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 الثانية الحمقة          من كتابات الرسل األوائل                                   برنامج أنوار كاشفة       

 
وىي الجديدة السمسمة الحمقة الثانية من م نقدفي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

سيح األوائل رسائل عديدة، شرحوا فييا الحقائق والتعاليم المسيحية، ووضعوا من كتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المعنوان: تحت 
 أسس مبادئ السموك المسيحي.لجماعة المؤمنين 

 
يحوز عمى الحياة األبدية؟ ىناك عدة إجابات عن أن كيف بإمكان اإلنسان أن يضمن بعد موتو دخولو إلى دار النعيم في السماء و 

رز منيا أن عمى اإلنسان أن يقوم بالكثير من األعمال الصالحة، وأن يؤدي الفرائض الدينية من صالة ىذا السؤال اليام، لعّل األب
الدينية ال تضمن لو الدخول إلى دار النعيم، ىذه األمور جميعيا أي األعمال الصالحة الكثيرة والفرائض  وجياد. وصوم وزكاة وحج

دخول إلى السماء. والسبب ألن اإلنسان بطبيعتو يفعل الشرور، فإذا رجحت كفة لكنيا قد تساعده عمى نوال رضى اهلل وبالتالي ال
 الصالح عمى كفة السيئات يحوز عمى الحياة األبدية.

 
وىناك رأي آخر يقول: أن االستشياد في سبيل اهلل ىو الذي يضمن بالتأكيد دخول المرء إلى دار النعيم. وليذا نرى الشباب 

القتال تحت راية الدين لكي يفوز بالجّنة. فما ىي صحة كل تمك اإلجابات عمى ضوء كممة اهلل الحّية كما ات يتحّمس لمذىاب إلى ساح
 كتب قائاًل: فأجابنا الرسول بولس بأن قّدم لنا مثااًل حّيًا من إبراىيم أبي المؤمنين. جاءت في الكتاب المقدس؟ 

 
َر ِباأَلْعَماِل َفَمُه َفْخٌر، َولِكْن َلْيَس َلَدى اللِ َفَماَذا َنُقوُل ِإنَّ َأَباَنا ِإْبرَاِهيَم َقْد وَ »  . أَلنَُّه َجَد َحَسَب اْلَجَسِد؟ أَلنَُّه ِإْن َكاَن ِإْبرَاِهيُم َقْد َتَبرَّ

ُب َلُه اأُلْجَرُة َعَمى َسِبيِل ِنْعَمٍة، َبْل َعَمى َسِبيِل َدْيٍن . َأمَّا الَِّذي َيْعَمُل َفاَل ُتْحسَ  « .ِبالِل َفُحِسَب َلُه ِبرِّا َفآَمَن ِإْبرَاِهيمُ »َماَذا َيُقوُل اْلِكتَاُب؟ 
ُر اْلَفاِجَر، َفِإيَماُنُه ُيْحَسُب َلُه ِبرِّا . َلُه  َكَما َيُقوُل َداُوُد َأْيًضا ِفي َتْطِويِب اإِلْنَساِن الَِّذي َيْحِسبُ  َوَأمَّا الَِّذي اَل َيْعَمُل، َولِكْن ُيْؤِمُن ِبالَِّذي ُيَبرِّ

)الرسالة إلى «ُطوَبى ِلمَِّذيَن ُغِفَرْت آثَاُمُهْم َوُسِتَرْت َخَطاَياُهْم . ُطوَبى ِلمرَُّجِل الَِّذي اَل َيْحِسُب َلُه الرَّبُّ َخِطيَّةً »الُل ِبرِّا ِبُدوِن َأْعَمال: 
                     ائي.أصدق فابقوا معنابيذه اآليات المقّدسة اآلن سنتأمل   .(8-4:1رومية
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ىذا الفصل إن كان أبونا إبراىيم قد تبرر أمام اهلل بأعمالو الصالحة مع أنيا مستمعي الكريم، لقد تساءل الرسول بولس في بداية 

لدى اهلل. بينما في الحقيقة أن إبراىيم لكن ليس بيا يستطيع أن يفتخر فإنو كثيرة؟ فأجاب: إن كان إبراىيم قد تبرر بأعمالو الصالحة، 
 ل رضى اهلل بواسطة إيمانو فقط.ناقد تبرر أي 

 
ُتعطى لو مقابل عممو ألنو أخذ أجرة عممو، وىذه األجرة وتابع الرسول بولس شارحًا كالمو قائاًل: إن الشخص الذي يعمل ي 

أجرتو. وىكذا في عالقتنا مع اهلل إن كّنا نقوم بأعمال صالحة يستحّقيا، وال تقّدم لو كيبة. أي أن صاحب العمل مدين لو لكي يدفع 
بينما الذي ال يعمل لكن يؤمن فقط بالذي يبرر وأضاف الرسول بولس قائاًل:  .إلرضائو، فيذا يجعل اهلل مدينًا لنا، وكأننا نستحق ذلك

م النبي داود الذي طّوب اإلنسان الذي يحسب لو اهلل برًا وىنا استشيد بكال. ، أي يتبرر أمام اهللخطاياه، فإن إيمانو ىذا ُيحسب لو براً 
     .«طوبى لمذين ُغفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى لمرجل الذي ال يحسب له الرب خطّية»بدون أعمالو، إذ قال: 

 
ىكذا من دون أي عمل وال يحسب لنا أية خطية،   آثامناوىنا قد يطرح الكثيرون سؤااًل ىامًا وىو: ىل من المعقول أن يغفر اهلل

ولمجواب نقول: نعم إن ىذا ممكن، ال بل ىو الطريق الوحيد الذي  ؟أي من دون أي مقابل، وبمجّرد اإليمان بو فقطصالح نقوم بو، 
 يرنا من الخطّية وقبولنا أمامو. أعّده اهلل لتبر 

 
كذلك بداية ىذا المقاء، أن لألعمال الصالحة وممارسة الفرائض الدينية، و  وىكذا نستنتج أن ال صحة لإلجابتين التي ذكرناىما في

بل عمى العكس تمامًا ال عالقة ليما البتة بيذا في حصول اإلنسان عمى تبرير اهلل وغفرانو لخطاياه.  اً ، دور االستشياد في سبيل اهلل
ئيس في ذلك ألننا جمعينا خطاة ونفعل الشر، وميما عممنا من ولعّل السبب الر الرسول بولس قبل قميل.  ا من كمماتاألمر كما بّين

 أعمال صالحة، وحّتى لو قّدمنا حياتنا فيما ُيزعم أنو الجياد في سبيل اهلل، فإن ذلك لن ينفي حقيقة كوننا خطاة وأثمة. إن اهلل بحاجة
  .حتى نتبرر أمامو دور اإليمانأىمية أتي ، وىنا تنعم عمينا بالغفرانلكي يُ إذن 

 
لعّل السؤال اآلن: إذا كان اإليمان لو ىذا الدور األساسي لحصولنا عمى غفران اهلل لذنوبنا، وتبريرنا أمامو، لكن بماذا نؤمن؟ لقد 

 َن ِـــ ِبُدوِن النَّاُموِس، َمْشُهوًدا َلُه مرُّ الِل ـــــَوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَهَر بِ »أجابنا الرسول بولس نفسو أيضًا عن ىذا السؤال عندما كتب قائاًل: 
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ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد  ِإَلى ُكلِّ َوَعَمى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن . أَلنَُّه اَل َفْرَق .النَّاُموِس َواأَلْنِبَياِء، ِبرُّ الِل ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، 

رِ  اًنا ِبِنْعَمِتِه ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َقدََّمُه الُل َكفَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِمهِ الِل، ُمَتَبرِّ ْفِح َعِن يَن َمجَّ ِِ، ِمْن َأْجِل الََّّ ، إِلْظَهاِر ِبرِّ
ِِ ِفي الزََّماِن الْ  َر َمْن ُهَو ِمَن اإِليَماِن ِبَيُسوعَ اْلَخَطاَيا السَّاِلَفِة ِبِإْمَهاِل الِل . إِلْظَهاِر ِبرِّ )الرسالة إلى «َحاِضِر، ِلَيُكوَن َبارِّا َوُيَبرِّ

  .(32-34:2رومية
 

 إذن لكي نحصل عمى غفران اهلل ونتبرر أمامو، عمينا أن نؤمن بالمخّمص يسوع المسيح. لكن لماذا اإليمان بالمخّمص المسيح
مع العمم أن أنبياء العيد القديم كون ىو الفدية أو الكفارة عن خطية الجنس البشري بأكممو. ؟ ألن اهلل قد أرسل المخّمص المسيح ليفقط
ال بل مّيدت أسفار العيد القديم كميا لمجيء ىذا المخّمص الذي سُيعمن خالص اهلل لمبشر  تنبأوا عن مجيء المسيح المخّمص.قد 

فيم بحاجة إلى خالص اهلل. وعندما أتى المخّمص المسيح إلى عالمنا قّدم جميعًا، وليس لشعب واحد فقط. فبما أن جميع البشر خطاة 
 جسده كفارة عمى الصميب. أي مات نيابة عّنا نحن البشر الخطاة آخذًا عقاب خطايانا. 

 
بارًا  وليذا عندما يؤمن أي إنسان أن المسيح قد مات عمى الصميب عوضًا عنو، حاماًل دينونة خطاياه، يغفر اهلل ذنوبو ويجعمو

 أمامو، أي كأنو لم يفعل خطيئة البتة. فيل ىناك من عطّية أعظم من ىذه العطّية أن ييبنا اهلل الغفران الكامل عن ذنوبنا، ىكذا بمجّرد
مم أما األعمال الصالحة فتأتي كنتيجة طبيعية ليذا اإليمان القمبي الصادق. مع العفقط وبدون القيام بأي عمل صالح. بالمسيح اإليمان 

 ترافق اإليمان الصحيح. ال بد أن عن الخطّية الحقيقية أن التوبة 
 

ىل تود مستمعي أن تحصل عمى غفران اهلل لذنوبك؟ لم ال تؤمن اآلن بالمخّمص المسيح الذي مات من أجمك عمى الصميب؟ 
 وىكذا تضمن مستقبمك األبدي وبشكل أكيد. 

 
  

 


