
 غير مسموح للكاملين

 الُمشككين أيضاً مطلوبين

 

َر ُمْرََتٍب اْلبَ تََّة، أَلنَّ "  6: 1يعقوب  بَاَولِكْن لَِيْطُلْب ِبِِميَاٍن َغي ْ ُُ ُيشْ  اْلُمْرَتا ِْبُط ََ ِر  ْْ ًاا ِمَن اْلَب ْْ ُُ َم ِب
.ُُ  الر ِيُح َوَتْدفَ ُع

 الربكاتَهْ احلاًز لكثري من عدم اإلميان

َجتعلناَنشكَيفَهللاثالثةَأمورَ

ْات  .1  غريَاملؤمننيأص
ْر  ْْ "  10: 42مزم ِِلِْم ِل ُكلَّ يَ  ْْ ق ِف ِعظَاِمي َعي ََّرِن ُمَضايِِقيَّ، بَِق ْْ أَْيَن »ٍم: ِبَس

 «.ِإِلَُك؟ 
ْر  ْنَ " 11- 8: 73مزم ا. ِمَن اْلَعاَلِء يَ َتَكلَُّم َْن ِِبلشَّرِ  ظُْلما َْن َويَ َتَكلَُّم عَ َيْستَ ْهزُِئ ًَ ْا .  ُل

ْا:  َْاَهُهْم ِف السََّماِء، َوأَْلِسنَ تُ ُهْم تَ َتَمشَّى ِف اأَلْرِض. َوقَاُل ََ يَ ْعَلُم ُهلُل؟ َوَهْل ِعْنَد كَ »أَفْ  ْي
 «اْلَعِليِ  َمْعرَِفٌة؟ 

 
 الضمري .2

ٌم، اْنَكَسَرْت "1َ:19َتيمواثوس1َ ْْ ُُ قَ  ِم بِِ َوَلَك ِإميَاٌن َوَضِمرٌي َصاِلٌح، الَِّذي ِإْذ َرَفَض
َهِة اإِلميَاِن أَْيضاا ًِ  "السَِّفيَنُة ِمْن 

 
 الظروفَمنَحولنا .3

 

ا َكاَن اْلَمَساُء: 41ََ-4َ:35َمرقسَ ِم َلمَّ ْْ ِْْ لَِنْجتَ ْز إِ »َوقَاَل َِلُْم ِف ذِلَك اْليَ  «. ىََل اْلَع
ُُ أَْيضاا ُسُفٌن ُأْخَرى َصِغريَ  ْا اْْلَْمَع َوَأَخُذوُه َكَما َكاَن ِف السَِّفيَنِة. وََكاَنْت َمَع َدَ  َفَصَرُف َْ .ٌٌة. َف

َْاجُ  ُْْء رِيٍح َعِظيٌم، َفَكاَنِت اأَلْم َْ ِف َتْضِرُب ِإىََل السَِّفيَنِة َحَّتَّ َصاَرْت ََتْتَ  نَ  ِلُئ. وََكاَن ُه
:ُُ ْا َل ُْه َوقَاُل ا. فَأَيْ َقُظ َْ «  أَن ََّنا نَ ْهِلُك؟ََي ُمَعلِ ُم، أََما يَ ُهمُّكَ »اْلُمَؤخَِّر َعَلى ِوَساَد.ٌٍة ََنئِما وََكاَن ُه

ا. فَأَيْ قَ  ُُ:ِف اْلُمَؤخَِّر َعَلى ِوَساَد.ٌٍة ََنئِما ْا َل ُْه َوقَاُل فَ َقاَم « ُهمَُّك أَن ََّنا نَ ْهِلُك؟ََي ُمَعلِ ُم، أََما ي َ »ُظ
ِر: ْْ اَر ُهُدوٌء َعِظيٌم. َوقَاَل الر ِيُح َوصَ  َفَسَكَنتِ «. اْسُكْت! اِْبَكْم!»َوانْ تَ َهَر الر ِيَح، َوقَاَل لِْلَب

ََ الَ ِإميَا»َِلُْم: َ«َن َلُكْم؟َما َِبُلُكْم َخائِِفنَي هَكَذا؟ َكْي
 

َكيفَتتعاملَمعَشكوكك
 بشكْككإعرتفَ .1

ٍْع َوقَاَل:" 24: 9مرقس  ََْلِد ِبُدُم َْْقِت َصرََخ أَبُْ اْل  «.َأِعْن َعَدَم ِإميَاِن أُوِمُن ََي َسيِ ُد، فَ »فَِلْل
ْجِن ِِبَْعَماِل اْلَمِسيِح، أَْرَسَل " 3- 2: 11مَّت  َع ِف السِ  َْحنَّا فَ َلمَّا َسَِ ثْ نَ نْيِ ِمْن اأَمَّا ُي

:ُُ َتِظُر آَخَر؟»َتالَِميِذِه،َوقَاَل َل َْ اآلِت أَْم نَ ن ْ  «أَْنَت ُه
 

 ِف شكْككشككَ .2
 

َْكَّْل َعَلى الرَّبِ  ِبُكلِ  قَ ْلِبَك، َوَعَلى فَ ْهِمَك اَل تَ ْعَتِمدْ " 3:5أمثال   "تَ 
 

 القليل الذي َتلكُ إستثمرَإميانك .3
 

ُْع:فَ َقاَل َِلُْم " 20: 17مَّت  ْْ َكاَن َلُكمْ »َيُس ُْل َلُكْم: َل  ِإميَاٌن ِمْثُل لَِعَدِم ِإميَاِنُكْم. فَاحلَْقَّ أَُق
َتِقُل، َوالَ يَ  َْن ِِلَذا اْْلََبِل: انْ َتِقْل ِمْن ُهَنا ِإىََل ُهَناَك فَ يَ ن ْ ُْل ُتْم تَ ُق ُْن َشْيٌء َحبَِّة َخْرَدل َلُكن ْ ُك

 .َغي َْر ُُمِْكٍن َلَدْيُكمْ 
ألَنَُُّ َكَما َأنَّ اْلََْسَد ِبُدوَن ُروٍح َميِ ٌت، هَكَذا " 26: 2يعقْب 

 "اإِلميَاُن أَْيضاا ِبُدوِن َأْعَمال َميِ تٌ 


