجواب فإن لماذا؟ :نسأل كنا وإذا .أعضائها بين السالم توِجد أن على

  .للسالم الحقيقي الطريق يعرفون ال أنهم وهو جًدا، واضح

 سالٌم واِهم



 الدول وحتى .يوجد ال حيث عنه يبحثون ولكنهم السالم يريدون إنهم

 إنجيل اإلنجيل، نشر على تساعد وكانت مسيحية دول تعتبر كانت التي

 تتمّتع أن أًذا يمكن هل .والضالل الشر في غارقة اآلن أصبحت السالم،

 لإليمان معادية أو شيوعية، أو وثنية، إما وهي بالسالم، الشعوب

 والنجاسات؟ الشهوات أنواع كل تحلل فقط، إسمًيا مسيحية أو بالمسيح،

 رئيس المسيح، يسوع يأتي حين أنه علمنا ألنه هلل شكًرا ولكن يمكن، ال

 .األرض هذه على السالم ينشر سوف السالم،

 سالٌم واِهم



 يريده ما هو وهذا هللا، مع اإلنسان يتصالح حين يبدأ الحقيقي السالم إن

 يدعو هلل، كسفير يسعى أن هو الحقيقي المؤمن وواجب .لإلنسان هللا

 من المسيح موت أساس على وهذا ."هللا مع تصالحوا" :قائالً  الناس

  .الحقيقي للسالم الوحيد الطريق هو هذا .أجلنا

 سالٌم واِهم



 والحقيقي الواقعي السالم

المسيح يسوع الرب سالم 

 في لنا التي المحبة من ينبع والكيان والقلب الحياة يمأل الذي السالم

 السالم؟ هذا تمتلِك هل .المسيح

 سالٌم حقيقى وأعمدة ُمرتفعة



المنقلبة الغير الحقيقية األعمدة وطبيعة ماهية 

 المرتفعة األعمدة –

 

 سالٌم واِهم



 كنيسة التعاون المعمدانية

 

Pillars of Christianity 

 

 

 أعمدة المسيحية 

 

 



 أعمدة المسيحية
 

 22:9 عبرانيين    :القراءة 

  

 .َمْغفَِرةٌ  َتْحُصلُ  الَ  َدم   َسْفكِ  بُِدونِ   

 

 6:11 عبرانيين    

  

هُ  إِْرَضاُؤهُ، ُيْمِكنُ  الَ  إِيَمان   بُِدونِ   هُ  ُيْؤِمنُ  هللاِ  إِلَى َيأْتِي الَِّذي أَنَّ  َيِجبُ  ألَنَّ هُ  َمْوُجوٌد، بِأَنَّ  َوأَنَّ

 .َيْطلُُبوَنهُ  الَِّذينَ  ُيَجاِزي

 

 5:15 يوحنا    

 

 .َشْيًئا َتْفَعلُوا أَنْ  َتْقِدُرونَ  الَ  بُِدونِي  



 .بشرية ديانة كل عن الحقيقية المسيحية تختلف

 :أمور ثالثة على تقوم الحقيقية فالمسيحية

 

 العظيم، المسيح ويسوع هللا، بوجود واإليمان الدم،

 .الحقيقية المسيحية تقوم ال الثالثة هذه وبغير

 أعمدة المسيحية



 :األول العامود

 :الدم

 أعمدة المسيحية

 دم أن ويعلن الغفران، نوال في الصالحة األعمال قيمة تماماً  ينفي هذا

 .الغفران لنوال الوحيدة الوسيلة هو المسيح

 الغفران؟ به المؤمن لينال المسيح، دم ُيسفك أن بدّ  ال كان ولماذا

ةِ  أُْجَرةَ  ألَنَّ " والجواب  الخطية فأجرة .(23:6 رومية) "َمْوتٌ  ِهيَ  اْلَخِطيَّ

 األماكن إلى الحج أو للفقراء، العطاء أو الصالة، أو الصوم، هي ليست

 .الشعائر هذه كانت أياً  الدينية بالشعائر القيام أو المقدسة،



 :األول العامود

 :الدم

 أعمدة المسيحية

ةِ  أُْجَرةَ  ألَنَّ " كلمته هللا قال لقد  ."َمْوتٌ  ِهيَ  اْلَخِطيَّ

 محبة لنا ليبّين طوعاً  ومات دمه يسوع سفك وقد .موته إلى يؤدي اإلنسان دم وسفك

 .الخطية عقاب من ويفدينا هللا،

َتهُ  َبيَّنَ  هللاَ  َولِكنَّ " هُ  لََنا، َمَحبَّ  .(8:5 رومية) "ألَْجلَِنا اْلَمِسيحُ  َماتَ  ُخَطاةٌ  َبْعدُ  َوَنْحنُ  ألَنَّ

ُكمُ  َعالِِمينَ " ة   َتْفَنى، بِأَْشَياءَ  الَ  اْفُتِديُتمْ  أَنَّ ، أَوْ  بِفِضَّ  الَّتِي اْلَباِطلَةِ  ِسيَرتُِكمُ  ِمنْ  َذَهب 

، بَِدم   َبلْ  اآلَباِء، ِمنَ  َتَقلَّْدُتُموَها ، َوالَ  َعْيب   باِلَ  َحَمل ِمنْ  َكَما َكِريم   اْلَمِسيِح، َدمِ  َدَنس 

 "أَْجلُِكمْ  ِمنْ  األَِخيَرةِ  األَْزِمَنةِ  فِي أُْظِهرَ  َقدْ  َولِكنْ  اْلَعالَِم، َتأِْسيسِ  َقْبلَ  َسابًِقا َمْعُروًفا

 .(20-18:1 بطرس1)



 :األول العامود

 :الدم

 أعمدة المسيحية

 بدم فداءه األزل في  هللا دّبر اإلنسان، وعصيان اإلنسان، خلق فقبل

 .الكريم المسيح

 :أن أقول وهنا

 غافرة قوة الكريم المسيح دم في     -

 "ِنْعَمِتهِ  ِغَنى َحَسبَ  اْلَخَطاَيا، ُغْفَرانُ  ِبَدِمِه، اْلفَِداءُ  َلَنا فِيهِ  الَِّذي"

 .(7:1 أفسس)



 :األول العامود

 :الدم

 أعمدة المسيحية

 مطهرة قوة الكريم المسيح دم في     -

 الشعور من الخاطي تطهير يتضمن فهذا الغفران، وسيلة هو الكريم المسيح دم دام ما

 :الرسول يوحنا يقول كما ذنبه ومحا خطيته هللا غفر قد إذ بالذنب،

، َمعَ  َبْعِضَنا َشِرَكةٌ  َفلََنا النُّوِر، فِي ُهوَ  َكَما النُّورِ  فِي َسلَْكَنا إِنْ  َولِكنْ "  َيُسوعَ  َوَدمُ  َبْعض 

ُرَنا اْبنِهِ  اْلَمِسيحِ  ة   ُكل   ِمنْ  ُيَطه  هُ  :قُْلَنا إِنْ  .َخِطيَّ ةٌ  لََنا لَْيسَ  إِنَّ  اْلَحقُّ  َولَْيسَ  أَْنفَُسَنا ُنِضلُّ  َخِطيَّ

َرَنا َخَطاَياَنا لََنا َيْغفِرَ  َحتَّى َوَعاِدلٌ، أَِمينٌ  َفُهوَ  بَِخَطاَياَنا اْعَتَرْفَنا إِنِ  .فِيَنا   "إِْثم   ُكل   ِمنْ  َوُيَطه 

 .(9-7:1 يوحنا1)

 يفشي ال أمين أنه كما وعده، في أمين أنه في إثم كل من تطهيرنا في هللا أمانة وتظهر

 .له بها المعترفين خطايا للناس



 :األول العامود

 :الدم

 أعمدة المسيحية

 للنصرة قوة الكريم المسيح دم في     -

 دم هي للنصرة الوحيدة وسيلته إبليس، مع المؤمن حرب في

 َوِبَكلَِمةِ  اْلَخُروفِ  ِبَدمِ  َغَلُبوهُ  َوُهمْ " :نقرأ هذا وعن الكريم، المسيح

 .(11:12 رؤيا) ”اْلَمْوتِ  َحتَّى َحَياَتُهمْ  ُيِحبُّوا َوَلمْ  َشَهاَدِتِهْم،



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

هُ  إِْرَضاُؤهُ، ُيْمِكنُ  الَ  إِيَمان   ِبُدونِ "  هللاِ  إَِلى َيأِْتي الَِّذي أَنَّ  َيِجبُ  ألَنَّ

هُ  ُيْؤِمنُ  هُ  َمْوُجوٌد، ِبأَنَّ   عبرانيين) "َيْطلُُبوَنهُ  الَِّذينَ  ُيَجاِزي َوأَنَّ

6:11). 

 .(18:1 يوحنا) "َقطُّ  أََحدٌ  َيَرهُ  َلمْ  هللَاُ "

ٌ  هللاِ  ِعْندَ "  .(23-22:37 أيوب) "ُنْدِرُكهُ  الَ  اْلَقِديرُ  .ُمْرِهبٌ  َجالَل

 .إرضائه وسيلة هو هللا بوجود اإليمان



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 هللا وجود تؤكد البديع المتقن بنظامها الخليقة     -

َماَواتُ " ثُ  اَلسَّ   مزمور) "َيَدْيهِ  ِبَعَملِ  ُيْخِبرُ  َواْلَفلَكُ  هللِا، ِبَمْجدِ  ُتَحد 

1:19). 



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 هللا وجود يؤكد َخلقه بفرادة اإلنسان     -

 لكن .التراب إلى يعود الموت وعند .التراب من مصنوع فاإلنسان

 ال أنه لدرجة عجيب اإلنسان، جسد هو الذي الترابي، الهيكل هذا

 واحد كل يتخّصص فاألطباء لذلك .محتوياته كل يعرف فرد يوجد

 القلب، أخصائي نجد فنحن .الجسد هذا من جزء عالج في منهم

 وأخصائي العيون، وأخصائي الكلى، وأخصائي الصدر، وأخصائي

 .والحنجرة واألذن األنف



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 َمَراَرةَ  َيْعِرفُ  اَْلَقْلبُ " مبهورين، نقف اإلنسان في النفسية الناحية إلى ننتقل وإذ

 النفسية األمراض دائرة وفي .(10:14 أمثال) "َغِريبٌ  ُيَشاِرُكهُ  الَ  َوِبَفَرِحهِ  َنْفِسِه،

 االتزان وعدم بأنواعه، والجنون الشخصية، وانفصام الكآبة، .طويلة قائمة نجد

 ..وشيطان مالك ..ومدهش عجيب ..هللا خلقه الذي اإلنسان هذا .مظاهره بكافة

 .ومخيف جّذاب ..وقبيح جميل ..الغباء منتهى وفي مخترع ..وعبيط عبقري

كَ " المزمور في داود يقول أن في غرابة ال لذلك  َنَسْجَتِني .ُكْلَيَتيَّ  اْقَتَنْيتَ  أَْنتَ  ألَنَّ

ي َبْطنِ  فِي  َوَنْفِسي أَْعَمالَُك، ِهيَ  َعِجيَبةٌ  .َعَجًبا اْمَتْزتُ  َقدِ  أَن ي أَْجلِ  ِمنْ  أَْحَمُدكَ  .أُم 

 .(14-13:139 مزمور) "َيقِيًنا ذلِكَ  َتْعِرفُ 



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 .هللا وجود يؤكد اإلنسان في الموجود الضمير    -

 .إثماً  ارتكب إذا مضجعه يقضّ  اإلنسان، في هللا محكمة هو الضمير

 .الكريم المسيح بدم تطهر قد يكن لم إذا موته عند أمامه خطاياه ويسرد

 .هللا وجود على قوي دليل هو الضمير هذا



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 هللا وجود يؤكد أيدينا بين الذي المقدس الكتاب  -

 تاريخ سرد في وبأمانته العالية، الرفيعة بوصاياه المقدس الكتاب

 تتم؛ وسوف وتتم تمت التي الدقيقة وبنبواته سقطاتهم، وتسجيل األنبياء

 .هللا وجود يؤكد وهذا هللا من به موحى أنه يؤكد كله هذا

 .إلرضائه أساسي شرط هللا بوجود اإليمان



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 إله؟ أي :السؤال لكن

 كل حقيقياً، واحداً  إلهاً  هناك أنه أعلن المسيح يسوع لكن .إله له دين كل

 .إلهاً  ليس عداه ما

ةُ  اْلَحَياةُ  ِهيَ  َوهِذهِ " :اآلب مخاطباً  المسيح يسوع قال  َيْعِرفُوكَ  أَنْ  :األََبِديَّ

 .(3:17 يوحنا) "أَْرَسْلَتهُ  الَِّذي اْلَمِسيحَ  َوَيُسوعَ  َوْحَدكَ  اْلَحقِيقِيَّ  اإلِلهَ  أَْنتَ 



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 مطلق إله ...كلمته في ذاته عن أعلن الذي اإلله هو حقيقي واحد إله

 .المعرفة مطلق الوجود، مطلق القدرة،

 في يجاهدون لمن حاجة في ليس فهو ذاته، عن يدافع أن قادر إله

 .وقدرته َقدره من يحطّ  سبيله في فالجهاد ..سبيله

 فادي وحده وهو به، المؤمنين حاجات ويسدد الصالة، يستجيب إله

 .العجائب صانع كذلك وهو .عبيده



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 .يطلبونه الذين يجازي بأنه اإليمان هو هللا، إلرضاء المطلوب واإليمان

 :يوحنا رؤيا سفر في يسوع عنه قال الذي الجزاء يوم فهناك

 "َعَملُهُ  َيُكونُ  َكَما َواِحد   ُكلَّ  ألَُجاِزيَ  َمِعي َوأُْجَرتِي َسِريًعا آتِي أََنا َوَها"

 .(12:22 رؤيا)

 َيْفَتِخرَ  َكْيالَ  أَْعَمال ِمنْ  لَْيسَ " وحده باإليمان األبدية والحياة الغفران نوال

 .(9:2أفسس) "أََحدٌ 

 .باألعمال فهو الجزاء أما



 :الثاني العامود

 :اإليمان

 أعمدة المسيحية

 التي األعمال هي بل .والحسنات والصالة الصوم هي ليست واألعمال

 .ليعملها للمؤمن فأعّدها هللا سبق

َنا"  َسَبقَ  َقدْ  َصالَِحة ، ألَْعَمال َيُسوعَ  اْلَمِسيحِ  فِي َمْخلُوقِينَ  َعَملُُه، َنْحنُ  ألَنَّ

َها هللاُ   .(10:2 أفسس) "فِيَها َنْسلُكَ  لَِكيْ  َفأََعدَّ



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 قلب في ويحيا األموات، من قام الذي المصلوب، المسيح يسوع بدون

 َتْفَعلُوا أَنْ  َتْقِدُرونَ  الَ  بُِدونِي" :يسوع كلمات وهذه .مسيحية ال المؤمن

 .(5:15 يوحنا) "َشْيًئا

 فِيَّ  َيْثُبتُ  الَِّذي .األَْغَصانُ  َوأَْنُتمُ  اْلَكْرَمةُ  أََنا" قبلها بما الكلمات هذه ترتبط 

، بَِثَمر   َيأِْتي هَذا فِيهِ  َوأََنا ُكمْ  َكِثير    "َشْيًئا َتْفَعلُوا أَنْ  َتْقِدُرونَ  الَ  بُِدونِي ألَنَّ

 .(5:15 يوحنا)



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 والتصرفات، للحياة كمصدر المسيح في المؤمن ثبات يعني هذا

 .معنا وجوده ويقين ..فينا المسيح حياة تعني الحقيقية فالمسيحية

 فِي اآلنَ  أَْحَياهُ  َفَما .فِيَّ  َيْحَيا اْلَمِسيحُ  َبلِ  أََنا، الَ  َفأَْحَيا ُصلِْبُت، اْلَمِسيحِ  َمعَ "

َما اْلَجَسِد، نِي الَِّذي هللاِ، اْبنِ  إِيَمانِ  اإلِيَماِن، فِي أَْحَياهُ  َفإِنَّ  َنْفَسهُ  َوأَْسلَمَ  أََحبَّ

 .(20:2 غالطية) "ألَْجلِي



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 حياته وانتهت األنبياء كسائر وُدفن مات نبياً  ليس المسيح يسوع

 العظمة يمين عن جالس اآلن وهو ..قام ولكنه ..وُدفن مات إنه بالموت،

 .حقيقي مؤمن كل قلب في يحلّ  القدس بالروح لكنه ..األعالي في

 .(17:3 أفسس) "قُلُوبُِكمْ  فِي بِاإلِيَمانِ  اْلَمِسيحُ  لَِيِحلَّ "



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 يفعل أن يقدر ال المسيح يسوع بدون أنه المؤمن يتيّقن أن يجب هنا من

 الحياة دوائر كل في بل فقط الروحية الحياة دائرة في ليس ..شيئاً 

 حياته في ..وكالمه تفكيره في والسهلة، الصعبة والكبيرة، الصغيرة

 .والنفسية والجسدية



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 يرى أن والحزن، باألسى الروحي المؤمن قلب تمأل التي األمور إن

 Yoga اليوجا ممارسة إلى يلجأون مسيحيين ُيدعون الذي من كثيرين

 أن يعلمون ال منهم وكثيرون ..وعقولهم نفوسهم وتهدأ أعصابهم لترتاح

 وهو العالم، على المسيطر بالروح االتصال إلى تهدف اليوجا تدريبات

 .النجسة واألرواح الشياطين تسكنهم ألن الباب وتفتح الشيطان،



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 الذي المسيح يسوع الرب هو والعقل القلب لسالم المصدرالوحيد إن

 أُْعِطيُكمْ  اْلَعالَمُ  ُيْعِطي َكَما لَْيسَ  .أُْعِطيُكمْ  َسالَِمي .لَُكمْ  أَْتُركُ  َسالًَما" :قال

 .(27:14 يوحنا) "َتْرَهبْ  َوالَ  قُلُوُبُكمْ  َتْضَطِربْ  الَ  .أََنا

 َولِكنْ  ِضيٌق، لَُكمْ  َسَيُكونُ  اْلَعاَلمِ  فِي .َسالَمٌ  فِيَّ  لَُكمْ  لَِيُكونَ  ِبهَذا َكلَّْمُتُكمْ  َقدْ "

 .( 33:16 يوحنا) "اْلَعالَمَ  َغلَْبتُ  َقدْ  أََنا :ثِقُوا



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 :قائالً  فيلبي في للقديسين فكتب فيه المسيح حياة الرسول بولس اختبر

 َوأَْعِرفُ  أَتَِّضعَ  أَنْ  أَْعِرفُ  .فِيهِ  أََنا بَِما ُمْكَتفًِيا أَُكونَ  أَنْ  َتَعلَّْمتُ  َقدْ  َفإِن ي"

ْبتُ  َقدْ  األَْشَياءِ  َجِميعِ  َوفِي َشْيء   ُكل   فِي .أَْسَتْفِضلَ  أَنْ  أَْيًضا  أَْشَبعَ  أَنْ  َتَدرَّ

 اْلَمِسيحِ  فِي َشْيء   ُكلَّ  أَْسَتِطيعُ  .أَْنقُصَ  َوأَنْ  أَْسَتْفِضلَ  َوأَنْ  أَُجوَع، َوأَنْ 

ينِي الَِّذي  .(13-11:4 فيلبي) "ُيَقو 



 :الثالث العامود

 :المسيح يسوع

 أعمدة المسيحية

 :أنه الختام في فلنذكر

 

 .مغفرة تحصل ال دم سفك بدون

 .هللا إرضاء يمكن ال إيمان بدون

 .شيئاً  يفعل أن المؤمن يقدر ال المسيح يسوع بدون


