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 لرابعةا الحمقة       من كتابات الرسل األوائل                              برنامج أنوار كاشفة       

 
من نتابع تقديم ىذه السمسمة وىي بعنوان: أن  يسرنافي ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. نرحب بك صديقي المستمع 

لجماعة وضعوا يا الحقائق والتعاليم المسيحية، كما عديدة، شرحوا في كتابات الرسل األوائل. لقد دّون رسل المسيح األوائل رسائل
 مبادئ السموك المسيحي.و أسس المؤمنين 

 
ذا قمت بعمل الشر،  ىل تعمم مستمعي أن لكل عمل تقوم بو نتيجة معينة؟ فإذا قمت بعمل الخير تكون النتيجة خيرًا عميك. وا 

د أن تكون النتائج ة لحياتك. فمثاًل إذا تممكتك عادة التدخين، أو عادة الّسكر فال بأو مفيدفكذلك ال بد أن تحصد نتائج غير صالحة 
والخداع، أو انغمست في الشر والفساد، فال بد أن ذلك ينعكس عمى حياتك وعمى وكذلك إذا عشت حياة الكذب ضاّرة لصحتك. 

 عالقتك باآلخرين. 

 

أَلنَّ َمْن َيْزَرُع ِلَجَسِدِه َفِمَن اْلَجَسِد َيْحُصُد َفَساًدا، َوَمْن  اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيًضا. َفِإنَّ الَِّذي َيْزَرُعوُ »وكما كتب الرسول بولس: 
وِح َيْحُصُد َحَياًة َأَبِديَّةً  وِح َفِمَن الرُّ  العممية. وىذه دروس الحياة ي أن لكل عمل نقوم بو نتيجة محددةأ (.8-ب6:7)غالطية«َيْزَرُع ِلمرُّ

ن زرع خيرًا فال بّد أن يحصد بركة لو.  التي يتعّمميا اإلنسان في حياتو. فإن زرع اإلنسان شرًا فال بّد أن يحصد الفساد واليالك. وا 
 وكما نقول إن لكل شيء ثمنو أو نتيجتو. فال وجود لشيء يضيع ىكذا ىباء. 

 
ى اآلخرين، بينما الطالب الكسول لن يمقى إال الرسوب ال بد أن يحصد النجاح الباىر، ويتفوق عممثاًل إن الطالب المجتيد 

الحياة، فإن اجتيد وسمك بالصدق واألمانة والنزاىة لحصد الخير.  في جميع مناحيوالفشل. وىذا ينطبق أيضًا عمى عمل اإلنسان 
 وبالعكس إن سار في طريق الشر فال بّد أن يحصد الخيبة والدمار.  

 
عندما كتب قائاًل: لقد أجابنا الرسول بولس  جة الخطايا واآلثام التي نرتكبيا كبشر؟ ما ىي نتي ىو:وىنا نطرح ىذا السؤال اليام و 

ة بيذه اآلياآلن سنتأمل  .(7::6)الرسالة إلى رومية«أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِىَي َمْوٌت، َوَأمَّا ِىَبُة اهلِل َفِيَي َحَياٌة َأَبِديٌَّة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا»
 فابقوا معنا أعزائي. المقّدسة 
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أي أن األجرة التي نناليا نتيجة لخطايانا ىي الموت. «. أَلنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطيَِّة ِىَي َمْوتٌ »مستمعي الكريم، كتب الرسول بولس قائاًل: 

في الكتاب المقدس االنفصال. فعندما يموت اإلنسان ينفصل جسده عن روحو، ي يعنالموت إن فماذا قصد الرسول بولس بالموت؟ 
الموت الروحي، الذي يعني االنفصال عن اهلل. إن اإلنسان نتيجة أخرى لمخطية أال وىي وىناك ذا ما نطمق عميو بالموت الجسدي. وى

عالقة بينو وبين خالقو. وميما أراد اإلنسان أن ُيرضي اهلل  الخاطئ ىو مّيت روحّيًا أي منفصل عن اهلل الخالق القدوس. وال توجد أية
 فيو ال يستطيع ألن آثامو تفصمو عنو. 

 
. َبْل آثَاُمُكْم َصاَرْت َفاِصَمًة َبْيَنُكْم َوَبْيَن ِإلِيُكْم، َوَخَطاَياُكْم َسَتَرْت َوْجَيُو َعْنُكْم َحتَّى اَل َيْسَمعَ »وىا ىو النبي إشعياء يكتب قائاًل: 

َسْت ِبالدَِّم، َوَأَصاِبَعُكْم ِباإِلْثِم. ِشَفاُىُكْم َتَكمََّمْت ِباْلَكِذِب، َوِلَساُنُكمْ  . َلْيَس َمْن َيْدُعو ِباْلَعْدِل، َوَلْيَس َمْن أَلنَّ َأْيِدَيُكْم َقْد َتَنجَّ  َيْمَيُج ِبالشَّرِّ
 .(4-2::6)إشعياء« مَُّموَن ِباْلَكِذِب. َقْد َحِبُموا ِبَتَعٍب، َوَوَلُدوا ِإْثًماُيَحاِكُم ِباْلَحقِّ. َيتَِّكُموَن َعَمى اْلَباِطِل، َوَيَتكَ 

 
أجل مستمعي، إننا كبشر خطاة مفصولون عن اهلل القدوس، أي أموات روحيًا. وىذا ما أراد الرسول بولس بقولو أن أجرة الخطّية 

فأجرة الخطّية ىي الموت الجسدي وأيضًا الموت الروحي. وىناك أجرة ثالثة أال وىي الموت األبدي. إن موت. الىي أو نتيجتيا 
 اإلنسان الخاطئ يستحق دينونة اهلل وبالتالي اليالك األبدي. 

 
َياٌة َأَبِديٌَّة ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َوَأمَّا ِىَبُة اهلِل َفِيَي حَ »لكن والشكر هلل أن الرسول بولس لم يتوقف عند أجرة الخطية، بل تابع قائاًل: 

إذا كانت أجرة الخطّية ىي الموت بأنواعو الثالثة التي ذكرناىا، فإن ىبة اهلل أو عطيتو التي يقّدميا لنا نحن البشر الخطاة ىي «. َربَِّنا
في خطاياه، بل فتح لو بابًا لمنجاة. إذن إن اهلل لم يترك اإلنسان الخاطئ لكي يموت ة عن طريق المخّمص يسوع المسيح. حياة أبدي

يؤمن وىذا الباب عن طريق المخّمص يسوع المسيح، الذي أرسمو اهلل لكي يكون كّفارة من أجل خطية الجنس البشري بأكممو. وعندما 
 ، يقيمو اهلل من موتو الروحي، وينال عطّية اهلل بالحياة األبدية. اإلنسان الخاطئ بفداء المسيح لو

 
أجرة الخطّية التي ىي الموت؟ الموت بكل أنواعو أن ينجو من لعّل السؤال اآلن ىو: كيف بإمكان اإلنسان مستمعي العزيز، 

ذه التساؤالت عندما كتب قائاًل: كما ذكرنا؟ وكيف بو أن يحصل عمى ىبة اهلل بالحياة األبدية؟ أجابنا الرسول بولس عن ىالثالثة 
 َك َأنَّ اهلَل َأْي َكِمَمُة اإِليَماِن الَِّتي َنْكِرُز ِبَيا: أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْمبِ « َكِمَمُة َقِريَبٌة ِمْنَك، ِفي َفِمَك َوِفي َقْمِبكَ اَلْ »
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، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِو ِلْمَخاَلِص. أَلنَّ اْلِكتَاَب َيُقوُل:َأَقاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت، َخَمْصَت. أَلنَّ اْلَقْمَب ُيْؤَمُن بِ  َمْن ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُكلُّ » ِو ِلْمِبرِّ

 (. ::-8::8)الرسالة إلى رومية«ُيْخَزى
 

 الخطّية من أجرة القد كان الرسول بولس يعالج مشكمة أولئك الييود الذين أرادوا االعتماد عمى الشريعة أي الناموس لكي ينجو 
أن األمر بحاجة فقط إلى اإليمان، اإليمان بالمخّمص الرب يسوع المسيح، وأن اهلل أقامو من بين فأوضح ليم  .خالص اهلل وينالوا

؟ ألن المسيح بموتو الكّفاري عمى الصميب أخذ فقط لكن لماذا اإليمان بالرب يسوع المسيح عندئذ ينالون بّر اهلل ويخمصون.فاألموات، 
خطّية الجنس البشري، وبقيامتو الظافرة أعمن اهلل قبولو لكّفارة المسيح. وىكذا أصبح الطريق مفتوحًا لكل من يؤمن بالمسيح، أن عقاب 

 ، وأن ينال ىبة اهلل بالحياة األبدية.التي ىي الموت ينجو من أجرة الخطّية
 

أن لرسول بولس. فمعظم الناس يظنون أن باستطاعتيم إن الناس في عصرنا ال يختمفون عن أولئك الييود الذين كانوا في زمن ا
. لكن ىذا األمر غير صحيح الصالحة، وتأدية الفرائض الدينيةعن طريق القيام باألعمال ينجوا من عقاب الخطيئة وينالوا خالص اهلل 

كّفر عن خطايانا، أي لكي ينال الدينونة وليذا أتى المسيح إلى عالمنا لكي ية إلى من يكّفر عن خطيتو أواًل. البتة، ألن اإلنسان بحاج
عوضًا عّنا. وىكذا إن كل من يؤمن فقط بالمسيح وموتو البديمي عمى الصميب، وبقيامتو من بين األموات، يغفر اهلل خطاياه، ويقيمو 

فتنجو من أجرة  صمن موتو الروحي، وينقذه من الموت األبدي، إذ ييبو الحياة األبدية. فيل تراك مستمعي تؤمن بالمسيح المخمّ 
 ؟الخطية

     
 


