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 مقدمة
  

 كتب تدور ةكتب القديس أغسطينوس ثالث  
  :سنة ن فترة عشري خاللفي" اإليمان"حول كلها عاتها موضو

كُِتب عام " اإليمان واالعتراف"بعنوان الكتاب األول 
  . بعد سنتين من سيامته كاهنا٣٩٣ً

كُِتب " اإليمان بأمور ال تُرى"الكتاب الثاني بعنوان 
ت من سيامته أسقفاً على مدينة  بعد مرور أربع سنوا٣٩٩عام 
  .هيبو

قد و" اإليمان واألعمال"أما الكتاب الثالث فبعنوان 
  . م٤١٣عام " مدينة اهللا"تزامنت كتابته مع البدء في كتاب 

والذي " اإليمان بأمور ال تُرى"بالنسبة للكتاب الثاني 
  :يحمل العنوان اآلتي بالالتينية

DE  FIDE  RERUM  QUAE  NON  VIDENTUR   

فقد انتشر في بداية القرن الثاني عشر على هيئة 
  :مخطوطين

Jumieges No ٣٢ Codex Vaticanus No ٤٦٩ 
 م والثانية في١٥١٧وكانت الطبعة األولى له عام 

 

وقد ُأحصي هذا الكتاب تحت أعمال أغسطينوس . ١٥٢٩عام 
 Quodvulteusلتيوس كودفو الموجهة إلى ٢٢٤في رسالته رقم 

 ١٦٢١ في عام  Bernardus Vindingusوقد أكَّد ذلك العاِلم 
 Criticusعندما نشر أعمال أغسطينوس تحت عنوان

Augustinus اليوم نسخة في مكتبة المتحف منها  حيث يوجد
    .٤٢٨٦٥٤ Noالبريطاني بلندن تحت رقم 

السبب الذي كتب من أجله القديس أغسطينوس كتاب 
غير معروف ولكن من سياق الحديث " ن بأمور ال تُرىاإليما"

نجد أنه موجه إلى جماعات مختلفة من الهراطقة وغير 
المؤمنين ممن يسخرون من التعاليم المسيحية وفي مقدمتهم 
أصحاب بدعة ماني، باإلضافة إلى بعض الجماعات أصحاب 

، "Metaphysics"فلسفة ما وراء الطبيعة أو ما ُيطلَق عليهم 
:  إليها هذا الكتابُوجِّه إلى هذه الجماعات التي ما انضمورب
  . و بعض من أصحاب البدع المختلفةن، والوثني

وهؤالء جميعاً كانوا يرون أن المسيحية كديانة ال 
يجب أن تُؤخَذ بمأخذ الجد ألنها توصي المؤمنين بأن يؤمنوا 

لذلك بدأ القديس أغسطينوس في إقناع هؤالء . بأمور ال تُرى
لمعارضين للتعاليم المسيحية بأن جوهر اإليمان يتعلَّق ا

بسلوكيات اإلنسان، وبدون أن يخوض في اإليمان المسيحي، 
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أثبت أوالً أنه من خالل المجتمع البشري فإن اإلنسان يؤمن 
ن غير ظاهرة بأمور غير ملموسة، وهناك ثقة في اآلخري

: لثانية، صديقه حيث يقول في الفقرة اهيراها في جاره، قريب
א" א א א ، א

، אא א
.،...

א ؟ بعد ذلك " .אא
الحديث عن األمور اإللهية، إلى  القديس أغسطينوس يتحول

فيقول أنه إذا كنا ال نؤمن بما نراه فإن هذا يؤدي إلى انهيار 
السالم بين الناس وعدم تماسك المجتمع اإلنساني، فكم  
بالحري يجب علينا أن ننظر بعين اإليمان إلى األمور اإللهية 

  التي ال تُرى؟
لك إلى سرد بعض تطرَّق القديس أغسطينوس بعد ذ

 مستخدماً آيات العهد ؛األدلة على صدق اإليمان المسيحي
 ،القديم التي تشير إلى مجيء المسيح وميالده من العذراء مريم

 وكيف انتشر اإليمان ،والنبوات التي أشارت إلى الكنيسة
  .المسيحي في العالم

جه أغسطينوس إلى سامعيه ويتكلَّم في ختام الكتاب يتَّ
 رعيته من المؤمنين حيث يوصي قارئيه بوضوح إلى

ضد " من له أذنان للسمع فليسمع"والمؤمنين بكلمات الرب 
األعداء الخارجيين والداخليين لالهتمام بالبشارة التي تحمل 

  .اليقين بنصيب الملكوت السماوي
مدخالً "لذلك فهذا الكتاب يصلح لكي يكون بحق 

رنا إثباتات لإليمان إذ نجد فيه كما سبق وذك" لإليمان المسيحي
المسيحي من خالل المجتمع البشري وأيضاً من خالل نبوات 

  .العهد القديم
  

 :تمت الترجمة عن الترجمة اإلنجليزية المنشورة في
Nicene & Post Nicene Fathers, 
Series I, Volume III 
St. Augustine, Doctrinal Treatises 
 

نفوسنا الرب يجعل كلمات هذا الكتيب تعمل في 
: مامستمعين إلى قول الرب يسوع بعد قيامته المقدسة لتو

شنودة ، بصلوات أبينا قداسة البابا "طوبى للذين آمنوا ولم يروا"
  .الثالث
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א

  للقديس أغسطينوس أسقف هيبو
  

رى ُت تثبت إمكانية اإليمان بأمور ال أدلة منطقية
 :بالعيون المادية

  

أن الديانة المسيحية يلزم  َيعتقدون أناسُُ هناك   .١
السخرية منها، وليس التمسُّك بها، وذلك ألنه ال يمكن 
إثباتها بأمور مرئية، بل أن الناس فيها مطالبون باإليمان 

نحن إذاً لكيما نَْدحض فكر هؤالء الحكماء و. بأمور ال تُرى
في أعين أنفسهم الذين ال يريدون أن يصدقوا ما ال 

 أن  بالطبع ال نستطيعإنناف،  أن يروه بعيونهمنعويستطي
نُظهر للعيون البشرية هذه األمور اإللهية التي نؤمن بها 

ق يصدت يمكننا هلكننا نستطيع أن نُظهر للفكر البشري أن
 .حتى األشياِء التي ال تُرى

الذين بحماقتهم قد أعطوا  بدايةً يجب أن نقول لهؤالء  
هم ال يصدقون كل ما ال يرون تلعيونهم الجسدية أهمية جعل

يعرفونها ولكنها  وكم من أمور يصدقونها بل: بهذه العيون

 في غير المحصاة توجدال تُرى بعيونهم تلك؟ هذه األمور 
 طبيعة هذا العقل ذاته أيضاً أنه مع العلم أن- عقولنا نفسها
 والفكر  ماا أمًرالذي به نصدق اإليمانك -غير مفحوص

باإلضافة  ،قهنصدق الشيء أو ال نصدِّأن ب نحكمالذي به 
جميعها غريبة عن األمور  هذه ، أخرى كثيرة أمورىإل

 ذلك كم هي مكشوفة  منوبرغم. أنظار العيون الجسدية
؟ إذا كنا بدون شك الداخلية  فكرنااضحة ومؤكدة لعيونوو
 ال يمكن رؤيتهما نهأاإليمان واألفكار رغم وجود  كردن

  إذاً؟بالمسيح  نؤمن باألعين الجسدية فكيف ال
 

 التي في العقِل، نستطيع األموَر أن  َيقُولوندلكن ق.    ٢
 َأْن نراها نفسه أن نميزها فلَْيَس لنا حاجةُُبواسطة العقل 

ها ب ننؤمأن ببعيون الجسد؛ لكن تلك األمور التي تطالبنا 
 وال ، أشياء خارجة عنا حتى نراها بعيون الجسدي هليست
 .. نراهاأنه بتمرينات ُمَعٌينة للفكر قد حتى ل عقولناخهي دا
شياء األ  فقط أن تلك األشياء التي يصدقونها هيزاعمين

 بالتأكيد َأْن  علينايجب هنألذلك أقول . ١يرونها أمامهم
                                                 

يريد القديس هنا أن يوضح أن هؤالء األشخاص َيّدعون أن أفكار اإلنسان يمكن  ١
إدراآها ألن اإلنسان يفكر فيها فهي إذن داخل عقله وصادرة عنه، أّما األمور 
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 ن كنا ال نراها، لكيماوإنؤمن ببعض األمور الحاضرة، 
 . نَستحقُّ أيضا َأْن نَرى األشياء األبدية، التي نؤمن بها

 ال تصدق إال ما تراه، هوذا يا َمْنكن أنت ل
اتك وأفكارك يَّنوالماديات التي حولك تراها بعيوِن الجسد، 

ولكن . الخاصة تراها بعيون عقلك إذ هي حاضرة في عقلك
بأي عيوٍن تراها؟ فال يمكن  ...أخبرني، نية صديقك نحوك
هل ترى في عقلَك أيضاً ما ف. َأْن تُرى النيات بعيون الجسد

، فكيف تُبادل  كنت ال تراهاإنآخر؟ ولكن  دور في عقٍلي
  ن كنت ال تؤمن بما ال تراه؟إنية صديقك الصادقة نحوك 

َهْل ستقول جدالً بأنّك ترى نية اآلخر من خالل       
، وستَْسمُع كَِلمات، ولكن نية ؟ إذن أنتَ َستَرى َأفْعاالًأعماله

.  فأنت ستصدقها أو تُسمعىي ال ُيمكُن َأْن تُرتصديقَك ال
ن؛ و ليس اليس لها لون أو شكل حتى تراها العين فهذه النية

ن، وهي ليست نيتك، الها صوت أو نغم، حتى تسمعها األذن
نها ال أ وعلى الرغم من . قلبكفي لكي ما تَكُوَن محسوسة 

 أن  عليكع، وال هي منظورة بداخلك فيجبتُرى، وال تُْسَم

                                                                                       
الُمتعلقة باهللا فهي خارج عقل اإلنسان وبالتالي فهي أمور ال يجب اإليمان بها 

 . يءوهذا بالطبع فكر خاط. حسب اعتقادهم

بالوحدة في حياتك، بدون ق هذه النية، وإال ستشعر تصٌد
  .صداقِة، و لن تستطيع أن تبادل من يحبك نفس الشعور

  ال تستطيع أن تصدق أنك  إذنفأين هذا الذي تقوله      
هوذا   إال لو رأيته بعين الجسد أو رأيته داخل قلبك؟يئاًش

 وتؤمن حيث ال كق ما في قلب غيرمن كل قلبك تصدِّ
قك تستطيع فوجه صدي .تستطيع أن ترى بعينيك أو بقلبك

 بعقلك، ن تميزهأموقفك نحوه يمكنك أن تميزه بعين الجسد و
لكنك لن تستطيع أن تُقَدِّر محبة اآلخر لك مالم تبادله هذا 

فمن .  الحب، إذ تصدق أن فيه هذا الحب الذي ال تراه
 النية الحسنِة، باختالقالرجل غيره  الممكن أن يخدع

ن يفكُر في إيذائك ولكن ألنه وحتى إن لم يك. وإخْفاء الحقد
 ينتظر أن ينتفع منك بشيء، فمن الممكن أن يختلقَقد 
  . ليست فيهعلى الرغم من أنهامحبة لا

 
َأْن  لكنك تَقُوُل، إنك تصدق صديقك، الذي ال ُيمكن   .٣

 إذ لم يتركك في وقت  في تجاربك،اختبرتهتَرى قلبه، ألنك 
 هذا معناه انه هلف. فقد عرفت حقيقة شعوره نحوك.. الشدة

كيما نتيقن من صدق َيِجُب َأْن نتمنى أن تصيبنا الشدائد ل
  هذا يعني أنه لن يوجد رجل سعيد معف؟ حب الصديق لنا
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التي مصائب ال في الصديقاألصدقاء األوفياء، مالم يحزن 
 بحب اآلخر مالم يتألم  أحد إذن َيتمتُّعنلو .! صديقهتصيب

عادة مع األصدقاء وكيف نتمنى الس !بآحزان ومخاوف
 صدق نُثِْبتخشاها، ان كنا ال نستطيع ان المخلصين وال ن

حبهم إال من خالل األحزان؟ ولكن من الممكن أن يكون لك 
 صداقته تُثِْبتوإن كنت تستطيع أن   في وقت السعة،صديقُُ

ض نفسك  لكنك بالتأكيد لن تعرِّ. في وقت الشدةألكثربا
 سُيثِْبتنه ألم تكن متأكداً  ما هصداقتللخطِر لكيما تتيقن من 

 وهكذا فأنت فيما تعرض نفسك للخطر فأنت ؛٢حسن ظنك
  .ق صديقك من قبل أن تجربهتصٌد

ن كان ال َيِجب علينا َأْن نصدق األمور إ بالتأكيد، 
ن كنا لم إالتي ال تُرى، لكننا حقاً نصدقُ قلوَب أصدقائنا و

 رهم، وحتى بعد أن نتأكد منوعشصدق  على نبرهن
صداقتهم من خالل ضيقاتنا فنحن نصدق نيتهم الصادقة 

   عظيِم جدا اإليماُن الذي به نَْحكُماًإذ.  نراهادون أننحونا 

                                                 
يوضح القديس هنا أنه ال يمكن أن تكون وسيلتنا إلثبات صدق محبة اآلخرين لنا  ٢

هو تعريض أنفسنا للمشاآل والمخاطر حتى نرى رد فعلهم تجاهنا، وفي نفس 
الوقت فحتى لو فعلنا ذلك فإن هذا أيضًا يدل على تصديقنا لمحبتهم لنا، ألننا لو آنا 

 . للخطر من األساسنشك فيها ما آّنا عرَّضنا أنفسنا

ننا إ،  ف نؤمن بهالذي - بعيوٍن ما - ننا نَرىإ بشكل مالئم
   .، ألننا ال نَرى إذنيجب َأْن نؤمن

  
ى بعيون ُرخطورة عدم اإليمان باألمور التي ال ت

    :الجسد
 في المعامالت بين اًإن لم يكن هذا اإليمان موجود     .٤

ى  وكيف يترتب عل؟الناس، فانظر كيف تكون الفوضى فيها
   بالمحبة، رـل اآلخباِدُين الذي َسـ تشويش مخيف؟ فَمذلك
ن كان ال يجب أن إ -حيث أن المحبة نفسها غير مرئية-
نها أل، حتضراه؟ إذن فالّصداقة بمجملها ست أرؤمن بما الأ

كيف ُيقبل الحب إن كان غير .  الحب المتبادلتقوم على
 رباطات الّزيجة فإن الصداقة عندما ال توجدظاهر؟ و

ألن في هذه لن تظل محفوظة في النفس والقرابة والنسب 
. تفاق بروح الصداقةاأيضا يجب أن يكون هناك بالتأكيد 

 فالزوج والزوجة لَْن يتبادال الحب إذ لن يصدق كل منهما
 اَيشتاقو لنو. اآلخر، ألن الحبَّ نفسه ال ُيمكُن َأْن ُيرى حب
.  سيبادلونهم حبهم أنهم ا َيعتقدوم لا، إذءَُُيكُوَن لهم أبنا َأْن
 نهم إذ أنهم ال يرووُولد أبناء وكبروا، فلن يحبهم والد وإن
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األوالد إذ هي غير  هؤالءبومحبة أوالدهم التي في قل
 تصديق هذه األشياء التي  يصبحنناًء على ذلك لُبو. مرئية
، إذا كنا  باللوماً جديراً بالثناء، بل يكون طيشاً جديرال تُرى

 .نؤمن بأمور ال تُرى
 فكيف أتكلم أيضاً اآلن عن اإلرتباطاِت األخرِى التي 
بين األخ واألخت، والصهر والحمى، وجميع من هم 

  أي قرابة أو صلة؟ إذا كان هذابواسطة اًمرتبطيَن سوي
الحب غير أكيد والنية مشكوٌك في أمرها، سواء كانت نية 

فأعمال . األبناء تجاه الوالديِن أو نية الوالدين تجاه األبناء
 ُأحسن إليه ال يعتقد أنه الذيالمحبة لن تُرد بالمثل ألن ذاك 

، إذ هو ال يؤمن بوجود ما ال يراه في بالمثل ٌدُرَييجب أن 
َيكُوُن س، بل اًَيكُون مالئم نبالتالي فهذا الشك ل. اآلخر
حب هذا ال إذ ال نصدق اننا محبوبين ألننا ال نرى اًمكروه
ِإلى . الحبب لهم ننا ال نديُنأ إذ نَعتقُد ،بادل هذا الحبتوال ن

 تلك الّدرجِة تكون العالقاتُ اإلنسانية قُد آلت إلى الفوضى
  وجملةً إن كنا الإن كنا ال نصدق ما ال نراه، وتسقط تماماً

  .نصدق نيات الناس التي بالتأكيد ال نستطيع أن نراها
 ألننا نؤمن بما ايلوموننكذلك، فلن أذْكَر لهؤالء الذين 

 األمور الكثيرة التي يؤمنون بها في األقاويل ،ال نراه

فلن . والتاريخ أو بخصوص األماكن التي لم يروها بأنفسهم
هم إن قالوا ، ألن"ننا ال نصدق إن لم نرى بعيونناإ:"يقولوا 
 بالحقيقة من ن َأْن َيعترفوا بأنهم ال يعرفونسيضطروهكذا، 

 ألنهم في هذا الموضوع صدقوا أقوال اآلخرين ؛هم والديهم
ظهروا أمام عيونهم ما يقولون ألنها  أن ُينالذين ال يستطيعو

 من الماضي البعيد يئاً شنأشياء مضت؛ فإذ ال يذكرو
وهم عن الذي مضى لذين كلم أقوال اآلخرين انيصدقو

ا، فسنجد من الّضرورة  فإن لم يكن األمر هكذ؛بدون شك
حترام، إذ يتجنب البن بوالديه سيشوبها عدم االأن عالقة ا

  .التسرع في تصديق تلك األمور التي ال تُرى
فإن كان عدم إيماننا بما ال نراه يؤدي إلى انهيار 

فكم السالم بين الناس وعدم تماسك المجتمع اإلنساني، 
وباألكثر يجب أن ننظر بعين اإليماُن إلى األمور  بالحري

اإللهية التي ال تُرى؟ فإن لم نؤمن فليست مجرد صداقة 
الدين ب  اإليمان، لكن جوهرتتأثرالناس لبعضهم هي التي س

  .سوف يتالشى بما يترتب على ذلك من بؤس عظيم
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  :أدلة صدق اإليمان المسيحي  
  

 نحوي، وإن  لصديقة الحسنةّينال: "لكن قد تقول  .   ٥
راها، لكنني أستطيع َأْن أتيقن منها  بالعديد من أكنت ال 

األمور غير  باإليمانبتطالبنا  أنتَو البراهين؛ لكن
 ". اعتقادك ؟ظهر بها صدق تُ ال تعطينا براهين ،المنظورة

 بأن ، أن تَعترفَبأمٍر بسيطمبدئياً، أقول إنه ليس       
 لسببَيِجُب َأْن تَُصدَّق  إن كانت ال تُرى و،بعض األمور

أنه ليس كل َل هذا، حتى لو قُبِِ، و بعض البراهينوضوح
، فهذا يعنى أن  ال تُرى ال يمكن التصديق بهاياألشياء الت

"  أن نصدق ما ال نراه بأعينناينبغيهكذا نحن ال "القول 
  .يسقط على األرض، و ُيقذَف بعيداً، بل و ُينقَض تماماً

  
    :٣ركة المسيح لألمم بالكنيسةب  ) أ(

 الذين َيعتقدوَن بأنّنا ئكلأو ، كثيراًنولكنهم مخدوع
فهل هناك برهان . وصه بخص أدلةنؤمن بالمسيِح بدون أي

نبئ عنها نراها اآلن أن األمور التي قد ُأ ،أوضح من هذا
 فأنتم الذين تعتقدون أنه ال توجد براهين تؤمنون ؟تحققتقد 

                                                 
 العناوين الجانبية آلها من وضع المترجمين ٣

انظروا إلى ، ر التي لم ترونها عن المسيح باألمومن خاللها
الكنيسة نفسها تخاطبكم فاألشياء التي تروها اآلن، انظروا 

  :كأم تحبكم قائلة
 ة بإعجاب في العالم كله، آتي إليهاأنا التي تنظرون"

بثمر وأزداد نمواً، لم أكن في الماضي هكذا كما تنظروني 
": قائالًاآلن،  لكن عندما َبارك اهللا إبراهيم 

 ،وجودي الوعَد بأعطى، )١٨ : ٢٢تك(" א
المسيح .  من خاللي على كل األمِمتْانَْسكََبقد  المسيِح بركةُف

شْهُد بذلك، َي، فتسجيل األجيال إبراهيمهو نسل  هذا
 ولد إسحق، وإسحق ولد يعقوب، إبراهيم: ختصاراب

 ،ان شعب إسرائيلبناًَ، ومنهم كاثنا عشر اويعقوب ولد 
 ىثنإلبين هؤالء امن و. فيعقوب نفسه كان ُيدعى إسرائيل

 الذي - أخذ اليهود إسمهمهمن -لد يهوذا  كان قد ُواًبناعشر 
وفي المسيِح . منه كانت مريم العذراء، التي ولدت المسيح

. أي في نسل ابراهيم، تنظرون بإعجاب كيف تباركت األمم
تؤمنوا به، ذاك الذي كان خائفين من أن  نتزالوفهل ال 

  "به؟تخشوا عدم اإليمان يجب باألحرى أن 
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     :الميالد من عذراء) ب(   
أنه كان يليق اإليمان ب إن كان يجب عليكم باألحرى 

ون أو ترفضون أن كّفهل تش،  هكذاإنساناًن يولد أباهللا 
النّبي قَْد إشعياء  أن لموااعف!! ؟تصدقوا ميالده من عذراء

א: "أيضاً قائالًميالده من عذراء  تنّبَأ عن א
א א(א " )א

ن العذراء تلد، إذا كنتم تريدون أوا إذاً   فال تَشكٌ)١٤ : ٧شإ(
 إلى ييأت و، تدبير العالمدون أن يترك  ،َأن تؤمنوا بإله يولد

  . تلد وتبقى أيضاً عذراء إذ أعطى ألمه أن..الناس متجسداً 
هو ذاته  أنه إالنسان، كإ بذاك أن يولد صار الئقاًهكذا 

ومن ثم يقول .  لنا إلهاقد صاراهللا دائماً ، وِمن ِقبل والدته 
א: "عنه أيضاً النّبي א

א.א .א
א אא

 هذه المسحة مسحة روحية حيث  ٤)٧، ٦: ٤٥مز(" 

                                                 
شواهد المزامير الموجودة في هذا النص مأخوذة عن الترجمة السبعينية التي  ٤

ولقد فّضلنا . آانت المرجع األساسي للعهد القديم عند اآلباء في القرون األولى
 .لَنصوضعها آما هي حتى تساعد القاريء على فهم المقصود من ا

" ةالمسح "فلقد أخذ لقبه من لذلك ..بنال اهللا اآلب اهللا اَحَسَم
  .المسيحأنه  من خالل َمْسِحِه عرفنا أنناأي 

  
    :نبوات عن الكنيسة) جـ(

أنا   عني-أي المسيح - ل لهيفي نفس المزمور قو 
: الفعلبوكأن ما سيحدث في المستقبل قد حدث ، كنيسةال
"، אא ،

א" قد قيل لها سر الحكمةفب .." א א
אא،א

،،
א.א،א

א א א
.، א א

.، א
،א

..א
   ".אאא

  .)١٨-١٠: ٤٤مز(
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 غنية )الكنيسة ( هذه الملكةون اليوم ال ترمإن كنت 
 .نسل الملوكيبال

א: "إن كانت تلك التي قيل لها  " א
  . بالفعلالذي سمعته هي قد تمالوعد ال تَرى ان 

" א: "إن كانت تلك التي قيل لها 
  .لم تترك العادات القديمة التي للعالِم

אא: "إن كانت تلك التي قيل لها 
   .ال تَعترفُ بالمسيح الرب في كل مكان" 

 شعوب األمِم تُصعد الصلوات و تقدم ون تَر النتمإن ك 
" : عنه)للكنيسة (التقدمات للمسيح الذي قيل لها

  " א
إذا كان األغنياء ال يطرحون كبرياءهم جانباً وال  

: "الكنيسة، تلك التي قيل لهاون مساعدة جُّيتر
  "א

 ي، الت)الكنيسة(لبنت الملك  إن كان ال َيسمُع اهللا 
א "أوِصَيتْ أن تقول  " אא

  )١١: ٧مت(    

 يوماً الداخليإن كان قديسوها ال يتجٌدد فيهم اإلنسان  
א: "، والذين قيل بخصوصهم٥فيوماً

א א  ."א
 في عيوِن كالشمس تسطع بالرغم من أنها 

من ، تأججةكارزيها الم خارج بشهرةالن الذين هم م
:  كما قيلخالل األلسنة المختلفة التي كرزوا بها

א"
 ".  

إذ ،  للمسيحليكرَّسنإن لم يكن هناك عذارى يحضرن  
 الالتي قيل ، ذاع صيته في كل مكان برائحته الذكية

،א" :عنهن ولهن א
 نهنأ ولكي ال يبدو .."

: "ُيْجلَبَن مثل األسرى إلى السجن فَيقُوُل
א ،   ."א

،  بأبناء، لكي يكون لها منهم الكنيسةإن كانت ال تأتي 
وتقيمهم في كل  كما حدث، ،)أساقفة وكهنة (آباء

: "، تلك التي قيل لها وقادةمكان كرؤساء
،

                                                 
 )١٦:٤آو ٢(أنظر  ٥

  ٦.
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الذين بصلواتهم أصبحت الكنيسة أمهم ، "א
 ٦فتمدح نفسهاُمفّضلة ومقبولة وأيضاً من رعية اهللا، 

  "א "بالقول
ذين ئك اآلباِء أنفسهم، الكن بسبب كرازة أوليإن لم  

ا بأعداد  داخلهمنسمها بال فتور، قد امتألت اذكروا 
ن لها بألسنتهم يعترفم، معاً عظيمة من الناس مجتمعين

: "بدون توقف بمدح النّعمِة تلك التي قيل لها
א א

 ؛"א
إلى إذا كانت هذه األمور ال تبدو واضَحة، 

 االعتراف من اً األعداء مفّر فيها يجدالدرجة التي ال
 إن قلت أنه ال على حق، قد تكون نإذ .بالحق جهاراً

توجد براهين لتثبت صدق األمور التي ال تُرى حتى 
ور، التي تَراها، قد لكن إذا كانت تلك األم! تصدقها

 من زمن بعيد، وقد تمت بكل األنبياءتنّبأ عنها 
  .وضوح

 لديكم، بأمور ح نفسهكان الحق يوضِّ  إذا
فيا بقية الذين لم . . وأمور ستأتي فيما بعد،مضت

                                                 
 ح نفسها أي تفتخر بإيمان أبنائهاتمد ٦

 يا َمْن تصدقون بعضاً مما ال ترونهيؤمنوا بعد، 
  !اخَْجلُوا بسبب تلك األمور التي ترونها

  
   :٧ انتشار اإليمان المسيحي في العالم كله)د( 
انصتوا لي، انصتوا لي أنتم الذين "تقول لكم الكنيسة   . ٧

فالمؤمنون الذين كانوا في اليهودية في .  تبصرونترون ولكن ال
تلك األيام حضروا وعرفوا بميالد المسيح العجيب من عذراء، 
وبآالمه، وبقيامته وبصعوده؛ وكل كالمه وأعماله اإللهية، 

أنتم لم تروا هذه األمور ولذلك ترفضون . كأموٍر رأوها بعيونهم
. روا فيهاكَّفَتَهوا لها، وروا هذه األمور، وانتبإذاً فانظ. أن تؤمنوا

ث في فهذه األشياء ال تُرَوى لكم كأموٍر مضت أو أموٍر ستحد
  ".المستقبل لكنها أمور حاضرة

                                                 
يّقِسم القديس أغسطينوس في الجزء القادم نبوات العهد القديم حسب ترتيب  ٧

  :حدوثها إلى ثالثة أقسام
  .نبوات عن تجسد المسيح وحياته، وقد تحققت: األول
  .تتحقق اآلننبوات عن مجد الكنيسة وانضمام األمم إليها، وهي : الثاني
  .نبوات عن المجيء الثاني والدينونة، وهي لم تتحقق بعد: الثالث

وهو يدعونا لإليمان بالنوع األول الذي لم نشاهده بعيوننا ألننا لم نكن حاضرين في 
الماضي وآذلك النوع الثالث الذي لم يتحقق بعد، بما أننا نرى ونختبر تحقق النوع 

 الثاني اآلن
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عنى؟ وهل تعتبرونه هل تبدو لكم كأموٍر باطلة أو بال م
 هذه المعجزة اإللهية، انه بإسِم َمْصلُوٍب ءشيقليل أو كال 

  الجنس البشري؟   أمور كلتجري
أ عنه األنبياء وتم، عن ميالد نّبروا ما قد تفإن لم ت
א"المسيح كإنسان  א   لكنكم )١٤: ٧شإ( " א

: "هيم وتمتوقيلت إلبرا ترون اآلن كلمة اِهللا التي سبق
   )٤: ٢٦ تك(" א

وإن لم تروا ما قَْد تنبأ عنه األنبياء عن عجائب 
א: "المسيح א א

: عنه األنبياء لكنكم ترون اآلن ما تنبأ ،)٨: ٤٥مز(" א
א.אאא"

א א    )٨، ٧: ٢مز(" א
تم عن آالم وإن لم تروا ما قَْد تنبأ عنه األنبياء و

א: "سيحالم ؛א א ،
، א ، "

تلك األمور التي تنبأ عنها   لكنكم ترون اآلن)١٨ -١٦: ٢٢مز(
"مزمور إذ قد تمت اآلن بكل وضوح  ال هذانفس
.אאאא

   )٢٩، ٢٨: ٢٢مز (" אאא

 عن قيامة وإن لم تروا ما قد تنبأ عنه األنبياء وتّم
مه م عن نفسه في المزمور أوالً بخصوص مسلِّالمسيح، إذ تكلَّ
.: "ومضطهديه

א אא
 لم يجنوا شيئاً بقتله إذ كان أنهملكي يرينا  و)٨، ٧: ٤٠مز(" 

؟: "سيقوم فقال א ، وبعد ذلك )٩: ٤٠مز( "א
 التي قالها َسلِّمه في نفس النبوة تلك الكلمةم عن ُمبقليل يتكلَّ

  " ،א: "لــأيضاً في اإلنجي
 :نه داسني تحت قدمه، وأضافَ بعد ذلك وقالأ أي .)١٠: ٤٠مز(
 كل  تّمقد. )١١ : ٤٠مز( "א"

ر يقول على فم نفس النبي في مزموهذا إذ رقد المسيح وقام و
אא" : آخر   " א

  ). ٧: ٣مز (
، تلك التي كُتب كل هذا لم ترونه  لكنكم  ترون كنيسته

 "...: عنها أيضاً بنفس الطريقة وتم عنها األقوال إذ قيل
א אא

يد شيئاً تنظرونه،  هذا بالتأك).١ :١٦رإ(" 
 حتى ولو كنتم إلى اآلن تعتقدون يتم أن تصدقوا،بأسواء شئتم أم 

نه توجد أو كانت توجد منفعة في تلك األصنامِِ؛ لكن حقاً ترون أ
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أنفسهم أو  بال عدد من األمم، قد تركوا أو طرحوا عن اًشعوب
: " يقولونموهمسمعتحطموا هذه األباطيل، و

א.
  .)٢، ١٩ : ١٦ر إ( "؟

אא"وال تعتقدوا بأنه في القول 
 أن كل األمم َيِجُب َأْن تجتمع في مكان واحد يعنيقد " א

 أن شعوب األمم ستأتي -ون تستطيعمإن كنت- واإفهم. معين ِهللا
حقيقي،  لَيَس سيراً إلى إله المسيحيين الذي هو اإلله األعلى وال

نفس  فقد قال نبٌي آخر. على األقداِم لكن من خالل اإليمان
 א: "الشيء إذ تنبأ وقال

אא א א " א
" אאא" فأحدهم قال .)١١: ٢صف(

א ":واآلخر قال    ".א
إذن هم سيأتون إليه دون أن يغادروا أماكنهم، ألنهم 

  . إذ يؤمنون به سيجدونه في قلوبهم
 عن صعود وإن لم تروا ما قد تنبأ عنه األنبياء وتّم

א"المسيح؛  א א م ما  لكنكم رأيت)٥: ٥٨مز(" א
فلم " א" يتبعه فوراً بعد هذا الكالم

تروا كل تلك األمور التي حدثت وتمت في المسيح في الماضي، 

لكنكم ال تستطيعون أن تنكروا هذه األمور التي تُرى في 
هذان األمران المسيح والكنيسة نريهما لكم كأمور قد . كنيسته

 ولكن ال نستطيع أن نُريكم كيف ، النبواتتلكسبق وكُتب عنها 
ألننا ال نستطيع أن  ،بعيونكممت كل تلك األمور كي تروها ت

  .!. مضت كي تُرىاًنسترجع أمور
  
      : شهادة األمور الحاضرة عن األمور المستقبلية)هـ(  
  منقدَّات األصدقاِء، التي ال تُرى، تَُصلكن كما أن نيَّ  .٨

ذاكرة فهي ،  المرئية تُرى؛ هكذا أيضاً الكنيسةدالئلخالل 
، التي وإن ألمور التي ستأتيبا رةشَِّبُمالتي مضت ولألمور 

 الكتابات التي  نفس تلك كانت غير مرئية لكنها ُمشار إليها في
ألن األمور التي مضت التي ال نستطيع أن . الكنيسة تنبأت عن

لكن ال نراها و-مور الحاضرة التي نراها اآلن نراها اآلن واأل
 عنها في َب كُِتكانت كلها أمور غير مرئية حين -كلها

  .النبوات
، فاألمور التي سبق وقيل عنها نراها تَْحُدث نإذ     

أي أن .  تلك التي ما زالت تحدث اآلنأو التي تمت سواء هذه
األمور المختصة بالمسيح والكنيسة قد حدثت وفقاً لتدبيٍر 

أي : ووفقاً لهذا التدبير أيضاً ستكون األمور التي تأتي. سبقُم
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، وقيامة األموات والعقاب األبدي لألشرار مع يوم الدينونةَ
الشّيطان، والمكافأة األبدية لألتقياء مع المسيح؛ أمور تتنبأ عنها 

لماذا إذاً ال نصدق األمور . النبوات أيضاً ولم تحدث بعد
: األولى واألخيرة التي ال نراها، رغم أننا نرى ما يشهد لهاتين

ر الحاضرة، رغم أننا األموأقصد ،  أي األشياء التي بينهما
ياِء عن األمور األولى، نقرأ ونسمع النبوات في كتِب األنب

، واألخيرة، من قَبل أن تحدث؟ إال إذا كان غير والحاضرة
ن و إنما كتبها المسيحيدَّعون مثالً أن تلك األشياَءالمؤمنين ي

 أن ىأعظُم، بدعو  اًوتأثير أنفسهم لكيما يعطوا معتقداتهم قيمة
 .ُوعد بها من قبل أن تحدثقد ياء تلك األش

 
   : أسفار اليهود وحالهم يشهد لإليمان المسيحي)و(
ون في هذا، ليفحصوا بدقة نسخَ كتابات كُّإذا كانوا َيشُ.    ٩

 ؛لَيقْرأوا عن تلك األمور التي أشرنا إليها. خصومنا اليهوِد
الكنيسة التي بالمسيح الذي نؤمن به، وب  الخاصةالنبواتأقصد 

وحتى الدخول إلى  اإليمان  الشاقة النتشاربدايةالاها منذ نر
لكن حينما َيقْرأوَن، فال يتعجبوا . المجد األبدي الذي للملكوت

على  بسبب ظلمة العداوِة -أصحاب هذه الكتب-من أن اليهود
فقد تنبأ نفس األنبياء وكتبوا عن ذلك، . ال َيفْهموَنأذهانهم 

البقية، ويأتي عليهم القصاص فكان يجب  أن تتم تلك النبوة ك
فالذي َصلبوه، .  وعادل من اهللاىخفَالواجب كأعمالهم بأمر ُم

وأعطوه علقماً وخالً، قد قال لآلب، من أجل هؤالء الذين كان 
: "سيقودهم من الظلمة إلى النور، وهو معلق على الخشبة

ولكن . )٣٤: ٢٣لو(" אא
بسبب هؤالء الذين، خالل أسباب َمخفية أكثر، كان قد قّرر 

א"تركهم، قال عنهم بالنبي منذ زمن بعيد، 
א ؛ ، א

א. " א
ويطوفون في كل مكان  هكذا فهم َيْمشون. )٢٣ -  ٢١ :٦٨مز(

فمن خاللهم .  التي هي أصدق دليل إليماننا،بعيون مظلمة
 . ولكن هم أنفسهم يكونون مرفوضين،هن شهادتناْرَبتُ

محى هذه الطائفة من ألجل هذا قد كان، أن ال تُ
توا في كل د هذه البراهين، ولكنهم تشتّالوجود، لكي ال تُفقَ

لتي تشهد للنعمة التي األرض لكيما في حملهم معهم للنبوات ا
وما أقوله . قنعون المتشكّكين، فتكون لنا المنفعةصارت لنا ُي

: "تنظرونه في النبوة إذ يقول الرب
. )١١: ٥٨مز(" א،
 ينسوا تلك األشياء التي قُِرأت وُسِمعت، إذ لم لم ُيبادواولهذا 
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 - نهم ال يفهمونهاأرغم -إلنهم إن نسوا  الكتب المقدسة. بينهم
. فسيكونوا بحسب الطقس اليهودي نفسه مستوجبين الموت

 عن الناموس واألنبياِء، يئاً شنألنه إن كان اليهود ال َيْعرفو
فلذلك لم ُيبادوا، .  بشيءفقد صاروا غير قادرين على نفعنا

حتى إذا لم يخلصوا في البالد المختلفة تبعثروا لكنهم 
في كتبهم ف ..انهم يحفظون في ذاكرتهم ما يساعدنباإليمان؛ لك
  أسفارهمنا، وفي نسخنفي قلوبهم يعادوو، ما يؤيدنا
  .  يشهدون لنا

  
    : نجاح الكرازة بالمصلوب رغم االضطهاد)ز(

 وحتى إن لم يوجد ما يشهد للمسيح والكنيسة، فَمن  .   ١٠
إللهي قد أشرق بغتةً على الجنس الذي ال يصدق أن النور ا

ى به من ناَد اإلله الواحد الحق ُينشاهد أنالبشري عندما 
الكل، إذ قد تُركت اآللهة الباطلة، وصورهم في كل مكان قد 

ستخدامها، والعادات ار  أو تغيَّكتَتحطمت، ومعابدهم قد تُِر
 ..ت من الجذورَعِلالباطلة التي كانت راسخة في الناس قد اقتُ

 هذا قد حدث بسبب رجل واحد، ومن ِقبل رجال، أنرى ون
بين، َمْجلُودين، ملطومين، دين، ُمعذَّمقبوض عليهم، مقيَّ

تالميذه، الذين أقصد بهؤالء  .َمشْتُومين، مقتولين، َمْصلُوبين

  عاميين، غير متعلمين، صيادي سمك،اختارهم الرب رجاالً
روا  الذين بشَّلئك، فأو لكي تنتشر تعاليمه بواسطتهموعشَّارين،

وإذ . بقيامته وبصعوده، تلك األحداث التي قالوا انهم رأوها
لم  ا من الروح القدِس، تكلموا عن هذا اإلنجيل بألسنةألوامت

 البعض آمنوا، والبعض اآلخر: ومن الذين سمعوهم. يتعلموها
 .  قَاوم المتكلمين أي التالميذ بشكل عنيف،إذ لم يؤمن

لحق إلى الموت، لم يجاهدوا بمجازاة وإذ كانوا أمناء ل  
. لّبوا بالقَتِْل، بل بموتهمحتمال، ولم يتَغَال بل با بالشّرالشّر

العالم وقَِبل اإليمان وهكذا تحولت قلوب الناس تَغَيََّر وهكذا 
ر والكبار، ا، الصغ والنِّساُءإلى هذا اإلنجيل؛ الّرجاُل

 قوياء والضعفاء،، الحكماء والجهالء، األمُِّيونواألون المتعلم
والكنيسة نمت . المتواضعونن ووالمرتفع، النَُبالء والمجهولون

وانتشرت في كل األمِم، وال تقوم ضد إيمان الكنيسة الجامعة 
أي طائفة منحرفة أو أي نوع من الخطأ مما يتعارض مع 

 ح لذلك الخطأ أن ينتشر في كل مكانوال ُيسَم. الحق المسيحي
. بالحق طأ نفسه يشجع على التمسكإن كان وجود هذا الخو
א"

    .)١٩ : ١١كو ١("  
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كيف استطاع  الَمْصلوب أن يعمل كل هذا إن لم يكن هو 
م من خالل األنبياء عما اهللا الذي تأنس، حتى إن لم يكن قد تكلّ

ى سبقوا وتنبأوا بكلماتهم الموَحسيأتي؟ لكن إذ نرى األنبياء قد 
 ونرى أن ما ،العظيم الذي للتّقوى بها من اهللا عن هذا السر

حدث منطبق على كالم النبوات، فمن هو عديم العقل الذي 
يستطيع أن يقول أن الرسل كَذبوا في كالمهم عن المسيح، إذ 

نه أتى كقول األنبياء، هؤالء األنبياء الذين تكلموا أقالوا عنه 
ضاً عن األحداث المستقبلية في حياة هؤالء الرسل أنفسهم؟ أي

.: "ألن األنبياء تكلموا عنهم قائلين
א.א ، א

ونحن نَرى في العالم أن هذا .  )٥، ٤: ١٨مز ( ".א
فمن . قد رأينا المسيح بالجسد حقا، وإن لم نكن الكالم قد تّم

هو الذي ال يضع إيمانه في الكتب المقدسة، التي تنبأت عن 
متشدِّد ، أو بجنون شديدن هو أعمى  َمإيمان العالم كله، إالّ

   بعناٍد عجيب؟ومتصلِّب
 
لكن أنتم أيها األحباء الذين عندكم هذا اإليمان، أو قد .    ١١

فكما تمت . هذا اإليمانقبلتموه حديثاً، لينمو ويكثر فيكم 
األمور الحاضرة كأشياء قيل عنها سابقاً في النبوات، هكذا 

وال يخدعكم . أيضاً ستأتي األمور األبدية، التي ُوِعَد بها
ن، أو اليهود الكذبة، أو الهراطقة المخادعون، ون الباطلوالوثني

ن األشرار الذين في الكنيسة الجامعة، وأو حتى أيضا المسيحي
ولكي ما ال .  أكثراا فهم أعداء يسببون لنا آالًمهم منّوالذين 

ُيْعثَر الضعفاء بسبب هذا الموضوع فالنبوات لم تكن صامتة 
فالمسيح الرب ينادي الكنيسة كما ينادي العريس . إزاءه

א: "عروسته في نشيد األناشيد ويقول
 الذين هم بين" فلم يقل )٢  :٢نش(" א

 ".بين البنات" ولكن قال -أي غير المؤمنين-" من خارج
   .)١٩ : ١٣مت( ""و

يقول لنا اإلنجيل المقدس انه بينما تُسَحب الشبكة و
  إلى ٨لكل أنواع السمكالمطروحة في البحر والجامعة 

ه فَس ن اإلنساُن فيجب أن ُيفِْرَز-أي إلى نهاية العالم-الشاطئ 
رز نفسه بالقلِب، ال فْويجب أن َي. من األسماِك الشريرة

. يرة، ال بخرق الشبكة المقّدسةبالجسد؛ بخلع العاداِت الشّّر
 أنفسهم -المحسوبين بين المختارين-لئال يجد هؤالء 

فال يكون مصيرهم الحياة، بل . محسوبين من بين األشرار
    .العقاب األبدي، عندما ُيفَرزوا على الشاطئ

                                                 
 )٥٠ -٤٧ : ١٣مت(أنظر  ٨
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