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 الثالثة الحمقة          كممات الرسل األوائل                       برنامج أنوار كاشفة                     
 
بعنوان: وىي سمسمة نتابع تقديم ىذه الأن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

لجماعة وضعوا كما ، التعاليم المسيحيةالحقائق و سيح األوائل رسائل عديدة، شرحوا فييا لقد دّون رسل الممن كتابات الرسل األوائل. 
 مبادئ السموك المسيحي.و  أسسالمؤمنين 

 
؟ قد تقول رّبما محكوم عميو باإلعدامىل ورد عمى ذىنك يومًا مستمعي إمكان أن يموت شخص بريء نيابة عن إنسان مجرم 

لمجرم تربطو عالقة قرابة بالشخص البريء. كأن يكون ابنو أو والده أو أخيو. لكن من المستحيل يحصل ىذا األمر إن كان اإلنسان ا
ىل تعمم مستمعي أن المخّمص المسيح فعل ىذا األمر معنا نحن البشر  ابة عن إنسان مجرم شرير.نيىكذا أن يموت شخص بريء 

 الخطاة؟ فيو مات عوضًا عّنا لكي ننجو نحن من العقاب األبدي؟ 
 

اِر.» من رسل المسيحية األوائل قائاًل:كتب الرسول بولس   أَلنَّ اْلَمِسيَح، ِإْذ ُكنَّا َبْعُد ُضَعَفاَء، َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن أَلْجِل اْلُفجَّ
اِلِح َيْجُسُر َأَحٌد َأْيض   َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة  ا َأْن َيُموَت.َفِإنَُّه ِباْلَجْهِد َيُموُت َأَحٌد أَلْجِل َباّر. ُربََّما أَلْجِل الصَّ

ُروَن اآلَن ِبَدِمِه َنْخُمُص ِبِه ِمَن اْلَغَضِب!  (. 9-5:6)الرسالة إلى رومية«َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا. َفِباأَلْوَلى َكِثير ا َوَنْحُن ُمَتَبرِّ
 

ّمص المسيح عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة المذنبون، آخذًا دينونة خطايانا، لكي ييبنا الغفران عنيا، وليجعمنا إذن لقد مات المخ
أبرارًا أمام اهلل. ويؤكد الرسول بولس أنو بالجيد يمكن أن يموت أحد من أجل إنسان بار أو صالح، بينما الذي حصل مع المسيح عمى 

َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه »وشرح لنا الرسول بولس ىذا األمر قائاًل:  أجل البشر الفّجار. العكس من ذلك تمامًا، ألنو مات من
أجل بموت المسيح الكفاري عمى الصميب نيابة عّنا نحن البشر الخطاة، ظيرت محبة اهلل  .«َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا

 فابقوا معنا أعزائي. بيذه اآلية المعّبرة اآلن ، وبأجمى معانييا. سنتأمل العميقة لنا
 

خطاة، عندما أرسل المخّمص المسيح، وىو اإلنسان الوحيد البار، لكي لقد أعمن اهلل محّبتو العميقة لنا نحن البشر ال نعم مستمعي
 م ــــــالذين ى ة من أجل اآلخرينـــــــة المضحيّ ـــــــعقاب خطايانا. وىل ىناك من محّبة أعظم من ىذه المحّبة؟ المحبّ  يموت عوضًا عّنا آخذاً 
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، َبْل َتُكوُن أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبهِ »ليذا قال المخّمص المسيح: ؟ البشر جميعاً 

  .(31و35:1)بشارة يوحّنا«أَلنَُّه َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل ِلَيْخُمَص ِبِه اْلَعاَلمُ  َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.َ 
 
جد حدود ليذه المحبة العظمى، فيي محبة عميقة أّدت لبذل المخّمص ، أي ال يو «هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيدَ »

أما ر، من أي جنس أو شعب أو أمة كانوا، وفي مختمف العصور واألزمان. كل البشتشمل  المسيح. وىي محّبة شاممة لمعالم أجمع أي
أي لكي ينجو من اليالك األبدي كل من يؤمن  ،«ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبهِ »يو فسبب تقديم اهلل لممخّمص المسيح عمى الصميب 

، ة. وىكذا عندما يؤمن أي إنسان بالمسيح الذي كّفر عن خطاياهألن المسيح عمى الصميب أخذ دينونتنا نحن البشر الخطا بالمسيح،
 .  «ِديَّةُ َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلبَ »ينجو من دينونة اهلل، و

 
وىذا أمر ميم جدًا، ألن «. أَلنَُّه َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل ِلَيْخُمَص ِبِه اْلَعاَلمُ »وتابع المخّمص المسيح قائاًل: 

رسالو لممخّمص المسيح أراد أن ينقذ اإلنسان من الدينونة والي الخالص الكامل واألبدي.  يبوالك األبدي، ولياهلل بمحبتو العظمى وا 
ُروَن اآلَن ِبَدِمِه »عندما قال: ىذه الحقيقة في اآلية التي اقتبسناىا قبل قميل، وليذا تابع الرسول بولس مؤكدّا  َفِباأَلْوَلى َكِثير ا َوَنْحُن ُمَتَبرِّ

منين بالمسيح الذين تبرروا بواسطة دم المسيح المسفوك عمى الصميب، وىنا تحّدث الرسول بولس عن المؤ « َنْخُمُص ِبِه ِمَن اْلَغَضِب!
  وىكذا خمصوا من غضب اهلل، أي من دينونتو.

 
وليذا كان ال بّد لو ؟ بدون خطيئة ىل تعمم مستمعي أنو لكي يستطيع المسيح أن يموت عمى الصميب نيابة عّنا عميو أن يكون باراً 

لد من حبل بو من الر أن ي   ابن اهلل بالمعنى الروحي  أيذا د عي بابن اهلل، روح اهلل القدوس. ولوح القدس في أحشاء العذراء مريم، فيو و 
ال لكان يجب أن يأخذ  المجازي وليس بالمعنى الجسدي. إن البار ىو الوحيد الذي يستطيع أن يموت عوضًا عن الناس الخطاة. وا 

أن يموت عوضًا عّنا نحن بالتالي استطاع الذي عاش بدون خطيئة، و كان المخّمص المسيح ىو البار الوحيد وليذا عقاب خطاياه. 
 ، ينجو من دينونة اهلل ويخمص. عندما يؤمن اإلنسان بموت المسيح البشر الخطاة. وىكذا
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ىذا ىو أساس وجوىر  .«َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَّهُ »ليذا كتب الرسول بولس قائاًل: 

المسيحية، أن اهلل أعمن محّبتو لنا، بإرسالو المخّمص المسيح لكي يموت عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة، لكي ننجو من اليالك األبدي 
ظم من ىذه البشارة المفرحة؟ البشارة أن ينجو اإلنسان من دينونة فيل ىناك مستمعي من بشارة أعونخمص ونحوز عمى الحياة األبدية. 

عمل صالح أي أو  ،أي بدون أي جيد يبذلواهلل ويحصل عمى خالصو بمجّرد إيمانو بموت المسيح الكفاري من أجمو عمى الصميب؟ 
 لكي يحصل عمى خالص اهلل. يقوم بو معّين 
 

اوب مع محبة اهلل العظمى لك؟ محبة اهلل التي تجّمت بإرسالو المخّمص المسيح ما رأيك مستمعي بيذه البشارة المفرحة؟ ىل تتج
وأصبحوا أبرارًا إذ نجوا من  ،لكي يموت نيابة عنك آخذًا عقاب خطاياك؟ وىل تعمم أن الماليين من البشر آمنوا بيذا المخّمص الفريد

 األبدي. الكامل و دينونة اهلل، وحصموا عمى خالص اهلل 
 

أن تنجو من غضب اهلل ودينونتو عمى خطاياك؟ وأن تصبح من أوالد اهلل المبّررين الذين نالوا خالص أنت أيضًا ستمعي أال  تود م
الذي برىن عن محبة  ب اآلن عن خطاياك، وتؤمن بالمخّمص المسيحو لم ال تتاهلل الكامل، وتأكدوا من حصوليم عمى الحياة األبدية. 

 ؟ أجل خطاياكبموتو عمى الصميب من العظمى اهلل 
 
 

 


