
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 األولى الحمقة          كممات الرسل األوائل                          برنامج أنوار كاشفة                 
 
نبدأ سمسمة جديدة بعنوان: من كتابات أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

مبادئ السموك  ووضعوا أسس، التعاليم المسيحيةالحقائق و رسائل عديدة، شرحوا فييا لقد دّون رسل المسيح األوائل الرسل األوائل. 
 المسيحي لجماعة المؤمنين.

 
رك؟ بالطبع قد تفّكر بكتاب اإلنجيل الذي يحكي سيرة المخّمص يسوع ديقي كممة اإلنجيل ماذا يجول في فكعندما تسمع ص

جيل األربعة التي تتناول قّصة حياة المخّمص المسيح، منذ والدتو إلى موتو كتب األناالمسيح. وىذا أمر صحيح بشكل عام. فيناك 
 الكفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة وصعوده حّيًا إلى السماء. 

 
كممة اإلنجيل ، وتعني الخبر الطّيب أو البشارة المفرحة. وليذا عندما نقول (اونجميون)إن كممة إنجيل ىي كممة يونانية األصل 

ىذه البشارة المفرحة، األناجيل األربعة صد ىذه البشارة المفرحة التي ُأعمنت بمجيء المخّمص يسوع المسيح. ولقد دّونت لنا فنحن نق
 ىذه البشائر أعمنتياب أو البشارة المفرحة التي أما الخبر الّطيوالتي تسّمى بالبشائر األربع، التي كتبيا متى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

وأنو مات عمى وتكّمم باألقوال والتعاليم اإلليية السامية، وصنع المعجزات الباىرة. سيح المخّمص قد أتى إلى عالمنا، ، أن الماألربع
بميس، وصعد حّيًا إلى السماء.   الصميب من أجل خطايا الجنس البشري بأكممو، ثم قام من بين األموات قاىرًا الموت وا 

 
بالمسيح المخّمص وبعممو الكفاري عمى الصميب من أجل خطاياه وبقيامتو المجيدة، وم اليوالبشارة المفرحة ىي أن كل من يؤمن 

كتب ليذا ينال الغفران والحياة األبدية، ويصبح من أوالد اهلل. فيل ىناك بشارة أعظم من ىذه البشارة الّسارة لنا نحن البشر الخطاة؟ 
نِّي َلْسُت َأْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح، أَلنَُّو ُقوَُّة اهلِل ِلْمَخاَلِص ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمُن: ألَ » الرسول بولس في رسالتو إلى الكنيسة في رومية يقول:

. أَلْن ِفيِو ُمْعَمٌن ِبرُّ اهلِل ِبِإيَماٍن، إِليَماٍن، َكَما ُىَو َمْكُتوٌب: )الرسالة إلى رومية «َماِن َيْحَياَأمَّا اْلَبارُّ َفِباإِلي» ِلْمَيُيوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ ِلْمُيوَناِنيِّ
 فابقوا معنا أصدقائي. بيذه اآلية الجميمة ومعانييا العميقة اآلن سنتأمل  .(1-11::1
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وب عمى أنو ال يستحي بإنجيل المسيح، فيو لم يكن يقصد كتاب اإلنجيل المكتصديقي المستمع، عندما كتب الرسول بولس 

الرقوق أو الورق، لكنو كان يشير إلى فحوى رسالة اإلنجيل، أي البشارة المفرحة أو الخبر السار. فيو ال يستحي بيذه البشارة المفرحة 
ن البشر الخطاة تعمن لنا نح. فيي «قوة اهلل لمخالص لكل من يؤمن» ىذه البشارة المفرحة ىيوالسبب: ألن أن يعمنيا لجميع البشر. 

سالة عظيمة ليذا ىي ر  من عبودية الخطّية وسمطان إبميس.تحريره ، ر كل من يؤمن بالمسيح المخّمصيتحر وقّوتو ل اهلل الكامل خالص
 .عمنيا لكل البشرييريد أن ال يستحي بيا الرسول بولس و 

 
اهلل لمييودي أواًل؟ وىل بعض لماذا ذكر الرسول بولس قد يتساءل ال .«ِلْمَيُيوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ ِلْمُيوَناِنيِّ »ثم أضاف الرسول بولس قائاًل: 

ن أن تعامل مع بني إسرائيل في القديم، وأرسل ليم األنبياء الذيسبق هلل بين الييود والشعوب األخرى؟ ولمجواب نقول: يمّيز أو يفّرق 
عندما أتى المسيح ليذا السالم ويعمن ممكوت اهلل. و أن المخّمص عندما يأتي سيحل  ىموعدال بل  تنبأوا بمجيء المخّمص المسيح.

  عنو توّجو برسالتو إلييم أواًل لكي يؤكد ليم إتمام وعود اهلل ليم. المتنبأ
 

ُتُو َلْم َتْقَبْموُ »قائاًل: في ىذا الموضوع كتب البشير يوحنا  ولقد ِتِو َجاَء، َوَخاصَّ ما معظم الييود كإن  .(11:1)بشارة يوحنا«ِإَلى َخاصَّ
ممكوتًا ليم أتى. والسبب ألنيم ظنوا أن المسيح عندما يأتي سيحررىم من أعداءىم ويؤسس عندما ذكر البشير يوحّنا لم يؤمنوا بالمسيح 

القومي الييودي ختمف بالكمية عن ىذا التصّور ، كان يمن إرسالو لممسيحمنذ البداية أرضيًا، يجعميم فيو فوق الشعوب. لكن ىدف اهلل 
َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموُه َفَأْعَطاُىْم ُسْمَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِو. »وليذا نجد أن البشير يوحنا تابع قائاًل: الضّيق. 

ىو أي أن اليدف كان  .(11-1::1)بشارة يوحنا«ل، َبْل ِمَن اهللِ اَلَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرجُ 
عالن خالص اهلل لجميع البشر.   بدء ممكوت اهلل الروحي، وا 

 
منذ البداية ىو أن يؤمن اإلنسان من أي شعب أو كان ن ىدف اهلل ال يوجد عند اهلل تمييز بين الييود والشعوب األخرى. ألإذن 

ال يستحي بإنجيل المسيح ألنو »عمى خالص اهلل الكامل. وليذا قال الرسول بولس أنو: لكي يحصل  ،حجنس كان بالمخّمص المسي
 . «لمييودي أواًل ثم لميوناني لكل من يؤمن قوة اهلل لمخالص
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 -أي في اإلنجيل  –أَلْن ِفيِو »اًل: عمى خالص اهلل؟ أجابنا الرسول بولس قائلعّل السؤال اآلن ىو: كيف يحصل اإلنسان الخاطئ 

لإلنسان ال حاجة واإليمان فقط،  أي  اهلل بواسطة اإليمان لقد أعمن اإلنجيل كيفية الحصول عمى برّ . «اهلِل ِبِإيَماٍن، إِليَمانٍ  ُمْعَمٌن ِبرُّ 
 . يتبرر أمام اهلللكي صالح ي عمل ألن يقوم بأ

 
مسيح وعممو الكفاري عمى الصميب وقيامتو الظافرة من بين األموات. ألن اإليمان بالمسيح لكن اإليمان بماذا؟ اإليمان بالمخّمص ال

لغفران الكامل والحياة وعممو الكامل يحرر اإلنسان الخاطئ من خطاياه، ومن عبودية إبميس، ويجعمو من أوالد اهلل المبررين الذين نالوا ا
الصميب أخذ عقاب خطايا البشر جميعًا، وفتح الباب واسعًا لكل من يؤمن حتى ينال والسبب ألن المسيح بموتو الكفاري عمى األبدية. 

في نبوءة حبقوق في  وليذا تابع الرسول بولس مستشيدًا بما جاء الغفران الكامل ويتبرر أمام اهلل، باإليمان فقط وبدون أي عمل صالح.
  .(::2)حبقوق«اإِليَماِن َيْحَياَأمَّا اْلَبارُّ َفبِ » َكَما ُىَو َمْكُتوٌب:العيد القديم: 

 
أن اإليمان بالمسيح  تبّينلقد سبق هلل أن أّكد لإلنسان أنو لكي يحصل عمى بّر اهلل عميو أن يؤمن فقط. وعندما أتى المسيح 

عود اهلل . أي ال ي، ويحصل بالتالي عمى غفران خطاياهالمخّمص وعممو البديمي عمى الصميب ىو الذي ييب اإلنسان البر أمام اهلل
 يحسب لإلنسان المؤمن أية خطيئة، ىذا ىو المقصود بالبر. 

 
ىل ىناك من بشارة أعظم من ىذه و صل عمى قوة اهلل لمخالص. وىكذا تحأال تود مستمعي أن تؤمن ببشارة اإلنجيل المفرحة؟ 

بالمسيح ّمص المسيح؟ فيل تراك تؤمن بمجّرد إيمانو فقط بالمخ الكامل وغفرانبر اهلل و المفرحة، أن يحصل اإلنسان عمى  البشارة
  ؟ تحصل عمى أعظم اليباتىكذا و المخّمص 

 


